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Ändringsförslag 980
Derk Jan Eppink

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. AIF-förvaltare som avser att till tredje 
parter delegera uppgifter att för deras 
räkning utföra en eller flera av sina 
funktioner ska för varje sådan delegering 
begära godkännande i förhand från de 
behöriga myndigheterna i 
hemmedlemsstaten.

1. AIF-förvaltare får till tredje parter 
delegera uppgifter att för deras räkning 
utföra en eller flera av sina funktioner.

Or. en

Motivering

Förvaltare bör ha möjlighet att delegera vissa förvaltningsmässiga och administrativa 
uppgifter (t.ex. riskhantering) till kontor som inte är etablerade i EU utan att varje gång 
behöva begära ett förhandsgodkännande.

Ändringsförslag 981
Othmar Karas

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. AIF-förvaltare som till tredje parter 
delegerar uppgifter att för deras räkning 
utföra en eller flera av sina funktioner ska 
för varje sådan delegering begära 
godkännande i förhand från de behöriga 
myndigheterna i hemmedlemsstaten.

1. AIF-förvaltare som till tredje parter 
delegerar uppgifter att för deras räkning 
utföra en eller flera av sina funktioner ska 
på lämpligt sätt underrätta de behöriga 
myndigheterna i sin hemmedlemsstat. 

Or. en

Motivering

Det kan, vad beträffar AIF-förvaltare, vara acceptabelt med ett notifieringsförfarande, men 
det ska tydligt framgå att notifieringen även kan göras i efterhand. Då tjänsteleverantörer 
utför begränsade uppgifter, såsom att tillhandahålla IT-verktyg, är de som regel icke-
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reglerade enheter i enlighet med detta direktiv. Det finns därför inget behov av att auktorisera 
den enhet som en sådan uppgift delegeras till som förmögenhetsförvaltare. I 
överensstämmelse med fondföretagsdirektivet kan AIF-förvaltares uppgifter även delegeras 
till förvaringsinstitutet, under förutsättning att det inte ger upphov till intressekonflikter.

Ändringsförslag 982
Thomas Mann

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. AIF-förvaltare som avser att till tredje 
parter delegera uppgifter att för deras 
räkning utföra en eller flera av sina 
funktioner ska för varje sådan delegering 
begära godkännande i förhand från de 
behöriga myndigheterna i 
hemmedlemsstaten.

1. AIF-förvaltare som till tredje parter 
delegerar uppgifter att för deras räkning 
utföra en eller flera av sina funktioner ska 
på lämpligt sätt underrätta de behöriga 
myndigheterna i sin hemmedlemsstat. 

Or. en

Ändringsförslag 983
Wolf Klinz

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. AIF-förvaltare som avser att till tredje 
parter delegera uppgifter att för deras 
räkning utföra en eller flera av sina 
funktioner ska för varje sådan delegering 
begära godkännande i förhand från de 
behöriga myndigheterna i 
hemmedlemsstaten.

1. AIF-förvaltare som avser att till tredje 
parter delegera uppgifter att för deras 
räkning utföra en eller flera av sina 
funktioner ska för varje sådan delegering 
underrätta de behöriga myndigheterna i 
hemmedlemsstaten.

Or. en

Motivering

Anpassning till MiFID-direktivet och fondföretagsdirektivet.
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Ändringsförslag 984
Syed Kamall

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. AIF-förvaltare som avser att till tredje 
parter delegera uppgifter att för deras 
räkning utföra en eller flera av sina 
funktioner ska för varje sådan delegering 
begära godkännande i förhand från de 
behöriga myndigheterna i 
hemmedlemsstaten.

1. AIF-förvaltare som avser att till tredje 
parter delegera uppgifter att för deras 
räkning utföra en eller flera av sina 
väsentliga funktioner ska för varje sådan 
delegering i förväg och snarast möjligt 
innan delegeringen träder i kraft 
underrätta de behöriga myndigheterna i 
hemmedlemsstaten. De behöriga 
myndigheterna får inom en månad efter 
en sådan notifiering avslå en delegering 
om det kan beläggas att avslaget ligger i 
investerarna i den berörda AIF-fondens 
intresse.

Or. en

Motivering

Att införa krav på förhandsgodkännande skulle resultera i ett delegeringssystem som är 
striktare än fondföretagsdirektivet. Med tanke på att det inom ramen för 
fondföretagsdirektivets system inte har förekommit några problem i fråga om delegering bör 
kraven i detta direktiv inte vara mer restriktiva än kraven i artikel 13.1c i det fjärde 
fondföretagsdirektivet.

Ändringsförslag 985
Astrid Lulling

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. AIF-förvaltare som avser att till tredje 
parter delegera uppgifter att för deras 
räkning utföra en eller flera av sina 
funktioner ska för varje sådan delegering
begära godkännande i förhand från de 
behöriga myndigheterna i 

1. AIF-förvaltare som avser att till tredje 
parter delegera uppgifter att för deras 
räkning utföra en eller flera av sina 
funktioner ska innan delegeringen träder i 
kraft underrätta de behöriga 
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hemmedlemsstaten. myndigheterna i hemmedlemsstaten.

Or. en

Motivering

Se även artikel 18 i ordförandeskapets reviderade förslag till kompromiss av 
den 15 december 2009.

Ändringsförslag 986
Jean-Pierre Audy

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. AIF-förvaltare som avser att till tredje 
parter delegera uppgifter att för deras 
räkning utföra en eller flera av sina 
funktioner ska för varje sådan delegering 
begära godkännande i förhand från de 
behöriga myndigheterna i 
hemmedlemsstaten.

1. AIF-förvaltare som avser att till tredje 
parter delegera uppgifter att för deras 
räkning utföra en eller flera av sina 
funktioner ska för varje sådan delegering,
och innan delegeringen träder i kraft, 
underrätta de behöriga myndigheterna i 
hemmedlemsstaten.

Or. en

Ändringsförslag 987
Othmar Karas

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Den tredje parten ska vara kreditvärdig 
och de personer som i praktiken utför 
verksamheten ska ha tillräckligt gott 
anseende och tillräcklig erfarenhet.

a) De personer som i praktiken utför tredje 
parts verksamhet ska ha tillräckligt gott 
anseende och tillräcklig erfarenhet. 

Or. en
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Motivering

Det kan, vad beträffar AIF-förvaltare, vara acceptabelt med ett notifieringsförfarande, men 
det ska tydligt framgå att notifieringen även kan göras i efterhand. Då tjänsteleverantörer 
utför begränsade uppgifter, såsom att tillhandahålla IT-verktyg, är de som regel icke-
reglerade enheter i enlighet med detta direktiv. Det finns därför inget behov av att auktorisera 
den enhet som en sådan uppgift delegeras till som förmögenhetsförvaltare. I 
överensstämmelse med fondföretagsdirektivet kan AIF-förvaltares uppgifter även delegeras 
till förvaringsinstitutet, under förutsättning att det inte ger upphov till intressekonflikter.

Ändringsförslag 988
Astrid Lulling

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Den tredje parten ska vara kreditvärdig 
och de personer som i praktiken utför 
verksamheten ska ha tillräckligt gott 
anseende och tillräcklig erfarenhet.

a) De personer som i praktiken utför tredje 
parts verksamhet ska ha tillräckligt gott 
anseende och tillräcklig erfarenhet.

Or. en

Motivering

Se även artikel 18 i ordförandeskapets reviderade förslag till kompromiss av 
den 15 december 2009.

Ändringsförslag 989
Markus Ferber

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1 – stycke 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Om delegeringen avser 
portföljförvaltningen eller riskhanteringen 
ska även den tredje parten ha 
auktorisation som AIF-förvaltare för 
förvaltning av AIF-fonder av samma 
kategori.

b) Om delegeringen avser 
portföljförvaltningen
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i) ska uppdraget endast ges till företag 
som är auktoriserade eller registrerade att 
bedriva förmögenhetsförvaltning och som 
står under tillsyn, och
ii) om den tredje parten har sin hemvist i 
ett tredjeland, ska det finnas 
tillsynsstrukturer som motsvarar de som 
finns i EU.
Kommissionen ska i enlighet med 
artiklarna 49a, 49b och 49c anta 
delegerade akter som fastställer kriterier 
för bedömning av likvärdigheten hos 
tredjeländers tillsynsstrukturer.

Or. en

Motivering

Genom att begränsa delegeringen av portföljförvaltningen till AIF-förvaltare som 
auktoriserats i enlighet med unionslagstiftningen minskas fondernas möjligheter att ha 
portföljer utanför EU. Detta skulle även begränsa investerarnas investeringsmöjligheter och 
påverka deras möjligheter att sprida risker. Direktivet bör följa fondförvaltningsdirektivets 
strategi.

Ändringsförslag 990
Burkhard Balz

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1 – stycke 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Om delegeringen avser 
portföljförvaltningen eller riskhanteringen 
ska även den tredje parten ha 
auktorisation som AIF-förvaltare för 
förvaltning av AIF-fonder av samma 
kategori.

b) Om delegeringen avser 
portföljförvaltningen

i) ska uppdraget endast ges till företag 
som är auktoriserade eller registrerade att 
bedriva förmögenhetsförvaltning och som 
står under tillsyn, och
ii) om den tredje parten har sin hemvist i
ett tredjeland, ska det finnas 
tillsynsstrukturer som motsvarar de som 
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finns i EU.
Kommissionen ska i enlighet med 
artiklarna 49a, 49b och 49c anta 
delegerade akter som fastställer kriterier 
för bedömning av likvärdigheten hos 
tredjeländers tillsynsstrukturer.

Or. en

Motivering

Genom att begränsa delegeringen av portföljförvaltningen till AIF-förvaltare som 
auktoriserats i enlighet med unionslagstiftningen minskas fondernas möjligheter att ha 
portföljer utanför EU. Detta skulle även begränsa investerarnas investeringsmöjligheter och 
påverka deras möjligheter att sprida risker. Direktivet bör följa fondförvaltningsdirektivets 
strategi.

Ändringsförslag 991
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1 – stycke 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Om delegeringen avser 
portföljförvaltningen eller 
riskhanteringen ska även den tredje 
parten ha auktorisation som AIF-
förvaltare för förvaltning av AIF-fonder 
av samma kategori.

b) Om delegeringen avser 
investeringsförvaltningen ska uppdraget 
endast ges till företag som är 
auktoriserade eller registrerade att 
bedriva förmögenhetsförvaltning och som
står under tillsyn. Delegeringen ska ske i 
enlighet med de fördelningskriterier för 
investeringar som förvaltningsbolagen 
regelbundet fastställer. Om uppdraget 
gäller investeringsförvaltningen och ges 
till ett företag i tredjeland, ska det 
säkerställas att de berörda 
tillsynsmyndigheterna samarbetar.

Or. en
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Ändringsförslag 992
Othmar Karas

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1 – stycke 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Om delegeringen avser 
portföljförvaltningen eller riskhanteringen
ska även den tredje parten ha 
auktorisation som AIF-förvaltare för 
förvaltning av AIF-fonder av samma 
kategori.

b) Om delegeringen avser
portföljförvaltningen ska uppdraget endast 
ges till företag som är auktoriserade eller 
registrerade att bedriva 
förmögenhetsförvaltning och som står 
under tillsyn. Om detta villkor inte kan 
uppfyllas får en uppgift endast delegeras 
om de behöriga myndigheterna i 
hemmedlemsstaten har gett sitt 
förhandsgodkännande.

Or. en

Motivering

Det kan, vad beträffar AIF-förvaltare, vara acceptabelt med ett notifieringsförfarande, men 
det ska tydligt framgå att notifieringen även kan göras i efterhand. Då tjänsteleverantörer 
utför begränsade uppgifter, såsom att tillhandahålla IT-verktyg, är de som regel icke-
reglerade enheter i enlighet med detta direktiv. Det finns därför inget behov av att auktorisera 
den enhet som en sådan uppgift delegeras till som förmögenhetsförvaltare. I 
överensstämmelse med fondföretagsdirektivet kan AIF-förvaltares uppgifter även delegeras 
till förvaringsinstitutet, under förutsättning att det inte ger upphov till intressekonflikter.

Ändringsförslag 993
Wolf Klinz

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1 – stycke 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Om delegeringen avser 
portföljförvaltningen eller riskhanteringen 
ska även den tredje parten ha 
auktorisation som AIF-förvaltare för 
förvaltning av AIF-fonder av samma 
kategori.

b) Om delegeringen avser 
portföljförvaltningen eller riskhanteringen
ska uppdraget endast ges till företag som 
är auktoriserade eller registrerade att 
bedriva förmögenhetsförvaltning och som 
står under tillsyn. AIF-förvaltaren ska 
genomföra vederbörlig kontroll. Om 
uppdraget gäller 
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investeringsförvaltningen och ges till ett 
företag i tredjeland, ska det säkerställas 
att de berörda tillsynsmyndigheterna 
samarbetar. Om detta villkor inte är helt 
uppfyllt får en uppgift endast delegeras 
om de behöriga myndigheterna i 
AIF-förvaltarens hemmedlemsstat har 
gett sitt förhandsgodkännande.

Or. en

Ändringsförslag 994
Astrid Lulling

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1 – stycke 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Om delegeringen avser 
portföljförvaltningen eller riskhanteringen 
ska även den tredje parten ha 
auktorisation som AIF-förvaltare för 
förvaltning av AIF-fonder av samma 
kategori.

b) Om delegeringen avser 
portföljförvaltningen eller riskhanteringen
ska uppdraget endast ges till företag som 
är auktoriserade eller registrerade att 
bedriva förmögenhetsförvaltning och som 
står under tillsyn. Om detta villkor inte 
kan uppfyllas får en uppgift endast 
delegeras om de behöriga myndigheterna 
i hemmedlemsstaten har gett sitt 
förhandsgodkännande. Om den tredje 
parten har sin hemvist i ett tredjeland 
måste tredjelandet uppfylla de krav som 
fastställs i artikel 39.

Or. en

Motivering

Se även artikel 18 i ordförandeskapets reviderade förslag till kompromiss av 
den 15 december 2009.
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Ändringsförslag 995
Syed Kamall

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1 – stycke 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Om delegeringen avser 
portföljförvaltningen eller riskhanteringen 
ska även den tredje parten ha 
auktorisation som AIF-förvaltare för 
förvaltning av AIF-fonder av samma 
kategori.

b) Om delegeringen (helt eller delvis)
avser portföljförvaltningen eller 
riskhanteringen får uppdraget endast 
ges till företag som är auktoriserade 
eller registrerade att bedriva 
förmögenhetsförvaltning och som står 
under tillsyn. Om detta villkor inte kan 
uppfyllas får en uppgift endast 
delegeras om AIF-förvaltaren har fått 
ett förhandsgodkännande från den 
behöriga myndigheten i sin 
hemmedlemsstat.

Or. en

Motivering

Många förmögenhetsförvaltare, även internationella, stöder sig på lokal expertis när de 
investerar på vissa marknader (särskilt tillväxtmarknader). Detta är tillåtet, även enligt 
fondförvaltningsdirektivet. Det är viktigt att denna praxis får lov att fortsätta, så att 
investerare kan dra fördel av lokal rådgivning direkt. Det vore mer passande att, i stället för 
att helt förbjuda internationell delegering, se till att de enheter som en uppgift delegeras till 
är lämpliga.

Ändringsförslag 996
Jean-Pierre Audy

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1 – stycke 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Om delegeringen avser 
portföljförvaltningen eller riskhanteringen 
ska även den tredje parten ha
auktorisation som AIF-förvaltare för 
förvaltning av AIF-fonder av samma 
kategori.

b) Om delegeringen avser 
portföljförvaltningen, riskhanteringen 
eller likviditetshanteringen ska den 
tredje parten

i) ha auktorisation som AIF-förvaltare 
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för förvaltning av AIF-fonder av 
samma kategori, eller 

ii) vara en AIF-förvaltare som inte har 
sin hemvist i EU men som är 
auktoriserad att förvalta AIF-fonder av 
samma kategori i sitt hemvistland.

Or. en

.

Ändringsförslag 997
Corien Wortmann-Kool

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1 – stycke 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Om delegeringen avser 
portföljförvaltningen eller riskhanteringen 
ska även den tredje parten ha 
auktorisation som AIF-förvaltare för 
förvaltning av AIF-fonder av samma 
kategori.

b) Om delegeringen avser 
portföljförvaltningen eller 
riskhanteringen ska uppdraget endast 
ges till företag som är auktoriserade 
eller registrerade att bedriva 
förmögenhetsförvaltning och som står 
under tillsyn.

Or. en

Motivering

Anpassning till fondförvaltningsdirektivet. Det är allmän praxis för AIF-förvaltare att 
delegera delar av sin portföljförvaltning till lokala förvaltare (utanför EU) när de investerar 
utanför EU, i syfte att dra nytta av lokal kunskap om lokala investeringsmöjligheter. Detta är 
ibland mindre riskabelt än förvaltning som sker på distans. Dessa lokala förvaltare bör 
övervakas på lämpligt sätt.
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Ändringsförslag 998
Syed Kamall

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1 – stycke 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Om delegeringen avser 
portföljförvaltningen eller 
riskhanteringen och ges till ett företag i 
ett tredjeland ska det, utöver kraven i 
led b, finnas lämpliga samarbetsformer 
mellan de behöriga myndigheterna i 
AIF-förvaltarens hemmedlemsstat och 
tillsynsmyndigheterna i det tredjelandet. 

Or. en

Motivering

Många förmögenhetsförvaltare, även internationella, stöder sig på lokal expertis när de 
investerar på vissa marknader (särskilt tillväxtmarknader). Detta är tillåtet, även enligt 
fondförvaltningsdirektivet. Det är viktigt att denna praxis får lov att fortsätta, så att 
investerare kan dra fördel av lokal rådgivning direkt. Det vore mer passande att, i stället för 
att helt förbjuda internationell delegering, se till att de enheter som en uppgift delegeras till 
är lämpliga.

Ändringsförslag 999
Astrid Lulling

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1 – stycke 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Om delegeringen avser 
portföljförvaltningen eller 
riskhanteringen och ges till ett företag i 
ett tredjeland ska det, utöver kraven i 
led b, säkerställas att de behöriga 
myndigheterna i AIF-förvaltarens 
hemmedlemsstat och 
tillsynsmyndigheterna i det tredjelandet 
samarbetar. 
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Or. en

Motivering

Se även artikel 18 i ordförandeskapets reviderade förslag till kompromiss av 
den 15 december 2009.

Ändringsförslag 1000
Astrid Lulling

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1 – stycke 2 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

bb) Om delegeringen avser 
administrationstjänster till en av de 
AIF-fonder som avses i punkt 2 i bilaga 1 
ska uppdraget endast ges till företag som 
är auktoriserade eller registrerade för 
detta och som står under tillsyn i sina 
hemmedlemsstater. Om detta villkor inte 
kan uppfyllas får en uppgift endast 
delegeras om de behöriga myndigheterna 
i hemmedlemsstaten har gett sitt 
godkännande.

Or. en

Motivering

Se även artikel 18 i ordförandeskapets reviderade förslag till kompromiss av 
den 15 december 2009.

Ändringsförslag 1001
Astrid Lulling

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1 – stycke 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Delegeringen får inte hindra en effektiv 
tillsyn över AIF-förvaltaren och i synnerhet 
inte hindra AIF-förvaltaren från att handla, 

c) Delegeringen får inte hindra en effektiv 
tillsyn över AIF-förvaltaren och i synnerhet 
inte hindra AIF-förvaltaren från att handla, 
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eller AIF-fonden från att förvaltas, i 
investerarnas bästa intresse.

eller AIF-fonden från att förvaltas, i 
AIF-fondens eller investerarnas 
gemensamma bästa intresse.

Or. en

Motivering

Se även artikel 18 i ordförandeskapets reviderade förslag till kompromiss av 
den 15 december 2009.

Ändringsförslag 1002
Astrid Lulling

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1 – stycke 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) AIF-förvaltaren ska kunna styrka att den 
tredje parten är kvalificerad och i stånd att 
utföra funktionerna i fråga, att den valts 
med tillbörlig omsorg och att 
AIF-förvaltaren själv alltid effektivt kan 
övervaka den delegerade verksamheten, ge 
ytterligare instruktioner till den tredje 
parten och med omedelbar verkan återkalla 
delegeringen om investerarnas intressen så 
kräver.

d) AIF-förvaltaren ska kunna styrka att den 
tredje parten är kvalificerad och i stånd att 
utföra funktionerna i fråga, att den valts 
med tillbörlig omsorg och att 
AIF-förvaltaren själv alltid effektivt kan 
övervaka den delegerade verksamheten, ge 
ytterligare instruktioner till den tredje 
parten och med omedelbar verkan återkalla 
delegeringen om investerarnas 
gemensamma intressen så kräver.

Or. en

Motivering

Se även artikel 18 i ordförandeskapets reviderade förslag till kompromiss av 
den 15 december 2009.
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Ändringsförslag 1003
Derk Jan Eppink

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1 – stycke 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) AIF-förvaltaren ska kunna styrka att den 
tredje parten är kvalificerad och i stånd att 
utföra funktionerna i fråga, att den valts 
med tillbörlig omsorg och att 
AIF-förvaltaren själv alltid effektivt kan 
övervaka den delegerade verksamheten, ge 
ytterligare instruktioner till den tredje 
parten och med omedelbar verkan återkalla 
delegeringen om investerarnas intressen så 
kräver.

d) AIF-förvaltaren ska, om så krävs, kunna 
styrka att den tredje parten är kvalificerad 
och i stånd att utföra funktionerna i fråga, 
att den valts med tillbörlig omsorg och att 
AIF-förvaltaren själv alltid effektivt kan 
övervaka den delegerade verksamheten, ge 
ytterligare instruktioner till den tredje 
parten och med omedelbar verkan återkalla 
delegeringen om investerarnas intressen så 
kräver.

Or. en

Motivering

Förvaltare bör ha möjlighet att delegera vissa förvaltningsmässiga och administrativa 
uppgifter (t.ex. riskhantering) till kontor som inte är etablerade i EU utan att varje gång 
behöva begära ett förhandsgodkännande.

Ändringsförslag 1004
Wolf Klinz

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ingen delegering för göras till 
förvaringsinstitutet, värderingsorganet 
eller något annat företag vars intressen 
kan stå i konflikt med AIF-fondens eller 
dess investerares intressen.

AIF-förvaltaren ska se till att 
delegeringen inte strider mot AIF-fondens 
eller dess investerares intressen.

Or. en
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Ändringsförslag 1005
Othmar Karas

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ingen delegering för göras till 
förvaringsinstitutet, värderingsorganet 
eller något annat företag vars intressen kan 
stå i konflikt med AIF-fondens eller dess 
investerares intressen.

Ingen delegering får göras till något annat 
företag vars intressen kan stå i konflikt 
med AIF-fondens intressen.

Or. en

Motivering

Det kan, vad beträffar AIF-förvaltare, vara acceptabelt med ett notifieringsförfarande, men 
det ska tydligt framgå att notifieringen även kan göras i efterhand. Då tjänsteleverantörer 
utför begränsade uppgifter, såsom att tillhandahålla IT-verktyg, är de som regel icke-
reglerade enheter i enlighet med detta direktiv. Det finns därför inget behov av att auktorisera 
den enhet som en sådan uppgift delegeras till som förmögenhetsförvaltare. I 
överensstämmelse med fondföretagsdirektivet kan AIF-förvaltares uppgifter även delegeras 
till förvaringsinstitutet, under förutsättning att det inte ger upphov till intressekonflikter.

Ändringsförslag 1006
Astrid Lulling

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ingen delegering för göras till 
förvaringsinstitutet, värderingsorganet
eller något annat företag vars intressen kan 
stå i konflikt med AIF-fondens eller dess
investerares intressen.

De uppgifter avseende 
investeringsförvaltning som avses i 
punkt 1 i bilaga 1 får inte delegeras till 
förvaringsinstitutet, till ett ombud för 
förvaringsinstitutet eller till något annat 
företag vars intressen kan stå i konflikt 
med AIF-förvaltarnas eller AIF-fondens 
investerares intressen, såvida inte dessa 
konflikter kan hanteras.

Or. en
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Motivering

Se även artikel 18 i ordförandeskapets reviderade förslag till kompromiss av 
den 15 december 2009.

Ändringsförslag 1007
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ingen delegering för göras till 
förvaringsinstitutet, värderingsorganet
eller något annat företag vars intressen kan 
stå i konflikt med AIF-fondens eller dess 
investerares intressen.

Portföljförvaltningen får inte delegeras
till förvaringsinstitutet eller något annat 
företag vars intressen kan stå i konflikt 
med AIF-fondens intressen, såvida inte 
dessa konflikter kan hanteras.

Or. en

Motivering

I den text som kommissionen föreslagit är villkoren för AIF-förvaltarnas delegering av 
funktioner till förvaringsinstitut alltför strikta och inte förenliga med nuvarande praxis. 
Förbudet bör endast gälla portföljförvaltning. Vad gäller intressekonflikter bör redan 
befintlig EU-lagstiftning, såsom MiFID-direktivet, beaktas. I stället för att undvika affärer 
där intressekonflikter föreligger, föreskriver MiFID-direktivet att alla intressekonflikter ska 
hanteras på lämpligt sätt.

Ändringsförslag 1008
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ingen delegering för göras till 
förvaringsinstitutet, värderingsorganet
eller något annat företag vars intressen kan 
stå i konflikt med AIF-fondens eller dess 
investerares intressen.

Portföljförvaltningen får inte delegeras
till förvaringsinstitutet eller något annat 
företag vars intressen kan stå i konflikt 
med AIF-fondens intressen, såvida inte 
dessa konflikter kan hanteras.

Or. en
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Motivering

Ändringsförslaget syftar till att bättre anpassa kommissionens förslag till gällande praxis 
genom att påpeka att förbudet endast bör gälla för delegering av portföljförvaltning. Det 
ligger dessutom mer i linje med annan lagstiftning, t.ex. MiFID-direktivet, att ange att det är 
tillräckligt att dessa intressekonflikter kan hanteras. 

Ändringsförslag 1009
Burkhard Balz

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ingen delegering för göras till 
förvaringsinstitutet, värderingsorganet eller 
något annat företag vars intressen kan stå i 
konflikt med AIF-fondens eller dess 
investerares intressen.

Portföljförvaltningen får inte delegeras
till förvaringsinstitutet, värderingsorganet 
eller något annat företag vars intressen kan 
stå i konflikt med AIF-fondens eller dess 
investerares intressen.

Or. en

Motivering

Portföljförvaltning är en av fondförvaltarnas huvuduppgifter och bör inte delegeras till 
förvaringsinstitutet, som ska övervaka fonden. Alla andra uppgifter bör dock kunna delegeras 
till förvaringsinstitutet eftersom det inte kan uppstå några intressekonflikter i fråga om dessa. 
Detta är i linje med bestämmelserna i fondförvaltningsdirektivet, och det vore därför 
olämpligt att införa eventuella restriktioner för AIF-fonder här.

Ändringsförslag 1010
Astrid Lulling

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. AIF-förvaltares ansvar ska under inga 
omständigheter påverkas av att de
delegerat funktioner till tredje part, och de
får inte heller delegera funktioner i en 
sådan omfattning att de inte längre 
faktiskt kan anses själva fungera som 

2. AIF-förvaltares ansvar ska inte påverkas 
av att de delegerat funktioner till tredje 
part. AIF-förvaltarna får inte delegera ett 
så stort antal av sina funktioner att de blir 
ett brevlådeföretag.
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förvaltare av AIF-fonder.

Or. en

Motivering

Se även artikel 18 i ordförandeskapets reviderade förslag till kompromiss av 
den 15 december 2009.

Ändringsförslag 1011
Derk Jan Eppink

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. En tredje part får inte delegera någon 
av de funktioner som delegerats till den 
vidare till en annan part.

utgår

Or. en

Motivering

Förvaltare bör ha möjlighet att delegera vissa förvaltningsmässiga och administrativa 
uppgifter (t.ex. riskhantering) till kontor som inte är etablerade i EU utan att varje gång 
behöva begära ett förhandsgodkännande.

Ändringsförslag 1012
Sharon Bowles

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. En tredje part får inte delegera någon 
av de funktioner som delegerats till den 
vidare till en annan part.

utgår

Or. en
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Motivering

Vidaredelegering bör vara tillåten så att AIF-förvaltare kan få tillgång till marknader i 
tredjeländer och lokal expertis.

Ändringsförslag 1013
Wolf Klinz

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. En tredje part får inte delegera någon 
av de funktioner som delegerats till den 
vidare till en annan part.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1014
Othmar Karas

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. En tredje part får inte delegera någon 
av de funktioner som delegerats till den 
vidare till en annan part.

utgår

Or. en

Motivering

Anpassning till fondförvaltningsdirektivet. Inom kapitalförvaltning är det allmän praxis att en 
förmögenhetsförvaltare vidaredelegerare olika funktioner, och denna praxis utgör inte något 
problem ur systemrisks- eller investerarskyddssynpunkt. Denna praxis bör därför även tillåtas 
inom AIF-förvaltningsområdet.
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Ändringsförslag 1015
Markus Ferber

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. En tredje part får inte delegera någon 
av de funktioner som delegerats till den 
vidare till en annan part.

utgår

Or. en

Motivering

Ett förbud mot vidaredelegering riskerar att inverka negativt på effektiviteten i 
fondförvaltningen. Ett sådant förbud skulle kunna omöjliggöra vissa av AIF-fondernas 
förvaltningslösningar, såsom flerförvaltarfonder, som tillhandahåller en rad specialiserade 
administrationstjänster i olika sektorer för en enskild produkt, och masterfondkoncept, trots 
att ingen av dessa förvaltningslösningar skapar några systemrisker. Det skulle leda till högre 
kostnader för fonderna/investerarna om AIF-förvaltare tvingades inleda ett direkt 
avtalsförhållande med varje part som man delegerar till.

Ändringsförslag 1016
Burkhard Balz

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. En tredje part får inte delegera någon 
av de funktioner som delegerats till den 
vidare till en annan part.

utgår

Or. en

Motivering

Ett förbud mot vidaredelegering riskerar att inverka negativt på effektiviteten i 
fondförvaltningen. Ett sådant förbud skulle kunna omöjliggöra vissa av AIF-fondernas 
förvaltningslösningar, såsom flerförvaltarfonder, som tillhandahåller en rad specialiserade 
administrationstjänster i olika sektorer för en enskild produkt, och masterfondkoncept, trots 
att ingen av dessa förvaltningslösningar skapar några systemrisker. Det skulle leda till högre 
kostnader för fonderna/investerarna om AIF-förvaltare tvingades inleda ett direkt 
avtalsförhållande med varje part som man vidaredelegerar till.
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Ändringsförslag 1017
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. En tredje part får inte delegera någon 
av de funktioner som delegerats till den 
vidare till en annan part.

utgår

Or. en

Motivering

Vidaredelegering är av avgörande betydelse inom den globala investeringsförvaltningen och 
för olika värderings- och förvaltningsfunktioner.

Ändringsförslag 1018
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. En tredje part får inte delegera någon av 
de funktioner som delegerats till den vidare 
till en annan part.

3. En tredje part får vidaredelegera någon 
av de funktioner som delegerats till den
under förutsättning att villkoren i punkt 1 
är uppfyllda.

Or. en

Motivering

Vidaredelegering bör inte helt förbjudas, utan bör vara tillåten om villkoren för delegering är 
uppfyllda.
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Ändringsförslag 1019
Astrid Lulling

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. En tredje part får inte delegera någon av 
de funktioner som delegerats till den vidare 
till en annan part.

3. En tredje part får vidaredelegera någon 
av de funktioner som delegerats till den
under förutsättning att villkoren i punkt 1 
är uppfyllda.

Or. en

Motivering

Se även artikel 18 i ordförandeskapets reviderade förslag till kompromiss av 
den 15 december 2009.

Ändringsförslag 1020
Syed Kamall

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. En tredje part får inte delegera någon av 
de funktioner som delegerats till den vidare 
till en annan part.

3. En tredje part får vidaredelegera
någon av de funktioner som delegerats 
till den under förutsättning att 
villkoren i punkt 1 är uppfyllda.

Or. en

Motivering

Denna bestämmelse bör helst strykas i sin helhet för att återspegla fondförvaltningsdirektivet. 
Med tanke på att t.ex. AIF-fastighetsfonder ofta delegerar sin fastighetsskötsel, och nätverk av 
olika tjänsteleverantörer ofta mobiliseras, skulle det inte vara lämpligt att förbjuda 
vidaredelegering.
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Ändringsförslag 1021
Jean-Pierre Audy

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. En tredje part får inte delegera någon av 
de funktioner som delegerats till den vidare 
till en annan part.

3. En tredje part får vidaredelegera någon 
av de funktioner som delegerats till den
under förutsättning att villkoren i punkt 1 
är uppfyllda.

Or. en

Ändringsförslag 1022
Marta Andreasen

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. En tredje part får inte delegera någon av 
de funktioner som delegerats till den vidare 
till en annan part.

3. En tredje part får vidaredelegera någon 
av de funktioner som delegerats till den,
med undantag för övervakning och 
tillsyn.

Or. en

Motivering

Det är viktigt för en fond att dess förvaltningsinstitut använder sig av en global depåhållare 
som kan vidaredelegera delar av förvaltningen till underdepåhållare i olika jurisdiktioner.

Ändringsförslag 1023
Astrid Lulling

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska anta 
genomförandebestämmelser för att 

utgår
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närmare ange
a) villkoren för att godkänna delegering, 
och
b) de omständigheter under vilka en 
förvaltare inte längre kan betraktas som 
förvaltare av en AIF-fond i enlighet med 
punkt 2.
Dessa åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar i detta direktiv genom att 
komplettera det, ska antas i enlighet med 
det föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel 49.3.

Or. en

Motivering

Se även artikel 18 i ordförandeskapets reviderade förslag till kompromiss av 
den 15 december 2009.

Ändringsförslag 1024
Sharon Bowles

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 4 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska anta 
genomförandebestämmelser för att 
närmare ange

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

Or. en

Motivering

Om denna artikel ska behållas är detta den riktiga formuleringen enligt det nya 
kommittéförfarandet.
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Ändringsförslag 1025
Wolf Klinz

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 4 - stycke 1 - led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) villkoren för att godkänna delegering, 
och

utgår

Or. en

Motivering

Se även artikel 18 i ordförandeskapets reviderade förslag till kompromiss av 
den 15 december 2009.

Ändringsförslag 1026
Sharon Bowles

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Om denna artikel ska behållas är detta den riktiga formuleringen enligt det nya 
kommittéförfarandet.
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Ändringsförslag 1027
Wolf Klinz

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. AIF-förvaltare ska för varje AIF-fond de 
förvaltar tillhandahålla en årsredovisning 
för varje räkenskapsår. Årsredovisningen 
ska offentliggöras senast fyra månader 
efter räkenskapsårets utgång.

1. AIF-förvaltare ska för varje AIF-fond de 
förvaltar tillhandahålla en årsredovisning 
för varje räkenskapsår. Årsredovisningen 
ska tillställas investerarna och de behöriga 
myndigheterna senast fyra månader efter 
räkenskapsårets utgång eller, i de fall då 
en AIF-fond investerar i en annan 
AIF-fond, senast sex månader efter 
räkenskapsårets utgång. 

Or. en

Motivering

Fristen bör förlängas med två månader så att det ges mer tid att hämta in uppgifter från en 
annan AIF-fond.

Ändringsförslag 1028
Corien Wortmann-Kool

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. AIF-förvaltare ska för varje AIF-fond de 
förvaltar tillhandahålla en årsredovisning 
för varje räkenskapsår. Årsredovisningen 
ska offentliggöras senast fyra månader 
efter räkenskapsårets utgång.

1. AIF-förvaltare ska för varje AIF-fond de 
förvaltar tillhandahålla en årsredovisning 
för varje räkenskapsår. Årsredovisningen 
ska tillställas investerarna och de behöriga 
myndigheterna senast fyra månader efter 
räkenskapsårets utgång eller, i de fall då 
en AIF-fond investerar i en annan 
AIF-fond, senast sex månader efter 
räkenskapsårets utgång. 

Or. en
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Motivering

Private equity-fond-i-fonder utarbetar sina årsredovisningar utifrån den senaste finansiella 
information som de mottagit från de underliggande private equity-fonder som de investerar i. 
Dessa underliggande fonder offentliggör inte nödvändigtvis sina årsredovisningar eller sin 
finansiella information i tillräckligt god tid för att den överordnade fonden ska kunna möta 
den frist på fyra månader som gäller för dess egen årsredovisning. Av denna anledning bör 
överordnade fonder ges med tid till att utarbeta sina årliga rapporter.

Ändringsförslag 1029
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. AIF-förvaltare ska för varje AIF-fond de 
förvaltar tillhandahålla en årsredovisning 
för varje räkenskapsår. Årsredovisningen 
ska offentliggöras senast fyra månader 
efter räkenskapsårets utgång.

1. AIF-förvaltare ska för varje AIF-fond de 
förvaltar tillhandahålla en årsredovisning 
för varje räkenskapsår. Årsredovisningen 
ska tillställas investerarna och de behöriga 
myndigheterna senast fyra månader efter 
räkenskapsårets utgång eller, i de fall då 
uppgifter från tredje part krävs (såsom 
revisionen av AIF-fondens underliggande 
investeringar), senast sex månader efter 
räkenskapsårets utgång. 

Or. en

Motivering

För att revisionen av private equity-fonder ska kunna utföras kan det vara nödvändigt att 
revisionen av portföljföretagen är klar, och en eventuell obligatorisk period i detta direktiv 
måste därför ge tillräckligt med tid till detta, med hänsyn tagen till den period som sådana 
portföljföretag har för att göra sina bokslut. En obligatorisk fyramånadersperiod för AIF-
fonderna är därför inte rimlig.
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Ändringsförslag 1030
Syed Kamall

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. AIF-förvaltare ska för varje AIF-fond de 
förvaltar tillhandahålla en årsredovisning 
för varje räkenskapsår. Årsredovisningen 
ska offentliggöras senast fyra månader 
efter räkenskapsårets utgång.

1. AIF-förvaltare ska för varje AIF-fond de 
förvaltar tillhandahålla en årsredovisning 
för varje räkenskapsår. Årsredovisningen 
ska tillställas investerarna och de behöriga 
myndigheterna senast fyra månader efter 
räkenskapsårets utgång eller, i de fall då 
uppgifter från tredje part krävs (såsom 
revisionen av AIF-fondens underliggande 
investeringar), senast sex månader efter 
räkenskapsårets utgång. 

Or. en

Motivering

För att revisionen av private equity-fonder ska kunna utföras kan det vara nödvändigt att 
revisionen av portföljföretagen är klar, och en eventuell obligatorisk period i detta direktiv 
måste därför ge tillräckligt med tid till detta, med hänsyn tagen till den period som sådana 
portföljföretag har för att göra sina bokslut. En obligatorisk fyramånadersperiod för AIF-
fonderna är därför inte rimlig. Vidare bör genomförandeåtgärderna på nivå 2 vara 
proportionerliga och inte oskäligt straffa enheter då det inte finns några tydliga fördelar 
kopplade till kostnaderna för efterlevnaden.

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

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. AIF-förvaltare ska för varje AIF-fond de 
förvaltar tillhandahålla en årsredovisning 
för varje räkenskapsår. Årsredovisningen 
ska offentliggöras senast fyra månader 
efter räkenskapsårets utgång.

AIF-förvaltare ska för varje AIF-fond de 
förvaltar tillhandahålla en årsredovisning 
för varje räkenskapsår. Årsredovisningen 
ska tillställas investerarna och de behöriga 
myndigheterna senast fyra månader efter 
räkenskapsårets utgång eller, i de fall då 
uppgifter från tredje part krävs (såsom 
revisionen av AIF-fondens underliggande 
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investeringar), senast sex månader efter 
räkenskapsårets utgång. 

Or. en

Motivering

För att revisionen av private equity-fonder ska kunna utföras kan det vara nödvändigt att 
revisionen av portföljföretagen är klar, och en eventuell obligatorisk period i detta direktiv 
måste därför ge tillräckligt med tid till detta, med hänsyn tagen till den period som sådana 
portföljföretag har för att göra sina bokslut. En obligatorisk fyramånadersperiod för AIF-
fonderna är därför inte rimlig.

Ändringsförslag 1032
Burkhard Balz

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. AIF-förvaltare ska för varje AIF-fond de 
förvaltar tillhandahålla en årsredovisning 
för varje räkenskapsår. Årsredovisningen 
ska offentliggöras senast fyra månader 
efter räkenskapsårets utgång.

1. AIF-förvaltare ska för varje AIF-fond de 
förvaltar tillhandahålla en årsredovisning 
för varje räkenskapsår. Årsredovisningen 
ska tillställas investerarna och de behöriga 
myndigheterna senast fyra månader efter 
räkenskapsårets utgång eller, i de fall då 
uppgifter från tredje part krävs (såsom 
revisionen av AIF-fondens underliggande 
investeringar), senast sex månader efter 
räkenskapsårets utgång. 

Or. en

Motivering

För att revisionen av private equity-fonder ska kunna utföras kan det vara nödvändigt att 
revisionen av portföljföretagen är klar, och en eventuell obligatorisk period i detta direktiv 
måste därför ge tillräckligt med tid till detta, med hänsyn tagen till den period som sådana 
portföljföretag har för att göra sina bokslut. En obligatorisk fyramånadersperiod för AIF-
fonderna är därför inte rimlig. Vidare bör genomförandeåtgärderna på nivå 2 vara 
proportionerliga och inte oskäligt straffa enheter då det inte finns några tydliga fördelar 
kopplade till kostnaderna för efterlevnaden. 
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Ändringsförslag 1033
Jürgen Klute

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. AIF-förvaltare ska för varje AIF-fond de 
förvaltar tillhandahålla en årsredovisning 
för varje räkenskapsår. Årsredovisningen 
ska offentliggöras senast fyra månader 
efter räkenskapsårets utgång.

1. AIF-förvaltare, för varje AIF-fond de 
förvaltar, och AIF-fonder ska
tillhandahålla en årsredovisning för varje 
räkenskapsår. Årsredovisningen ska 
offentliggöras senast fyra månader efter 
räkenskapsårets utgång.

Or. en

Motivering

Se motivering under rubriken. Även AIF-fonder bör omfattas av artiklarna 19–30 i direktivet.

Ändringsförslag 1034
Bernd Lange

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. AIF-förvaltare ska för varje AIF-fond de 
förvaltar tillhandahålla en årsredovisning 
för varje räkenskapsår. Årsredovisningen 
ska offentliggöras senast fyra månader 
efter räkenskapsårets utgång.

1. AIF-förvaltare, för varje AIF-fond de 
förvaltar, och AIF-fonder ska
tillhandahålla en årsredovisning för varje 
räkenskapsår. Årsredovisningen ska 
offentliggöras senast fyra månader efter 
räkenskapsårets utgång.

Or. en

Motivering

 Även AIF-fonder bör omfattas av artiklarna 19–30 i direktivet.
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Ändringsförslag 1035
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) De upplysningar som anges i 
artikel 20, såvitt dessa uppgifter har 
ändrats under det räkenskapsår som 
redovisningen omfattar. 

Or. en

Ändringsförslag 1036
Diogo Feio

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Ersättningsbelopp, uppdelade på fasta 
och variabla ersättningar, som en 
systemrelevant AIF-förvaltare och, i 
förekommande fall, AIF-fonden som 
förvaltas av en sådan AIF-förvaltare, 
betalar ut till tjänstemän eller andra 
anställda som har en väsentlig inverkan 
på företagets riskexponering.

Or. en

Motivering

Även om man kan invända mot möjligheten att ta itu med ersättningar, bör de behöriga 
myndigheterna, om man alls ska tänka sig något offentliggörande av ersättningar, bara 
befatta sig med information om ersättningar till adekvata personalkategorier hos AIF-
förvaltare av systembetydelse när man övervakar tillämpningen av FSB:s och kommissionens 
principer. Liknande ersättningspolicys skulle inte gynna investerare i AIF-fonderna i de fall 
då fonden inte har någon rätt till återbetalning av eventuella belopp som har krävts tillbaka.
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Ändringsförslag 1037
Syed Kamall

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Ersättningsbelopp, uppdelade på fasta 
och variabla ersättningar, som en 
systemrelevant AIF-förvaltare och, i 
förekommande fall, AIF-fonden som 
förvaltas av en sådan AIF-förvaltare, 
betalar ut till tjänstemän eller andra 
anställda som har en väsentlig inverkan 
på företagets riskexponering.

Or. en

Motivering

De behöriga myndigheterna bör endast befatta sig med information om ersättningar till 
adekvata personalkategorier hos AIF-förvaltare av systembetydelse när man övervakar 
tillämpningen av FSB:s och kommissionens principer. Om alla AIF-förvaltare skulle 
tillhandahålla denna information skulle de behöriga myndigheterna få en arbetsbörda som är 
såväl onödig och oproportionerlig som orimlig. 

Ändringsförslag 1038
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Ersättningsbelopp, uppdelade på fasta 
och variabla ersättningar, som en 
systemrelevant AIF-förvaltare och, i 
förekommande fall, AIF-fonden som 
förvaltas av en sådan AIF-förvaltare, 
betalar ut till tjänstemän eller andra 
anställda som har en väsentlig inverkan 
på företagets riskexponering.

Or. en
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Ändringsförslag 1039
Burkhard Balz

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Uppgifterna om räkenskaperna i 
årsredovisningen ska vara granskade av en 
eller flera personer med lagstadgad 
behörighet att utföra revision i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2006/43/EG av den 17 maj 2006 
om lagstadgad revision av årsbokslut och 
sammanställd redovisning och om ändring 
av rådets direktiv 78/660/EEG och 
83/349/EEG samt om upphävande av 
rådets direktiv 84/253/EEG. 
Revisionsberättelsen, med eventuella 
förbehåll, ska i sin helhet återges i 
årsredovisningen.

3. Uppgifterna om räkenskaperna i 
årsredovisningen ska utarbetas i enlighet 
med de räkenskapsstandarder eller            
-principer som krävs av tillämpliga 
fondbestämmelser eller bolagsordningar 
och revideras av en eller flera personer 
med lagstadgad behörighet att utföra 
revision i enlighet med Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2006/43/EG av 
den 17 maj 2006 om lagstadgad revision av 
årsbokslut och sammanställd redovisning 
och om ändring av rådets direktiv 
78/660/EEG och 83/349/EEG samt om 
upphävande av rådets direktiv 
84/253/EEG. Revisionsberättelsen, med 
eventuella förbehåll, ska i sin helhet 
återges i årsredovisningen.

Or. en

Motivering

För att revisionen av private equity-fonder ska kunna utföras kan det vara nödvändigt att 
revisionen av portföljföretagen är klar, och en eventuell obligatorisk period i detta direktiv 
måste därför ge tillräckligt med tid till detta, med hänsyn tagen till den period som sådana 
portföljföretag har för att göra sina bokslut. En obligatorisk fyramånadersperiod för 
AIF-fonderna är därför inte rimlig. Vidare bör genomförandeåtgärderna på nivå 2 vara 
proportionerliga och inte oskäligt straffa enheter då det inte finns några tydliga fördelar 
kopplade till kostnaderna för efterlevnaden. 
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Ändringsförslag 1040
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Uppgifterna om räkenskaperna i 
årsredovisningen ska vara granskade av en 
eller flera personer med lagstadgad 
behörighet att utföra revision i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2006/43/EG av den 17 maj 2006 
om lagstadgad revision av årsbokslut och 
sammanställd redovisning och om ändring 
av rådets direktiv 78/660/EEG och 
83/349/EEG samt om upphävande av 
rådets direktiv 84/253/EEG. 
Revisionsberättelsen, med eventuella 
förbehåll, ska i sin helhet återges i 
årsredovisningen.

3. Uppgifterna om räkenskaperna i 
årsredovisningen ska utarbetas i enlighet 
med de räkenskapsstandarder eller             
-principer som krävs av tillämpliga 
fondbestämmelser eller bolagsordningar 
och revideras av en eller flera personer 
med lagstadgad behörighet att utföra 
revision i enlighet med Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2006/43/EG av 
den 17 maj 2006 om lagstadgad revision av 
årsbokslut och sammanställd redovisning 
och om ändring av rådets direktiv 
78/660/EEG och 83/349/EEG samt om 
upphävande av rådets direktiv 
84/253/EEG. Revisionsberättelsen, med 
eventuella förbehåll, ska i sin helhet 
återges i årsredovisningen.

Or. en

Ändringsförslag 1041
Syed Kamall

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Uppgifterna om räkenskaperna i 
årsredovisningen ska vara granskade av en 
eller flera personer med lagstadgad 
behörighet att utföra revision i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2006/43/EG av den 17 maj 2006 
om lagstadgad revision av årsbokslut och 
sammanställd redovisning och om ändring 
av rådets direktiv 78/660/EEG och 
83/349/EEG samt om upphävande av 

3. Uppgifterna om räkenskaperna i 
årsredovisningen ska utarbetas i enlighet 
med de räkenskapsstandarder eller             
-principer som krävs av tillämpliga 
fondbestämmelser eller bolagsordningar 
och revideras av en eller flera personer 
med lagstadgad behörighet att utföra 
revision i enlighet med Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2006/43/EG av 
den 17 maj 2006 om lagstadgad revision av 
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rådets direktiv 84/253/EEG. 
Revisionsberättelsen, med eventuella 
förbehåll, ska i sin helhet återges i 
årsredovisningen.

årsbokslut och sammanställd redovisning 
och om ändring av rådets direktiv 
78/660/EEG och 83/349/EEG samt om 
upphävande av rådets direktiv 
84/253/EEG. Revisionsberättelsen, med 
eventuella förbehåll, ska i sin helhet 
återges i årsredovisningen.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Uppgifterna om räkenskaperna i 
årsredovisningen ska vara granskade av en 
eller flera personer med lagstadgad 
behörighet att utföra revision i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2006/43/EG av den 17 maj 2006 
om lagstadgad revision av årsbokslut och 
sammanställd redovisning och om ändring 
av rådets direktiv 78/660/EEG och 
83/349/EEG samt om upphävande av 
rådets direktiv 84/253/EEG. 
Revisionsberättelsen, med eventuella 
förbehåll, ska i sin helhet återges i 
årsredovisningen.

3. Uppgifterna om räkenskaperna i 
årsredovisningen ska utarbetas i enlighet 
med de räkenskapsstandarder eller                        
-principer som krävs av tillämpliga 
fondbestämmelser eller bolagsordningar 
och revideras av en eller flera personer 
med lagstadgad behörighet att utföra 
revision i enlighet med Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2006/43/EG av 
den 17 maj 2006 om lagstadgad revision av 
årsbokslut och sammanställd redovisning 
och om ändring av rådets direktiv 
78/660/EEG och 83/349/EEG samt om 
upphävande av rådets direktiv 
84/253/EEG. Revisionsberättelsen, med 
eventuella förbehåll, ska i sin helhet 
återges i årsredovisningen.

Or. en

Motivering

Ordalydelsen i ändringsförslaget definierar mer exakt vilka krav som gäller vid en revision.
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Ändringsförslag 1043
Jürgen Klute

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska anta 
genomförandebestämmelser för att 
ytterligare specificera årsredovisningens 
innehåll och format.

4. Kommissionen ska anta delegerade 
akter för att ytterligare specificera 
årsredovisningens innehåll och format.  
Dessa akter ska vara anpassade till den 
kategori av AIF-fonder eller
AIF-förvaltare som de ska tillämpas på.

Or. en

Motivering

Även AIF-fonder bör omfattas av artiklarna 19–30 i direktivet.

Ändringsförslag 1044
Bernd Lange

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska anta 
genomförandebestämmelser för att 
ytterligare specificera årsredovisningens 
innehåll och format.

4. Kommissionen ska anta delegerade 
akter för att ytterligare specificera 
årsredovisningens innehåll och format.  
Dessa akter ska vara anpassade till den 
kategori av AIF-fonder eller
AIF-förvaltare som de ska tillämpas på.

Or. en

Motivering

 Även AIF-fonder bör omfattas av artiklarna 19–30 i direktivet.



PE439.133v01-00 40/114 AM\805040SV.doc

SV

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

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska anta 
genomförandebestämmelser för att 
ytterligare specificera årsredovisningens 
innehåll och format.

4. Kommissionen ska anta delegerade 
akter för att ytterligare specificera 
årsredovisningens innehåll och format.  
Dessa akter ska vara lämpliga och 
proportionerliga och anpassade till den 
kategori av AIF-förvaltare som de ska 
tillämpas på och den AIF-fond som 
rapporten avser, med beaktande av olika 
AIF-förvaltares och deras AIF-fonders 
skilda storlek, resurser, komplexitet, art, 
placeringar, placeringsstrategier och -
tekniker, strukturer och investerare. 

Or. en

Motivering

Syftet med den föreslagna ändringen är att ta större hänsyn till de specifika egenskaperna hos 
de olika AIF-fondtyperna.

Ändringsförslag 1046
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska anta 
genomförandebestämmelser för att 
ytterligare specificera årsredovisningens 
innehåll och format.

4. Kommissionen ska anta delegerade 
akter för att ytterligare specificera 
årsredovisningens innehåll och format.  
Dessa akter ska vara lämpliga och 
proportionerliga och anpassade till den 
kategori av AIF-förvaltare som de ska 
tillämpas på och den AIF-fond som 
rapporten avser, med beaktande av olika 
AIF-förvaltares och deras AIF-fonders 
skilda storlek, resurser, komplexitet, art, 
placeringar, placeringsstrategier och -
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tekniker, strukturer och investerare. 

Or. en

Motivering

Genomförandeåtgärderna på nivå 2 vara proportionerliga och inte oskäligt straffa enheter då 
det inte finns några tydliga fördelar kopplade till kostnaderna för efterlevnaden.

Ändringsförslag 1047
Burkhard Balz

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska anta 
genomförandebestämmelser för att 
ytterligare specificera årsredovisningens 
innehåll och format.

4. Kommissionen ska anta delegerade 
akter för att ytterligare specificera 
årsredovisningens innehåll och format.  
Dessa akter ska vara lämpliga och 
proportionerliga och anpassade till den 
kategori av AIF-förvaltare som de ska 
tillämpas på och den AIF-fond som 
rapporten avser, med beaktande av olika 
AIF-förvaltares och deras AIF-fonders 
skilda storlek, resurser, komplexitet, art, 
placeringar, placeringsstrategier och -
tekniker, strukturer och investerare. 

Or. en

Motivering

För att revisionen av private equity-fonder ska kunna utföras kan det vara nödvändigt att 
revisionen av portföljföretagen är klar, och en eventuell obligatorisk period i detta direktiv 
måste därför ge tillräckligt med tid till detta, med hänsyn tagen till den period som sådana 
portföljföretag har för att göra sina bokslut. En obligatorisk fyramånadersperiod för 
AIF-fonderna är därför inte rimlig. Vidare bör genomförandeåtgärderna på nivå 2 vara 
proportionerliga och inte oskäligt straffa enheter då det inte finns några tydliga fördelar 
kopplade till kostnaderna för efterlevnaden. 
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Ändringsförslag 1048
Syed Kamall

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska anta 
genomförandebestämmelser för att 
ytterligare specificera årsredovisningens 
innehåll och format.

4. Kommissionen ska anta delegerade 
akter för att ytterligare specificera 
årsredovisningens innehåll och format.  
Dessa akter ska vara lämpliga och 
proportionerliga och anpassade till den 
kategori av AIF-förvaltare som de ska 
tillämpas på och den AIF-fond som 
rapporten avser, med beaktande av olika 
AIF-förvaltares och deras AIF-fonders 
skilda storlek, resurser, komplexitet, art, 
placeringar, placeringsstrategier och -
tekniker, strukturer och investerare. 

Or. en

Ändringsförslag 1049
Sharon Bowles

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska anta 
genomförandebestämmelser för att 
ytterligare specificera årsredovisningens 
innehåll och format.

4. Kommissionen får anta delegerade 
akter i enlighet med artiklarna 49a, 49b 
och 49c för att ytterligare specificera 
årsredovisningens innehåll och format.  
Dessa akter ska vara anpassade till den 
kategori av AIF-förvaltare som de ska 
tillämpas på.

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

Or. en
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Motivering

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

Ändringsförslag 1050
Othmar Karas

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. AIF-förvaltare ska se till att 
investerarna får följande information 
innan de investerar i en AIF-fond, och att 
informationen regelbundet uppdateras:

1. AIF-förvaltare ska se till att 
icke-professionella investerare får följande 
information innan de investerar i en
AIF-fond, och att informationen 
regelbundet uppdateras:

Or. en

Motivering

Professionella investerare bedöms vara ”professionella” i enlighet med bilaga II i 
MiFID-direktivet. De har vidare en tydlig uppfattning om vilken information de behöver i 
samband med sina investeringar. Det finns uppenbarligen inget behov att fastställa att 
informationskrav, som är anpassade efter icke-professionella investerares behov, också ska 
gälla för professionella investerare. Vad gäller upplysningskraven ska AIF-förvaltare endast 
vara skyldiga att göra relevant information tillgänglig.

Ändringsförslag 1051
Wolf Klinz

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. AIF-förvaltare ska se till att
investerarna får följande information 
innan de investerar i en AIF-fond, och att 
informationen regelbundet uppdateras:

1. AIF-förvaltare ska se till att följande 
information görs tillgänglig för 
investerarna innan de investerar i en 
AIF-fond, och att informationen 
regelbundet uppdateras:

Or. en
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Motivering

Anpassning till fondförvaltningsdirektivet och MiFID-direktivet.

Ändringsförslag 1052
Jürgen Klute

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. AIF-förvaltare ska se till att investerarna 
får följande information innan de investerar 
i en AIF-fond, och att informationen 
regelbundet uppdateras:

1. AIF-fonder och AIF-förvaltare ska se 
till att investerarna får följande information 
innan de investerar i en AIF-fond, och att 
informationen regelbundet uppdateras:

Or. en

Motivering

Det är nödvändigt att offentliggöra AIF-fondernas ersättningspolitik för att öka 
transparensen. Se även den ändrade artikel 10a (ny).

Ändringsförslag 1053
Bernd Lange

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. AIF-förvaltare ska se till att investerarna 
får följande information innan de investerar 
i en AIF-fond, och att informationen 
regelbundet uppdateras:

1. AIF-fonder och AIF-förvaltare ska se 
till att investerarna får följande information 
innan de investerar i en AIF-fond, och att 
informationen regelbundet uppdateras:

Or. en

Motivering

Det är nödvändigt att offentliggöra AIF-fondernas ersättningspolitik för att öka 
transparensen. Se även den ändrade artikel 10a (ny).
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Ändringsförslag 1054
Burkhard Balz

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. AIF-förvaltare ska se till att investerarna 
får följande information innan de investerar 
i en AIF-fond, och att informationen 
regelbundet uppdateras:

1. AIF-förvaltare ska, i den mån det är 
tillämpligt för de berörda AIF-fonderna,
se till att investerarna får följande 
information innan de investerar i en 
AIF-fond, och att informationen 
regelbundet uppdateras:

Or. en

Motivering

Syftet med de föreslagna ändringarna är att ta större hänsyn till de specifika egenskaperna 
hos de olika AIF-fondtyperna.

Ändringsförslag 1055
Syed Kamall

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. AIF-förvaltare ska se till att investerarna 
får följande information innan de investerar 
i en AIF-fond, och att informationen 
regelbundet uppdateras:

1. AIF-förvaltare ska, i den mån det är 
tillämpligt för de berörda AIF-fonderna,
se till att investerarna får följande 
information innan de investerar i en 
AIF-fond, och att informationen 
regelbundet uppdateras:

Or. en

Motivering

Syftet med de föreslagna ändringarna är att ta större hänsyn till de specifika egenskaperna 
hos de olika AIF-fondtyperna.
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Ändringsförslag 1056
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. AIF-förvaltare ska se till att investerarna 
får följande information innan de investerar 
i en AIF-fond, och att informationen 
regelbundet uppdateras:

1. AIF-förvaltare ska, i den mån det är 
tillämpligt för de berörda AIF-fonderna,
se till att investerarna får följande 
information innan de investerar i en 
AIF-fond, och att informationen 
regelbundet uppdateras:

Or. en

Ändringsförslag 1057
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. AIF-förvaltare ska se till att investerarna 
får följande information innan de investerar 
i en AIF-fond, och att informationen 
regelbundet uppdateras:

1. AIF-förvaltare ska, i den mån det är 
tillämpligt för de berörda AIF-fonderna,
se till att investerarna får följande 
information innan de investerar i en 
AIF-fond, och att informationen 
regelbundet uppdateras:

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget tar hänsyn till de specifika egenskaperna hos de olika AIF-fondtyperna.
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Ändringsförslag 1058
Derk Jan Eppink

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. AIF-förvaltare ska se till att investerarna
får följande information innan de 
investerar i en AIF-fond, och att 
informationen regelbundet uppdateras:

AIF-förvaltare ska se till att investerarna
innan de investerar i en AIF-fond får 
följande information och information om 
väsentliga ändringar av denna:

Or. en

Motivering

Direktivet bör inriktas på systemrisk, där hävstång bara är en faktor. Risken med hävstång 
bör endast bedömas i kombination med bakomliggande investeringsstrategi, 
riskhanteringsförfaranden och i vilken omfattning en fonds exponeringar är effektivt säkrade.

Ändringsförslag 1059
Wolf Klinz

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) En beskrivning av AIF-fondens 
placeringsstrategi och mål och samtliga 
slag av tillgångar som den kan placera i 
och de tekniker den kan använda samt av 
alla risker som är förenade med 
investeringen, eventuella tillämpliga 
restriktioner för placeringarna, de 
förutsättningar under vilka AIF-fonden kan 
utnyttja hävstång, tillåtna slag av och källor 
till hävstångseffekter samt de risker som är 
förenade med, och de eventuella 
restriktioner som gäller för, utnyttjande av 
hävstång. 

a) Regelbundna beskrivningar av 
AIF-fondens placeringsstrategi och mål 
och samtliga tillgångar som den kan 
placera i och de tekniker den kan använda 
samt av alla risker som är förenade med 
investeringen, eventuella tillämpliga 
restriktioner för placeringarna, de 
förutsättningar under vilka AIF-fonden kan 
utnyttja hävstång, tillåtna slag av och källor 
till hävstångseffekter, den högsta grad av 
hävstång och de risker som är förenade 
därmed, de eventuella restriktioner som 
gäller för utnyttjande av hävstång samt det 
totala beloppet för hävstången. 

Or. en
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Motivering

Informationen om hävstång bör vara lite mer detaljerad.

Ändringsförslag 1060
Jean-Pierre Audy

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) En beskrivning av AIF-fondens 
placeringsstrategi och mål och samtliga 
slag av tillgångar som den kan placera i 
och de tekniker den kan använda samt av 
alla risker som är förenade med 
investeringen, eventuella tillämpliga 
restriktioner för placeringarna, de 
förutsättningar under vilka AIF-fonden kan 
utnyttja hävstång, tillåtna slag av och källor 
till hävstångseffekter samt de risker som är 
förenade med, och de eventuella 
restriktioner som gäller för, utnyttjande av 
hävstång. 

a) En beskrivning av AIF-fondens 
placeringsstrategi och mål och samtliga 
tillgångar som den kan placera i och de 
tekniker den kan använda samt av alla 
risker som är förenade med investeringen,
eventuell återanvändning av tillgångar, 
eventuella överförings- och, i tillämpliga 
fall, förvaringsmetoder, eventuella 
tillämpliga restriktioner för placeringarna, 
de förutsättningar under vilka AIF-fonden 
kan utnyttja hävstång, tillåtna slag av och 
källor till hävstångseffekter samt de risker 
som är förenade med, och de eventuella 
restriktioner som gäller för, utnyttjande av 
hävstång.

Or. en

Ändringsförslag 1061
Derk Jan Eppink

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) En beskrivning av AIF-fondens 
placeringsstrategi och mål och samtliga 
slag av tillgångar som den kan placera i 
och de tekniker den kan använda samt av 
alla risker som är förenade med 
investeringen, eventuella tillämpliga 
restriktioner för placeringarna, de 

a) En beskrivning av AIF-fondens 
placeringsstrategi och mål och samtliga 
tillgångar som den kan placera i och de 
tekniker den kan använda samt av alla 
risker som är förenade med investeringen,
eventuella tillämpliga restriktioner för 
placeringarna, de förutsättningar under 
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förutsättningar under vilka AIF-fonden kan 
utnyttja hävstång, tillåtna slag av och källor 
till hävstångseffekter samt de risker som är 
förenade med, och de eventuella 
restriktioner som gäller för, utnyttjande av 
hävstång. 

vilka AIF-fonden kan utnyttja hävstång, 
tillåtna slag av och källor till 
hävstångseffekter samt de risker som är 
förenade med, och de eventuella 
restriktioner som gäller för, utnyttjande av 
hävstång, med hänsyn tagen till 
AIF-fondens bakomliggande 
investeringsstrategi och 
riskhanteringsförfaranden.

Or. en

Motivering

Direktivet bör inriktas på systemrisk, där hävstång bara är en faktor. Risken med hävstång 
bör endast bedömas i kombination med bakomliggande investeringsstrategi, 
riskhanteringsförfaranden och i vilken omfattning en fonds exponeringar är effektivt säkrade.

Ändringsförslag 1062
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) En beskrivning av AIF-fondens 
placeringsstrategi och mål och samtliga
slag av tillgångar som den kan placera i 
och de tekniker den kan använda samt av 
alla risker som är förenade med 
investeringen, eventuella tillämpliga 
restriktioner för placeringarna, de 
förutsättningar under vilka AIF-fonden kan 
utnyttja hävstång, tillåtna slag av och källor 
till hävstångseffekter samt de risker som är 
förenade med, och de eventuella 
restriktioner som gäller för, utnyttjande av 
hävstång. 

a) En beskrivning av AIF-fondens 
placeringsstrategi och mål, det slag av 
tillgångar som den kan placera i och de 
tekniker den kan använda samt av alla 
risker som är förenade med investeringen, 
eventuella tillämpliga restriktioner för 
placeringarna, de förutsättningar under 
vilka AIF-fonden kan utnyttja hävstång, 
tillåtna slag av och källor till 
hävstångseffekter samt de risker som är 
förenade med, och de eventuella 
restriktioner som gäller för, utnyttjande av 
hävstång.

Or. en

Motivering

Det är mer praktiskt att beskriva slaget av tillgångar än de specifika tillgångar som AIF-
fonden kan ha placeringar i. Det skulle vara alldeles för restriktivt att införa en skyldighet för 
AIF-förvaltarna att ange alla de tillgångar som en AIF-fond kan placera i.



PE439.133v01-00 50/114 AM\805040SV.doc

SV

Ändringsförslag 1063
Syed Kamall

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) En beskrivning av AIF-fondens 
placeringsstrategi och mål och samtliga
slag av tillgångar som den kan placera i 
och de tekniker den kan använda samt av 
alla risker som är förenade med 
investeringen, eventuella tillämpliga 
restriktioner för placeringarna, de 
förutsättningar under vilka AIF-fonden kan 
utnyttja hävstång, tillåtna slag av och källor 
till hävstångseffekter samt de risker som är 
förenade med, och de eventuella 
restriktioner som gäller för, utnyttjande av 
hävstång. 

a) En beskrivning av AIF-fondens 
placeringsstrategi och mål, det slag av 
tillgångar som den kan placera i och de 
tekniker den kan använda samt av de risker 
som är förenade med investeringen, 
eventuella tillämpliga restriktioner för 
placeringarna, de förutsättningar under 
vilka AIF-fonden kan utnyttja hävstång, 
tillåtna slag av och källor till 
hävstångseffekter samt de risker som är 
förenade med, och de eventuella 
restriktioner som gäller för, utnyttjande av 
hävstång.

Or. en

Motivering

Det är inte praktiskt möjligt att informera om ”alla” tillgångar som en AIF-fond kan 
placera i.

Ändringsförslag 1064
Burkhard Balz

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) En beskrivning av AIF-fondens 
placeringsstrategi och mål och samtliga 
slag av tillgångar som den kan placera i 
och de tekniker den kan använda samt av 
alla risker som är förenade med 
investeringen, eventuella tillämpliga 
restriktioner för placeringarna, de 
förutsättningar under vilka AIF-fonden kan 

(Berör inte den svenska versionen.)



AM\805040SV.doc 51/114 PE439.133v01-00

SV

utnyttja hävstång, tillåtna slag av och källor 
till hävstångseffekter samt de risker som är 
förenade med, och de eventuella 
restriktioner som gäller för, utnyttjande av 
hävstång. 

Or. en

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

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

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) En beskrivning av AIF-fondens 
placeringsstrategi och mål och samtliga 
slag av tillgångar som den kan placera i 
och de tekniker den kan använda samt av 
alla risker som är förenade med 
investeringen, eventuella tillämpliga 
restriktioner för placeringarna, de 
förutsättningar under vilka AIF-fonden kan 
utnyttja hävstång, tillåtna slag av och källor 
till hävstångseffekter samt de risker som är 
förenade med, och de eventuella 
restriktioner som gäller för, utnyttjande av 
hävstång. 

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)
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Ändringsförslag 1066
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) En beskrivning av AIF-fondens 
placeringsstrategi och mål och samtliga 
slag av tillgångar som den kan placera i 
och de tekniker den kan använda samt av 
alla risker som är förenade med 
investeringen, eventuella tillämpliga 
restriktioner för placeringarna, de 
förutsättningar under vilka AIF-fonden kan 
utnyttja hävstång, tillåtna slag av och källor 
till hävstångseffekter samt de risker som är 
förenade med, och de eventuella 
restriktioner som gäller för, utnyttjande av 
hävstång. 

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 1067
Wolf Klinz

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) En beskrivning av de rättsliga följderna 
av det avtalsförhållande som in letts i 
investeringssyfte, inbegripet uppgift om 
jurisdiktion, tillämplig lag och eventuella 
rättsliga instrument som reglerar 
erkännande och verkställande av domar 
inom det territorium där fonden har 
hemvist.

utgår

Or. en



AM\805040SV.doc 53/114 PE439.133v01-00

SV

Motivering

In line with changes proposed.

Ändringsförslag 1068
Wolf Klinz

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Identitetsuppgifter för AIF-fondens 
förvaringsinstitut, värderingsorgan,
revisor och eventuella andra 
tjänsteleverantörer med beskrivning av 
deras uppgifter och av investerarnas 
rättigheter i händelse av brister i utförandet 
av de tjänster de ansvarar för.

d) Identitetsuppgifter för AIF-fondens 
revisor och eventuella andra 
tjänsteleverantörer med beskrivning av 
deras uppgifter och av investerarnas 
rättigheter i händelse av brister i utförandet 
av de tjänster de ansvarar för.

Or. en

Motivering

I överensstämmelse med andra föreslagna ändringar.

Ändringsförslag 1069
Jean-Pierre Audy

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Identitetsuppgifter för AIF-fondens 
förvaringsinstitut, värderingsorgan, revisor 
och eventuella andra tjänsteleverantörer 
med beskrivning av deras uppgifter och av 
investerarnas rättigheter i händelse av 
brister i utförandet av de tjänster de 
ansvarar för. 

d) Identitetsuppgifter för AIF-fondens 
förvaringsinstitut, värderingsorgan, revisor 
och, i tillämpliga fall, prime broker samt
eventuella andra tjänsteleverantörer, med 
beskrivning av deras uppgifter och av 
investerarnas rättigheter i händelse av 
brister i utförandet av de tjänster de 
ansvarar för. 

Or. en
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Ändringsförslag 1070
Burkhard Balz

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Identitetsuppgifter för AIF-fondens 
förvaringsinstitut, värderingsorgan, revisor 
och eventuella andra tjänsteleverantörer 
med beskrivning av deras uppgifter och av 
investerarnas rättigheter i händelse av 
brister i utförandet av de tjänster de 
ansvarar för. 

d) I tillämpliga fall, identitetsuppgifter för 
AIF-fondens förvaringsinstitut, 
värderingsorgan, revisor och eventuella 
andra nuvarande eller föreslagna kritiska 
eller viktiga tjänsteleverantörer med 
beskrivning av deras uppgifter och av 
investerarnas rättigheter i händelse av 
brister i utförandet av de tjänster de 
ansvarar för. 

Or. en

Motivering

Syftet med de föreslagna ändringarna är att ta större hänsyn till de specifika egenskaperna 
hos de olika AIF-fondtyperna.

Ändringsförslag 1071
Syed Kamall

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Identitetsuppgifter för AIF-fondens 
förvaringsinstitut, värderingsorgan, revisor 
och eventuella andra tjänsteleverantörer 
med beskrivning av deras uppgifter och av 
investerarnas rättigheter i händelse av 
brister i utförandet av de tjänster de 
ansvarar för. 

d) I tillämpliga fall, identitetsuppgifter för 
AIF-fondens nuvarande eller föreslagna 
förvaringsinstitut, värderingsorgan, revisor 
och eventuella andra nuvarande eller 
föreslagna kritiska eller viktiga
tjänsteleverantörer med beskrivning av 
deras uppgifter och av investerarnas 
rättigheter i händelse av brister i utförandet 
av de tjänster de ansvarar för.

Or. en
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Motivering

Syftet med den föreslagna ändringen är att ta större hänsyn till de specifika egenskaperna hos 
de olika AIF-fondtyperna.

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

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Identitetsuppgifter för AIF-fondens 
förvaringsinstitut, värderingsorgan, revisor 
och eventuella andra tjänsteleverantörer 
med beskrivning av deras uppgifter och av 
investerarnas rättigheter i händelse av 
brister i utförandet av de tjänster de 
ansvarar för. 

d) I tillämpliga fall, identitetsuppgifter för 
AIF-fondens nuvarande eller föreslagna 
förvaringsinstitut, värderingsorgan, revisor 
och eventuella andra nuvarande eller 
föreslagna kritiska eller viktiga
tjänsteleverantörer med beskrivning av 
deras uppgifter och av investerarnas 
rättigheter i händelse av brister i utförandet 
av de tjänster de ansvarar för.

Or. en

Motivering

Syftet med de föreslagna ändringarna är att ta större hänsyn till de specifika egenskaperna 
hos de olika AIF-fondtyperna.

Ändringsförslag 1073
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Identitetsuppgifter för AIF-fondens 
förvaringsinstitut, värderingsorgan, revisor 
och eventuella andra tjänsteleverantörer 
med beskrivning av deras uppgifter och av 
investerarnas rättigheter i händelse av 
brister i utförandet av de tjänster de 
ansvarar för. 

d) I tillämpliga fall, identitetsuppgifter för 
AIF-fondens nuvarande eller föreslagna 
förvaringsinstitut, värderingsorgan, revisor 
och eventuella andra nuvarande eller 
föreslagna kritiska eller viktiga 
tjänsteleverantörer med beskrivning av 
deras uppgifter och av investerarnas 
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rättigheter i händelse av brister i utförandet 
av de tjänster de ansvarar för. 

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget tar hänsyn till de specifika egenskaperna hos de olika AIF-fondtyperna.

Ändringsförslag 1074
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) En beskrivning av eventuella 
förvaltnings- eller förvaringsfunktioner
som delegerats och identitetsuppgifter för 
den tredje part till vilken funktionerna i 
fråga har delegerats.

e) En beskrivning av eventuella kritiska 
eller viktiga förvaltningsfunktioner som 
delegerats och identitetsuppgifter för den 
tredje part till vilken funktionerna i fråga 
har delegerats.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget tar hänsyn till de specifika egenskaperna hos de olika AIF-fondtyperna.

Ändringsförslag 1075
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) En beskrivning av eventuella 
förvaltnings- eller förvaringsfunktioner
som delegerats och identitetsuppgifter för 

e) En beskrivning av eventuella kritiska 
eller viktiga förvaltningsfunktioner som 
delegerats och identitetsuppgifter för den 



AM\805040SV.doc 57/114 PE439.133v01-00

SV

den tredje part till vilken funktionerna i 
fråga har delegerats.

tredje part till vilken funktionerna i fråga 
har delegerats.

Or. en

Motivering

Syftet med de föreslagna ändringarna är att ta större hänsyn till de specifika egenskaperna 
hos de olika AIF-fondtyperna.

Ändringsförslag 1076
Jean-Paul Gauzès

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) En beskrivning av eventuella 
förvaltnings- eller förvaringsfunktioner 
som delegerats och identitetsuppgifter för 
den tredje part till vilken funktionerna i 
fråga har delegerats.

e) En beskrivning av eventuella 
förvaltnings- eller förvaringsfunktioner 
som delegerats och identitetsuppgifter för 
den tredje part till vilken funktionerna i 
fråga har delegerats, inklusive 
AIF-fondens underdepåhållare och 
prime brokers samt  en beskrivning av 
deras uppgifter och ansvar och av 
resterande risker som investerare kan 
utsättas för under extrema 
omständigheter till följd av oförutsägbara 
händelser som ligger utanför 
förvaringsinstitutets och AIF-förvaltarens 
kontroll.

Or. en

Ändringsförslag 1077
Wolf Klinz

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) En beskrivning av eventuella 
förvaltnings- eller förvaringsfunktioner

e) En beskrivning av eventuella 
förvaltnings- eller värderingsfunktioner 
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som delegerats och identitetsuppgifter för 
den tredje part till vilken funktionerna i 
fråga har delegerats.

eller förvaringsuppgifter som delegerats 
och identitetsuppgifter för den tredje part 
till vilken funktionerna eller uppgifterna i 
fråga har delegerats.

Or. en

Motivering

I överensstämmelse med andra föreslagna ändringar.

Ändringsförslag 1078
Syed Kamall

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) En beskrivning av eventuella 
förvaltnings- eller förvaringsfunktioner
som delegerats och identitetsuppgifter för 
den tredje part till vilken funktionerna i 
fråga har delegerats.

e) En beskrivning av eventuella kritiska 
eller viktiga förvaltningsfunktioner som 
delegerats och identitetsuppgifter för den 
tredje part till vilken funktionerna i fråga 
har delegerats.

Or. en

Ändringsförslag 1079
Burkhard Balz

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) En beskrivning av eventuella 
förvaltnings- eller förvaringsfunktioner 
som delegerats och identitetsuppgifter för 
den tredje part till vilken funktionerna i 
fråga har delegerats.

e) En beskrivning av eventuella kritiska 
eller viktiga förvaltnings- eller 
förvaringsfunktioner som delegerats och 
identitetsuppgifter för den tredje part till 
vilken funktionerna i fråga har delegerats. 

Or. en
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Motivering

Syftet med de föreslagna ändringarna är att ta större hänsyn till de specifika egenskaperna 
hos de olika AIF-fondtyperna.

Ändringsförslag 1080
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) En beskrivning av AIF-fondens 
hantering av likviditetsrisker, inbegripet 
rätten till inlösen, under såväl normala som 
exceptionella omständigheter, gällande 
ordning för investerarnas inlösen av 
tillgångar samt AIF-förvaltarens ordning 
för att garantera att investerarna behandlas 
rättvist.

g) I de fall AIF-fonden medger rätt till 
inlösen, en beskrivning av AIF-fondens 
hantering av likviditetsrisker, inbegripet 
rätt till inlösen, under såväl normala som 
exceptionella omständigheter, gällande 
ordning för investerarnas inlösen av 
tillgångar samt AIF-förvaltarens ordning 
för att garantera att investerarna behandlas 
rättvist.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget tar hänsyn till de specifika egenskaperna hos de olika AIF-fondtyperna.

Ändringsförslag 1081
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) En beskrivning av AIF-fondens 
hantering av likviditetsrisker, inbegripet 
rätten till inlösen, under såväl normala som 
exceptionella omständigheter, gällande 
ordning för investerarnas inlösen av 
tillgångar samt AIF-förvaltarens ordning 
för att garantera att investerarna behandlas 
rättvist.

g) I de fall AIF-fonden medger rätt till 
inlösen, en beskrivning av AIF-fondens 
hantering av likviditetsrisker, inbegripet 
rätt till inlösen, under såväl normala som 
exceptionella omständigheter, gällande 
ordning för investerarnas inlösen av 
tillgångar samt AIF-förvaltarens ordning 
för att garantera att investerarna behandlas 
rättvist.
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Or. en

Motivering

Syftet med de föreslagna ändringarna är att ta större hänsyn till de specifika egenskaperna 
hos de olika AIF-fondtyperna.

Ändringsförslag 1082
Burkhard Balz

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) En beskrivning av AIF-fondens 
hantering av likviditetsrisker, inbegripet 
rätten till inlösen, under såväl normala som 
exceptionella omständigheter, gällande 
ordning för investerarnas inlösen av 
tillgångar samt AIF-förvaltarens ordning 
för att garantera att investerarna behandlas 
rättvist.

g) I de fall AIF-fonden medger rätt till 
inlösen, en beskrivning av AIF-fondens 
hantering av likviditetsrisker, inbegripet 
rätt till inlösen, under såväl normala som 
exceptionella omständigheter, gällande 
ordning för investerarnas inlösen av 
tillgångar samt AIF-förvaltarens ordning 
för att garantera att investerarna behandlas 
rättvist. 

Or. en

Motivering

Syftet med de föreslagna ändringarna är att ta större hänsyn till de specifika egenskaperna 
hos de olika AIF-fondtyperna.



AM\805040SV.doc 61/114 PE439.133v01-00

SV

Ändringsförslag 1083
Syed Kamall

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) En beskrivning av AIF-fondens 
hantering av likviditetsrisker, inbegripet 
rätten till inlösen, under såväl normala som 
exceptionella omständigheter, gällande 
ordning för investerarnas inlösen av 
tillgångar samt AIF-förvaltarens ordning 
för att garantera att investerarna behandlas 
rättvist.

g) I de fall AIF-fonden medger rätt till 
inlösen, en beskrivning av AIF-fondens 
hantering av likviditetsrisker, inbegripet 
rätt till inlösen, under såväl normala som 
exceptionella omständigheter, gällande 
ordning för investerarnas inlösen av 
tillgångar samt AIF-förvaltarens ordning 
för att garantera att investerarna behandlas 
rättvist.

Or. en

Motivering

Syftet med den föreslagna ändringen är att ta större hänsyn till de specifika egenskaperna hos 
de olika AIF-fondtyperna.

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

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) En beskrivning av alla avgifter och 
andra kostnader och av det maximala 
belopp av dessa som investerarna står för 
direkt eller indirekt. 

h) En beskrivning av alla avgifter och 
andra kostnader som investerarna står för 
direkt eller indirekt.

Or. en

Motivering

Syftet med de föreslagna ändringarna är att ta större hänsyn till de specifika egenskaperna 
hos de olika AIF-fondtyperna.
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Ändringsförslag 1085
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) En beskrivning av alla avgifter och 
andra kostnader och av det maximala 
belopp av dessa som investerarna står för 
direkt eller indirekt. 

h) En beskrivning av alla avgifter och 
andra kostnader som investerarna står för 
direkt eller indirekt. 

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget tar hänsyn till de specifika egenskaperna hos de olika AIF-fondtyperna.

Ändringsförslag 1086
Udo Bullmann, Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) En beskrivning av alla avgifter och 
andra kostnader och av det maximala 
belopp av dessa som investerarna står för 
direkt eller indirekt. 

h) En beskrivning av alla avgifter och 
andra kostnader och av det maximala 
belopp av dessa som investerarna står för 
direkt eller indirekt samt, i tillämpliga fall, 
en beskrivning av de avgifter och 
omkostnader som betalats under de 
senaste tolv månaderna. 

Or. en

Motivering

Informationen till investerarna måste vara fullständig, med beaktande av de risker som tas. 
Uppgifter om i synnerhet AIF-fondens tidigare prestationer, men även om AIF-förvaltarens, 
är avgörande betydelse för investeringsbeslutet. Dessa uppgifter är alltför ofta partiska eller 
vilseledande. Uppgifter om vilka avgifter som faktiskt betalats och fondmedlens ursprung är 
också viktiga för att kunna fatta ett klokt beslut. Månatlig information om AIF-fondens 
riskprofil skulle också göra det lättare för investerarna at förvalta sina risker.
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Ändringsförslag 1087
Carl Haglund

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) En beskrivning av alla avgifter och 
andra kostnader och av det maximala 
belopp av dessa som investerarna står för 
direkt eller indirekt. 

h) En beskrivning av alla avgifter och 
andra kostnader och av det maximala 
belopp eller antal andelar av dessa som 
investerarna står för direkt eller indirekt. 

Or. en

Motivering

Eftersom AIF-förvaltare ofta tar ut resultatbaserade avgifter utifrån en uppskattning av 
värdet av en AIF-fonds aktier eller andelar under en viss period, är det omöjligt att fastställa 
det maximala ”beloppet” för kostnaderna. Denna ändring behövs för att rätt upplysningar 
ska offentliggöras på ett sätt som stämmer överens med marknadspraxis.

Ändringsförslag 1088
Syed Kamall

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) En beskrivning av alla avgifter och 
andra kostnader och av det maximala 
belopp av dessa som investerarna står för 
direkt eller indirekt. 

h) En beskrivning av alla avgifter och 
andra kostnader och av det maximala 
belopp eller antal andelar av dessa som 
investerarna står för direkt eller indirekt.

Or. en

Motivering

Många AIF-förvaltare tar ofta ut resultatbaserade avgifter eller liknande utifrån en 
uppskattning av värdet av en AIF-fonds aktier eller andelar under en viss period. Det är 
omöjligt att fastställa det maximala ”beloppet” eftersom AIF-förvaltarna inte kan se in 
framtiden. Denna ändring är därför nödvändig för att garantera att rätt upplysningar 
offentliggörs på ett sätt som stämmer överens med marknadspraxis.
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Ändringsförslag 1089
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 1 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) I samtliga fall då någon investerare ges
förmånsbehandling eller rätt att få 
förmånsbehandling: identitetsuppgifter för 
denna investerare och en beskrivning av 
förmånsbehandlingen i fråga. 

i) En beskrivning av eventuell
förmånsbehandling eller rätt att få 
förmånsbehandling. 

Or. en

Motivering

Det är av sekretesskäl inte lämpligt att lämna ut namnen på de kunder som ges 
förmånsbehandling.

Ändringsförslag 1090
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 1 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) I samtliga fall då någon investerare ges 
förmånsbehandling eller rätt att få 
förmånsbehandling: identitetsuppgifter för 
denna investerare och en beskrivning av 
förmånsbehandlingen i fråga. 

i) I samtliga fall då någon investerare ges 
förmånsbehandling eller rätt att få 
förmånsbehandling: en beskrivning av 
förmånsbehandlingen i fråga och 
information om huruvida det finns någon 
koppling mellan AIF-förvaltaren och den 
berörda investeraren.

Or. en

Motivering

Syftet med de föreslagna ändringarna är att ta större hänsyn till de specifika egenskaperna 
hos de olika AIF-fondtyperna.
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Ändringsförslag 1091
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 1 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) I samtliga fall då någon investerare ges 
förmånsbehandling eller rätt att få 
förmånsbehandling: identitetsuppgifter för 
denna investerare och en beskrivning av 
förmånsbehandlingen i fråga. 

i) I samtliga fall då någon investerare ges 
förmånsbehandling eller rätt att få 
förmånsbehandling: en beskrivning av 
förmånsbehandlingen i fråga och 
information om huruvida det finns någon 
koppling mellan AIF-förvaltaren och den 
berörda investeraren. 

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget tar hänsyn till de specifika egenskaperna hos de olika AIF-fondtyperna.

Ändringsförslag 1092
Burkhard Balz

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 1 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) I samtliga fall då någon investerare ges 
förmånsbehandling eller rätt att få 
förmånsbehandling: identitetsuppgifter för 
denna investerare och en beskrivning av 
förmånsbehandlingen i fråga. 

i) I samtliga fall då någon investerare ges 
förmånsbehandling eller rätt att få 
förmånsbehandling: identitetsuppgifter för 
denna investerare och en beskrivning av 
förmånsbehandlingen i fråga samt 
information om huruvida det finns någon 
koppling mellan AIF-förvaltaren och den 
berörda investeraren. 

Or. en

Motivering

Syftet med de föreslagna ändringarna är att ta större hänsyn till de specifika egenskaperna 
hos de olika AIF-fondtyperna.
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Ändringsförslag 1093
Wolf Klinz

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 1 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) I samtliga fall då någon investerare ges 
förmånsbehandling eller rätt att få 
förmånsbehandling: identitetsuppgifter för 
denna investerare och en beskrivning av 
förmånsbehandlingen i fråga. 

i) I samtliga fall då någon investerare ges 
förmånsbehandling eller rätt att få 
förmånsbehandling: en beskrivning av 
förmånsbehandlingen i fråga. 

Or. en

Motivering

Personuppgifter bör skyddas, och det är därför tillräckligt att informera andra investerare 
om all eventuell förmånsbehandlig och vad denna innebär.

Ändringsförslag 1094
Syed Kamall

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 1 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) I samtliga fall då någon investerare ges 
förmånsbehandling eller rätt att få 
förmånsbehandling: identitetsuppgifter för 
denna investerare och en beskrivning av 
förmånsbehandlingen i fråga. 

i) I samtliga fall då någon investerare ges 
förmånsbehandling eller rätt att få 
förmånsbehandling: en beskrivning av 
förmånsbehandlingen i fråga.

Or. en

Motivering

En skyldighet att offentliggöra investerarnas identitet kommer sannolikt att strida mot 
principerna i EU:s dataskyddsdirektiv och artikel 8 i Europeiska konventionen om skydd för 
de mänskliga rättigheterna, eftersom detta kan uppfattas som ett alltför inkräktande krav. Ett 
tillräckligt investerarskydd kan uppnås utan identifiering av individuella investerare.
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Ändringsförslag 1095
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 1 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

j) Den senaste årsredovisningen. j) Den senaste årsredovisningen, om en 
sådan finns för AIF-fonden.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget tar hänsyn till de specifika egenskaperna hos de olika AIF-fondtyperna.

Ändringsförslag 1096
Syed Kamall

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 1 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

j) Den senaste årsredovisningen. j) Den senaste årsredovisningen, om en 
sådan finns för AIF-fonden.

Or. en

Motivering

En nybildad fond har ingen årsredovisning.

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

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 1 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

j) Den senaste årsredovisningen. j) Den senaste årsredovisningen, om en 
sådan finns för AIF-fonden.

Or. en
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Motivering

Syftet med de föreslagna ändringarna är att ta större hänsyn till de specifika egenskaperna 
hos de olika AIF-fondtyperna.

Ändringsförslag 1098
Burkhard Balz

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 1 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

j) Den senaste årsredovisningen. j) Den senaste årsredovisningen, om en 
sådan finns för AIF-fonden.

Or. en

Motivering

Syftet med de föreslagna ändringarna är att ta större hänsyn till de specifika egenskaperna 
hos de olika AIF-fondtyperna.

Ändringsförslag 1099
Jürgen Klute

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 1 – led ja (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ja) Ersättningspolitik för AIF-förvaltaren.

Or. en

Motivering

Det är nödvändigt att offentliggöra AIF-fondernas ersättningspolitik för att öka 
transparensen. Se även den ändrade artikel 10a (ny).
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Ändringsförslag 1100
Bernd Lange

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 1 – led ja (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ja) Ersättningspolitik för AIF-förvaltaren.

Or. en

Motivering

Det är nödvändigt att offentliggöra AIF-fondernas ersättningspolitik för att öka 
transparensen. Se även den ändrade artikel 10a (ny).

Ändringsförslag 1101
Udo Bullmann, Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 1 – led jb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

jb) En beskrivning av AIF-fondens 
tidigare resultat, från dess start till den 
senaste bedömningen. 

Or. en

Motivering

Informationen till investerarna måste vara fullständig med tanke på de risker som tas. 
Uppgifter om i synnerhet AIF-fondens tidigare prestationer, men även om AIF-förvaltarens, 
är avgörande betydelse för investeringsbeslutet. Dessa uppgifter är alltför ofta partiska eller 
vilseledande. Uppgifter om vilka avgifter som faktiskt betalats och fondmedlens ursprung är 
också viktiga för att kunna fatta ett klokt beslut. Månatlig information om AIF-fondens 
riskprofil skulle också göra det lättare för investerarna at förvalta sina risker.
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Ändringsförslag 1102
Othmar Karas

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 1 – led jc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

jc) Information om korrelationen mellan 
den tillämpade investeringsmetoden och 
traditionella investeringsstrategier (t.ex. 
aktier eller obligationer).

Or. en

Motivering

Investeraren bör informeras om alla eventuella chanser och risker, inklusive hur strategin 
korrelerar med andra investeringsformer. 

Ändringsförslag 1103
Jean-Pierre Audy

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 1 – led jd (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

jd) Information om eventuella ändringar 
av det ansvarssystem som fastställs i 
artikel 17.5 till följd av överenskommelser 
i avtal mellan AIF-förvaltaren och 
förvaringsinstitutet. 

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

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 1 – led je (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

je) Identitetsuppgifter för fysiska eller 
juridiska personer eller medlemmar i 
AIF-förvaltaren, vare sig de direkt eller 
indirekt är aktieägare, som har 
kvalificerade innehav och information om 
beloppen för dessa innehav.

Or. en

Motivering

Informationen till investerarna måste vara fullständig med tanke på de risker som tas. 
Uppgifter om i synnerhet AIF-fondens tidigare prestationer, men även om AIF-förvaltarens, 
är avgörande betydelse för investeringsbeslutet. Dessa uppgifter är alltför ofta partiska eller 
vilseledande. Uppgifter om vilka avgifter som faktiskt betalats och fondmedlens ursprung är 
också viktiga för att kunna fatta ett klokt beslut. Månatlig information om AIF-fondens 
riskprofil skulle också göra det lättare för investerarna at förvalta sina risker.

Ändringsförslag 1105
Udo Bullmann, Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 1 – led jf (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

jf) Information om de tidigare 
prestationer som den AIF-fond som 
förvaltas av AIF-förvaltaren kan uppvisa, 
inklusive resultat för befintliga och 
avslutade fonder och, när AIF-förvaltaren 
är en juridisk person, information om 
AIF-fondens rättsliga representanter, 
styrelseledamöter och centrala 
medarbetare.

Or. en
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Motivering

Informationen till investerarna måste vara fullständig med tanke på de risker som tas. 
Uppgifter om i synnerhet AIF-fondens tidigare prestationer, men även om AIF-förvaltarens, 
är avgörande betydelse för investeringsbeslutet. Dessa uppgifter är alltför ofta partiska eller 
vilseledande. Uppgifter om vilka avgifter som faktiskt betalats och fondmedlens ursprung är 
också viktiga för att kunna fatta ett klokt beslut. Månatlig information om AIF-fondens 
riskprofil skulle också göra det lättare för investerarna at förvalta sina risker.

Ändringsförslag 1106
Udo Bullmann, Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 1 – led jg (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

jg) En detaljerad beskrivning av källan 
till, löptiden för och summan av de medel 
som AIF-fonden byggt upp, inklusive den 
del som tillhandahållits av 
AIF-förvaltaren som förvaltar 
AIF-fonden och dess representanter, 
styrelseledamöter och anställda.

Or. en

Motivering

Informationen till investerarna måste vara fullständig med tanke på de risker som tas. 
Uppgifter om i synnerhet AIF-fondens tidigare prestationer, men även om AIF-förvaltarens, 
är avgörande betydelse för investeringsbeslutet. Dessa uppgifter är alltför ofta partiska eller 
vilseledande. Uppgifter om vilka avgifter som faktiskt betalats och fondmedlens ursprung är 
också viktiga för att kunna fatta ett klokt beslut. Månatlig information om AIF-fondens 
riskprofil skulle också göra det lättare för investerarna at förvalta sina risker.

Ändringsförslag 1107
Burkhard Balz

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. AIF-förvaltare ska för varje AIF-fond 2. För varje AIF-fond som en 
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de förvaltar vid återkommande tillfällen 
lämna följande information till 
investerarna:

AIF-förvaltare förvaltar och som medger 
rätt till inlösen ska denne regelbundet 
underrätta investerarna om följande:

Or. en

Motivering

Syftet med de föreslagna ändringarna är att ta större hänsyn till de specifika egenskaperna 
hos de olika AIF-fondtyperna.

Ändringsförslag 1108
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. AIF-förvaltare ska för varje AIF-fond 
de förvaltar vid återkommande tillfällen 
lämna följande information till
investerarna:

2. För varje AIF-fond som en 
AIF-förvaltare förvaltar och som medger 
rätt till inlösen ska denne regelbundet 
underrätta investerarna om följande: 

Or. en

Motivering

Syftet med de föreslagna ändringarna är att ta större hänsyn till de specifika egenskaperna 
hos de olika AIF-fondtyperna.

Ändringsförslag 1109
Syed Kamall

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. AIF-förvaltare ska för varje AIF-fond 
de förvaltar vid återkommande tillfällen 
lämna följande information till 
investerarna:

2. För varje AIF-fond som en 
AIF-förvaltare förvaltar och som medger 
rätt till inlösen ska denne regelbundet 
underrätta investerarna om följande:
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Or. en

Motivering

I de fall då inlösen inte medges bör det inte vara nödvändigt att ha särskilda 
informationskrav i fråga om icke-likvida tillgångar eller likviditet.

Ändringsförslag 1110
Corien Wortmann-Kool

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. AIF-förvaltare ska för varje AIF-fond 
de förvaltar vid återkommande tillfällen 
lämna följande information till
investerarna:

2. För varje AIF-fond som en 
AIF-förvaltare förvaltar och som 
möjliggör inlösen för investerarna ska 
AIF-förvaltaren regelbundet underrätta
investerarna om följande: 

Or. en

Motivering

Private equity-fond-i-fonder (och private equity-fonder) placerar i icke-likvida tillgångar och 
ger inte investerarna någon rätt till inlösen. Det bör, i de fall då investerarna inte har någon 
rätt till inlösen, inte vara nödvändigt att ha ett krav på regelbunden rapportering om icke-
likvida tillgångar eller likviditet.

Ändringsförslag 1111
Othmar Karas

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. AIF-förvaltare ska för varje AIF-fond de 
förvaltar vid återkommande tillfällen 
lämna följande information till 
investerarna:

2. AIF-förvaltare ska för varje AIF-fond de 
förvaltar vid återkommande tillfällen 
lämna följande information till de 
icke-professionella investerarna: 

Or. en
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Motivering

Professionella investerare bedöms vara ”professionella” i enlighet med bilaga II i MiFID-
direktivet. De har vidare en tydlig uppfattning om vilken information de behöver i samband 
med sina investeringar. Det finns uppenbarligen inget behov att fastställa att 
informationskrav, som är anpassade efter icke-professionella investerares behov, också ska
gälla för professionella investerare. Vad gäller upplysningskraven ska AIF-förvaltare endast 
vara skyldiga att göra relevant information tillgänglig.

Ändringsförslag 1112
Jürgen Klute

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. AIF-förvaltare ska för varje AIF-fond de 
förvaltar vid återkommande tillfällen 
lämna följande information till 
investerarna:

2. AIF-förvaltare, för varje AIF-fond de 
förvaltar, och AIF-fonder ska vid 
återkommande tillfällen lämna följande 
information till investerarna, 
förmånstagarna, sina representanter och 
de utsedda analytikerna:

Or. en

Motivering

Pensionsfonder har ett särskilt ansvar för ålderspensioner. I de fall dessa fonder kan placera 
i AIF-fonder är det nödvändigt med särskilda upplysningskrav. De primära investerarna, dvs. 
de som mottar ålderspension, bör ges all den information som de behöver för att sköta sitt 
uppdrag, dvs. pensionsfonden.

Ändringsförslag 1113
Bernd Lange

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. AIF-förvaltare ska för varje AIF-fond de 
förvaltar vid återkommande tillfällen 
lämna följande information till 
investerarna:

2. AIF-förvaltare, för varje AIF-fond de 
förvaltar, och AIF-fonder ska vid 
återkommande tillfällen lämna följande 
information till investerarna, 
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förmånstagarna, sina representanter och 
de utsedda analytikerna:

Or. en

Motivering

Pensionsfonder har ett särskilt ansvar för ålderspensioner. I de fall dessa fonder kan placera 
i AIF-fonder är det nödvändigt med särskilda upplysningskrav. De primära investerarna, dvs. 
de som mottar ålderspension, bör ges all den information som de behöver för att sköta sitt 
uppdrag, dvs. pensionsfonden.

Ändringsförslag 1114
Udo Bullmann, Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. AIF-förvaltare ska för varje AIF-fond de 
förvaltar vid återkommande tillfällen
lämna följande information till
investerarna:

2. AIF-förvaltare ska för varje AIF-fond de 
förvaltar underrätta investerarna om 
följande:

Or. en

Ändringsförslag 1115
Udo Bullmann, Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 2 – led a och b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Procentuell andel för de av AIF-fondens 
tillgångar för vilka särskilda ordningar 
gäller på grund av deras illikvida natur.

a) På regelbunden basis den procentuella
andel för de av AIF-fondens tillgångar för 
vilka särskilda ordningar gäller på grund av 
deras illikvida natur.

b) Eventuella nya ordningar för 
AIF-fondens likviditetshantering.

b) På regelbunden basis eventuella nya 
ordningar för AIF-fondens 
likviditetshantering.

Or. en
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Ändringsförslag 1116
Udo Bullmann, Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) AIF-fondens aktuella riskprofil och de 
riskhanteringssystem som AIF-förvaltaren 
tillämpar på riskerna.

c) På regelbunden basis, men minst en 
gång i månaden, såvida informationen är 
oförändrad sedan den senaste 
uppgiftslämningen, AIF-fondens aktuella 
riskprofil, inklusive nivån på hävstången, 
och de riskhanteringssystem som 
AIF-förvaltaren tillämpar på riskerna.

Or. en

Ändringsförslag 1117
Jean-Pierre Audy

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Väsentliga ändringar i 
förvaringsmetoderna. 

Or. en

Ändringsförslag 1118
Jean-Pierre Audy

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 2 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

cb) I tillämpliga fall, den procentuella 
andel för de av AIF-fondens tillgångar 
som är föremål för återanvändning eller 
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överföring.

Or. en

Ändringsförslag 1119
Jürgen Klute

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För AIF-fonder som pensionsfonder får 
investera i ska AIF-förvaltaren informera 
om vilka risker som är specifika för denna 
kategori av tillgångar. 
Kommissionen ska fastställa ytterligare 
upplysningskrav i detta hänseende.

Or. en

Motivering

Pensionsfonder har ett särskilt ansvar för ålderspensioner. I de fall dessa fonder kan placera 
i AIF-fonder är det nödvändigt med särskilda upplysningskrav. De primära investerarna, dvs. 
de som mottar ålderspension, bör ges all den information som de behöver för att sköta sitt 
uppdrag, dvs. pensionsfonden.

Ändringsförslag 1120
Bernd Lange

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För AIF-fonder som pensionsfonder får 
investera i ska AIF-förvaltaren informera 
om vilka risker som är specifika för denna 
kategori av tillgångar. 
Kommissionen ska fastställa ytterligare 
upplysningskrav i detta hänseende.
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Or. en

Motivering

Pensionsfonder har ett särskilt ansvar för ålderspensioner. I de fall dessa fonder kan placera 
i AIF-fonder är det nödvändigt med särskilda uppgiftslämningskrav. De primära 
investerarna, dvs. de som mottar ålderspension, bör ges all den information som de behöver 
för att sköta sitt uppdrag, dvs. pensionsfonden.

Ändringsförslag 1121
Sharon Bowles

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska anta
genomförandebestämmelser för att 
ytterligare specificera informationskraven 
för AIF-förvaltare och hur ofta den 
information som avses i punkt 2 ska 
lämnas. Dessa bestämmelser ska vara 
anpassade till den kategori av AIF-
förvaltare som de ska tillämpas på.

3. Kommissionen får genom delegerade 
akter i enlighet med artiklarna 49a, 49b 
och 49c fastställa bestämmelser för att 
ytterligare specificera informationskraven 
för AIF-förvaltare och hur ofta den 
information som avses i punkt 2 ska 
lämnas. Dessa akter ska vara anpassade till 
den kategori av AIF-förvaltare som de ska 
tillämpas på.

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

Or. en

Motivering

Om denna artikel behålls är detta den riktiga formuleringen enligt det nya 
kommittéförfarandet.
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Ändringsförslag 1122
Jürgen Klute

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska anta 
genomförandebestämmelser för att 
ytterligare specificera informationskraven 
för AIF-förvaltare och hur ofta den 
information som avses i punkt 2 ska 
lämnas. Dessa bestämmelser ska vara 
anpassade till den kategori av 
AIF-förvaltare som de ska tillämpas på.

3. Kommissionen ska anta delegerade 
akter för att ytterligare specificera 
informationskraven för AIF-fonder och
AIF-förvaltare och hur ofta den 
information som avses i punkt 2 ska 
lämnas. Dessa akter ska vara anpassade till 
den kategori av AIF-fonder och AIF-
förvaltare som de ska tillämpas på.

Or. en

Motivering

Se motivering under rubriken. Även AIF-fonder bör omfattas av artiklarna 19–30 i direktivet.

Ändringsförslag 1123
Bernd Lange

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska anta 
genomförandebestämmelser för att 
ytterligare specificera informationskraven 
för AIF-förvaltare och hur ofta den 
information som avses i punkt 2 ska 
lämnas. Dessa bestämmelser ska vara 
anpassade till den kategori av 
AIF-förvaltare som de ska tillämpas på.

3. Kommissionen ska anta delegerade 
akter för att ytterligare specificera 
informationskraven för AIF-fonder och
AIF-förvaltare och hur ofta den 
information som avses i punkt 2 ska 
lämnas. Dessa akter ska vara anpassade till 
den kategori av AIF-fonder och
AIF-förvaltare som de ska tillämpas på.

Or. en

Motivering

Se motivering under rubriken. Även AIF-fonder bör omfattas av artiklarna 19–30 i direktivet.



AM\805040SV.doc 81/114 PE439.133v01-00

SV

Ändringsförslag 1124
Corien Wortmann-Kool

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska anta 
genomförandebestämmelser för att 
ytterligare specificera informationskraven 
för AIF-förvaltare och hur ofta den 
information som avses i punkt 2 ska 
lämnas. Dessa bestämmelser ska vara 
anpassade till den kategori av 
AIF-förvaltare som de ska tillämpas på.

3. Kommissionen ska anta delegerade 
akter för att ytterligare specificera 
informationskraven för AIF-förvaltare och 
hur ofta den information som avses i 
punkt 2 ska lämnas. Dessa akter ska vara 
proportionerliga och anpassade till den 
kategori av AIF förvaltare som de ska 
tillämpas på, med beaktande av bland 
annat olika typer AIF-förvaltares skilda 
storlek, resurser, komplexitet, art, 
placeringar, placeringsstrategier och -
tekniker, strukturer och investerare. 

Or. en

Motivering

Syftet med den föreslagna ändringen är att ta större hänsyn till de specifika egenskaperna hos 
de olika AIF-fondtyperna.

Ändringsförslag 1125
Burkhard Balz

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska anta 
genomförandebestämmelser för att 
ytterligare specificera informationskraven 
för AIF-förvaltare och hur ofta den 
information som avses i punkt 2 ska 
lämnas. Dessa bestämmelser ska vara 
anpassade till den kategori av 
AIF-förvaltare som de ska tillämpas på.

3. Kommissionen ska anta delegerade 
akter för att ytterligare specificera 
informationskraven för AIF-förvaltare och 
hur ofta den information som avses i 
punkt 2 ska lämnas. Dessa akter ska vara 
proportionerliga och anpassade till den 
kategori av AIF förvaltare som de ska 
tillämpas på, med beaktande av bland 
annat olika typer AIF-förvaltares skilda 
storlek, resurser, komplexitet, art, 
placeringar, placeringsstrategier och -
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tekniker, strukturer och investerare. 

Or. en

Motivering

Syftet med de föreslagna ändringarna är att ta större hänsyn till de specifika egenskaperna 
hos de olika AIF-fondtyperna.

Ändringsförslag 1126
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska anta 
genomförandebestämmelser för att 
ytterligare specificera informationskraven 
för AIF-förvaltare och hur ofta den 
information som avses i punkt 2 ska 
lämnas. Dessa bestämmelser ska vara 
anpassade till den kategori av 
AIF-förvaltare som de ska tillämpas på.

3. Kommissionen ska anta delegerade 
akter för att ytterligare specificera 
informationskraven för AIF-förvaltare och 
hur ofta den information som avses i 
punkt 2 ska lämnas. Dessa akter ska vara 
proportionerliga och anpassade till den 
kategori av AIF förvaltare som de ska 
tillämpas på, med beaktande av bland 
annat olika typer AIF-förvaltares skilda 
storlek, resurser, komplexitet, art, 
placeringar, placeringsstrategier och        
-tekniker, strukturer och investerare. 

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget tar hänsyn till de specifika egenskaperna hos de olika AIF-fondtyperna.
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Ändringsförslag 1127
Syed Kamall

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska anta 
genomförandebestämmelser för att 
ytterligare specificera informationskraven 
för AIF-förvaltare och hur ofta den 
information som avses i punkt 2 ska 
lämnas. Dessa bestämmelser ska vara 
anpassade till den kategori av 
AIF-förvaltare som de ska tillämpas på.

3. Kommissionen ska anta delegerade 
akter för att ytterligare specificera 
informationskraven för AIF-förvaltare och 
hur ofta den information som avses i 
punkt 2 ska lämnas. Dessa akter ska vara 
proportionerliga och anpassade till den 
kategori av AIF förvaltare som de ska 
tillämpas på, med beaktande av bland 
annat olika typer AIF-förvaltares skilda 
storlek, resurser, komplexitet, art, 
placeringar, placeringsstrategier och        
-tekniker, strukturer och investerare. 

Or. en

Motivering

Direktivet tar genom denna ändring bättre hänsyn till de specifika egenskaperna hos de olika 
AIF-fondtyperna.

Ändringsförslag 1128
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska anta 
genomförandebestämmelser för att 
ytterligare specificera informationskraven 
för AIF-förvaltare och hur ofta den 
information som avses i punkt 2 ska 
lämnas. Dessa bestämmelser ska vara 
anpassade till den kategori av 
AIF-förvaltare som de ska tillämpas på.

3. Kommissionen ska anta delegerade 
akter för att ytterligare specificera 
informationskraven för AIF-förvaltare och 
hur ofta den information som avses i 
punkt 2 ska lämnas. Dessa akter ska vara 
proportionerliga och anpassade till den 
kategori av AIF förvaltare som de ska 
tillämpas på, med beaktande av bland 
annat olika typer AIF-förvaltares skilda 
storlek, resurser, komplexitet, art, 
placeringar, placeringsstrategier och       



PE439.133v01-00 84/114 AM\805040SV.doc

SV

-tekniker, strukturer och investerare. 

Or. en

Motivering

Genomförandeåtgärderna på nivå 2 vara proportionerliga och inte oskäligt straffa enheter då 
det inte finns några tydliga fördelar kopplade till kostnaderna för efterlevnaden.

Ändringsförslag 1129
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

Bestämmelserna i artiklarna 19–20 är irrelevanta eller olämpliga för denna typ av bolag. 
Börsnoterade industriella holdingbolag omfattas redan av olika EU-direktiv om transparens 
och rapportering i prospekt- och transparensdirektiven samt av lagstiftning och 
börsnoteringsregler på nationell nivå. Detta ska se till att dessa företag lämnar relevant 
information. För ett företag vars aktier är börsnoterade är det omöjligt att innan de 
investerar i företaget förse investerarna med den information som de är skyldiga att 
tillhandahålla enligt artikel 20.

Ändringsförslag 1130
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Bernd Lange

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. AIF-förvaltare ska regelbundet 
rapportera till de behöriga myndigheterna i 
sina hemmedlemsstater på vilka marknader 
och i vilka instrument de huvudsakligen 
bedriver handel för de AIF-fonder de 
förvaltar.

1. AIF-förvaltare, för varje AIF-fond som 
de förvaltar, och AIF-fonder ska 
regelbundet rapportera till de behöriga 
myndigheterna i sina hemmedlemsstater på 
vilka marknader och i vilka instrument de 
huvudsakligen bedriver handel för de 
AIF-fonder de förvaltar.

Or. en

Motivering

Artikel 21.2aa (ny): I överensstämmelse med bestämmelserna i artikel 20.1 a bör de behöriga 
myndigheterna ges samma information som investerarna. Se motivering under rubriken för 
övriga bestämmelser. Även AIF-fonder bör omfattas av artiklarna 19–30 i direktivet.

Ändringsförslag 1131
Jürgen Klute

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. AIF-förvaltare ska regelbundet 
rapportera till de behöriga myndigheterna i 
sina hemmedlemsstater på vilka marknader 
och i vilka instrument de huvudsakligen 
bedriver handel för de AIF-fonder de 
förvaltar.

1. AIF-förvaltare, för varje AIF-fond som 
de förvaltar, och AIF-fonder ska 
regelbundet rapportera till de behöriga 
myndigheterna i sina hemmedlemsstater på 
vilka marknader och i vilka instrument de 
huvudsakligen bedriver handel för de 
AIF-fonder de förvaltar.

Or. en
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Ändringsförslag 1132
Bernd Lange

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De ska lämna sammanställd information 
om de huvudsakliga instrument som de 
handlar med, de marknader där de är 
medlemmar eller bedriver aktiv handel och 
om de huvudsakliga exponeringarna största 
koncentrationerna av dessa för var och en 
av de AIF-fonder som de förvaltar.

AIF-förvaltare, för varje AIF-fond som de 
förvaltar, och AIF-fonder ska lämna 
sammanställd information om de 
huvudsakliga instrument som de handlar 
med, de marknader där de är medlemmar 
eller bedriver aktiv handel och om de 
huvudsakliga exponeringarna största 
koncentrationerna av dessa.

Or. en

Motivering

Artikel 21.2aa (ny): I överensstämmelse med bestämmelserna i artikel 20.1 a bör de behöriga 
myndigheterna ges samma information som investerarna. Se motivering under rubriken för 
övriga bestämmelser. Även AIF-fonder bör omfattas av artiklarna 19–30 i direktivet.

Ändringsförslag 1133
Jürgen Klute

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De ska lämna sammanställd information 
om de huvudsakliga instrument som de 
handlar med, de marknader där de är 
medlemmar eller bedriver aktiv handel och 
om de huvudsakliga exponeringarna största 
koncentrationerna av dessa för var och en 
av de AIF-fonder som de förvaltar.

AIF-förvaltare, för varje AIF-fond som de 
förvaltar, och AIF-fonder ska lämna 
sammanställd information om de 
huvudsakliga instrument som de handlar 
med, de marknader där de är medlemmar 
eller bedriver aktiv handel och om de 
huvudsakliga exponeringarna största 
koncentrationerna av dessa.

Or. en
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Ändringsförslag 1134
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De ska lämna sammanställd information 
om de huvudsakliga instrument som de
handlar med, de marknader där de är 
medlemmar eller bedriver aktiv handel och 
om de huvudsakliga exponeringarna största 
koncentrationerna av dessa för var och en 
av de AIF-fonder som de förvaltar.

De ska lämna information om de 
huvudsakliga instrument som de handlar 
med, de marknader där de är medlemmar 
eller bedriver aktiv handel och om de 
huvudsakliga exponeringarna största 
koncentrationerna av dessa för var och en 
av de AIF-fonder som de förvaltar.

Or. en

Ändringsförslag 1135
Syed Kamall

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De ska lämna sammanställd information 
om de huvudsakliga instrument som de 
handlar med, de marknader där de är 
medlemmar eller bedriver aktiv handel och 
om de huvudsakliga exponeringarna
största koncentrationerna av dessa för var 
och en av de AIF-fonder som de förvaltar.

De ska lämna sammanställd information 
om de huvudsakliga instrument som de 
handlar med, de marknader där de är 
medlemmar eller bedriver aktiv handel och 
om de huvudsakliga 
handelsexponeringarna och största 
koncentrationerna av dessa för var och en 
av de AIF-fonder som de förvaltar.

Or. en

Motivering

AIF-private equityförvaltare handlar inte med värdepapper utan med långsiktiga placeringar 
i ett fåtal icke-likvida tillgångar för vilka innehavsperioden vanligtvis är på 3–7 år.
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Ändringsförslag 1136
Burkhard Balz

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De ska lämna sammanställd information 
om de huvudsakliga instrument som de 
handlar med, de marknader där de är 
medlemmar eller bedriver aktiv handel och 
om de huvudsakliga exponeringarna största 
koncentrationerna av dessa för var och en 
av de AIF-fonder som de förvaltar.

De ska lämna sammanställd information 
om de huvudsakliga instrument som de 
handlar med, de marknader där de är 
medlemmar eller bedriver aktiv handel och 
om de huvudsakliga 
handelsexponeringarna och största 
koncentrationerna av dessa för var och en 
av de AIF-fonder som de förvaltar.

Or. en

Motivering

AIF-förvaltaren ska en gång i kvartalet översända en årsredovisning för varje fond som den 
förvaltar till den behöriga myndigheten och en förteckning över de fonder som den förvaltar. 
De övriga kraven i artikel 21 är endast rimliga för (vad gäller artikel 21.1) fonder som 
regelbundet bedriver handel på offentliga marknader och (vad gäller artikel 21.2) fonder som 
har rätt till inlösen. Fonder som endast placerar i icke-börsnoterade värdepapper eller slutna 
fonder bör inte omfattas av dessa krav.

Ändringsförslag 1137
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De ska lämna sammanställd information 
om de huvudsakliga instrument som de 
handlar med, de marknader där de är 
medlemmar eller bedriver aktiv handel och 
om de huvudsakliga exponeringarna största 
koncentrationerna av dessa för var och en 
av de AIF-fonder som de förvaltar.

De ska lämna sammanställd information 
om de huvudsakliga instrument som de 
handlar med, de marknader där de är 
medlemmar eller bedriver aktiv handel och 
om de huvudsakliga 
handelsexponeringarna och största 
koncentrationerna av dessa för var och en 
av de AIF-fonder som de förvaltar.

Or. en
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Motivering

Eftersom AIF-private equityförvaltare inte handlar med värdepapper utan med långsiktiga 
placeringar i ett fåtal icke-likvida tillgångar för vilka innehavsperioden vanligtvis är på 
3-7 år bör dessa bestämmelser inte tillämpas på private equity-fonder. Irrelevanta 
rapporteringskrav kommer endast att medföra onödiga kostnader för AIF-förvaltarna och de 
behöriga myndigheterna.

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

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De ska lämna sammanställd information 
om de huvudsakliga instrument som de 
handlar med, de marknader där de är 
medlemmar eller bedriver aktiv handel och 
om de huvudsakliga exponeringarna största 
koncentrationerna av dessa för var och en 
av de AIF-fonder som de förvaltar.

De ska lämna sammanställd information 
om de huvudsakliga instrument som de 
handlar med, de marknader där de är 
medlemmar eller bedriver aktiv handel och 
om de huvudsakliga 
handelsexponeringarna och största 
koncentrationerna av dessa för var och en 
av de AIF-fonder som de förvaltar.

Or. en

Ändringsförslag 1139
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. AIF-förvaltare ska för var och en av de 
AIF-fonder som de förvaltar vid 
återkommande tillfällen lämna följande 
information till de behöriga myndigheterna 
i sina hemmedlemsstater:

2. För varje AIF-fond som en 
AIF-förvaltare förvaltar och som medger 
rätt till inlösen ska denne vid 
återkommande tillfällen lämna följande 
information till de behöriga myndigheterna 
i sina hemmedlemsstater:

Or. en
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Motivering

Syftet med de föreslagna ändringarna är att ta större hänsyn till de specifika egenskaperna 
hos de olika AIF-fondtyperna.

Ändringsförslag 1140
Burkhard Balz

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. AIF-förvaltare ska för var och en av de 
AIF-fonder som de förvaltar vid 
återkommande tillfällen lämna följande 
information till de behöriga myndigheterna 
i sina hemmedlemsstater:

2. För varje AIF-fond som en 
AIF-förvaltare förvaltar och som medger 
rätt till inlösen ska denne vid 
återkommande tillfällen lämna följande 
information till de behöriga myndigheterna 
i sina hemmedlemsstater:

Or. en

Motivering

AIF-förvaltaren ska en gång i kvartalet översända en årsredovisning för varje fond som den 
förvaltar till den behöriga myndigheten och en förteckning över de fonder som den förvaltar. 
De övriga kraven i artikel 21 är endast rimliga för (vad gäller artikel 21.1) fonder som 
regelbundet bedriver handel på offentliga marknader och (vad gäller artikel 21.2) fonder som 
har rätt till inlösen. Fonder som endast placerar i icke-börsnoterade värdepapper eller slutna 
fonder bör inte omfattas av dessa krav.

Ändringsförslag 1141
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. AIF-förvaltare ska för var och en av de 
AIF-fonder som de förvaltar vid 
återkommande tillfällen lämna följande 
information till de behöriga myndigheterna 
i sina hemmedlemsstater:

2. För varje AIF-fond som en 
AIF-förvaltare förvaltar och som medger 
rätt till inlösen ska denne vid 
återkommande tillfällen lämna följande 
information till de behöriga myndigheterna 
i sina hemmedlemsstater:
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Or. en

Motivering

Denna bestämmelse är inte relevant för AIF-private equityfonder eftersom de är en icke likvid 
investeringsform för investeringar i en viss icke-likvid kategori av tillgångar, och de ändrar 
inte heller sin profil eller sina likviditetsbehov så att det skulle behövas regelbunden 
rapportering. Att tillämpa dessa bestämmelser på AIF-private equityförvaltare, som inte 
medger rätt till inlösen, skulle endast leda till onödiga kostnader för AIF-förvaltarna och de 
behöriga myndigheterna. Denna bestämmelse måste därför ändras så att den endast tillämpas 
i de fall där det är lämpligt.

Ändringsförslag 1142
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. AIF-förvaltare ska för var och en av de 
AIF-fonder som de förvaltar vid 
återkommande tillfällen lämna följande 
information till de behöriga myndigheterna 
i sina hemmedlemsstater:

2. För varje AIF-fond som en 
AIF-förvaltare förvaltar och som medger 
rätt till inlösen ska denne vid 
återkommande tillfällen lämna följande 
information till de behöriga myndigheterna 
i sina hemmedlemsstater:

Or. en

Ändringsförslag 1143
Corien Wortmann-Kool

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. AIF-förvaltare ska för var och en av de 
AIF-fonder som de förvaltar vid 
återkommande tillfällen lämna följande 
information till de behöriga myndigheterna 
i sina hemmedlemsstater:

2. AIF-förvaltare ska endast vara skyldiga 
att tillhandahålla den information som 
avses i led a, b och c när det rör sig om 
AIF-fonder som möjliggör inlösen för 
investerarna. AIF-förvaltare ska för var 
och en av de AIF-fonder som de förvaltar 
vid återkommande tillfällen lämna följande 
information till de behöriga myndigheterna 



PE439.133v01-00 92/114 AM\805040SV.doc

SV

i sina hemmedlemsstater:

Or. en

Motivering

I de fall då investerarna inte har någon rätt till inlösen bör det inte var nödvändigt med 
regelbunden rapportering om icke-likvida tillgångar eller likviditet.

Ändringsförslag 1144
Jürgen Klute

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. AIF-förvaltare ska för var och en av de 
AIF-fonder som de förvaltar vid 
återkommande tillfällen lämna följande 
information till de behöriga myndigheterna 
i sina hemmedlemsstater:

2. AIF-förvaltare, för varje AIF-fond som 
de förvaltar, och AIF-fonder ska vid 
återkommande tillfällen lämna följande 
information till de behöriga myndigheterna 
i sina hemmedlemsstater:

Or. en

Ändringsförslag 1145
Bernd Lange

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. AIF-förvaltare ska för var och en av de 
AIF-fonder som de förvaltar vid 
återkommande tillfällen lämna följande 
information till de behöriga myndigheterna 
i sina hemmedlemsstater:

2. AIF-förvaltare, för varje AIF-fond som 
de förvaltar, och AIF-fonder ska vid 
återkommande tillfällen lämna följande 
information till de behöriga myndigheterna 
i sina hemmedlemsstater:

Or. en

Motivering

Artikel 21.2aa (ny): I överensstämmelse med bestämmelserna i artikel 20.1 a bör de behöriga 



AM\805040SV.doc 93/114 PE439.133v01-00

SV

myndigheterna ges samma information som investerarna. Se motivering under rubriken för 
övriga bestämmelser. Även AIF-fonder bör omfattas av artiklarna 19–30 i direktivet.

Ändringsförslag 1146
Peter Skinner

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. AIF-förvaltare ska för var och en av de 
AIF-fonder som de förvaltar vid 
återkommande tillfällen lämna följande 
information till de behöriga 
myndigheterna i sina hemmedlemsstater:

2. AIF-förvaltare ska för var och en av de 
AIF-fonder som de förvaltar på begäran 
tillhandahålla de behöriga myndigheterna 
i sina hemmedlemsstater följande 
information:

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.

Ändringsförslag 1147
Pervenche Berès

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. AIF-förvaltare ska för var och en av de 
AIF-fonder som de förvaltar vid 
återkommande tillfällen lämna följande 
information till de behöriga myndigheterna 
i sina hemmedlemsstater:

2. AIF-förvaltare ska för var och en av de 
AIF-fonder som de förvaltar vid 
återkommande tillfällen lämna följande 
information till Esma och de behöriga 
myndigheterna i sina hemmedlemsstater:

Or. en
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Motivering

Esma bör vara det övergripande tillsynsorganet för AIF-förvaltare och bör därför ha tillgång 
till alla rapporter och all relevant information.

Ändringsförslag 1148
Jürgen Klute

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) En beskrivning av AIF-fondens 
placeringsstrategi och mål och samtliga 
slag av tillgångar som den kan placera i 
och de tekniker den kan använda samt av 
alla risker som är förenade med 
investeringen, eventuella tillämpliga 
restriktioner för placeringarna, de 
förutsättningar under vilka AIF-fonden 
kan utnyttja hävstång, tillåtna slag av och 
källor till hävstångseffekter samt de risker 
som är förenade med, och de eventuella 
restriktioner som gäller för, utnyttjande 
av hävstång.

Or. en

Ändringsförslag 1149
Bernd Lange

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) En beskrivning av AIF-fondens 
placeringsstrategi och mål och samtliga 
slag av tillgångar som den kan placera i 
och de tekniker den kan använda samt av 
alla risker som är förenade med 
investeringen, eventuella tillämpliga 
restriktioner för placeringarna, de 
förutsättningar under vilka AIF-fonden 
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kan utnyttja hävstång, tillåtna slag av och 
källor till hävstångseffekter samt de risker 
som är förenade med, och de eventuella 
restriktioner som gäller för, utnyttjande 
av hävstång.

Or. en

Motivering

Artikel 21.2aa (ny): I överensstämmelse med bestämmelserna i artikel 20.1 a bör de behöriga 
myndigheterna ges samma information som investerarna. Se motivering under rubriken för 
övriga bestämmelser. Även AIF-fonder bör omfattas av artiklarna 19–30 i direktivet.

Ändringsförslag 1150
Jürgen Klute

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) AIF-fondens faktiska riskprofil och de 
riskhanteringssystem som AIF-förvaltaren 
tillämpar på riskerna. 

c) AIF-fondens faktiska riskprofil och de 
riskhanteringssystem som används för att 
hantera dessa risker. 

Or. en

Ändringsförslag 1151
Bernd Lange

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) AIF-fondens faktiska riskprofil och de 
riskhanteringssystem som AIF-förvaltaren 
tillämpar på riskerna. 

c) AIF-fondens faktiska riskprofil och de 
riskhanteringssystem som används för att 
hantera dessa risker. 

Or. en
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Motivering

Artikel 21.2aa (ny): I överensstämmelse med bestämmelserna i artikel 20.1 a bör de behöriga 
myndigheterna ges samma information som investerarna. Se motivering under rubriken för 
övriga bestämmelser. Även AIF-fonder bör omfattas av artiklarna 19–30 i direktivet.

Ändringsförslag 1152
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) AIF-fondens faktiska riskprofil och de 
riskhanteringssystem som AIF-förvaltaren 
tillämpar på riskerna. 

c) AIF-fondens faktiska riskprofil,
inklusive nivå på hävstången, och de 
riskhanteringssystem som AIF-förvaltaren 
tillämpar på riskerna. 

Or. en

Motivering

De behöriga myndigheterna ska ha en fullständig bild av AIF-fonden och AIF-förvaltaren.

Ändringsförslag 1153
Wolf Klinz

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Den samlade nivån på hävstången i 
varje AIF-fond, med uppdelning på 
hävstång genom lån av kontanter eller 
värdepapper och hävstång som härrör 
från finansiella derivat, och andelen 
tillgångar som återanvänts inom ramen 
för hävstångsordningar, inklusive de fem 
mest betydande utlånarna av 
penningmedel eller värdepapper och 
beloppen för den hävstång de tagit emot 
för var och en av de AIF-fonder de 
förvaltar.
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Or. en

Ändringsförslag 1154
Wolf Klinz, Carl Haglund

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) I tillämpliga fall, utnyttjande av 
blankning under rapporteringsperioden.

utgår

Or. en

Motivering

Detta bör ske med hjälp av övergripande åtgärder.

Ändringsförslag 1155
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 2 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) Strukturen på avgifterna och de 
belopp som utbetalats till AIF-förvaltaren.

Or. en

Motivering

De behöriga myndigheterna ska ha en fullständig bild av AIF-fonden och AIF-förvaltaren. 
Avgiftsstrukturen är en viktig faktor i riskbedömningen.
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Ändringsförslag 1156
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 2 – led eb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

eb) En förteckning över investerarna.

Or. en

Motivering

De behöriga myndigheterna ska ha en fullständig bild av AIF-fonden och AIF-förvaltaren. 
Med en förteckning över investerarna blir det lättare att bedöma vilka typer av investerare 
som är utsatta för systemrisker.

Ändringsförslag 1157
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 2 – led ec (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ec) AIF-fondens resultat, inklusive en 
värdering av tillgångarna.

Or. en

Motivering

De behöriga myndigheterna ska ha en fullständig bild av AIF-fonden och AIF-förvaltaren.

Ändringsförslag 1158
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De behöriga myndigheterna i 
hemmedlemsstaten och kommissionen får 
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under exceptionella omständigheter och 
när detta krävs för att säkerställa det 
finansiella systemets stabilitet och 
integritet eller för att främja långsiktig 
hållbar tillväxt införa ytterligare 
rapporteringskrav.

Or. en

Ändringsförslag 1159
Wolf Klinz

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 2 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De behöriga myndigheterna i 
hemmedlemsstaten ska till ESRB och 
Esma vidarebefordra den sammanställda 
information som avses i led da i det första 
stycket i ett gemensamt 
rapporteringsformat.

Or. en

Ändringsförslag 1160
Jürgen Klute

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. AIF-förvaltare ska för var och en av de 
AIF-fonder som de förvaltar överlämna 
följande handlingar till de behöriga 
myndigheterna i sina hemmedlemsstater:

3. AIF-förvaltare, för varje AIF-fond som 
de förvaltar, och AIF-fonder ska
överlämna följande handlingar till de 
behöriga myndigheterna i sina 
hemmedlemsstater:

Or. en
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Motivering

Artikel 21.2aa (ny): I överensstämmelse med bestämmelserna i artikel 20.1 a bör de behöriga 
myndigheterna ges samma information som investerarna. Se motivering under rubriken för 
övriga bestämmelser. Även AIF-fonder bör omfattas av artiklarna 19–30 i direktivet.

Ändringsförslag 1161
Bernd Lange

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. AIF-förvaltare ska för var och en av de 
AIF-fonder som de förvaltar överlämna 
följande handlingar till de behöriga 
myndigheterna i sina hemmedlemsstater:

3. AIF-förvaltare, för varje AIF-fond som 
de förvaltar, och AIF-fonder ska
överlämna följande handlingar till de 
behöriga myndigheterna i sina 
hemmedlemsstater:

Or. en

Motivering

Artikel 21.2aa (ny): I överensstämmelse med bestämmelserna i artikel 20.1 a bör de behöriga 
myndigheterna ges samma information som investerarna. Se motivering under rubriken för 
övriga bestämmelser. Även AIF-fonder bör omfattas av artiklarna 19–30 i direktivet.

Ändringsförslag 1162
Pervenche Berès

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. AIF-förvaltare ska för var och en av de 
AIF-fonder som de förvaltar överlämna 
följande handlingar till de behöriga 
myndigheterna i sina hemmedlemsstater:

3. AIF-förvaltare ska för var och en av de 
AIF-fonder som de förvaltar överlämna 
följande handlingar till Esma och de 
behöriga myndigheterna i sina 
hemmedlemsstater:

Or. en
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Motivering

Esma bör vara det övergripande tillsynsorganet för AIF-förvaltare och bör därför ha tillgång 
till alla rapporter och all relevant information.

Ändringsförslag 1163
Jürgen Klute

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Årsredovisningar för varje räkenskapsår 
för varje AIF-fond de förvaltar senast 
inom fyra månader från utgången av 
respektive räkenskapsår.

a) Årsredovisningar för varje räkenskapsår, 
senast inom fyra månader från utgången av 
respektive räkenskapsår.

Or. en

Motivering

Artikel 21.2aa (ny): I överensstämmelse med bestämmelserna i artikel 20.1 a bör de behöriga 
myndigheterna ges samma information som investerarna. Se motivering under rubriken för 
övriga bestämmelser. Även AIF-fonder bör omfattas av artiklarna 19–30 i direktivet.

Ändringsförslag 1164
Bernd Lange

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Årsredovisningar för varje räkenskapsår 
för varje AIF-fond de förvaltar senast 
inom fyra månader från utgången av 
respektive räkenskapsår.

a) Årsredovisningar för varje räkenskapsår, 
senast inom fyra månader från utgången av 
respektive räkenskapsår.

Or. en

Motivering

Artikel 21.2aa (ny): I överensstämmelse med bestämmelserna i artikel 20.1 a bör de behöriga 
myndigheterna ges samma information som investerarna. Se motivering under rubriken för 
övriga bestämmelser. Även AIF-fonder bör omfattas av artiklarna 19–30 i direktivet.
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Ändringsförslag 1165
Syed Kamall

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Årsredovisningar för varje räkenskapsår 
för varje AIF-fond de förvaltar senast inom 
fyra månader från utgången av respektive 
räkenskapsår.

a) Årsredovisningar för varje räkenskapsår 
för varje AIF-fond de förvaltar senast inom 
fyra månader från utgången av respektive 
räkenskapsår eller, i de fall då uppgifter 
från tredje part krävs (såsom revisionen 
av AIF-fondens underliggande 
investeringar), senast sex månader efter 
räkenskapsårets utgång. 

Or. en

Motivering

För att revisionen av private equity-fonder ska kunna utföras kan det vara nödvändigt att 
revisionen av portföljföretagen är klar, och en eventuell obligatorisk period i detta direktiv 
måste därför ge tillräckligt med tid till detta, med hänsyn tagen till den period som sådana 
portföljföretag har för att göra sina bokslut. En obligatorisk fyramånadersperiod för AIF-
fonderna är därför inte rimlig.

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

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Årsredovisningar för varje räkenskapsår 
för varje AIF-fond de förvaltar senast inom 
fyra månader från utgången av respektive 
räkenskapsår.

a) Årsredovisningar för varje räkenskapsår 
för varje AIF-fond de förvaltar senast inom 
fyra månader från utgången av respektive 
räkenskapsår eller, i de fall då uppgifter 
från tredje part krävs (såsom revisionen 
av AIF-fondens underliggande 
investeringar), senast sex månader efter 
räkenskapsårets utgång. 

Or. en
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Motivering

För att revisionen av private equity-fonder ska kunna utföras kan det vara nödvändigt att 
revisionen av portföljföretagen är klar, och en eventuell obligatorisk period i detta direktiv 
måste därför ge tillräckligt med tid till detta, med hänsyn tagen till den period som sådana 
portföljföretag har för att göra sina bokslut. En obligatorisk fyramånadersperiod för AIF-
fonderna är därför inte rimlig.

Ändringsförslag 1167
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Årsredovisningar för varje räkenskapsår 
för varje AIF-fond de förvaltar senast inom 
fyra månader från utgången av respektive 
räkenskapsår.

a) Årsredovisningar för varje räkenskapsår 
för varje AIF-fond de förvaltar senast inom 
fyra månader från utgången av respektive 
räkenskapsår eller, i de fall då uppgifter 
från tredje part krävs (såsom revisionen 
av AIF-fondens underliggande 
investeringar), senast sex månader efter 
räkenskapsårets utgång.  

Or. en

Ändringsförslag 1168
Burkhard Balz

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Årsredovisningar för varje räkenskapsår 
för varje AIF-fond de förvaltar senast inom 
fyra månader från utgången av respektive 
räkenskapsår.

a) Årsredovisningar för varje räkenskapsår 
för varje AIF-fond de förvaltar senast inom 
fyra månader från utgången av respektive 
räkenskapsår eller, i de fall då uppgifter 
från tredje part krävs (såsom revisionen 
av AIF-fondens underliggande 
investeringar), senast sex månader efter 
räkenskapsårets utgång. 

Or. en
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Motivering

AIF-förvaltaren ska en gång i kvartalet översända en årsredovisning för varje fond som den 
förvaltar till den behöriga myndigheten och en förteckning över de fonder som den förvaltar. 
De övriga kraven i artikel 21 är endast rimliga för (vad gäller artikel 21.1) fonder som 
regelbundet bedriver handel på offentliga marknader och (vad gäller artikel 21.2) fonder som 
har rätt till inlösen. Fonder som endast placerar i icke-börsnoterade värdepapper eller slutna 
fonder bör inte omfattas av dessa krav.

Ändringsförslag 1169
Diogo Feio

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. En AIF-förvaltare som förvaltar en 
eller flera AIF-fonder som utnyttjar 
hävstång i en systempåverkande 
utsträckning ska till de behöriga 
myndigheterna i sin hemmedlemsstat 
lämna uppgifter om den samlade nivån på 
hävstången i varje AIF-fond som de 
förvaltar med uppdelning på hävstång 
genom lån av kontanter eller värdepapper 
och hävstång som härrör från finansiella 
derivat samt, om detta är känt, andelen 
tillgångar som återanvänts i 
hävstångskonstruktionen. 
Dessa uppgifter ska omfatta 
identitetsuppgifter för de fem mest 
betydande utlånarna av penningmedel 
eller värdepapper för varje AIF-fond som 
de förvaltar och uppgift om beloppen för 
de lån de tagit emot från var och en av 
dessa för var och en av de AIF-fonder de 
förvaltar.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag är i linje med det svenska ordförandeskapets kompromissförslag. 
Skyldigheterna till rapportering till behöriga myndigheter (artiklarna 22–24) ingår nu i 
artikel 21. Genom detta ändringsförslag styrks vissa av kraven för och införs nya krav på 
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rapportering till behöriga myndigheter.  

Ändringsförslag 1170
Syed Kamall

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. En AIF-förvaltare som förvaltar en 
eller flera AIF-fonder som utnyttjar 
hävstång i en systempåverkande 
utsträckning ska till de behöriga 
myndigheterna i sin hemmedlemsstat 
lämna uppgifter om den samlade nivån på 
hävstången i varje AIF-fond som de 
förvaltar med uppdelning på hävstång 
genom lån av kontanter eller värdepapper 
och hävstång som härrör från finansiella 
derivat samt, om detta är känt, andelen 
tillgångar som återanvänts i 
hävstångskonstruktionen.
Dessa uppgifter ska omfatta 
identitetsuppgifter för de fem mest 
betydande utlånarna av penningmedel 
eller värdepapper för varje AIF-fond som 
de förvaltar och uppgift om beloppen för 
de lån de tagit emot från var och en av 
dessa för var och en av de AIF-fonder de 
förvaltar.

Or. en

Motivering

Rapportering om hävstång som utnyttjas i en systempåverkande utsträckning.
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Ändringsförslag 1171
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. Varje behörig myndighet ska 
regelbundet göra en sammanställning av 
den information som mottagits i enlighet 
med punkterna 1 och 2 och göra denna 
tillgänglig för allmänheten.

Or. en

Motivering

Offentliggörandet av denna sammanfattade information kommer att göra det lättare för 
allmänheten att bedöma AIF-fondernas egentliga prestationer, något som fram till i dag har 
varit väldigt svårt eftersom det inom sektorn funnits en väletablerad praxis att bara 
offentliggöra vissa specifika uppgifter.

Ändringsförslag 1172
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 3c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3c. Inget i detta direktiv får hindra en 
AIF-förvaltare från att underrätta den 
behöriga myndigheten om att vissa av de 
uppgifter som lämnats in i enlighet med 
detta direktiv är en affärshemlighet eller 
konfidentiella. Detta får dock inte påverka 
den behöriga myndighetens möjligheter 
att utbyta uppgifter med andra behöriga 
myndigheter i enlighet med detta direktiv.

Or. en

Motivering

Personuppgifter, affärshemligheter och konfidentiella uppgifter bör endast lämnas ut till de 
behöriga myndigheterna, så att företag som AIF-förvaltare investerar i inte skadas.



AM\805040SV.doc 107/114 PE439.133v01-00

SV

Ändringsförslag 1173
Syed Kamall

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 3d (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3d. Medlemsstaterna ska se till att de 
behöriga myndigheterna i 
AIF-förvaltarens hemmedlemsstat har 
tillgång till information om AIF-fondens 
utnyttjande av blankning för att fastställa 
i vilken omfattning utnyttjandet av 
blankning bidrar till att bygga upp 
systemrisker i det finansiella systemets 
funktion eller risker för störningar på 
marknaderna. De behöriga 
myndigheterna i hemmedlemsstaterna ska 
också se till att den information som 
sammanställs för alla AIF-förvaltare som 
står under deras tillsyn görs tillgänglig för 
andra behöriga myndigheter samt till 
Esma och ESRB genom förfarandena i 
artikel 46 för samarbete mellan 
tillsynsmyndigheter.

Or. en

Motivering

Rapportering om blankning som utnyttjas i en systempåverkande utsträckning.

Ändringsförslag 1174
Syed Kamall

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska anta 
genomförandebestämmelser för att 
ytterligare precisera de 
rapporteringsskyldigheter som avses i 

4. Kommissionen ska i enlighet med 
artiklarna 49a, 49b och 49c anta 
delegerade akter för att ytterligare 
precisera de rapporteringsskyldigheter som 
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punkterna 1, 2 och 3 samt hur ofta 
rapporteringen ska ske.

avses i punkterna 1, 2 och 3 samt hur ofta 
rapporteringen ska ske. Dessa akter ska 
vara lämpliga, proportionerliga och 
anpassade till den typ av AIF-förvaltare 
som de berör, med beaktande av bland 
annat olika AIF-förvaltares skilda storlek, 
resurser, komplexitet, art, placeringar, 
placeringsstrategier och -tekniker, 
strukturer och investerare. 

Or. en

Motivering

AIF-förvaltaren ska en gång i kvartalet tillhandahålla den behöriga myndigheten 
årsredovisningen för varje fond som den förvaltar (senast sex månader efter räkenskapsårets 
utgång – se ovan) och en förteckning över de fonder som den förvaltar. De övriga 
skyldigheterna i artikel 21 är endast rimliga för (vad gäller artikel 21.1) fonder som 
regelbundet bedriver handel på offentliga marknader och för (vad gäller artikel 21.2) fonder 
som har rätt till inlösen. Fonder som endast placerar i icke-börsnoterade värdepapper eller 
slutna fonder bör inte omfattas av dessa krav.

Dessutom bör direktivet ta större hänsyn till de specifika egenskaperna hos de olika AIF-
fondtyperna.

Ändringsförslag 1175
Burkhard Balz

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska anta 
genomförandebestämmelser för att 
ytterligare precisera de 
rapporteringsskyldigheter som avses i 
punkterna 1, 2 och 3 samt hur ofta 
rapporteringen ska ske.

4. Kommissionen ska i enlighet med 
artiklarna 49a, 49b och 49c anta 
delegerade akter för att ytterligare precisera 
de rapporteringsskyldigheter som avses i 
punkterna 1, 2 och 3 samt hur ofta 
rapporteringen ska ske. Dessa akter ska 
vara lämpliga, proportionerliga och 
anpassade till den typ av AIF-förvaltare 
som de berör, med beaktande av bland 
annat olika AIF-förvaltares skilda storlek, 
resurser, komplexitet, art, placeringar, 
placeringsstrategier och -tekniker, 
strukturer och investerare. 
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Or. en

Motivering

AIF-förvaltaren ska en gång i kvartalet översända en årsredovisning för varje fond som den 
förvaltar till den behöriga myndigheten och en förteckning över de fonder som den förvaltar. 
De övriga kraven i artikel 21 är endast rimliga för (vad gäller artikel 21.1) fonder som 
regelbundet bedriver handel på offentliga marknader och (vad gäller artikel 21.2) fonder som 
har rätt till inlösen. Fonder som endast placerar i icke-börsnoterade värdepapper eller slutna 
fonder bör inte omfattas av dessa krav.

Ändringsförslag 1176
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska anta 
genomförandebestämmelser för att 
ytterligare precisera de 
rapporteringsskyldigheter som avses i 
punkterna 1, 2 och 3 samt hur ofta 
rapporteringen ska ske.

4. Kommissionen ska i enlighet med 
artiklarna 49a, 49b och 49c anta 
delegerade akter för att ytterligare 
precisera de rapporteringsskyldigheter som 
avses i punkterna 1, 2 och 3 samt hur ofta 
rapporteringen ska ske. Dessa akter ska 
vara lämpliga, proportionerliga och 
anpassade till den typ av AIF-förvaltare 
som de berör, med beaktande av bland 
annat olika AIF-förvaltares skilda storlek, 
resurser, komplexitet, art, placeringar, 
placeringsstrategier och -tekniker, 
strukturer och investerare. 

Or. en

Motivering

Genomförandeåtgärderna på nivå 2 vara proportionerliga och inte oskäligt straffa enheter då 
det inte finns några tydliga fördelar kopplade till kostnaderna för efterlevnaden.
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Ändringsförslag 1177
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska anta 
genomförandebestämmelser för att 
ytterligare precisera de 
rapporteringsskyldigheter som avses i 
punkterna 1, 2 och 3 samt hur ofta 
rapporteringen ska ske.

4. Kommissionen ska i enlighet med 
artiklarna 49a, 49b och 49c anta 
delegerade akter för att ytterligare 
precisera de rapporteringsskyldigheter som 
avses i punkterna 1, 2 och 3 samt hur ofta 
rapporteringen ska ske. Dessa akter ska 
vara lämpliga, proportionerliga och 
anpassade till den typ av AIF-förvaltare 
som de berör, med beaktande av bland 
annat olika AIF-förvaltares skilda storlek, 
resurser, komplexitet, art, placeringar, 
placeringsstrategier och -tekniker, 
strukturer och investerare. 

Or. en

Ändringsförslag 1178
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska anta 
genomförandebestämmelser för att 
ytterligare precisera de 
rapporteringsskyldigheter som avses i 
punkterna 1, 2 och 3 samt hur ofta 
rapporteringen ska ske.

4. Kommissionen ska i enlighet med 
artiklarna 49a, 49b och 49c anta 
delegerade akter för att ytterligare 
precisera de rapporteringsskyldigheter som 
avses i punkterna 1, 2 och 3, vilka kan 
anpassas och kompletteras med hänsyn 
till nya finansiella tekniker, och hur ofta 
rapporteringen ska ske.

Or. en

Motivering

Kommissionen ska ha rätt att anpassa rapporteringsskyldigheterna till nya finansiella 
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tekniker, annars kommer hela syftet med rapporteringsskyldigheterna att omintetgöras av 
”innovativa” tekniker.

Ändringsförslag 1179
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Kommissionen ska anta delegerade akter 
avseende den typ av uppgifter som görs 
tillgängliga för allmänheten i enlighet 
med punkt 3a. Dessa akter, som avser att 
ändra icke väsentliga delar i detta direktiv 
genom att komplettera det, ska antas i 
enlighet med artiklarna 49a, 49b och 49c.

Or. en

Motivering

Kommissionen ska ha rätt att anpassa rapporteringsskyldigheterna till nya finansiella 
tekniker, annars kommer hela syftet med rapporteringsskyldigheterna att omintetgöras av 
”innovativa” tekniker.

Ändringsförslag 1180
Sharon Bowles

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska anta 
genomförandebestämmelser för att 
ytterligare precisera de 
rapporteringsskyldigheter som avses i 
punkterna 1, 2 och 3 samt hur ofta 
rapporteringen ska ske.

4. Kommissionen får genom delegerade 
aktier i enlighet med artiklarna 49a, 49b 
och 49c fastställa bestämmelser för att 
ytterligare precisera de 
rapporteringsskyldigheter som avses i 
punkterna 1, 2 och 3 samt hur ofta 
rapporteringen ska ske.

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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 1181
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Artikel 21 ska inte tillämpas på 
industriella holdingbolag vars aktier är 
noterade på en reglerad marknad i EU om 
de innehar aktier i sina dotterbolag eller 
närstående bolag i syfte att fullfölja en 
industriell affärsstrategi och om dessa 
holdingbolag inte huvudsakligen har 
etablerats för att generera avkastning åt 
sina investerare genom avveckling inom 
en bestämd tidsperiod. 

Or. en

Motivering

Enligt denna artikel ska sådan information som är relevant för hedgefonder (blankning, 
likviditetsförvaltning osv.) rapporteras till myndigheterna. Sådan rapportering skulle 
innebära en onödig och extra rapporteringsbörda för börsnoterade industriella holdingbolag.
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Ändringsförslag 1182
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 4b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4b. Artikel 21 ska inte tillämpas på slutna 
fonder som inte medger rätt till inlösen.

Or. en

Motivering

Enligt denna artikel ska sådan information som är relevant för hedgefonder (blankning, 
likviditetsförvaltning osv.) rapporteras till myndigheterna. Sådan rapportering skulle 
innebära en onödig och extra rapporteringsbörda för slutna fonder.

Ändringsförslag 1183
Syed Kamall

Förslag till direktiv
Artikel 21a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 21a
Sekretess

Inget i detta direktiv får hindra en 
AIF-förvaltare från att underrätta den 
behöriga myndigheten om att vissa av de 
uppgifter som lämnats in i enlighet med 
detta direktiv är en affärshemlighet eller 
konfidentiella. Detta får dock inte påverka 
den behöriga myndighetens möjligheter 
att utbyta uppgifter med andra behöriga 
myndigheter i enlighet med detta direktiv.

Or. en

Motivering

While an AIFM should provide to the competent authority the annual report for each fund 
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) 
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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.


