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Amendement 1433
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 31 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Verhandeling van aandelen of rechten van 
deelneming in AB's in de lidstaat van 
herkomst

Verhandeling van aandelen of rechten van 
deelneming in AB's die hun zetel in de 
Unie hebben

Or. en

Amendement 1434
Pascal Canfin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 31 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Verhandeling van aandelen of rechten van 
deelneming in AB's in de lidstaat van 
herkomst

Verhandeling van aandelen of rechten van 
deelneming in AB's in een lidstaat 

Or. en

Motivering

De toestemming voor verhandeling moet worden gegeven door de lidstaat waar het AB 
verhandeld wordt.

Amendement 1435
Pascal Canfin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 31 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een vergunninghoudende BAB mag 
aandelen of rechten van deelneming in 
AB's verhandelen aan professionele 
beleggers in de lidstaat van herkomst

1. Aandelen of rechten van deelneming in 
een vergunninghoudend AB mogen 
worden verhandeld aan professionele 
beleggers in een lidstaat zodra aan de 
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zodra aan de voorwaarden van dit artikel is 
voldaan. 

voorwaarden van dit artikel is voldaan.

Or. en

Motivering

De vergunning wordt verleend aan het AB (hangt samen met het voorgaande amendement).

Amendement 1436
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 31 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een vergunninghoudende BAB mag 
aandelen of rechten van deelneming in 
AB's verhandelen aan professionele 
beleggers in de lidstaat van herkomst zodra 
aan de voorwaarden van dit artikel is 
voldaan. 

1. Een vergunninghoudende BAB mag 
aandelen of rechten van deelneming in een 
AB met zetel in de Gemeenschap 
verhandelen aan professionele beleggers in 
de lidstaat van herkomst en/of in elke 
andere lidstaat zodra aan de voorwaarden 
van dit artikel is voldaan.

Or. en

Motivering

Amendement 1437
Wolf Klinz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 31 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een vergunninghoudende BAB mag 
aandelen of rechten van deelneming in 
AB's verhandelen aan professionele 
beleggers in de lidstaat van herkomst zodra 
aan de voorwaarden van dit artikel is 

1. Een vergunninghoudende BAB mag 
aandelen of rechten van deelneming in 
AB's die zijn gevestigd in de Unie 
verhandelen aan professionele beleggers in 
de lidstaat van herkomst van de BAB zodra 
aan de voorwaarden van dit artikel is 
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voldaan. voldaan. 

Or. en

Motivering

Nationale regelingen voor onderhandse plaatsing moeten naast het paspoort bestaan, zodat 
fondsen van een derde land in een lidstaat verhandeld kunnen worden volgens het 
toepasselijke nationale recht.

Amendement 1438
Pervenche Berès

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 31 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De BAB zendt de bevoegde autoriteiten 
van zijn lidstaat van herkomst een 
kennisgeving van zijn voornemen om een 
AB te verhandelen, en doet dit voor elk AB 
afzonderlijk.

2. De BAB zendt de EAEM en de 
bevoegde autoriteiten van zijn lidstaat van 
herkomst een kennisgeving van zijn 
voornemen om een AB te verhandelen, en 
doet dit voor elk AB afzonderlijk.

Or. en

Motivering

Alle verslaglegging en kennisgeving moet gebeuren aan de EAEM als hoogste toezichthouder 
op de BAB's.

Amendement 1439
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 31 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De BAB zendt de bevoegde autoriteiten 
van zijn lidstaat van herkomst een 
kennisgeving van zijn voornemen om een
AB te verhandelen, en doet dit voor elk AB 
afzonderlijk.

2. Voor elk AB dat hij wil verhandelen
zendt de BAB de bevoegde autoriteiten van 
de lidstaat waar het AB zijn zetel heeft een 
kennisgeving van zijn voornemen om dit
AB te verhandelen.
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Or. en

Amendement 1440
Pascal Canfin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 31 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De BAB zendt de bevoegde autoriteiten 
van zijn lidstaat van herkomst een 
kennisgeving van zijn voornemen om een 
AB te verhandelen, en doet dit voor elk AB 
afzonderlijk.

2. De BAB zendt de bevoegde autoriteiten 
van een lidstaat een kennisgeving van zijn 
voornemen om een AB in die lidstaat te 
verhandelen, en doet dit voor elk AB 
afzonderlijk.

Or. en

Motivering

De toestemming voor verhandeling moet worden gegeven door de lidstaat waar het AB 
verhandeld wordt.

Amendement 1441
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 31 – lid 2 – alinea 2 - letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) om welk AB het gaat en waar het zijn 
zetel heeft;

a) een kennisgeving, met daarin een 
programma van werkzaamheden, waarin 
wordt vermeld om welk AB het gaat en 
waar het zijn zetel heeft;

Or. en



AM\805044NL.doc 7/184 PE439.135v01-00

NL

Amendement 1442
Wolf Klinz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 31 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) om welk AB het gaat en waar het zijn 
zetel heeft;

a) om welk AB het gaat en waar het 
gevestigd is;

Or. en

Amendement 1443
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 31 – lid 2 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) een verklaring dat de betrokken 
BAB een vergunning heeft;

Or. en

Amendement 1444
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 31 – lid 2 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) een lijst van de lidstaten waarin de 
BAB de rechten van deelneming of 
aandelen in een AB dat onder zijn beheer 
staat, aan professionele beleggers wil 
verhandelen;

Or. en



PE439.135v01-00 8/184 AM\805044NL.doc

NL

Amendement 1445
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 31– lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de regelingen waarmee wordt 
voorkomen dat rechten van deelneming of 
aandelen in dit AB aan kleine beleggers 
worden verhandeld. Dit geldt ook voor 
gevallen waarin de BAB 
beleggingsdiensten voor zijn AB laat 
verzorgen door onafhankelijke entiteiten.

d) de regelingen waarmee wordt 
voorkomen dat rechten van deelneming of 
aandelen in dit AB aan kleine beleggers 
worden verhandeld. Dit geldt ook voor 
gevallen waarin de BAB 
beleggingsdiensten voor zijn AB laat 
verzorgen door onafhankelijke entiteiten, 
indien van toepassing.

Or. en

Amendement 1446
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 31 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De bevoegde autoriteiten van de 
lidstaat waar het AB zijn zetel heeft, doen 
de in lid 2 bedoelde kennisgeving 
onverwijld toekomen aan:
a) de bevoegde autoriteiten van de lidstaat 
van herkomst van de BAB indien de zetel 
van het AB zich niet in dezelfde lidstaat 
bevindt; en 
b) de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten waar de BAB het AB wil 
verhandelen.

Or. en
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Amendement 1447
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 31 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Uiterlijk tien werkdagen na ontvangst 
van een volledige kennisgeving ingevolge 
lid 2 delen de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaat van herkomst de BAB mede of hij
het AB dat genoemd wordt in de in lid 2 
bedoelde kennisgeving mag gaan 
verhandelen.

3. Uiterlijk tien werkdagen na de datum 
van ontvangst van de volledige 
kennisgeving door de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaat van herkomst 
van de BAB, indien het AB zijn zetel niet 
in dezelfde lidstaat heeft, en de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaten waar de BAB 
het AB wil verhandelen, delen de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaat waar 
het EB zijn zetel heeft, de BAB mede of 
hij het AB dat genoemd wordt in de in lid 2 
bedoelde kennisgeving mag gaan 
verhandelen. De bevoegde autoriteiten van 
de lidstaat waar het AB zijn zetel heeft 
delen de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaat van herkomst van de BAB, indien 
de zetel van het AB niet in dezelfde 
lidstaat ligt, en de bevoegde autoriteiten 
van de lidstaten waar de BAB het AB wil 
verhandelen, tevens mede dat de BAB 
aandelen of rechten van deelneming in 
het AB mag gaan verhandelen.

Afhankelijk van de in alinea 3 bedoelde 
uitvoeringsmaatregelen mogen de 
bevoegde autoriteiten ingevolge dit artikel 
restricties of voorwaarden verbinden aan 
de verhandeling van AB's.
De Commissie stelt 
uitvoeringsmaatregelen vast ter 
uitwerking van de soorten restricties of 
voorwaarden die overeenkomstig de 
tweede alinea van dit lid mogen worden 
verbonden aan de verhandeling van AB's. 
Deze uitvoeringsmaatregelen tot wijziging 
van niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn, door deze aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de 
regelgevingsprocedure met toetsing als 
bedoeld in artikel 49, lid 3.
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Or. en

Amendement 1448
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 31 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Uiterlijk tien werkdagen na ontvangst 
van een volledige kennisgeving ingevolge 
lid 2 delen de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaat van herkomst de BAB mede of hij 
het AB dat genoemd wordt in de in lid 2 
bedoelde kennisgeving mag gaan 
verhandelen.

3. Uiterlijk twintig werkdagen na ontvangst 
van een volledige kennisgeving ingevolge 
lid 2 delen de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaat van herkomst de BAB mede of hij 
het AB dat genoemd wordt in de in lid 2 
bedoelde kennisgeving mag gaan 
verhandelen.

Or. en

Amendement 1449
Pascal Canfin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 31 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Uiterlijk tien werkdagen na ontvangst 
van een volledige kennisgeving ingevolge 
lid 2 delen de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaat van herkomst de BAB mede of hij 
het AB dat genoemd wordt in de in lid 2 
bedoelde kennisgeving mag gaan 
verhandelen.

3. Uiterlijk twee maanden na ontvangst 
van een volledige kennisgeving ingevolge 
lid 2 delen de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaat van herkomst de BAB mede of hij 
het AB dat genoemd wordt in de in lid 2 
bedoelde kennisgeving mag gaan 
verhandelen.

Or. en

Motivering

De bevoegde autoriteiten moeten genoeg tijd hebben om een vergunning te verlenen. 
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Amendement 1450
Wolf Klinz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 31 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Afhankelijk van de in alinea 3 bedoelde 
uitvoeringsmaatregelen mogen de 
bevoegde autoriteiten ingevolge dit artikel 
restricties of voorwaarden verbinden aan 
de verhandeling van AB's.

Schrappen

Or. en

Amendement 1451
Wolf Klinz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 31 – lid 3 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie stelt 
uitvoeringsmaatregelen vast ter 
uitwerking van de soorten restricties of 
voorwaarden die overeenkomstig de 
tweede alinea van dit lid mogen worden 
verbonden aan de verhandeling van AB's. 
Deze uitvoeringsmaatregelen tot wijziging 
van niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn, door deze aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de 
regelgevingsprocedure met toetsing als 
bedoeld in artikel 49, lid 3.

Schrappen

Or. en
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Amendement 1452
Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 31 – lid 3 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie stelt 
uitvoeringsmaatregelen vast ter uitwerking 
van de soorten restricties of voorwaarden 
die overeenkomstig de tweede alinea van 
dit lid mogen worden verbonden aan de 
verhandeling van AB's. Deze 
uitvoeringsmaatregelen tot wijziging van 
niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn, door deze aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de 
regelgevingsprocedure met toetsing als 
bedoeld in artikel 49, lid 3.

De Commissie kan bij wege van 
gedelegeerde handelingen overeenkomstig 
de artikelen 49 bis, 49 ter en 49 quater 
maatregelen vaststellen ter uitwerking van 
de soorten restricties of voorwaarden die 
overeenkomstig de tweede alinea van dit 
lid mogen worden verbonden aan de 
verhandeling van AB's.

Or. en

Motivering

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

Amendement 1453
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 31 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Onverminderd artikel 32, lid 1, zorgen 
de lidstaten ervoor dat door BAB's 
beheerde AB's alleen aan professionele 
beleggers worden verhandeld.

4. De bevoegde autoriteiten van de lidstaat 
waar het AB zijn zetel heeft mogen de 
verhandeling van het AB alleen 
verhinderen als uit de informatie die in de 
kennisgeving wordt verstrekt blijkt dat het 
beheer van het AB door de BAB niet 
strookt met een of meer bepalingen van 
deze richtlijn.

Or. en
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Amendement 1454
Burkhard Balz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 31 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. BAB's die onder deze richtlijn 
vallen mogen AB's met een zetel buiten de 
Unie op hun grondgebied verhandelen. 
Daartoe is vereist dat de BAB zijn zetel in 
de Unie heeft of dat er een 
samenwerkingsovereenkomst en een 
efficiënte uitwisseling van alle informatie 
die relevant is voor het toezicht op 
systeemrisico's bestaat tussen:
a) de bevoegde autoriteiten van de lidstaat 
waar het AB wordt verhandeld en de 
bevoegde autoriteiten van het derde land;
b) de BAB en diens toezichthouder;
c) de toezichthouder van de BAB en de 
EAEM. 

Or. en

Motivering

De richtlijn is bedoeld om regels te geven voor beheerders van beleggingsfondsen die nu hun 
gang kunnen gaan. Ook moet de distributie in de EU vergemakkelijkt worden. Een consistente 
aanpak is dan ook belangrijk.

Amendement 1455
Corien Wortmann-Kool

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 31 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Een lidstaat van herkomst van een 
BAB kan die BAB met inachtneming van 
het nationale recht toestaan AB's met een 
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zetel buiten de Unie op zijn grondgebied te 
verhandelen. 
Indien een AB verkoop naar keuze van de 
beleggers toestaat, dan moet de BAB zijn 
zetel in de Unie hebben of moet er een 
samenwerkingsovereenkomst en een 
efficiënte uitwisseling van alle voor het 
toezicht op systeemrisico's relevante 
informatie bestaan tussen:
a) de bevoegde autoriteiten van de lidstaat 
waar het AB wordt verhandeld en de 
bevoegde autoriteiten van het derde land;
b) de BAB en diens toezichthouder;
c) de toezichthouder van de BAB en de 
EAEM. 

Or. en

Motivering

Lidstaten moeten hun eigen uitzonderingen voor onderhandse plaatsing kunnen handhaven, 
zodat wordt voorkomen dat aanzienlijke schade wordt toegebracht aan pensioenfondsen en 
andere beleggers uit de EU als zij niet meer kunnen beleggen in fondsen die buiten de EU 
worden beheerd.

Amendement 1456
Wolf Klinz, Carl Haglund

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 31 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Onverminderd het bepaalde in 
hoofdstuk VI mogen de lidstaten BAB's 
toestaan om aandelen of rechten van 
deelneming in AB's die in een derde land 
zijn gevestigd of niet onder deze richtlijn 
vallen, te verhandelen aan professionele 
beleggers.

Or. en
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Motivering

Nationale regelingen voor onderhandse plaatsing moeten naast het paspoort bestaan, zodat 
fondsen van een derde land in een lidstaat verhandeld kunnen worden volgens het 
toepasselijke nationale recht.

Amendement 1457
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 31 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Onverminderd de bepalingen van 
deze richtlijn mogen de lidstaten toestaan 
of blijven toestaan dat AB's die niet onder 
deze richtlijn vallen, op hun grondgebied 
naar nationaal recht worden verhandeld 
aan professionele beleggers.

Or. en

Amendement 1458
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 31 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Lidstaten mogen een 
vergunninghoudende BAB die een in een 
derde land gevestigd AB beheert, toestaan 
om aandelen of rechten van deelneming 
in dat AB te verhandelen aan 
professionele beleggers op hun 
grondgebied.

Or. en

Motivering

Op deze wijze kunnen lidstaten die daar overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel voor 
kiezen, bestaande activiteiten in derde landen voortzetten. De vergunninghoudende BAB 
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wordt volledig en transparant gereguleerd door een bevoegde autoriteit in de EU.

Amendement 1459
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 31 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De in lid 2, onder f), bedoelde 
regelingen zijn onderworpen aan het 
recht en het toezicht van de lidstaat waar 
het AB wordt verhandeld.

Or. en

Amendement 1460
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 31 – lid 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 ter. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
kennisgeving en de verklaring als bedoeld 
in lid 2, gesteld zijn in een taal die in de 
internationale financiële wereld 
gebruikelijk is.
De lidstaten zorgen er tevens voor dat hun 
bevoegde autoriteiten toestaan dat de in 
lid 3 bedoelde documenten elektronisch 
worden verzonden en ingediend.

Or. en
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Amendement 1461
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 31 – lid 4 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 quater. In geval van wijziging van de 
overeenkomstig lid 3 verstrekte gegevens 
stelt de BAB de bevoegde autoriteiten van 
de lidstaat waar het AB zijn zetel heeft, 
schriftelijk van de desbetreffende 
wijziging in kennis, zulks ten minste een 
maand voordat de wijziging plaatsvindt.
De bevoegde autoriteiten van de lidstaat 
waar het AB zijn zetel heeft stellen de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaat van 
herkomst van de BAB, indien het AB zijn 
zetel niet in dezelfde lidstaat heeft, en de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaten 
waar het AB verhandeld wordt, onverwijld 
in kennis van deze veranderingen.

Or. en

Amendement 1462
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 31 – lid 4 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 quinquies. Onverminderd artikel 32, lid 
1, zorgen de lidstaten ervoor dat door 
BAB's beheerde AB's alleen aan 
professionele beleggers worden 
verhandeld.

Or. en
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Amendement 1463
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 31 – lid 4 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 sexies. De Commissie stelt 
overeenkomstig de procedure van artikel 
49, lid 2, uitvoeringsmaatregelen vast 
voor:
a) de vorm en de inhoud van een 
standaardmodel van de kennisgeving;
b) de vorm en de inhoud van een 
standaardmodel van de verklaring.

Or. en

Motivering

Overeenkomstig artikel 291 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 
worden de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop 
de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren, 
vooraf volgens de gewone wetgevingsprocedure bij verordening vastgelegd. In afwachting 
van de aanneming van nieuwe regelgeving en om te vermijden dat de wetgevingsarbeid van 
de Unie in die tussentijd wordt verstoord, moet het toezicht door de lidstaten verlopen 
overeenkomstig de bepalingen van Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot 
vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende 
uitvoeringsbevoegdheden*, voor zover deze bepalingen verenigbaar blijven met de gewijzigde 
Verdragen. Verwijzingen naar deze bepalingen moeten echter worden vervangen door 
verwijzingen naar de voorschriften en beginselen in de nieuwe regelgeving, zodra deze 
regelgeving van kracht wordt. * PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

Amendement 1464
Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 32 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten mogen de verhandeling van 
AB's aan kleine beleggers op hun 
grondgebied toestaan.

1. Onverminderd andere instrumenten 
van het EU-recht mogen de lidstaten 
BAB's toestaan aan kleine beleggers in het 
algemeen of aan speciale categorieën 
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kleine beleggers op hun grondgebied 
aandelen of rechten van deelneming in 
door hen beheerde AB's te verhandelen, 
ongeacht de vraag of deze AB's in het 
eigen land worden verhandeld of in een 
ander land.

Daartoe mogen de lidstaten BAB's of het 
AB geen aanvullende verplichtingen 
opleggen.

In dat geval mogen de lidstaten 
aanvullende verplichtingen vaststellen voor 
de activiteit, de organisatie of de 
verhandeling van AB's die worden 
verhandeld aan kleine beleggers (of aan 
een combinatie van kleine en 
professionele beleggers) op hun 
grondgebied of voor de activiteiten van de 
BAB die deze AB's beheert. De lidstaten 
mogen grensoverschrijdende 
verhandeling van AB's aan kleine 
beleggers echter niet verhinderen door 
aan AB's die in een andere lidstaat zijn 
gevestigd striktere of aanvullende 
verplichtingen op te leggen dan aan AB's 
die op hun eigen grondgebied zijn 
gevestigd.

Or. en

Motivering

Erkend moet worden dat bepaalde typen AB's, zoals beleggingsmaatschappijen, al in EU-
wetgeving zijn geregeld, zoals de prospectusrichtlijn en de transparantierichtlijn. Deze 
bestaande wetgeving verleent AB's die eronder vallen bepaalde rechten, onder meer het recht 
op een paspoort voor grensoverschrijdende verhandeling. 
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Amendement 1465
Peter Skinner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 32 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten mogen de verhandeling van 
AB's aan kleine beleggers op hun 
grondgebied toestaan.

1. Onverminderd andere instrumenten 
van het EU-recht mogen de lidstaten 
BAB's toestaan aan kleine beleggers in het 
algemeen of aan speciale categorieën 
kleine beleggers op hun grondgebied 
aandelen of rechten van deelneming in 
door hen beheerde AB's te verhandelen, 
ongeacht de vraag of deze AB's in het 
eigen land worden verhandeld of in een 
ander land.

Daartoe mogen de lidstaten BAB's of het 
AB geen aanvullende verplichtingen 
opleggen.

In dat geval mogen de lidstaten 
aanvullende verplichtingen vaststellen voor 
de activiteit, de organisatie of de 
verhandeling van AB's die worden 
verhandeld aan kleine beleggers (of aan 
een combinatie van kleine en 
professionele beleggers) op hun 
grondgebied of voor de activiteiten van de 
BAB die deze AB's beheert. De lidstaten 
mogen grensoverschrijdende 
verhandeling van AB's aan kleine 
beleggers echter niet verhinderen door 
aan AB's die in een andere lidstaat zijn 
gevestigd striktere of aanvullende 
verplichtingen op te leggen dan aan AB's 
die op hun eigen grondgebied zijn 
gevestigd.

Or. en

Motivering

It is appropriate to acknowledge that certain types of AIF, such as investment trusts, are 
already subject to EU legislation including the Prospectus Directive and the Transparency 
Directive. The Prospectus Directive in particular, confers certain rights on those AIF which 
are subject to its requirements including the right to passport AIF for marketing purposes 
cross border. It is appropriate to allow Member States to permit the marketing of AIF to 
retail investors, subject to the provision of certain additional requirements which Member 
States deem to be necessary for the purposes of providing investor protection on their 
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territory. However, the AIFMD should not seek to restrict or remove such existing 
passporting rights including in respect of the marketing of these AIF to retail investors. It is 
therefore important that the requirements in the AIFMD are without prejudice to these other 
instruments of EU legislation. Where it is without prejudice to existing EU legislation, any 
additional requirements applied by Member States in respect of retail marketing should be on 
a non-discriminatory basis: that is, if an AIF established in another Member State could meet 
the requirements laid down for sale to retail investors in the first Member State, it would also 
be allowed to be sold to retail investors there.

Amendement 1466
Pascal Canfin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 32 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten mogen de verhandeling van 
AB's aan kleine beleggers op hun 
grondgebied toestaan.

1. De lidstaten mogen de verhandeling van 
AB's die hun zetel in de Unie hebben aan 
kleine beleggers op hun grondgebied 
toestaan.

Or. en

Motivering

Om kleine beleggers te beschermen moeten zij alleen kunnen beleggen in AB's die hun zetel in 
de Unie hebben. AB's die hun zetel in derde landen hebben kunnen de Europese beleggers 
niet dezelfde waarborgen bieden.

Amendement 1467
Bernd Lange

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 32 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten mogen de verhandeling van 
AB's aan kleine beleggers op hun 
grondgebied toestaan.

1. De lidstaten mogen de verhandeling van 
AB's aan kleine beleggers op hun 
grondgebied toestaan, mits elke belegging 
ten minste 50.000 euro bedraagt.

Or. en
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Motivering

De invoering van ondergrenzen voor de verhandeling van AB's beschermt kleine beleggers 
("kleine spaarders") tegen het nemen van teveel risico. In de financiële crisis is wel gebleken 
dat zelfs veel professionele (institutionele) beleggers niet in staat waren de risico's in hun 
portefeuille correct te beoordelen.

Amendement 1468
Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 32 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten mogen de verhandeling van 
AB's aan kleine beleggers op hun 
grondgebied toestaan.

1. De lidstaten mogen de verhandeling van 
AB's aan kleine beleggers op hun 
grondgebied toestaan, mits elke belegging 
ten minste 50.000 euro bedraagt.

Or. en

Motivering

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

Amendement 1469
Pervenche Berès

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 32 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Daartoe mogen de lidstaten BAB's of het 
AB geen aanvullende verplichtingen 
opleggen.

Daartoe stelt de EAEM uitvoerige 
richtsnoeren op en stelt zij striktere 
verplichtingen voor BAB's of het AB voor.

Or. en

Motivering

De Europese Autoriteit voor effecten en markten moet richtsnoeren opstellen die zorgen voor 
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billijke verhoudingen en daadwerkelijke toepassing van deze richtlijn ter bescherming van de 
belegger en ter wille van de financiële stabiliteit.

Amendement 1470
Corien Wortmann-Kool

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 32 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten staan de verkoop van 
een AB aan kleine beleggers op hun 
grondgebied niet toe wanneer dit AB voor 
meer dan 30% belegt in andere AB's die 
niet over het Europees paspoort 
beschikken, tenzij dit AB een closed-
ended fonds is en de effecten ervan 
verhandeld mogen worden op een 
gereglementeerde markt die is gevestigd 
en werkt in de Unie, of toelating van de 
verhandeling daarvan is aangevraagd.

Or. en

Motivering

Als lidstaten niet mogen toestaan dat dergelijke AB's op hun grondgebied worden verhandeld 
aan kleine beleggers, dan kan dat nadelig uitpakken voor kleine beleggers die al in die AB's 
hebben belegd, omdat zij niet zouden kunnen deelnemen aan de uitgifte van rechten, open 
offertes en andere kapitaalverhogingen door het AB.  Dit zou in strijd zijn met de 
voorkeurrechten en andere verplichtingen uit hoofde van bestaande EU-wetgeving – zoals de 
transparantierichtlijn – die moeten zorgen voor een eerlijke en gelijke behandeling van 
aandeelhouders van uitgevende instellingen waarvan de aandelen worden verhandeld op een 
gereglementeerde markt in de EU.

Amendement 1471
Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 32 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten die de verhandeling van 2. Onverminderd artikel 32, lid 1, staan de 
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AB's aan kleine beleggers op hun 
grondgebied toestaan, stellen de 
Commissie binnen een jaar na de in 
artikel 54, lid 1, genoemde datum in 
kennis van:

lidstaten de verhandeling van aandelen en 
rechten van deelneming toe waarvoor een 
openbaar aanbod geldt volgens een 
prospectus die is opgesteld en 
gepubliceerd overeenkomstig Richtlijn 
2003/71/EG.

a) de soorten BAB's die AB's op hun 
grondgebied aan kleine beleggers mogen 
verhandelen;
b) de eventuele aanvullende 
verplichtingen die zij opleggen in verband 
met de verhandeling van AB's aan kleine 
beleggers op hun grondgebied.
De lidstaten stellen de Commissie ook in 
kennis van eventuele latere wijzigingen in 
het bedoelde in de eerste alinea.

Or. en

Motivering

De prospectusrichtlijn heeft ten doel de grensoverschrijdende verhandeling van effecten 
mogelijk te maken. Met dit amendement wordt ervoor gezorgd dat de BAB-richtlijn niet 
verhindert dat aanbiedingen worden gedaan in het kader van de prospectusrichtlijn.

Amendement 1472
Bernd Lange

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 32 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten die de verhandeling van 
AB's aan kleine beleggers op hun 
grondgebied toestaan, stellen de 
Commissie binnen een jaar na de in artikel 
54, lid 1, genoemde datum in kennis van:

2. De lidstaten die de verhandeling van 
AB's aan kleine beleggers op hun 
grondgebied toestaan, mits elke belegging 
ten minste 50.000 EUR bedraagt, stellen 
de Commissie en de EAEM binnen een 
jaar na de in artikel 54, lid 1, genoemde 
datum in kennis van:

Or. en
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Motivering

De invoering van ondergrenzen voor de verhandeling van AB's beschermt kleine beleggers 
("kleine spaarders") tegen het nemen van teveel risico. In de financiële crisis is wel gebleken 
dat zelfs veel professionele (institutionele) beleggers niet in staat waren de risico's in hun 
portefeuille correct te beoordelen.

Amendement 1473
Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 32 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten die de verhandeling van 
AB's aan kleine beleggers op hun 
grondgebied toestaan, stellen de 
Commissie binnen een jaar na de in artikel 
54, lid 1, genoemde datum in kennis van:

2. De lidstaten die de verhandeling van 
AB's aan kleine beleggers op hun 
grondgebied toestaan, mits elke belegging 
ten minste 50.000 EUR bedraagt, stellen 
de Commissie en de EAEM binnen een 
jaar na de in artikel 54, lid 1, genoemde 
datum in kennis van:

Or. en

Motivering

De invoering van ondergrenzen voor de verhandeling van AB's beschermt kleine beleggers 
("kleine spaarders") tegen het nemen van teveel risico. In de financiële crisis is wel gebleken 
dat zelfs veel professionele (institutionele) beleggers niet in staat waren de risico's in hun 
portefeuille correct te beoordelen.

Amendement 1474
Pervenche Berès

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 32 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten die de verhandeling van 
AB's aan kleine beleggers op hun 
grondgebied toestaan, stellen de 
Commissie binnen een jaar na de in artikel 
54, lid 1, genoemde datum in kennis van:

2. De lidstaten die de verhandeling van 
AB's aan kleine beleggers op hun 
grondgebied toestaan, stellen de EAEM en
de Commissie binnen een jaar na de in 
artikel 54, lid 1, genoemde datum in kennis 
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van:

Or. en

Motivering

De Europese Autoriteit voor effecten en markten moet richtsnoeren opstellen die zorgen voor 
billijke verhoudingen en daadwerkelijke toepassing van deze richtlijn ter bescherming van de 
belegger en ter wille van de financiële stabiliteit.

Amendement 1475
Pervenche Berès

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 32 – lid 2 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de eventuele aanvullende verplichtingen 
die zij opleggen in verband met de 
verhandeling van AB's aan kleine 
beleggers op hun grondgebied.

b) de eventuele aanvullende verplichtingen 
die zij opleggen in verband met de 
verhandeling van AB's aan kleine 
beleggers op hun grondgebied 
overeenkomstig de bovengenoemde 
richtsnoeren van de EAEM.

Or. en

Motivering

De Europese Autoriteit voor effecten en markten moet richtsnoeren opstellen die zorgen voor 
billijke verhoudingen en daadwerkelijke toepassing van deze richtlijn ter bescherming van de 
belegger en ter wille van de financiële stabiliteit.

Amendement 1476
Bernd Lange

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 32 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten stellen de Commissie ook in 
kennis van eventuele latere wijzigingen in 
het bedoelde in de eerste alinea.

De lidstaten stellen de Commissie en de 
EAEM ook in kennis van eventuele latere 
wijzigingen in het bedoelde in de eerste 
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alinea.

Or. en

Motivering

De invoering van ondergrenzen voor de verhandeling van AB's beschermt kleine beleggers 
("kleine spaarders") tegen het nemen van teveel risico. In de financiële crisis is wel gebleken 
dat zelfs veel professionele (institutionele) beleggers niet in staat waren de risico's in hun 
portefeuille correct te beoordelen.

Amendement 1477
Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 32 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten stellen de Commissie ook in 
kennis van eventuele latere wijzigingen in 
het bedoelde in de eerste alinea.

De lidstaten stellen de Commissie en de 
EAEM ook in kennis van eventuele latere 
wijzigingen in het bedoelde in de eerste 
alinea.

Or. en

Motivering

De invoering van ondergrenzen voor de verhandeling van AB's beschermt kleine beleggers 
("kleine spaarders") tegen het nemen van teveel risico. In de financiële crisis is wel gebleken 
dat zelfs veel professionele (institutionele) beleggers niet in staat waren de risico's in hun 
portefeuille correct te beoordelen.

Amendement 1478
Pervenche Berès

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 32 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten stellen de Commissie ook in 
kennis van eventuele latere wijzigingen in 
het bedoelde in de eerste alinea.

De lidstaten stellen de EAEM en de 
Commissie ook in kennis van eventuele 
latere wijzigingen in het bedoelde in de 
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eerste alinea.

Or. en

Motivering

De Europese Autoriteit voor effecten en markten moet richtsnoeren opstellen die zorgen voor 
billijke verhoudingen en daadwerkelijke toepassing van deze richtlijn ter bescherming van de 
belegger en ter wille van de financiële stabiliteit.

Amendement 1479
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 33

Voorwaarden voor verhandeling in 
andere lidstaten
1. Wanneer een vergunninghoudende 
BAB de rechten van deelneming of 
aandelen in een door hem beheerd AB in 
een andere lidstaat aan professionele 
beleggers wil verkopen, zendt hij de 
bevoegde autoriteiten van zijn lidstaat van 
herkomst de volgende informatie toe: 
a) een kennisgeving, met daarin een 
programma van werkzaamheden, waarin 
wordt vermeld om welk AB het gaat en 
waar het zijn zetel heeft;
b) het AB-reglement of de AB-statuten;
c) een beschrijving van of voor beleggers 
beschikbare informatie over het AB;
d) de vermelding van de lidstaat waarin 
hij de rechten van deelneming of 
aandelen in een AB dat onder zijn beheer 
staat, aan professionele beleggers wil 
verhandelen;
e) de regelingen die voor de verhandeling 
van BAB's zijn getroffen, en indien van 

Schrappen
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toepassing, de regelingen waarmee wordt 
voorkomen dat rechten van deelneming of 
aandelen in dit AB's aan kleine beleggers 
worden verhandeld. 
2. De bevoegde autoriteiten van de lidstaat 
van herkomst zenden uiterlijk tien 
werkdagen na ontvangst van de volledige 
documentatie deze documentatie in haar 
geheel door naar de bevoegde autoriteiten 
van de lidstaat waar het AB zal worden 
verhandeld. Zij voegen een verklaring bij 
dat de betrokken BAB een vergunning 
heeft.
3. Na doorzending van de documentatie 
stellen de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaat van herkomst de BAB onverwijld 
daarvan in kennis. De BAB kan vanaf de 
datum van deze kennisgeving het AB in de 
lidstaat van ontvangst gaan verhandelen.
4. De in lid 1, onder e), bedoelde 
regelingen zijn onderworpen aan het 
recht en het toezicht van de lidstaat van 
ontvangst.
5. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
kennisgeving en de verklaring als bedoeld
in lid 1, gesteld zijn in een taal die in de 
internationale financiële wereld 
gebruikelijk is.
De lidstaten zorgen ervoor dat hun 
bevoegde autoriteiten toestaan dat de in 
lid 2 bedoelde documenten elektronisch 
worden doorgezonden en ingediend.
6. In geval van wijziging van de 
overeenkomstig lid 2 verstrekte gegevens 
stelt de BAB de bevoegde autoriteiten van 
zijn lidstaat van herkomst schriftelijk van 
de desbetreffende wijziging in kennis, 
zulks ten minste een maand voordat de 
wijziging plaatsvindt.
De bevoegde autoriteiten van de lidstaat 
van herkomst stellen de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaat van ontvangst 
onverwijld in kennis van deze wijzigingen.
7. De Commissie stelt overeenkomstig de 
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procedure als bedoeld in artikel 49, lid 2, 
uitvoeringsmaatregelen vast voor:
a) de vorm en de inhoud van een 
standaardmodel van de kennisgeving; 
b) de vorm en de inhoud van een 
standaardmodel van de verklaring.
8. Met ingang van de in de tweede alinea 
van artikel 54, lid 1, vermelde datum 
mogen BAB's alleen aandelen of rechten 
van deelneming in een AB met zetel in 
een derde land verhandelen aan 
professionele beleggers met zetel in een 
andere lidstaat dan de lidstaat van 
herkomst van de BAB.

Or. en

Amendement 1480
Wolf Klinz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 33 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 Wanneer een vergunninghoudende BAB 
de rechten van deelneming of aandelen in 
een door hem beheerd AB in een andere 
lidstaat aan professionele beleggers wil 
verkopen, zendt hij de bevoegde 
autoriteiten van zijn lidstaat van herkomst 
de volgende informatie toe: 

Wanneer een vergunninghoudende BAB de 
rechten van deelneming of aandelen in een 
door hem beheerd en in de Unie gevestigd
AB in een andere lidstaat aan professionele 
beleggers wil verkopen, zendt hij de 
bevoegde autoriteiten van zijn lidstaat van 
herkomst de volgende informatie toe: 

Or. en
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Amendement 1481
Pascal Canfin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 33 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer een vergunninghoudende 
BAB de rechten van deelneming of 
aandelen in een door hem beheerd AB in 
een andere lidstaat aan professionele 
beleggers wil verkopen, zendt hij de 
bevoegde autoriteiten van zijn lidstaat van 
herkomst de volgende informatie toe: 

1. Wanneer een door de EAEM toegestaan 
AB in een lidstaat zal worden verhandeld
aan professionele beleggers, zendt het de 
EAEM de volgende informatie toe:

Or. en

Motivering

Het Europese paspoort moet worden uitgegeven en beheerd door de EAEM.

Amendement 1482
Pascal Canfin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 33– lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de vermelding van de lidstaat waarin hij 
de rechten van deelneming of aandelen in 
een AB dat onder zijn beheer staat, aan 
professionele beleggers wil verhandelen;

d) de vermelding van de lidstaat waarin het 
AB verhandeld zal worden aan 
professionele beleggers;

Or. en

Motivering

Het Europese paspoort moet worden uitgegeven en beheerd door de EAEM.
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Amendement 1483
Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 33 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) de regelingen die voor de verhandeling 
van BAB's zijn getroffen, en indien van 
toepassing, de regelingen waarmee wordt 
voorkomen dat rechten van deelneming of 
aandelen in dit AB's aan kleine beleggers 
worden verhandeld. 

Schrappen

Or. en

Motivering

Artikel 32 geeft lidstaten de mogelijkheid om de verhandeling van AB's aan kleine beleggers 
toe te staan. Kleine beleggers moeten ook de mogelijkheid hebben om in alle EU-lidstaten te 
beleggen. Bovendien moeten kleine beleggers die al vóór het nieuwe regelgevingskader in 
AB's hebben belegd, hiermee door kunnen gaan na de inwerkingtreding van de BAB-richtlijn. 
Artikel 33, lid 1, letter e) verhindert de verhandeling van AB's in andere lidstaten en 
grensoverschrijdende beleggingen binnen de interne Europese markt voor kleine beleggers.

Amendement 1484
Wolf Klinz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 33 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bevoegde autoriteiten van de lidstaat 
van ontvangst mogen geen aanvullende 
documenten of informatie eisen naast die 
welke in dit artikel worden opgesomd.

Or. en
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Amendement 1485
Pascal Canfin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 33 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De bevoegde autoriteiten van de lidstaat 
van herkomst zenden uiterlijk tien 
werkdagen na ontvangst van de volledige 
documentatie deze documentatie in haar 
geheel door naar de bevoegde autoriteiten 
van de lidstaat waar het AB zal worden 
verhandeld. Zij voegen een verklaring bij
dat de betrokken BAB een vergunning 
heeft.

2. De EAEM zendt uiterlijk tien 
werkdagen na ontvangst van de volledige 
documentatie deze documentatie in haar 
geheel door naar de bevoegde autoriteiten 
van de lidstaat waar het AB zal worden 
verhandeld. Zij voegen een verklaring bij 
dat de betrokken BAB een vergunning 
heeft.

Or. en

Motivering

Het Europese paspoort moet worden uitgegeven en beheerd door de EAEM.

Amendement 1486
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 33 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De bevoegde autoriteiten van de lidstaat 
van herkomst zenden uiterlijk tien
werkdagen na ontvangst van de volledige 
documentatie deze documentatie in haar 
geheel door naar de bevoegde autoriteiten 
van de lidstaat waar het AB zal worden 
verhandeld. Zij voegen een verklaring bij 
dat de betrokken BAB een vergunning 
heeft.

2. De bevoegde autoriteiten van de lidstaat 
van herkomst zenden uiterlijk twintig
werkdagen na ontvangst van de volledige 
documentatie deze documentatie in haar 
geheel door naar de bevoegde autoriteiten 
van de lidstaat waar het AB zal worden 
verhandeld. Zij voegen een verklaring bij 
dat de betrokken BAB een vergunning 
heeft. De procedure van artikel 5, lid 3, is 
van toepassing.

Or. en
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Amendement 1487
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 33 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Na doorzending van de documentatie 
stellen de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaat van herkomst de BAB onverwijld 
daarvan in kennis. De BAB kan vanaf de 
datum van deze kennisgeving het AB in de 
lidstaat van ontvangst gaan verhandelen.

3. Na doorzending van de documentatie 
stellen de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaat van herkomst de BAB onverwijld 
daarvan in kennis. Uiterlijk twintig 
werkdagen na deze doorzending en na 
behandeling van eventuele bezwaren die 
zijn ontvangen van de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaten van 
ontvangst, delen de bevoegde autoriteiten 
van de lidstaat van herkomst de BAB 
mede of hij met de verhandeling als 
voorgesteld in de volgens lid 1 ingediende 
kennisgeving mag beginnen.

Or. en

Amendement 1488
Wolf Klinz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 33 – lid 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. In geval van wijziging van de 
overeenkomstig lid 2 verstrekte gegevens 
stelt de BAB de bevoegde autoriteiten van 
zijn lidstaat van herkomst schriftelijk van 
de desbetreffende wijziging in kennis, 
zulks ten minste een maand voordat de 
wijziging plaatsvindt.

6. In geval van wijziging van de 
overeenkomstig lid 2 verstrekte gegevens 
stelt de BAB de bevoegde autoriteiten van 
zijn lidstaat van herkomst onverwijld
schriftelijk van de desbetreffende wijziging 
in kennis.

Or. en
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Amendement 1489
Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 33 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De Commissie stelt overeenkomstig de 
procedure als bedoeld in artikel 49, lid 2, 
uitvoeringsmaatregelen vast voor:

7. De Commissie stelt conform de 
artikelen 49 bis, 49 ter en 49 quater met 
behulp van gedelegeerde handelingen
maatregelen vast voor:

a) de vorm en de inhoud van een 
standaardmodel van de kennisgeving; 

a) de vorm en de inhoud van een 
standaardmodel van de kennisgeving; 

b) de vorm en de inhoud van een 
standaardmodel van de verklaring.

b) de vorm en de inhoud van een 
standaardmodel van de verklaring.

De Commissie zorgt ervoor dat deze 
handelingen zo spoedig mogelijk na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn 
worden uitgevoerd.

Or. en

Motivering

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

Amendement 1490
Pascal Canfin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 34 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De bevoegde autoriteiten van de lidstaat 
van herkomst zenden uiterlijk tien 
werkdagen na ontvangst van de volledige 
documentatie als bedoeld in lid 2, en indien 
van toepassing in lid 3, deze documentatie 
in haar geheel door naar de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaat waar de 
beheerdiensten zullen worden verricht, en 
voegen een verklaring bij dat zij de 

4. De bevoegde autoriteiten van de lidstaat 
van herkomst zenden uiterlijk twee 
maanden na ontvangst van de volledige 
documentatie als bedoeld in lid 2, en indien 
van toepassing in lid 3, deze documentatie 
in haar geheel door naar de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaat waar de 
beheerdiensten zullen worden verricht, en 
voegen een verklaring bij dat zij de 
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betrokken BAB een vergunning hebben 
verleend. Zij stellen de BAB onmiddellijk 
in kennis van de doorzending ervan.

betrokken BAB een vergunning hebben 
verleend. Zij stellen de BAB onmiddellijk 
in kennis van de doorzending ervan. 

Or. en

Motivering

De bevoegde autoriteiten moeten genoeg tijd hebben om een vergunning te verlenen. 

Amendement 1491
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 34 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De bevoegde autoriteiten van de lidstaat 
van herkomst zenden uiterlijk tien 
werkdagen na ontvangst van de volledige 
documentatie als bedoeld in lid 2, en indien 
van toepassing in lid 3, deze documentatie 
in haar geheel door naar de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaat waar de 
beheerdiensten zullen worden verricht, en 
voegen een verklaring bij dat zij de 
betrokken BAB een vergunning hebben 
verleend. Zij stellen de BAB onmiddellijk 
in kennis van de doorzending ervan.

4. De bevoegde autoriteiten van de lidstaat 
van herkomst zenden uiterlijk twee 
maanden na ontvangst van de volledige 
documentatie als bedoeld in lid 2, en indien 
van toepassing in lid 3, deze documentatie 
in haar geheel door naar de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaat waar de 
beheerdiensten zullen worden verricht, en 
voegen een verklaring bij dat zij de 
betrokken BAB een vergunning hebben 
verleend. Zij stellen de BAB onmiddellijk 
in kennis van de doorzending ervan. De 
procedure van artikel 5, lid 3, is van 
toepassing.

Or. en

Amendement 1492
Pervenche Berès

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 34 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De bevoegde autoriteiten van de lidstaat 
van herkomst zenden uiterlijk tien 

4. De bevoegde autoriteiten van de lidstaat 
van herkomst zenden uiterlijk tien 
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werkdagen na ontvangst van de volledige 
documentatie als bedoeld in lid 2, en indien 
van toepassing in lid 3, deze documentatie 
in haar geheel door naar de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaat waar de 
beheerdiensten zullen worden verricht, en 
voegen een verklaring bij dat zij de 
betrokken BAB een vergunning hebben 
verleend. Zij stellen de BAB onmiddellijk 
in kennis van de doorzending ervan.

werkdagen na ontvangst van de volledige 
documentatie als bedoeld in lid 2, en indien 
van toepassing in lid 3, deze documentatie 
in haar geheel door naar de EAEM en de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaat waar 
de beheerdiensten zullen worden verricht, 
en voegen een verklaring bij dat zij de 
betrokken BAB een vergunning hebben 
verleend. Zij stellen de BAB onmiddellijk 
in kennis van de doorzending ervan.

Or. en

Motivering

De EAEM moet het eindtoezicht uitoefenen en moet voor controle en statistische doeleinden 
in kennis worden gesteld van de beheersactiviteiten van BAB's in andere lidstaten.

Amendement 1493
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 34 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Na ontvangst van de kennisgeving van 
doorzending kan de BAB zijn diensten in 
de lidstaat van ontvangst gaan verrichten.

Uiterlijk twintig werkdagen na deze 
doorzending en na behandeling van 
eventuele bezwaren die zijn ontvangen 
van de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten van ontvangst, delen de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaat van herkomst 
de BAB mede of hij zijn diensten in de 
lidstaat van ontvangst kan gaan verrichten. 

Or. en
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Amendement 1494
Wolf Klinz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 34 – lid 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. In geval van wijziging van de 
overeenkomstig lid 2, en indien van 
toepassing, van de overeenkomstig lid 3 
verstrekte gegevens stelt de BAB de 
bevoegde autoriteiten van zijn lidstaat van 
herkomst schriftelijk van de desbetreffende 
wijziging in kennis, zulks ten minste een 
maand voordat de wijziging plaatsvindt.

6. In geval van wijziging van de 
overeenkomstig lid 2, en indien van 
toepassing, van de overeenkomstig lid 3  
verstrekte gegevens stelt de BAB de 
bevoegde autoriteiten van zijn lidstaat van 
herkomst onverwijld schriftelijk van de 
desbetreffende wijziging in kennis.

Or. en

Amendement 1495
Pervenche Berès

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 34 – lid 6 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bevoegde autoriteit van de lidstaat van 
herkomst stelt de bevoegde autoriteit van 
de lidstaat van ontvangst in kennis van 
deze wijzigingen.

De bevoegde autoriteit van de lidstaat van 
herkomst stelt de EAEM en de bevoegde 
autoriteit van de lidstaat van ontvangst in 
kennis van deze wijzigingen.

Or. en

Motivering

De EAEM moet het eindtoezicht uitoefenen en moet daarom voor controle en statistische 
doeleinden in kennis worden gesteld van de beheersactiviteiten van BAB's in andere lidstaten.
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Amendement 1496
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 34 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. De bevoegde autoriteiten van de 
lidstaat van herkomst van de BAB zijn 
verantwoordelijk voor het toezicht op de 
toereikendheid van de regelingen en de 
organisatie van de BAB, zodat hij kan 
voldoen aan de verplichtingen en regels 
met betrekking tot de samenstelling en 
werking van alle AB's die hij beheert.
De bevoegde autoriteiten van de lidstaat 
waar de beheerdiensten zullen worden 
verricht zijn verantwoordelijk voor het 
toezicht op de naleving door de BAB van 
de regelgeving van die lidstaat met 
betrekking tot de samenstelling en 
werking van AB's, inclusief de regelingen 
voor de verhandeling daarvan.
Om eventuele inbreuken op de onder hun 
bevoegdheid vallende regels tegen te 
gaan, moeten de bevoegde autoriteiten 
van de lidstaat waar de beheerdiensten 
worden verricht kunnen rekenen op de 
medewerking van de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaat van herkomst 
van de BAB. Zo nodig kunnen de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaat waar 
de beheerdiensten worden verricht bij 
wijze van ultieme maatregel en na de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaat van 
herkomst van de BAB daarvan in kennis 
te hebben gesteld, directe stappen tegen de 
BAB ondernemen.

Or. en
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Amendement 1497
Wolf Klinz, Carl Haglund

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 35

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 35
Voorwaarden voor de verhandeling in de 
Gemeenschap van AB's met zetel in derde 

landen

Schrappen

Een BAB mag alleen aandelen of rechten 
van deelneming in een AB met zetel in 
een derde land verhandelen aan 
professionele beleggers met zetel in een 
lidstaat, indien het derde land met deze 
lidstaat een overeenkomst heeft gesloten 
die volledig voldoet aan de normen van 
artikel 26 van het OESO-Modelverdrag 
inzake belasting en een doeltreffende 
informatie-uitwisseling in fiscale 
aangelegenheden waarborgt.
Wanneer BAB's aandelen of rechten van 
deelneming in AB's met zetel in een derde 
land verhandelen, kan de lidstaat van 
herkomst de in artikel 31, lid 3, genoemde 
periode verlengen, wanneer dit nodig is 
om na te gaan of aan de voorwaarden van 
deze richtlijn is voldaan.
Voordat hij BAB's toestaat om aandelen 
of rechten van deelneming in AB's met 
zetel in een derde land te verhandelen, 
schenkt hij, indien van toepassing, 
bijzondere aandacht aan de regelingen die 
de BAB overeenkomstig artikel 38 heeft 
getroffen.

Or. en
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Amendement 1498
Marta Andreasen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 35

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 35
Voorwaarden voor de verhandeling in de 
Gemeenschap van AB's met zetel in derde 

landen

Schrappen

Een BAB mag alleen aandelen of rechten 
van deelneming in een AB met zetel in 
een derde land verhandelen aan 
professionele beleggers met zetel in een 
lidstaat, indien het derde land met deze 
lidstaat een overeenkomst heeft gesloten 
die volledig voldoet aan de normen van 
artikel 26 van het OESO-Modelverdrag 
inzake belasting en een doeltreffende 
informatie-uitwisseling in fiscale 
aangelegenheden waarborgt.
Wanneer BAB's aandelen of rechten van 
deelneming in AB's met zetel in een derde 
land verhandelen, kan de lidstaat van 
herkomst de in artikel 31, lid 3, genoemde 
periode verlengen, wanneer dit nodig is 
om na te gaan of aan de voorwaarden van 
deze richtlijn is voldaan.
Voordat hij BAB's toestaat om aandelen 
of rechten van deelneming in AB's met 
zetel in een derde land te verhandelen, 
schenkt hij, indien van toepassing, 
bijzondere aandacht aan de regelingen die 
de BAB overeenkomstig artikel 38 heeft 
getroffen.

Or. en

Motivering

Het opleggen van extra regels en kosten aan de verhandeling van fondsen uit of in derde 
landen is een vorm van protectionisme en kan leiden tot represailles van die landen. Ook zou 
het de keuze van Europese professionele beleggers sterk inperken. Een ander onbedoeld 
gevolg kan zijn dat kapitaalvlucht uit Europa optreedt naar plaatsen waar beleggingen meer 
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rendement opleveren.

Amendement 1499
Pascal Canfin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 35 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorwaarden voor de verhandeling in de 
Gemeenschap van AB's met zetel in derde 
landen

Voorwaarden voor beleggingen in AB's 
met zetel in derde landen

Or. en

Motivering

Om te voorkomen dat beleggers de richtlijn omzeilen moeten passende beperkingen voor 
investeringsmogelijkheden worden vastgesteld.

Amendement 1500
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 35

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een BAB mag alleen aandelen of rechten 
van deelneming in een AB met zetel in een 
derde land verhandelen aan professionele 
beleggers met zetel in een lidstaat, indien 
het derde land met deze lidstaat een 
overeenkomst heeft gesloten die volledig 
voldoet aan de normen van artikel 26 van 
het OESO-Modelverdrag inzake belasting 
en een doeltreffende informatie-
uitwisseling in fiscale aangelegenheden 
waarborgt.

Onverminderd artikel 4 mogen de 
lidstaten een BAB met zetel in een derde 
land toestaan om aandelen of rechten van 
deelneming in een AB met zetel in een 
derde land aan professionele beleggers op 
hun grondgebied te verhandelen, mits:

Wanneer BAB's aandelen of rechten van 
deelneming in AB's met zetel in een derde 
land verhandelen, kan de lidstaat van 
herkomst de in artikel 31, lid 3, genoemde 

a) het AB beheerd wordt door een BAB 
die zijn statutaire zetel in een lidstaat 
heeft en in het bezit is van een vergunning 
overeenkomstig artikel 4; of
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periode verlengen, wanneer dit nodig is 
om na te gaan of aan de voorwaarden van 
deze richtlijn is voldaan.
Voordat hij BAB's toestaat om aandelen 
of rechten van deelneming in AB's met 
zetel in een derde land te verhandelen, 
schenkt hij, indien van toepassing, 
bijzondere aandacht aan de regelingen die 
de BAB overeenkomstig artikel 38 heeft 
getroffen.

b) het derde land waar het AB of de BAB 
zijn statutaire zetel heeft, wetgeving heeft 
ingevoerd die strookt met de I.O.S.C.O.-
richtsnoeren of vergelijkbare normen 
voor het toezicht op hedgefunds;of

c) er adequate samenwerkingsregelingen 
bestaan tussen de bevoegde autoriteit van 
de lidstaat van herkomst van de BAB en 
de toezichthouder(s) van het derde land 
waar het AB of de BAB is gevestigd.

Or. en

Motivering

De huidige verstrengeling van de financiële markten in de wereld schept mogelijkheden voor 
groei en ontwikkeling en de levensvatbaarheid van de financiële markten in Europa moet 
verzekerd zijn.  Dit amendement zorgt ervoor dat de huidige bevredigende 
beleggingspraktijken met betrekking tot derde landen gecontinueerd kunnen worden en dat er 
interessante zakelijke kansen voor vermogensbeheerders en professionele investeerders (met 
inbegrip van pensioenfondsen) worden geschapen. Tegelijkertijd is het een waarborg dat er 
een geheel van regels bestaat met essentiële criteria waaraan moet worden voldaan.

Amendement 1501
Pervenche Berès

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 35

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een BAB mag alleen aandelen of rechten 
van deelneming in een AB met zetel in een 
derde land verhandelen aan professionele 
beleggers met zetel in een lidstaat, indien 
het derde land met deze lidstaat een 
overeenkomst heeft gesloten die volledig 
voldoet aan de normen van artikel 26 van 
het OESO-Modelverdrag inzake belasting 
en een doeltreffende informatie-

1. Onder de voorwaarden van deze 
richtlijn kunnen de lidstaten BAB's die in 
een derde land zijn gevestigd, 
overeenkomstig deze richtlijn een 
vergunning verlenen om aandelen of 
rechten van deelneming in een AB te
verhandelen aan professionele beleggers in 
de Unie, mits:
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uitwisseling in fiscale aangelegenheden 
waarborgt.
Wanneer BAB's aandelen of rechten van 
deelneming in AB's met zetel in een derde 
land verhandelen, kan de lidstaat van 
herkomst de in artikel 31, lid 3, genoemde 
periode verlengen, wanneer dit nodig is 
om na te gaan of aan de voorwaarden van 
deze richtlijn is voldaan.

a) ten aanzien van dat derde land uit 
hoofde van lid 3, onder a), is vastgesteld 
dat zijn wetgeving inzake prudentiële 
regelgeving en doorlopend toezicht 
gelijkwaardig is aan de bepalingen van 
deze richtlijn en effectief wordt 
gehandhaafd;

Voordat hij BAB's toestaat om aandelen 
of rechten van deelneming in AB's met 
zetel in een derde land te verhandelen, 
schenkt hij, indien van toepassing, 
bijzondere aandacht aan de regelingen die 
de BAB overeenkomstig artikel 38 heeft 
getroffen.

b) ten aanzien van dat derde land uit 
hoofde van lid 3, onder b), is vastgesteld 
dat het BAB's uit de Unie een 
daadwerkelijke toegang tot de markt 
verleent die vergelijkbaar is met die welke 
de Unie toekent aan BAB's uit dat derde 
land;
c) de BAB de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaat waarin hij een vergunning 
aanvraagt, de in de artikelen 5 en 31 
bedoelde informatie verstrekt;
d) er een samenwerkingsovereenkomst 
tussen de bevoegde autoriteiten van deze 
lidstaat en de toezichthouder op de BAB 
bestaat die voorziet in een efficiënte 
uitwisseling van alle informatie die van 
belang is voor het toezicht op de mogelijke 
gevolgen van de werkzaamheden van de 
BAB's voor de stabiliteit van 
systeemrelevante financiële instellingen 
en een ordelijke werking van de markten 
waarop de BAB actief is;
e) dat derde land met de lidstaat waarin de 
vergunning wordt aangevraagd, een 
overeenkomst heeft gesloten die volledig 
voldoet aan de normen van artikel 26 van 
het OESO-Modelverdrag inzake belasting 
en een doeltreffende informatie-
uitwisseling in fiscale aangelegenheden 
waarborgt.
2. De Commissie stelt na raadpleging van 
de EAEM gedelegeerde handelingen vast 
overeenkomstig de artikelen 49 bis, 49 ter 
en 49 quater ter bepaling van:
a) algemene criteria voor de 
gelijkwaardigheid en de daadwerkelijke 
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handhaving van wetgeving van derde 
landen inzake de prudentiële regelgeving 
en het doorlopend toezicht, zulks op basis 
van de vereisten van de hoofdstukken III, 
IV en V;
b) algemene criteria om uit te maken of 
derde landen BAB's uit de Unie een 
daadwerkelijke toegang verlenen die 
vergelijkbaar is met die welke de Unie 
toekent aan BAB's uit die derde landen.
3. Op basis van de in lid 2 bedoelde 
criteria stelt de Commissie volgens de 
procedure van artikel 49, lid 2, 
uitvoeringsmaatregelen vast waarin wordt 
bepaald:
a) dat de wetgeving inzake de prudentiële 
regelgeving voor en het doorlopend 
toezicht op BAB's in een derde land 
gelijkwaardig is aan deze richtlijn en 
effectief wordt gehandhaafd;
b) dat een derde land BAB's uit de Unie 
een daadwerkelijke toegang tot de markt 
verleent die vergelijkbaar is met die welke 
de Unie toekent aan BAB's uit dat derde 
land.

Or. en

Motivering

The equivalence regime initially foreseen for the authorisation of AIFM established in third 
countries should apply to the marketing in the Community and by AIFM registered and 
authorised in the EU of AIF domiciled in third countries.

According to Article 291 of the Treaty on the Functioning of the European Union, rules and 
general principles concerning mechanisms for the control by Member States of the 
Commission's exercise of its implementing powers shall be laid down in advance by a 
regulation adopted in accordance with the ordinary legislative procedure. Pending the 
adoption of that new regulation and in order to avoid any disruption in the Union's legislative 
action during the interim period, control by Member States should be carried out in 
accordance with the provisions of Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying 
down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission*, 
insofar as those provisions remain compatible with the amended Treaties. References to those 
provisions should nevertheless be replaced with references to the rules and principles set out 
in the new regulation as soon as that regulation enters into force.
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* PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

Amendement 1502
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 35

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een BAB mag alleen aandelen of rechten 
van deelneming in een AB met zetel in een 
derde land verhandelen aan professionele 
beleggers met zetel in een lidstaat, indien 
het derde land met deze lidstaat een 
overeenkomst heeft gesloten die volledig 
voldoet aan de normen van artikel 26 van 
het OESO-Modelverdrag inzake belasting 
en een doeltreffende informatie-
uitwisseling in fiscale aangelegenheden 
waarborgt.

Een BAB mag aandelen of rechten van 
deelneming in een AB in een derde land 
verhandelen aan professionele beleggers 
met zetel in een lidstaat, indien het derde 
land met de lidstaat van herkomst van de 
BAB een overeenkomst heeft gesloten die 
volledig voldoet aan de normen van artikel 
26 van het OESO-Modelverdrag inzake 
belasting en een doeltreffende informatie-
uitwisseling in fiscale aangelegenheden 
waarborgt.

Wanneer BAB's aandelen of rechten van 
deelneming in AB's met zetel in een derde 
land verhandelen, kan de lidstaat van 
herkomst de in artikel 31, lid 3, genoemde 
periode verlengen, wanneer dit nodig is 
om na te gaan of aan de voorwaarden van 
deze richtlijn is voldaan.
Voordat hij BAB's toestaat om aandelen 
of rechten van deelneming in AB's met 
zetel in een derde land te verhandelen, 
schenkt hij, indien van toepassing, 
bijzondere aandacht aan de regelingen die 
de BAB overeenkomstig artikel 38 heeft 
getroffen.

Or. en

Motivering

BAB's moeten onder de bepalingen van de richtlijn vallen, ongeacht de vraag waar het AB 
zijn zetel heeft.
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Amendement 1503
Pascal Canfin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 35

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een BAB mag alleen aandelen of rechten 
van deelneming in een AB met zetel in 
een derde land verhandelen aan 
professionele beleggers met zetel in een 
lidstaat, indien het derde land met deze 
lidstaat een overeenkomst heeft gesloten 
die volledig voldoet aan de normen van 
artikel 26 van het OESO-Modelverdrag 
inzake belasting en een doeltreffende 
informatie-uitwisseling in fiscale 
aangelegenheden waarborgt.

Icbe-beleggingsmaatschappijen die zijn 
toegestaan krachtens Richtlijn 
2009/65/EG, kredietinstellingen in de zin 
van Richtlijn 2006/48/EG, instellingen als 
bedoeld in Richtlijn 2003/41/EG en 
instellingen als bedoeld in Richtlijn 
73/239/EEG, Richtlijn 2002/83/EG en 
Richtlijn 2005/68/EG mogen noch direct 
noch indirect aandelen of rechten van 
deelneming bezitten in een AB die niet in 
de Unie zou zijn toegestaan.

Wanneer BAB's aandelen of rechten van 
deelneming in AB's met zetel in een derde 
land verhandelen, kan de lidstaat van 
herkomst de in artikel 31, lid 3, genoemde 
periode verlengen, wanneer dit nodig is 
om na te gaan of aan de voorwaarden van 
deze richtlijn is voldaan.
Voordat hij BAB's toestaat om aandelen 
of rechten van deelneming in AB's met 
zetel in een derde land te verhandelen, 
schenkt hij, indien van toepassing, 
bijzondere aandacht aan de regelingen die 
de BAB overeenkomstig artikel 38 heeft 
getroffen.

Or. en

Motivering

Om te voorkomen dat beleggers de richtlijn omzeilen moeten passende beperkingen voor 
investeringsmogelijkheden worden vastgesteld.
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Amendement 1504
Burkhard Balz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 35 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een BAB mag alleen aandelen of rechten 
van deelneming in een AB met zetel in 
een derde land verhandelen aan 
professionele beleggers met zetel in een 
lidstaat, indien het derde land met deze 
lidstaat een overeenkomst heeft gesloten 
die volledig voldoet aan de normen van 
artikel 26 van het OESO-Modelverdrag 
inzake belasting en een doeltreffende 
informatie-uitwisseling in fiscale 
aangelegenheden waarborgt.

Schrappen

Or. en

Motivering

AB's met zetel in een derde land mogen niet worden gediscrimineerd alleen om die reden. Dat 
zou een vorm van protectionisme zijn.

Amendement 1505
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 35 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een BAB mag alleen aandelen of rechten 
van deelneming in een AB met zetel in een 
derde land verhandelen aan professionele 
beleggers met zetel in een lidstaat, indien 
het derde land met deze lidstaat een 
overeenkomst heeft gesloten die volledig 
voldoet aan de normen van artikel 26 van 
het OESO-Modelverdrag inzake belasting 
en een doeltreffende informatie-
uitwisseling in fiscale aangelegenheden 
waarborgt.

Een lidstaat mag een BAB toestaan om
aandelen of rechten van deelneming in een 
AB met zetel in een derde land op zijn 
eigen grondgebied te verhandelen indien 
er adequate samenwerkingsregelingen 
bestaan tussen de bevoegde autoriteiten 
van de lidstaat van herkomst van de BAB 
en de toezichthouder van dat derde land.
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Or. en

Motivering

De uitwisseling van belastinginformatie is niet relevant voor de verklaarde doelstelling van 
de richtlijn, namelijk de vergunningverlening aan en het toezicht op BAB's om de 
desbetreffende risico's en de gevolgen ervan voor de beleggers en markten in de 
Gemeenschap op samenhangende wijze aan te pakken (overweging 2). In plaats daarvan 
worden adequate samenwerkingsregelingen voorgesteld.

Amendement 1506
Diogo Feio

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 35 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een BAB mag alleen aandelen of rechten 
van deelneming in een AB met zetel in een 
derde land verhandelen aan professionele 
beleggers met zetel in een lidstaat, indien 
het derde land met deze lidstaat een 
overeenkomst heeft gesloten die volledig 
voldoet aan de normen van artikel 26 van 
het OESO-Modelverdrag inzake belasting 
en een doeltreffende informatie-
uitwisseling in fiscale aangelegenheden
waarborgt.

Een lidstaat mag een BAB toestaan om
aandelen of rechten van deelneming in een 
AB met zetel in een derde land op zijn 
eigen grondgebied te verhandelen indien 
er adequate samenwerkingsregelingen 
bestaan tussen de bevoegde autoriteiten 
van de lidstaat van herkomst van de BAB 
en de toezichthouder van dat derde land.

Or. en

Motivering

De uitwisseling van belastinggegevens is niet relevant voor de verklaarde doelstelling van de 
richtlijn. Nationale regelingen voor onderhandse plaatsing moeten naast elkaar kunnen 
bestaan, zodat protectionistische maatregelen, die schadelijk zijn voor de markten van de EU, 
worden teruggedrongen. In plaats daarvan worden adequate samenwerkingsregelingen 
voorgesteld.
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Amendement 1507
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 35 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een BAB mag alleen aandelen of rechten 
van deelneming in een AB met zetel in een 
derde land verhandelen aan professionele 
beleggers met zetel in een lidstaat, indien 
het derde land met deze lidstaat een 
overeenkomst heeft gesloten die volledig 
voldoet aan de normen van artikel 26 van 
het OESO-Modelverdrag inzake belasting 
en een doeltreffende informatie-
uitwisseling in fiscale aangelegenheden 
waarborgt.

Een BAB mag alleen aandelen of rechten 
van deelneming in een AB met zetel in een 
derde land verhandelen aan professionele 
beleggers met zetel in een lidstaat, indien 
het derde land is gebonden door een 
multilaterale overeenkomst met alle 
lidstaten, die door de Commissie namens 
hen is ondertekend en die voorziet in:.

a) doeltreffende informatie-uitwisseling in 
fiscale aangelegenheden op basis van
artikel 26 van het OESO-Modelverdrag 
inzake belasting, en
b) een doeltreffende uitwisseling met de 
bevoegde autoriteiten van de informatie 
bedoeld in artikel 5 en de hoofdstukken 
IV en V.

Or. en

Motivering

De verhandeling in de EU van AB's met zetel in een derde land vereist een effectieve 
samenwerkingsovereenkomst (uitwisseling van algemene informatie en samenwerking in 
belastingzaken), die door de Commissie namens alle lidstaten is ondertekend 
("uitbreidingsbeginsel").

Amendement 1508
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 35 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een BAB mag alleen aandelen of rechten Een lidstaat mag een BAB toestaan om
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van deelneming in een AB met zetel in een 
derde land verhandelen aan professionele 
beleggers met zetel in een lidstaat, indien 
het derde land met deze lidstaat een 
overeenkomst heeft gesloten die volledig 
voldoet aan de normen van artikel 26 van 
het OESO-Modelverdrag inzake belasting 
en een doeltreffende informatie-
uitwisseling in fiscale aangelegenheden 
waarborgt.

aandelen of rechten van deelneming in een 
AB met zetel in een derde land op zijn 
eigen grondgebied te verhandelen indien 
er adequate samenwerkingsregelingen 
bestaan tussen de bevoegde autoriteiten 
van de lidstaat van herkomst van de BAB 
en de toezichthouder van dat derde land. 
Deze derde landen moeten beschikken 
over een adequate wetgeving tegen 
mogelijke belastingontduiking en 
witwassen.

Or. en

Amendement 1509
Corien Wortmann-Kool

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 35 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een BAB mag alleen aandelen of rechten 
van deelneming in een AB met zetel in een 
derde land verhandelen aan professionele 
beleggers met zetel in een lidstaat, indien 
het derde land met deze lidstaat een 
overeenkomst heeft gesloten die volledig 
voldoet aan de normen van artikel 26 van 
het OESO-Modelverdrag inzake belasting 
en een doeltreffende informatie-
uitwisseling in fiscale aangelegenheden 
waarborgt.

Een BAB mag alleen aandelen of rechten 
van deelneming in een AB met zetel in een 
derde land verhandelen aan professionele 
beleggers met zetel in een lidstaat, indien 
het derde land is opgenomen in de OESO-
lijst van staten die de internationaal 
erkende belastingnorm grotendeels 
hebben uitgevoerd..

Or. en

Motivering

De eis dat het land waar een AB uit een derde land zijn zetel heeft met elke EU-lidstaat waar 
dat fonds verhandeld zou worden een overeenkomst voor informatie-uitwisseling moet sluiten, 
is te belastend en zou de praktische mogelijkheden van lidstaten om verhandeling van dat AB 
op hun grondgebied toe te staan waarschijnlijk sterk beperken. Het kan er ook toe leiden dat 
dergelijke fondsen in de ene lidstaat anders worden behandeld dan in de andere. 
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Amendement 1510
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 35 – alinea 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een BAB mag alleen aandelen of rechten 
van deelneming in een AB met zetel in een 
derde land verhandelen aan professionele 
beleggers met zetel in een lidstaat, indien 
het derde land met deze lidstaat een 
overeenkomst heeft gesloten die volledig
voldoet aan de normen van artikel 26 van 
het OESO-Modelverdrag inzake belasting 
en een doeltreffende informatie-
uitwisseling in fiscale aangelegenheden 
waarborgt.

Een BAB mag alleen aandelen of rechten 
van deelneming in een AB met zetel in een 
derde land verhandelen aan professionele 
beleggers met zetel in een lidstaat, indien 
het derde land met deze lidstaat een 
overeenkomst heeft gesloten die voldoet 
aan de normen van artikel 26 van het 
OESO-Modelverdrag inzake belasting en 
een doeltreffende informatie-uitwisseling 
in fiscale aangelegenheden waarborgt.

Or. en

Amendement 1511
Burkhard Balz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 35 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer BAB's aandelen of rechten van 
deelneming in AB's met zetel in een derde 
land verhandelen, kan de lidstaat van 
herkomst de in artikel 31, lid 3, genoemde 
periode verlengen, wanneer dit nodig is 
om na te gaan of aan de voorwaarden van 
deze richtlijn is voldaan.

Schrappen

Or. en

Motivering

AB's met zetel in een derde land mogen niet worden gediscrimineerd alleen om die reden. Dat 
zou een vorm van protectionisme zijn.
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Amendement 1512
Diogo Feio

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 35 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer BAB's aandelen of rechten van 
deelneming in AB's met zetel in een derde 
land verhandelen, kan de lidstaat van 
herkomst de in artikel 31, lid 3, genoemde 
periode verlengen, wanneer dit nodig is 
om na te gaan of aan de voorwaarden van 
deze richtlijn is voldaan.

Schrappen

Or. en

Motivering

De uitwisseling van belastinggegevens is niet relevant voor de verklaarde doelstelling van de 
richtlijn. Nationale regelingen voor onderhandse plaatsing moeten naast elkaar kunnen 
bestaan, zodat protectionistische maatregelen, die schadelijk zijn voor de markten van de EU, 
worden teruggedrongen. In plaats daarvan worden adequate samenwerkingsregelingen 
voorgesteld.

Amendement 1513
Diogo Feio

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 35 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voordat hij BAB's toestaat om aandelen 
of rechten van deelneming in AB's met 
zetel in een derde land te verhandelen, 
schenkt hij, indien van toepassing, 
bijzondere aandacht aan de regelingen die 
de BAB overeenkomstig artikel 38 heeft 
getroffen.

Schrappen

Or. en

Motivering

De uitwisseling van belastinggegevens is niet relevant voor de verklaarde doelstelling van de 
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richtlijn. Nationale regelingen voor onderhandse plaatsing moeten naast elkaar kunnen 
bestaan, zodat protectionistische maatregelen, die schadelijk zijn voor de markten van de EU, 
worden teruggedrongen. In plaats daarvan worden adequate samenwerkingsregelingen 
voorgesteld.

Amendement 1514
Corien Wortmann-Kool

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 35 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 35 bis
AB's van derde landen

De lidstaten zorgen ervoor dat een in de 
EU gevestigde vergunninghoudende BAB 
alleen in een derde land gevestigde AB's 
mag beheren die rechten van deelneming 
of aandelen aan professionele beleggers 
in die lidstaat verhandelen onder de 
voorwaarden van deze richtlijn en volgens 
de procedure van artikel 31, mits er 
adequate samenwerkingsregelingen 
tussen de bevoegde autoriteiten van die 
lidstaat en de bevoegde autoriteiten van 
het derde land bestaan die een 
doeltreffende uitwisseling van informatie 
verzekeren.

Or. en

Motivering

Wanneer een Europese BAB in een derde land gevestigde AB's verhandelt aan professionele 
beleggers in de Unie, dan moeten de bevoegde autoriteiten toegang krijgen tot alle informatie 
die nodig is om de Europese beleggers te beschermen. 
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Amendement 1515
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 35 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 35 bis
AB's in derde landen

De lidstaten beletten professionele 
beleggers met zetel in een lidstaat niet te 
beleggen in een AB met zetel in een derde 
land.

Or. en

Motivering

De onderlinge connecties over de hele wereld van de financiële markten van tegenwoordig 
creëren mogelijkheden voor groei en ontwikkeling, en we moeten de levensvatbaarheid van de 
financiële markten in Europa verzekeren.  Dit amendement zorgt ervoor dat de huidige 
bevredigende beleggingspraktijken met betrekking tot derde landen gecontinueerd kunnen 
worden, en dat er interessante zakelijke kansen voor vermogensbeheerders en professionele 
investeerders (met inbegrip van pensioenfondsen) worden geschapen. Tegelijkertijd is het een 
waarborg dat er een regulerend kader bestaat met essentiële minimumcriteria waaraan moet 
worden voldaan.

Amendement 1516
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 35 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 35 bis
AB's in derde landen

Professionele beleggers met zetel in een 
lidstaat kunnen in een AB met zetel in een 
derde land beleggen mits dit in het 
nationale recht van die lidstaat wordt 
toegestaan. 

Or. en
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Motivering

Op deze manier kunnen pensioenfondsen van werknemers in AB's met zetel in derde landen 
blijven beleggen, mits toegestaan in het nationale recht. 

Amendement 1517
Corien Wortmann-Kool

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 35 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 35 bis
Voorwaarden om te beleggen in AB's met 

zetel in derde landen
Professionele beleggers met zetel in een 
lidstaat kunnen in een AB in een derde 
land beleggen. Indien bij dit AB 
terugbetalingen zijn toegestaan op het 
moment dat beleggers dat verlangen, moet 
óf het AB beheerd worden door een BAB 
die zijn statutaire zetel in een lidstaat 
heeft en over een vergunning beschikt 
overeenkomstig artikel 4, óf het derde 
land waar het AB zijn statutaire zetel 
heeft moet een 
samenwerkingsovereenkomst over 
gegevensuitwisseling in overeenstemming 
met relevante internationale normen 
hebben gesloten.

Or. en

Motivering

New Article 35a ensures that professional investors remain free to invest in AIF domiciled in 
third countries, provided that certain conditions are met. However, as proposed in the 
Rapporteur's draft report, the requirement imposed in new Article 35a is likely to impose a 
substantial practical limitation on the ability for AIF domiciled outside the Community to be 
marketed within Member States under national private placement exemptions and on the 
ability of investors to invest in such AIF on their own initiative.  This is disproportionate in 
the case of funds, such as private equity funds, which are closed-ended, since such funds are 
unlikely to present systemic risks.  Such funds should be capable of being marketed within 
individual Member States under national private placement exemptions - and investors should 
be able to invest in such funds on their own initiative without having to meet the requirement 
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in new Article 35a. This approach would also significantly assist EU private equity funds of 
funds and their clients to maintain appropriate levels of risk diversification.

Amendement 1518
Pascal Canfin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 35 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 35 bis
Voorwaarden voor beleggen in Europese 

markten voor AB's in derde landen 
zonder vergunning 

AB's, als gedefinieerd in artikel 3, onder 
(a), rekening houdend met de 
uitzonderingen van artikel 2, met zetel in 
derde landen en zonder vergunning die 
meer dan 100 miljoen EUR aan activa in 
de Unie bezitten en hefboomfinanciering 
toepassen worden geregistreerd bij de 
EAEM.
Om te mogen opereren op Europese 
markten moeten AB's zonder vergunning 
voldoen aan de vereisten van artikelen 11, 
lid 4, 12, lid 1, 13, 13 bis, 24 en 25. In dat 
geval is de EAEM de bevoegde autoriteit.

Or. en

Motivering

De bestaande richtlijn discrimineert Europese AB's. Er is geen controle mogelijk over
systemische risico's als buitenlandse hedgefondsen niet geregistreerd zijn en niet onder de 
regels van de richtlijn met betrekking tot systemische risico's vallen. 
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Amendement 1519
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 35 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 35 ter
AB's in derde landen

De lidstaten kunnen professionele 
beleggers met zetel op hun grondgebied 
(blijven) toestaan in elk AB, ook die in 
derde landen, te beleggen volgens het 
nationale recht. Deze derde landen 
moeten over een adequate wetgeving 
beschikken tegen mogelijke 
belastingontduiking en witwassen.

Or. en

Amendement 1520
Pascal Canfin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 35 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 35 quater
Beleggen in AB's met een vergunning

AB's met een vergunning mogen niet 
meer dan 20 percent van hun totale activa 
direct of indirect beleggen in AB's die niet 
over een vergunning beschikken in de 
Unie.

Or. en

Motivering

Om te voorkomen dat beleggers de richtlijn omzeilen moeten AB's met een vergunning 
worden verhinderd in AB's zonder vergunning te beleggen.
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Amendement 1521
Pascal Canfin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 35 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 35 quinquies
Voorwaarden voor verwerving van een 
belangrijke of beheersende invloed in een 
Europese uitgevende instelling of een 
Europese niet-beursgenoteerde 
onderneming voor AB's in derde landen 
zonder vergunning
AB's, als gedefinieerd in artikel 3, onder 
(a), rekening houdend met de 
uitzonderingen van artikel 2, met zetel  in 
derde landen en zonder vergunning die 
gebruik maken van hefboomfinanciering 
om belangrijke of beheersende invloed te 
verwerven in een Europese niet-
beursgenoteerde onderneming of een 
uitgevende instelling moeten voldoen aan 
artikel 26 tot en met 30.  

Or. en

Motivering

De bestaande richtlijn discrimineert Europese AB's. De regels gelden voor alle AB's, 
ongeacht waar zij hun zetel hebben.

Amendement 1522
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 35 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 35 sexies
AB's in derde landen
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1. De lidstaten zorgen ervoor dat een BAB 
met vergunning alleen een AB in een 
derde land mag beheren indien: 
a) de betreffende wetgeving in dat derde 
land voldoet aan de normen van 
internationale organisaties, of de BAB 
kan aantonen dat het AB in het derde 
land voldoet aan deze normen; en 
b) er adequate samenwerkingsregelingen 
bestaan tussen de bevoegde autoriteiten 
van de lidstaat van herkomst van de BAB 
en de toezichthouder van het derde land 
waar het AB is gevestigd.
2. De Commissie stelt gedelegeerde 
handelingen vast overeenkomstig 
artikelen 49 bis, 49 ter en 49 quater met 
betrekking tot de in lid 1, onder (a) 
genoemde normen en de in lid 1, onder 
(b) genoemde samenwerkingsregelingen.
3. Om een uniforme toepassing van dit 
artikel te verzekeren stelt de EAEM 
richtsnoeren op waarin de voorwaarden 
worden bepaald voor de uitvoering van 
gedelegeerde handelingen die door de 
Commissie zijn vastgesteld met betrekking 
tot de in lid 1 genoemde normen en 
samenwerkingsregelingen. 

Or. en

Motivering

De voorgestelde tekst van de Commissie is goed geformuleerd en moet worden gebruikt.

Amendement 1522
Wolf Klinz, Carl Haglund

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 36

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 36 Schrappen
Delegatie door de BAB van 
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administratieve taken aan een entiteit die 
in een derde land is gevestigd
De lidstaten verlenen een BAB uitsluitend 
toestemming om administratieve diensten 
te delegeren aan entiteiten die in een 
derde land zijn gevestigd, als aan alle 
volgende voorwaarden is voldaan:
a) de vereisten van artikel 18 worden in 
acht genomen;
b) de entiteit heeft een vergunning om 
administratieve diensten te verrichten of is 
ingeschreven in het register van het derde 
land waar zij is gevestigd, en is aan 
prudentieel toezicht onderworpen;
c) er bestaat een passende 
samenwerkingsovereenkomst tussen de 
bevoegde autoriteit van de BAB en de 
toezichthoudende autoriteit van de 
entiteit.

Or. en

Amendement 1524
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 36

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 36 Schrappen
Delegatie door de BAB van 
administratieve taken aan een entiteit die 
in een derde land is gevestigd
De lidstaten verlenen een BAB uitsluitend 
toestemming om administratieve diensten 
te delegeren aan entiteiten die in een 
derde land zijn gevestigd, als aan alle 
volgende voorwaarden is voldaan:
a) de vereisten van artikel 18 worden in 
acht genomen;
b) de entiteit heeft een vergunning om 
administratieve diensten te verrichten of is 
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ingeschreven in het register van het derde 
land waar zij is gevestigd, en is aan 
prudentieel toezicht onderworpen;
c) er bestaat een passende 
samenwerkingsovereenkomst tussen de 
bevoegde autoriteit van de BAB en de 
toezichthoudende autoriteit van de 
entiteit.

Or. en

Motivering

De bepalingen met betrekking tot de delegatie van taken moeten een afspiegeling zijn van de 
bestaande bepalingen in de MiFID-Richtlijn en de uitvoerende MiFID-Richtlijn met 
betrekking tot de uitbesteding van beleggingsdiensten of van gevoelige of belangrijke 
operationele diensten. In de voorgestelde herziening zijn deze bepalingen overgenomen met 
geringe wijzigingen in verband met de verschillen tussen BAB's en beleggingsfirma's die in de 
MiFID-gereguleerd zijn.

Amendement 1525
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 36

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 36 Schrappen
Delegatie door de BAB van 
administratieve taken aan een entiteit die 
in een derde land is gevestigd
De lidstaten verlenen een BAB uitsluitend 
toestemming om administratieve diensten 
te delegeren aan entiteiten die in een 
derde land zijn gevestigd, als aan alle 
volgende voorwaarden is voldaan:
a) de vereisten van artikel 18 worden in 
acht genomen;
b) de entiteit heeft een vergunning om 
administratieve diensten te verrichten of is 
ingeschreven in het register van het derde 
land waar zij is gevestigd, en is aan 
prudentieel toezicht onderworpen;
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c) er bestaat een passende 
samenwerkingsovereenkomst tussen de 
bevoegde autoriteit van de BAB en de 
toezichthoudende autoriteit van de 
entiteit.

Or. en

Motivering

Deze bepaling moet worden geschrapt en de delegatie van taken door de BAB aan entiteiten
in derde landen moet worden gereguleerd door het gewijzigde artikel 18. 

Amendement 1526
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 36

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 36 Schrappen
Delegatie door de BAB van 
administratieve taken aan een entiteit die 
in een derde land is gevestigd
De lidstaten verlenen een BAB uitsluitend 
toestemming om administratieve diensten 
te delegeren aan entiteiten die in een 
derde land zijn gevestigd, als aan alle 
volgende voorwaarden is voldaan:
a) de vereisten van artikel 18 worden in 
acht genomen;
b) de entiteit heeft een vergunning om 
administratieve diensten te verrichten of is 
ingeschreven in het register van het derde 
land waar zij is gevestigd, en is aan 
prudentieel toezicht onderworpen;
c) er bestaat een passende 
samenwerkingsovereenkomst tussen de 
bevoegde autoriteit van de BAB en de 
toezichthoudende autoriteit van de 
entiteit.

Or. en
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Motivering

De delegatie van taken wordt gereguleerd in artikel 18.

Amendement 1527
Pascal Canfin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 36

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten verlenen een BAB uitsluitend
toestemming om administratieve diensten 
te delegeren aan entiteiten die in een derde 
land zijn gevestigd, als aan alle volgende 
voorwaarden is voldaan:

De lidstaten staan een BAB van een AB 
met zetel in de Unie niet toe
administratieve diensten te delegeren aan 
entiteiten die in een derde land zijn 
gevestigd.

a) de vereisten van artikel 18 worden in 
acht genomen;
b) de entiteit heeft een vergunning om 
administratieve diensten te verrichten of is 
ingeschreven in het register van het derde 
land waar zij is gevestigd, en is aan 
prudentieel toezicht onderworpen;
c) er bestaat een passende 
samenwerkingsovereenkomst tussen de 
bevoegde autoriteit van de BAB en de 
toezichthoudende autoriteit van de 
entiteit.

Or. en

Motivering

Een Europees AB moet geheel beheerd worden in de Europese Unie om de bescherming van 
de beleggers te garanderen.
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Amendement 1528
Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 36 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten verlenen een BAB uitsluitend 
toestemming om administratieve diensten
te delegeren aan entiteiten die in een derde 
land zijn gevestigd, als aan alle volgende 
voorwaarden is voldaan:

De lidstaten verlenen een BAB uitsluitend 
toestemming om administratieve en 
beheerdiensten te delegeren aan entiteiten 
die in een derde land zijn gevestigd, als aan 
alle volgende voorwaarden is voldaan:

Or. en

Motivering

Knowhow en expertise in de financiële sector zijn over de hele wereld verspreid. Het is in het 
belang van de belegger als een BAB profijt kan trekken van de best beschikbare knowhow
zonder lokaal gebonden te zijn.

Amendement 1529
Derk Jan Eppink

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 36 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten verlenen een BAB uitsluitend 
toestemming om administratieve diensten 
te delegeren aan entiteiten die in een derde 
land zijn gevestigd, als aan alle volgende 
voorwaarden is voldaan:

Een BAB mag uitsluitend administratieve 
diensten delegeren aan entiteiten die in een 
derde land zijn gevestigd, als aan alle 
volgende voorwaarden is voldaan:

Or. en

Motivering

Beheerders moet worden toegestaan bepaalde administratieve en beheertaken (bijv. 
risicobeheer) te delegeren naar entiteiten die niet in de EU zijn gevestigd, zonder daarvoor 
telkens vooraf toestemming te moeten vragen.
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Amendement 1530
Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 36 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de entiteit heeft een vergunning om 
administratieve diensten te verrichten of is 
ingeschreven in het register van het derde 
land waar zij is gevestigd, en is aan 
prudentieel toezicht onderworpen;

b) de entiteit heeft een vergunning om 
administratieve of beheerdiensten te 
verrichten of is ingeschreven in het register 
van het derde land waar zij is gevestigd, en 
is aan prudentieel toezicht onderworpen;

Or. en

Motivering

Knowhow en expertise in de financiële sector zijn over de hele wereld verspreid. Het is in het 
belang van de belegger als een BAB profijt kan trekken van de best beschikbare knowhow
zonder lokaal gebonden te zijn.

Amendement 1531
Derk Jan Eppink

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 36 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de entiteit heeft een vergunning om 
administratieve diensten te verrichten of is 
ingeschreven in het register van het derde 
land waar zij is gevestigd, en is aan 
prudentieel toezicht onderworpen;

b) de entiteit heeft een vergunning om 
administratieve diensten te verrichten of is 
ingeschreven in het register van het derde 
land waar zij is gevestigd;

Or. en

Motivering

Beheerders moeten de mogelijkheid hebben bepaalde administratieve en beheerstaken (bijv. 
risicobeheer) te delegeren naar entiteiten die niet in de EU zijn gevestigd, zonder daarvoor 
telkens vooraf toestemming te moeten vragen.
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Amendement 1532
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 36 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) er bestaat een passende 
samenwerkingsovereenkomst tussen de 
bevoegde autoriteit van de BAB en de 
toezichthoudende autoriteit van de entiteit.

c) er bestaat een passende en effectieve 
samenwerkingsovereenkomst tussen de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaten, die 
namens hen door de Commissie is 
gesloten, en de toezichthoudende autoriteit 
van de entiteit, in overeenstemming met de 
normen die de Commissie overeenkomstig 
artikel 39 ter heeft vastgesteld.

Or. en

Motivering

De delegatie van administratieve taken aan een entiteit in een derde land vereist een 
effectieve samenwerkingsovereenkomst (uitwisseling van gegevens), die door de Commissie 
namens de lidstaten is gesloten ("extensiebeginsel").

Amendement 1533
Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 36 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) de diensten staan onder 
rechtstreekse controle van een BAB die 
geregistreerd is in een lidstaat, en worden 
uitgevoerd onder diens 
verantwoordelijkheid. 

Or. en

Motivering

Knowhow en expertise in de financiële sector zijn over de hele wereld verspreid. Het is in het 
belang van de belegger als een BAB profijt kan trekken van de best beschikbare knowhow
zonder lokaal gebonden te zijn.
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Amendement 1534
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 37 Schrappen
In een derde land gevestigde taxateur

1. De lidstaten staan alleen de benoeming 
van een in een derde land gevestigde 
taxateur toe, als aan alle volgende 
voorwaarden is voldaan:
a) de vereisten van artikel 16 worden in 
acht genomen;
b) ten aanzien van het derde land is uit 
hoofde van lid 3 vastgesteld dat de 
waarderingsstandaarden en –regels van 
taxateurs die op zijn grondgebied zijn 
gevestigd, gelijkwaardig zijn aan die 
welke in de Gemeenschap van toepassing 
zijn.
2. De Commissie stelt 
uitvoeringsmaatregelen vast voor de 
criteria voor de toetsing van de 
gelijkwaardigheid van de 
waarderingsstandaarden en –regels van 
derde landen, als bedoeld in lid 1, onder 
b).
Deze uitvoeringsmaatregelen tot wijziging 
van niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn, door deze aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de 
regelgevingsprocedure met toetsing als 
bedoeld in artikel 49, lid 3.
3. Op basis van de criteria uit hoofde van 
lid 2 stelt de Commissie overeenkomstig 
de procedure als bedoeld in artikel 49, lid 
2, uitvoeringsmaatregelen vast waarin 
wordt bepaald dat de 
waarderingsstandaarden en –regels in de 
wetgeving van een derde land 
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gelijkwaardig zijn aan die welke in de 
Gemeenschap van toepassing zijn.

Or. en

Motivering

De bepalingen met betrekking tot de delegatie van taken moeten een afspiegeling zijn van de 
bestaande bepalingen in de MiFID-Richtlijn en de uitvoerende MiFID-Richtlijn met 
betrekking tot de uitbesteding van beleggingsdiensten of van gevoelige of belangrijke 
operationele diensten. In de voorgestelde herziening zijn deze bepalingen overgenomen met 
geringe wijzigingen in verband met de verschillen tussen BAB's en beleggingsfirma's die in de 
MiFID-gereguleerd zijn.

Amendement 1535
Wolf Klinz, Carl Haglund

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 37 Schrappen
In een derde land gevestigde taxateur

1. De lidstaten staan alleen de benoeming 
van een in een derde land gevestigde 
taxateur toe, als aan alle volgende 
voorwaarden is voldaan:
a) de vereisten van artikel 16 worden in 
acht genomen;
b) ten aanzien van het derde land is uit 
hoofde van lid 3 vastgesteld dat de 
waarderingsstandaarden en –regels van 
taxateurs die op zijn grondgebied zijn 
gevestigd, gelijkwaardig zijn aan die 
welke in de Gemeenschap van toepassing 
zijn.
2. De Commissie stelt 
uitvoeringsmaatregelen vast voor de 
criteria voor de toetsing van de 
gelijkwaardigheid van de 
waarderingsstandaarden en –regels van 
derde landen, als bedoeld in lid 1, onder 
b).
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Deze uitvoeringsmaatregelen tot wijziging 
van niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn, door deze aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de 
regelgevingsprocedure met toetsing als 
bedoeld in artikel 49, lid 3.
3. Op basis van de criteria uit hoofde van 
lid 2 stelt de Commissie overeenkomstig 
de procedure als bedoeld in artikel 49, lid 
2, uitvoeringsmaatregelen vast waarin 
wordt bepaald dat de 
waarderingsstandaarden en –regels in de 
wetgeving van een derde land 
gelijkwaardig zijn aan die welke in de 
Gemeenschap van toepassing zijn.

Or. en

Amendement 1536
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 37 Schrappen
In een derde land gevestigde taxateur

1. De lidstaten staan alleen de benoeming 
van een in een derde land gevestigde 
taxateur toe, als aan alle volgende 
voorwaarden is voldaan:
a) de vereisten van artikel 16 worden in 
acht genomen;
b) ten aanzien van het derde land is uit 
hoofde van lid 3 vastgesteld dat de 
waarderingsstandaarden en –regels van 
taxateurs die op zijn grondgebied zijn 
gevestigd, gelijkwaardig zijn aan die 
welke in de Gemeenschap van toepassing 
zijn.
2. De Commissie stelt 
uitvoeringsmaatregelen vast voor de 
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criteria voor de toetsing van de 
gelijkwaardigheid van de 
waarderingsstandaarden en –regels van 
derde landen, als bedoeld in lid 1, onder 
b).
Deze uitvoeringsmaatregelen tot wijziging 
van niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn, door deze aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de 
regelgevingsprocedure met toetsing als 
bedoeld in artikel 49, lid 3.
3. Op basis van de criteria uit hoofde van 
lid 2 stelt de Commissie overeenkomstig 
de procedure als bedoeld in artikel 49, lid 
2, uitvoeringsmaatregelen vast waarin 
wordt bepaald dat de 
waarderingsstandaarden en –regels in de 
wetgeving van een derde land 
gelijkwaardig zijn aan die welke in de 
Gemeenschap van toepassing zijn.

Or. en

Motivering

Deze bepaling moet worden geschrapt omdat de delegatie van taken door de BAB aan 
entiteiten in derde landen wordt gereguleerd door het gewijzigde artikel 18. 

Amendement 1537
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 37 Schrappen
In een derde land gevestigde taxateur

1. De lidstaten staan alleen de benoeming 
van een in een derde land gevestigde 
taxateur toe, als aan alle volgende 
voorwaarden is voldaan:
a) de vereisten van artikel 16 worden in 
acht genomen;
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b) ten aanzien van het derde land is uit 
hoofde van lid 3 vastgesteld dat de 
waarderingsstandaarden en –regels van 
taxateurs die op zijn grondgebied zijn 
gevestigd, gelijkwaardig zijn aan die 
welke in de Gemeenschap van toepassing 
zijn.
2. De Commissie stelt 
uitvoeringsmaatregelen vast voor de 
criteria voor de toetsing van de 
gelijkwaardigheid van de 
waarderingsstandaarden en –regels van 
derde landen, als bedoeld in lid 1, onder 
b).
Deze uitvoeringsmaatregelen tot wijziging 
van niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn, door deze aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de 
regelgevingsprocedure met toetsing als 
bedoeld in artikel 49, lid 3.
3. Op basis van de criteria uit hoofde van 
lid 2 stelt de Commissie overeenkomstig 
de procedure als bedoeld in artikel 49, lid 
2, uitvoeringsmaatregelen vast waarin 
wordt bepaald dat de 
waarderingsstandaarden en –regels in de 
wetgeving van een derde land 
gelijkwaardig zijn aan die welke in de 
Gemeenschap van toepassing zijn.

Or. en

Motivering

Taxatietaken moeten naar behoren worden gedefinieerd in artikel 16, en de mogelijkheid om 
deze te delegeren of toe te wijzen in artikel 18.
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Amendement 1538
Pervenche Berès

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 37 Schrappen
In een derde land gevestigde taxateur

1. De lidstaten staan alleen de benoeming 
van een in een derde land gevestigde 
taxateur toe, als aan alle volgende 
voorwaarden is voldaan:
a) de vereisten van artikel 16 worden in 
acht genomen;
b) ten aanzien van het derde land is uit 
hoofde van lid 3 vastgesteld dat de 
waarderingsstandaarden en –regels van 
taxateurs die op zijn grondgebied zijn 
gevestigd, gelijkwaardig zijn aan die 
welke in de Gemeenschap van toepassing 
zijn.
2. De Commissie stelt 
uitvoeringsmaatregelen vast voor de 
criteria voor de toetsing van de 
gelijkwaardigheid van de 
waarderingsstandaarden en –regels van 
derde landen, als bedoeld in lid 1, onder 
b).
Deze uitvoeringsmaatregelen tot wijziging 
van niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn, door deze aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de 
regelgevingsprocedure met toetsing als 
bedoeld in artikel 49, lid 3.
3. Op basis van de criteria uit hoofde van 
lid 2 stelt de Commissie overeenkomstig 
de procedure als bedoeld in artikel 49, lid 
2, uitvoeringsmaatregelen vast waarin 
wordt bepaald dat de 
waarderingsstandaarden en –regels in de 
wetgeving van een derde land 
gelijkwaardig zijn aan die welke in de 
Gemeenschap van toepassing zijn.
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Or. en

Motivering

De taxatie is een zeer gevoelig onderwerp en mag niet worden overgelaten aan instanties in 
derde landen, zelfs niet met een equivalentieregeling.

Amendement 1539
Pascal Canfin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten staan alleen de benoeming 
van een in een derde land gevestigde 
taxateur toe, als aan alle volgende 
voorwaarden is voldaan:

De bevoegde autoriteiten kunnen bij wijze 
van uitzondering BAB's die gevestigd zijn 
in de Unie toestaan een in een derde land 
gevestigde taxateur te benoemen indien 
activa die zich in derde landen bevinden 
niet accuraat door een in de Unie 
gevestigde taxateur kunnen worden 
gewaardeerd.

a) de vereisten van artikel 16 worden in 
acht genomen;
b) ten aanzien van het derde land is uit 
hoofde van lid 3 vastgesteld dat de 
waarderingsstandaarden en –regels van 
taxateurs die op zijn grondgebied zijn 
gevestigd, gelijkwaardig zijn aan die 
welke in de Gemeenschap van toepassing 
zijn.
2. De Commissie stelt 
uitvoeringsmaatregelen vast voor de 
criteria voor de toetsing van de 
gelijkwaardigheid van de 
waarderingsstandaarden en –regels van 
derde landen, als bedoeld in lid 1, onder 
b).

De Commissie stelt overeenkomstig 
artikelen 49 bis, 49 ter en 49 quater 
gedelegeerde handelingen vast voor de 
criteria om te beoordelen welke activa niet 
accuraat kunnen worden getaxeerd door 
een taxateur die gevestigd is in de Unie. 

Deze uitvoeringsmaatregelen tot wijziging 
van niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn, door deze aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de 
regelgevingsprocedure met toetsing als 
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bedoeld in artikel 49, lid 3.
3. Op basis van de criteria uit hoofde van 
lid 2 stelt de Commissie overeenkomstig 
de procedure als bedoeld in artikel 49, lid 
2, uitvoeringsmaatregelen vast waarin 
wordt bepaald dat de 
waarderingsstandaarden en –regels in de 
wetgeving van een derde land 
gelijkwaardig zijn aan die welke in de 
Gemeenschap van toepassing zijn.

Or. en

Motivering

Taxatie is van essentieel belang voor de bescherming van beleggers.  Deze taak moet zoveel 
mogelijk in de Unie worden uitgevoerd.

Amendement 1540
Derk Jan Eppink

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 37 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten staan alleen de benoeming 
van een in een derde land gevestigde 
taxateur toe, als aan alle volgende 
voorwaarden is voldaan:

1. De lidstaten staan alleen de benoeming 
van een in een derde land gevestigde 
taxateur toe, als aan alle volgende 
voorwaarden is voldaan:

a) de vereisten van artikel 16 worden in 
acht genomen;

a) de taxateur in het derde land heeft een 
statutaire zetel in een lidstaat; en

b) ten aanzien van het derde land is uit 
hoofde van lid 3 vastgesteld dat de 
waarderingsstandaarden en –regels van 
taxateurs die op zijn grondgebied zijn 
gevestigd, gelijkwaardig zijn aan die 
welke in de Gemeenschap van toepassing 
zijn.

b) de vereisten van artikel 16 worden in 
acht genomen.

Or. en

Motivering

Beheerders moeten de mogelijkheid hebben gebruik te maken van verschillende 
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dienstverleners (beheerders, taxateurs en bewaarders/bewaarnemers) die een statutaire zetel 
in de EU hebben maar hun hoofdvestiging eventueel buiten de EU.

Amendement 1541
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 37 – lid 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis)  er bestaat een adequate en 
effectieve samenwerkingsovereenkomst 
tussen de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten, die namens hen door de 
Commissie is gesloten, en de 
toezichthoudende autoriteit van de 
entiteit, in overeenstemming met de 
normen die de Commissie overeenkomstig 
artikel 39 bis heeft vastgelegd.

Or. en

Motivering

De benoeming van een taxateur die gevestigd is in een derde land vereist een effectieve 
samenwerkingsovereenkomst (uitwisseling van gegevens), die door de Commissie namens de 
lidstaten is gesloten ("extensiebeginsel").

Amendement 1542
Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 37 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie stelt 
uitvoeringsmaatregelen vast voor de 
criteria voor de toetsing van de 
gelijkwaardigheid van de 
waarderingsstandaarden en –regels van 
derde landen, als bedoeld in lid 1, onder b).

2. De Commissie stelt overeenkomstig 
artikelen 49 bis, 49 ter en 49 quater 
gedelegeerde handelingen vast voor de 
criteria voor de toetsing van de 
gelijkwaardigheid van de 
waarderingsstandaarden en –regels van 
derde landen, als bedoeld in lid 1, onder b).
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Deze uitvoeringsmaatregelen tot wijziging 
van niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn, door deze aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de 
regelgevingsprocedure met toetsing als 
bedoeld in artikel 49, lid 3.

De Commissie zorgt ervoor dat deze 
handelingen in werking treden vóór …*.
* PB datum invoegen: twee jaar na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn.

Or. en

Motivering

Dit is de juiste formulering van de nieuwe comitéprocedure indien dit artikel wordt 
gehandhaafd.

Amendement 1543
Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 37 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Op basis van de criteria uit hoofde van 
lid 2 stelt de Commissie overeenkomstig 
de procedure als bedoeld in artikel 49, lid 
2, uitvoeringsmaatregelen vast waarin 
wordt bepaald dat de 
waarderingsstandaarden en –regels in de 
wetgeving van een derde land 
gelijkwaardig zijn aan die welke in de 
Gemeenschap van toepassing zijn.

3. Op basis van de criteria uit hoofde van 
lid 2 stelt de Commissie overeenkomstig 
artikelen 49 bis, 49 ter en 49 quater 
gedelegeerde handelingen vast waarin 
wordt bepaald dat de 
waarderingsstandaarden en –regels in de 
wetgeving van een derde land 
gelijkwaardig zijn aan die welke in de Unie
van toepassing zijn.

De Commissie zorgt ervoor dat deze 
handelingen in werking treden vóór …*.
* PB datum invoegen: twee jaar na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn.

Or. en

Motivering

Dit is de juiste formulering van de nieuwe comitéprocedure indien dit artikel wordt 
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gehandhaafd.

Amendement 1544
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 38 Schrappen

Delegatie van bewaartaken bij AB's met 
zetel in derde landen

1. In afwijking van artikel 17, lid 4, 
mogen de lidstaten bij AB's met zetel in 
een derde land de overeenkomstig artikel 
17 benoemde bewaarder van dit AB 
uitsluitend toestemming verlenen om een 
of meer taken aan een subbewaarder uit 
dit derde land te delegeren als de 
wetgeving van dit derde land 
gelijkwaardig is aan de bepalingen van 
deze richtlijn en effectief wordt 
gehandhaafd.
Ook wordt aan de volgende voorwaarden 
voldaan:
a) ten aanzien van het derde land is uit 
hoofde van lid 4 vastgesteld dat de
subbewaarders uit dit land onderworpen 
zijn aan een effectieve prudentiële 
regelgeving en een effectief prudentieel 
toezicht die gelijkwaardig zijn aan de 
bepalingen van het Gemeenschapsrecht;
b) de samenwerking tussen de lidstaat van 
herkomst en de relevante autoriteiten van 
het derde land is voldoende gewaarborgd;
c) ten aanzien van het derde land is uit 
hoofde van lid 4 vastgesteld dat de 
normen om het witwassen van geld en de 
financiering van terrorisme te voorkomen, 
gelijkwaardig zijn aan die van het 
Gemeenschapsrecht.
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2. De aansprakelijkheid van de bewaarder 
jegens beleggers blijft bestaan wanneer 
hij zijn taken geheel of gedeeltelijk heeft 
gedelegeerd aan een bewaarder in een 
derde land.
3. De Commissie stelt 
uitvoeringsmaatregelen vast voor de 
criteria voor de toetsing van de 
gelijkwaardigheid van de prudentiële 
regelgeving, het prudentiële toezicht en de 
normen als bedoeld in lid 1.
Deze uitvoeringsmaatregelen tot wijziging 
van niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn, door deze aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de 
regelgevingsprocedure met toetsing als 
bedoeld in artikel 49, lid 3.
4. Op basis van de criteria uit hoofde van 
lid 3 stelt de Commissie overeenkomstig 
de procedure als bedoeld in artikel 49, lid 
2, uitvoeringsmaatregelen vast waarin 
wordt bepaald dat de prudentiële 
regelgeving, het prudentiële toezicht en de 
normen van een derde land gelijkwaardig 
zijn aan deze richtlijn.

Or. en

Motivering

De bepalingen met betrekking tot de delegatie van taken moeten een afspiegeling zijn van de 
bestaande bepalingen in de MiFID-Richtlijn en de uitvoerende MiFID-Richtlijn met 
betrekking tot de uitbesteding van beleggingsdiensten of van gevoelige of belangrijke 
operationele diensten. In de voorgestelde herziening zijn deze bepalingen overgenomen met 
geringe wijzigingen in verband met de verschillen tussen BAB's en beleggingsfirma's die in de 
MiFID-gereguleerd zijn. 



PE439.135v01-00 80/184 AM\805044NL.doc

NL

Amendement 1545
Wolf Klinz, Carl Haglund

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 38 Schrappen
Delegatie van bewaartaken bij AB's met 

zetel in derde landen
1. In afwijking van artikel 17, lid 4, 
mogen de lidstaten bij AB's met zetel in 
een derde land de overeenkomstig artikel 
17 benoemde bewaarder van dit AB 
uitsluitend toestemming verlenen om een 
of meer taken aan een subbewaarder uit 
dit derde land te delegeren als de 
wetgeving van dit derde land 
gelijkwaardig is aan de bepalingen van 
deze richtlijn en effectief wordt 
gehandhaafd.
Ook wordt aan de volgende voorwaarden 
voldaan:
a) ten aanzien van het derde land is uit 
hoofde van lid 4 vastgesteld dat de 
subbewaarders uit dit land onderworpen 
zijn aan een effectieve prudentiële 
regelgeving en een effectief prudentieel 
toezicht die gelijkwaardig zijn aan de 
bepalingen van het Gemeenschapsrecht;
b) de samenwerking tussen de lidstaat van 
herkomst en de relevante autoriteiten van 
het derde land is voldoende gewaarborgd;
c) ten aanzien van het derde land is uit 
hoofde van lid 4 vastgesteld dat de 
normen om het witwassen van geld en de 
financiering van terrorisme te voorkomen, 
gelijkwaardig zijn aan die van het 
Gemeenschapsrecht.
2. De aansprakelijkheid van de bewaarder 
jegens beleggers blijft bestaan wanneer 
hij zijn taken geheel of gedeeltelijk heeft 
gedelegeerd aan een bewaarder in een 
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derde land.
3. De Commissie stelt 
uitvoeringsmaatregelen vast voor de 
criteria voor de toetsing van de 
gelijkwaardigheid van de prudentiële 
regelgeving, het prudentiële toezicht en de 
normen als bedoeld in lid 1.
Deze uitvoeringsmaatregelen tot wijziging 
van niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn, door deze aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de 
regelgevingsprocedure met toetsing als 
bedoeld in artikel 49, lid 3.
4. Op basis van de criteria uit hoofde van 
lid 3 stelt de Commissie overeenkomstig 
de procedure als bedoeld in artikel 49, lid 
2, uitvoeringsmaatregelen vast waarin 
wordt bepaald dat de prudentiële 
regelgeving, het prudentiële toezicht en de 
normen van een derde land gelijkwaardig 
zijn aan deze richtlijn.

Or. en

Amendement 1546
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 38 Schrappen
Delegatie van bewaartaken bij AB's met 

zetel in derde landen
1. In afwijking van artikel 17, lid 4, 
mogen de lidstaten bij AB's met zetel in 
een derde land de overeenkomstig artikel 
17 benoemde bewaarder van dit AB 
uitsluitend toestemming verlenen om een 
of meer taken aan een subbewaarder uit 
dit derde land te delegeren als de 
wetgeving van dit derde land 
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gelijkwaardig is aan de bepalingen van 
deze richtlijn en effectief wordt 
gehandhaafd.
Ook wordt aan de volgende voorwaarden 
voldaan:
a) ten aanzien van het derde land is uit 
hoofde van lid 4 vastgesteld dat de 
subbewaarders uit dit land onderworpen 
zijn aan een effectieve prudentiële 
regelgeving en een effectief prudentieel 
toezicht die gelijkwaardig zijn aan de 
bepalingen van het Gemeenschapsrecht;
b) de samenwerking tussen de lidstaat van 
herkomst en de relevante autoriteiten van 
het derde land is voldoende gewaarborgd;
c) ten aanzien van het derde land is uit 
hoofde van lid 4 vastgesteld dat de 
normen om het witwassen van geld en de 
financiering van terrorisme te voorkomen, 
gelijkwaardig zijn aan die van het 
Gemeenschapsrecht.
2. De aansprakelijkheid van de bewaarder 
jegens beleggers blijft bestaan wanneer 
hij zijn taken geheel of gedeeltelijk heeft 
gedelegeerd aan een bewaarder in een 
derde land.
3. De Commissie stelt 
uitvoeringsmaatregelen vast voor de 
criteria voor de toetsing van de 
gelijkwaardigheid van de prudentiële 
regelgeving, het prudentiële toezicht en de 
normen als bedoeld in lid 1.
Deze uitvoeringsmaatregelen tot wijziging 
van niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn, door deze aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de 
regelgevingsprocedure met toetsing als 
bedoeld in artikel 49, lid 3.
4. Op basis van de criteria uit hoofde van 
lid 3 stelt de Commissie overeenkomstig 
de procedure als bedoeld in artikel 49, lid 
2, uitvoeringsmaatregelen vast waarin 
wordt bepaald dat de prudentiële 
regelgeving, het prudentiële toezicht en de 
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normen van een derde land gelijkwaardig 
zijn aan deze richtlijn.

Or. en

Motivering

De delegatie van taken wordt voldoende gereguleerd in artikel 18. 

Amendement 1547
Pervenche Berès

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 38 Schrappen
Delegatie van bewaartaken bij AB's met 

zetel in derde landen
1. In afwijking van artikel 17, lid 4, 
mogen de lidstaten bij AB's met zetel in 
een derde land de overeenkomstig artikel 
17 benoemde bewaarder van dit AB 
uitsluitend toestemming verlenen om een 
of meer taken aan een subbewaarder uit 
dit derde land te delegeren als de 
wetgeving van dit derde land 
gelijkwaardig is aan de bepalingen van 
deze richtlijn en effectief wordt 
gehandhaafd.
Ook wordt aan de volgende voorwaarden 
voldaan:
a) ten aanzien van het derde land is uit 
hoofde van lid 4 vastgesteld dat de 
subbewaarders uit dit land onderworpen 
zijn aan een effectieve prudentiële 
regelgeving en een effectief prudentieel 
toezicht die gelijkwaardig zijn aan de 
bepalingen van het Gemeenschapsrecht;
b) de samenwerking tussen de lidstaat van 
herkomst en de relevante autoriteiten van 
het derde land is voldoende gewaarborgd;
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c) ten aanzien van het derde land is uit 
hoofde van lid 4 vastgesteld dat de 
normen om het witwassen van geld en de 
financiering van terrorisme te voorkomen, 
gelijkwaardig zijn aan die van het 
Gemeenschapsrecht.
2. De aansprakelijkheid van de bewaarder 
jegens beleggers blijft bestaan wanneer 
hij zijn taken geheel of gedeeltelijk heeft 
gedelegeerd aan een bewaarder in een 
derde land.
3. De Commissie stelt 
uitvoeringsmaatregelen vast voor de 
criteria voor de toetsing van de 
gelijkwaardigheid van de prudentiële 
regelgeving, het prudentiële toezicht en de 
normen als bedoeld in lid 1.
Deze uitvoeringsmaatregelen tot wijziging 
van niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn, door deze aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de 
regelgevingsprocedure met toetsing als 
bedoeld in artikel 49, lid 3.
4. Op basis van de criteria uit hoofde van 
lid 3 stelt de Commissie overeenkomstig 
de procedure als bedoeld in artikel 49, lid 
2, uitvoeringsmaatregelen vast waarin 
wordt bepaald dat de prudentiële 
regelgeving, het prudentiële toezicht en de 
normen van een derde land gelijkwaardig 
zijn aan deze richtlijn.

Or. en

Motivering

Delegatie van bewaartaken ondermijnt de bescherming van de belegger en de taakuitvoering 
van de BAB's en toezichthouders.
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Amendement 1548
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 38 Schrappen
Delegatie van bewaartaken bij AB's met 

zetel in derde landen
1. In afwijking van artikel 17, lid 4, 
mogen de lidstaten bij AB's met zetel in 
een derde land de overeenkomstig artikel 
17 benoemde bewaarder van dit AB 
uitsluitend toestemming verlenen om een 
of meer taken aan een subbewaarder uit 
dit derde land te delegeren als de 
wetgeving van dit derde land 
gelijkwaardig is aan de bepalingen van 
deze richtlijn en effectief wordt 
gehandhaafd.
Ook wordt aan de volgende voorwaarden 
voldaan:
a) ten aanzien van het derde land is uit 
hoofde van lid 4 vastgesteld dat de 
subbewaarders uit dit land onderworpen 
zijn aan een effectieve prudentiële 
regelgeving en een effectief prudentieel 
toezicht die gelijkwaardig zijn aan de 
bepalingen van het Gemeenschapsrecht;
b) de samenwerking tussen de lidstaat van 
herkomst en de relevante autoriteiten van 
het derde land is voldoende gewaarborgd;
c) ten aanzien van het derde land is uit 
hoofde van lid 4 vastgesteld dat de 
normen om het witwassen van geld en de 
financiering van terrorisme te voorkomen, 
gelijkwaardig zijn aan die van het 
Gemeenschapsrecht.
2. De aansprakelijkheid van de bewaarder 
jegens beleggers blijft bestaan wanneer 
hij zijn taken geheel of gedeeltelijk heeft 
gedelegeerd aan een bewaarder in een 
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derde land.
3. De Commissie stelt 
uitvoeringsmaatregelen vast voor de 
criteria voor de toetsing van de 
gelijkwaardigheid van de prudentiële 
regelgeving, het prudentiële toezicht en de 
normen als bedoeld in lid 1.
Deze uitvoeringsmaatregelen tot wijziging 
van niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn, door deze aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de 
regelgevingsprocedure met toetsing als 
bedoeld in artikel 49, lid 3.
4. Op basis van de criteria uit hoofde van 
lid 3 stelt de Commissie overeenkomstig 
de procedure als bedoeld in artikel 49, lid 
2, uitvoeringsmaatregelen vast waarin 
wordt bepaald dat de prudentiële 
regelgeving, het prudentiële toezicht en de 
normen van een derde land gelijkwaardig 
zijn aan deze richtlijn.

Or. en

Motivering

De bepalingen van artikel 38 bieden de bewaarder weinig praktische steun. Krachtens artikel 
38 is de mogelijkheid van de bewaarder om te delegeren aan een kredietinstelling in een 
derde land beperkt tot een subbewaarder met zetel in hetzelfde land als dat van de zetel van 
het AB, maar algemene bewaarneming is vaak van dien aard dat men vaak moet kunnen 
beschikken over een subbewaarder of subbewaarnemer in de markt waarin is belegd (meestal 
niet in het land van de zetel van het AB).  In de praktijk zal deze bepaling dus AB's ervan 
weerhouden te beleggen in veel gebieden buiten de EU, en met name in ontwikkelingslanden 
die investeringen nodig hebben om de armoede aan te pakken. 

Amendement 1549
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 38 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de samenwerking tussen de lidstaat van 
herkomst en de relevante autoriteiten van 

b) er bestaat een adequate en effectieve 
samenwerkingsovereenkomst tussen de 
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het derde land is voldoende gewaarborgd; bevoegde autoriteiten van de lidstaten, die 
namens hen door de Commissie is 
gesloten, en de toezichthoudende 
autoriteit van de entiteit, in 
overeenstemming met de normen die de 
Commissie overeenkomstig artikel 39 bis 
heeft vastgelegd.

Or. en

Motivering

De delegatie van bewaarderstaken aan een entiteit in een derde land vereist een effectieve 
samenwerkingsovereenkomst (uitwisseling van gegevens), die door de Commissie namens de 
lidstaten is gesloten ("extensiebeginsel").

Amendement 1550
Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 38 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie stelt 
uitvoeringsmaatregelen vast voor de 
criteria voor de toetsing van de 
gelijkwaardigheid van de prudentiële 
regelgeving, het prudentiële toezicht en de 
normen als bedoeld in lid 1.

3. De Commissie stelt overeenkomstig 
artikelen 49 bis, 49 ter en 49 quater 
gedelegeerde handelingen vast voor de 
criteria voor de toetsing van de 
gelijkwaardigheid van de prudentiële 
regelgeving, het prudentiële toezicht en de 
normen van derde landen, als bedoeld in 
lid 1.

Deze uitvoeringsmaatregelen tot wijziging 
van niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn, door deze aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de 
regelgevingsprocedure met toetsing als 
bedoeld in artikel 49, lid 3.

De Commissie zorgt ervoor dat deze 
handelingen in werking treden vóór …*.
* PB datum invoegen: twee jaar na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn.

Or. en
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Motivering

Dit is de juiste formulering van de nieuwe comitéprocedure indien dit artikel wordt 
gehandhaafd.

Amendement 1551
Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 38 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Op basis van de criteria uit hoofde van 
lid 3 stelt de Commissie overeenkomstig 
de procedure als bedoeld in artikel 49, lid 
2, uitvoeringsmaatregelen vast waarin 
wordt bepaald dat de prudentiële 
regelgeving, het prudentiële toezicht en de 
normen van een derde land gelijkwaardig 
zijn aan deze richtlijn.

4. Op basis van de criteria uit hoofde van 
lid 3 stelt de Commissie overeenkomstig 
artikelen 49 bis, 49 ter en 49 quater 
gedelegeerde handelingen vast waarin 
wordt bepaald dat de prudentiële 
regelgeving, het prudentiële toezicht en de 
normen van een derde land gelijkwaardig 
zijn aan deze richtlijn.

De Commissie zorgt ervoor dat deze 
handelingen in werking treden vóór …*.
* PB datum invoegen: twee jaar na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn.

Or. en

Motivering

Dit is de juiste formulering van de nieuwe comitéprocedure indien dit artikel wordt 
gehandhaafd.
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Amendement 1552
Wolf Klinz, Carl Haglund

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 39

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 39 Schrappen
Verlening van een vergunning aan BAB's 

die in derde landen zijn gevestigd

1. Onder de voorwaarden van deze 
richtlijn kunnen de lidstaten BAB's die in 
een derde land zijn gevestigd, 
overeenkomstig deze richtlijn een 
vergunning verlenen om rechten van 
deelneming of aandelen in een AB aan 
professionele beleggers in de 
Gemeenschap te verhandelen, mits:
a) ten aanzien van het derde land uit 
hoofde van lid 3, onder a), is vastgesteld 
dat zijn wetgeving inzake prudentiële 
regelgeving en doorlopend toezicht 
gelijkwaardig is aan de bepalingen van 
deze richtlijn en effectief wordt 
gehandhaafd;
b) ten aanzien van het derde land uit 
hoofde van lid 3, onder b), is vastgesteld 
dat het BAB's uit de Gemeenschap een 
daadwerkelijke toegang tot de markt 
verleent die vergelijkbaar is met die welke 
de Gemeenschap toekent aan BAB's uit 
dat derde land;
c) de BAB de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaat waarin hij een vergunning 
aanvraagt, de in de artikelen 5 en 31 
bedoelde informatie verstrekt;
d) er een samenwerkingsovereenkomst 
tussen de bevoegde autoriteiten van deze 
lidstaat en de toezichthouder op de BAB 
bestaat die voorziet in een efficiënte 
uitwisseling van alle informatie die van 
belang is voor de monitoring van de 
mogelijke gevolgen van de 
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werkzaamheden van de BAB's voor de 
stabiliteit van systeemrelevante financiële 
instellingen en een ordelijke werking van 
de markten waarop de BAB actief is.
e) het derde land heeft met de lidstaat 
waarin de vergunning wordt 
aangevraagd, een overeenkomst gesloten 
die volledig voldoet aan de normen van 
artikel 26 van het OESO-Modelverdrag 
inzake belasting en een doeltreffende 
informatie-uitwisseling in fiscale 
aangelegenheden waarborgt.
2. De Commissie stelt 
uitvoeringsmaatregelen vast voor:
a) de algemene criteria voor de 
gelijkwaardigheid en de daadwerkelijke 
handhaving van wetgeving van derde 
landen inzake de prudentiële regelgeving 
en het doorlopend toezicht, zulks op basis 
van de vereisten van de hoofdstukken III, 
IV en V;
b) de algemene criteria om uit te maken of 
derde landen BAB's uit de Gemeenschap 
een daadwerkelijke toegang verlenen die 
vergelijkbaar is met die welke de 
Gemeenschap toekent aan BAB's uit die 
derde landen.
Deze uitvoeringsmaatregelen tot wijziging 
van niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn, door deze aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de 
regelgevingsprocedure met toetsing als 
bedoeld in artikel 49, lid 3.
3. Op basis van de in lid 2 bedoelde 
criteria stelt de Commissie 
overeenkomstig de procedure als bedoeld 
in artikel 49, lid 2, 
uitvoeringsmaatregelen vast waarin wordt 
bepaald 
a) dat de wetgeving inzake de prudentiële 
regelgeving voor en het doorlopend 
toezicht op BAB's in een derde land 
gelijkwaardig is aan deze richtlijn en 
effectief wordt gehandhaafd;
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b) dat een derde land BAB's uit de 
Gemeenschap een daadwerkelijke toegang 
tot de markt verleent die vergelijkbaar is 
met die welke de Gemeenschap toekent 
aan BAB's uit dat derde land. 

Or. en

Amendement 1553
Pascal Canfin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 39

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 39 Schrappen
Verlening van een vergunning aan BAB's 

die in derde landen zijn gevestigd

1. Onder de voorwaarden van deze 
richtlijn kunnen de lidstaten BAB's die in 
een derde land zijn gevestigd, 
overeenkomstig deze richtlijn een 
vergunning verlenen om rechten van 
deelneming of aandelen in een AB aan 
professionele beleggers in de 
Gemeenschap te verhandelen, mits:

a) ten aanzien van het derde land uit 
hoofde van lid 3, onder a), is vastgesteld 
dat zijn wetgeving inzake prudentiële 
regelgeving en doorlopend toezicht 
gelijkwaardig is aan de bepalingen van 
deze richtlijn en effectief wordt 
gehandhaafd;

b) ten aanzien van het derde land uit 
hoofde van lid 3, onder b), is vastgesteld 
dat het BAB's uit de Gemeenschap een 
daadwerkelijke toegang tot de markt 
verleent die vergelijkbaar is met die welke 
de Gemeenschap toekent aan BAB's uit 
dat derde land;
c) de BAB de bevoegde autoriteiten van de 
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lidstaat waarin hij een vergunning 
aanvraagt, de in de artikelen 5 en 31 
bedoelde informatie verstrekt;
d) er een samenwerkingsovereenkomst 
tussen de bevoegde autoriteiten van deze 
lidstaat en de toezichthouder op de BAB 
bestaat die voorziet in een efficiënte 
uitwisseling van alle informatie die van 
belang is voor de monitoring van de 
mogelijke gevolgen van de 
werkzaamheden van de BAB's voor de 
stabiliteit van systeemrelevante financiële 
instellingen en een ordelijke werking van 
de markten waarop de BAB actief is.
e) het derde land heeft met de lidstaat 
waarin de vergunning wordt 
aangevraagd, een overeenkomst gesloten 
die volledig voldoet aan de normen van 
artikel 26 van het OESO-Modelverdrag 
inzake belasting en een doeltreffende 
informatie-uitwisseling in fiscale 
aangelegenheden waarborgt.
2. De Commissie stelt 
uitvoeringsmaatregelen vast voor:
a) de algemene criteria voor de 
gelijkwaardigheid en de daadwerkelijke 
handhaving van wetgeving van derde 
landen inzake de prudentiële regelgeving 
en het doorlopend toezicht, zulks op basis 
van de vereisten van de hoofdstukken III, 
IV en V;
b) de algemene criteria om uit te maken of 
derde landen BAB's uit de Gemeenschap 
een daadwerkelijke toegang verlenen die 
vergelijkbaar is met die welke de 
Gemeenschap toekent aan BAB's uit die 
derde landen.
Deze uitvoeringsmaatregelen tot wijziging 
van niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn, door deze aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de 
regelgevingsprocedure met toetsing als 
bedoeld in artikel 49, lid 3.
3. Op basis van de in lid 2 bedoelde 
criteria stelt de Commissie 
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overeenkomstig de procedure als bedoeld 
in artikel 49, lid 2, 
uitvoeringsmaatregelen vast waarin wordt 
bepaald 
a) dat de wetgeving inzake de prudentiële 
regelgeving voor en het doorlopend 
toezicht op BAB's in een derde land 
gelijkwaardig is aan deze richtlijn en 
effectief wordt gehandhaafd;
b) dat een derde land BAB's uit de 
Gemeenschap een daadwerkelijke toegang 
tot de markt verleent die vergelijkbaar is 
met die welke de Gemeenschap toekent 
aan BAB's uit dat derde land. 

Or. en

Motivering

Artikel 39 is niet relevant in de geamendeerde richtlijn.
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Amendement 1554
Pervenche Berès

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 39

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 39 Schrappen
Verlening van een vergunning aan BAB's 

die in derde landen zijn gevestigd

1. Onder de voorwaarden van deze 
richtlijn kunnen de lidstaten BAB's die in 
een derde land zijn gevestigd, 
overeenkomstig deze richtlijn een 
vergunning verlenen om rechten van 
deelneming of aandelen in een AB aan 
professionele beleggers in de 
Gemeenschap te verhandelen, mits:
a) ten aanzien van het derde land uit 
hoofde van lid 3, onder a), is vastgesteld 
dat zijn wetgeving inzake prudentiële 
regelgeving en doorlopend toezicht 
gelijkwaardig is aan de bepalingen van 
deze richtlijn en effectief wordt 
gehandhaafd;
b) ten aanzien van het derde land uit 
hoofde van lid 3, onder b), is vastgesteld 
dat het BAB's uit de Gemeenschap een 
daadwerkelijke toegang tot de markt 
verleent die vergelijkbaar is met die welke 
de Gemeenschap toekent aan BAB's uit 
dat derde land;
c) de BAB de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaat waarin hij een vergunning 
aanvraagt, de in de artikelen 5 en 31 
bedoelde informatie verstrekt;
d) er een samenwerkingsovereenkomst 
tussen de bevoegde autoriteiten van deze 
lidstaat en de toezichthouder op de BAB 
bestaat die voorziet in een efficiënte 
uitwisseling van alle informatie die van 
belang is voor de monitoring van de 
mogelijke gevolgen van de 
werkzaamheden van de BAB's voor de 
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stabiliteit van systeemrelevante financiële 
instellingen en een ordelijke werking van 
de markten waarop de BAB actief is.
e) het derde land heeft met de lidstaat 
waarin de vergunning wordt 
aangevraagd, een overeenkomst gesloten 
die volledig voldoet aan de normen van 
artikel 26 van het OESO-Modelverdrag 
inzake belasting en een doeltreffende 
informatie-uitwisseling in fiscale 
aangelegenheden waarborgt.
2. De Commissie stelt 
uitvoeringsmaatregelen vast voor:
a) de algemene criteria voor de 
gelijkwaardigheid en de daadwerkelijke 
handhaving van wetgeving van derde 
landen inzake de prudentiële regelgeving 
en het doorlopend toezicht, zulks op basis 
van de vereisten van de hoofdstukken III, 
IV en V;
b) de algemene criteria om uit te maken of 
derde landen BAB's uit de Gemeenschap 
een daadwerkelijke toegang verlenen die 
vergelijkbaar is met die welke de 
Gemeenschap toekent aan BAB's uit die 
derde landen.
Deze uitvoeringsmaatregelen tot wijziging 
van niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn, door deze aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de 
regelgevingsprocedure met toetsing als 
bedoeld in artikel 49, lid 3.
3. Op basis van de in lid 2 bedoelde 
criteria stelt de Commissie 
overeenkomstig de procedure als bedoeld 
in artikel 49, lid 2, 
uitvoeringsmaatregelen vast waarin wordt 
bepaald 
a) dat de wetgeving inzake de prudentiële 
regelgeving voor en het doorlopend 
toezicht op BAB's in een derde land 
gelijkwaardig is aan deze richtlijn en 
effectief wordt gehandhaafd;
b) dat een derde land BAB's uit de 
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Gemeenschap een daadwerkelijke toegang 
tot de markt verleent die vergelijkbaar is 
met die welke de Gemeenschap toekent 
aan BAB's uit dat derde land. 

Or. en

Motivering

Dat actoren die buiten de Europese Unie gevestigd zijn de mogelijkheid wordt gegeven 
producten te verhandelen zonder dat zij een of andere vorm van een filiaal in de EU hebben, 
is ongehoord en vanuit prudentieel oogpunt zeer riskant.  Dit mag niet worden toegestaan.
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Amendement 1555
Diogo Feio

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 39

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 39 Schrappen
Verlening van een vergunning aan BAB's 

die in derde landen zijn gevestigd

1. Onder de voorwaarden van deze 
richtlijn kunnen de lidstaten BAB's die in 
een derde land zijn gevestigd, 
overeenkomstig deze richtlijn een 
vergunning verlenen om rechten van 
deelneming of aandelen in een AB aan 
professionele beleggers in de 
Gemeenschap te verhandelen, mits:
a) ten aanzien van het derde land uit 
hoofde van lid 3, onder a), is vastgesteld 
dat zijn wetgeving inzake prudentiële 
regelgeving en doorlopend toezicht 
gelijkwaardig is aan de bepalingen van 
deze richtlijn en effectief wordt 
gehandhaafd;
b) ten aanzien van het derde land uit 
hoofde van lid 3, onder b), is vastgesteld 
dat het BAB's uit de Gemeenschap een 
daadwerkelijke toegang tot de markt 
verleent die vergelijkbaar is met die welke 
de Gemeenschap toekent aan BAB's uit 
dat derde land;
c) de BAB de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaat waarin hij een vergunning 
aanvraagt, de in de artikelen 5 en 31 
bedoelde informatie verstrekt;
d) er een samenwerkingsovereenkomst 
tussen de bevoegde autoriteiten van deze 
lidstaat en de toezichthouder op de BAB 
bestaat die voorziet in een efficiënte 
uitwisseling van alle informatie die van 
belang is voor de monitoring van de 
mogelijke gevolgen van de 
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werkzaamheden van de BAB's voor de 
stabiliteit van systeemrelevante financiële 
instellingen en een ordelijke werking van 
de markten waarop de BAB actief is.
e) het derde land heeft met de lidstaat 
waarin de vergunning wordt 
aangevraagd, een overeenkomst gesloten 
die volledig voldoet aan de normen van 
artikel 26 van het OESO-Modelverdrag 
inzake belasting en een doeltreffende 
informatie-uitwisseling in fiscale 
aangelegenheden waarborgt.
2. De Commissie stelt 
uitvoeringsmaatregelen vast voor:
a) de algemene criteria voor de 
gelijkwaardigheid en de daadwerkelijke 
handhaving van wetgeving van derde 
landen inzake de prudentiële regelgeving 
en het doorlopend toezicht, zulks op basis 
van de vereisten van de hoofdstukken III, 
IV en V;
b) de algemene criteria om uit te maken of 
derde landen BAB's uit de Gemeenschap 
een daadwerkelijke toegang verlenen die 
vergelijkbaar is met die welke de 
Gemeenschap toekent aan BAB's uit die 
derde landen.
Deze uitvoeringsmaatregelen tot wijziging 
van niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn, door deze aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de 
regelgevingsprocedure met toetsing als 
bedoeld in artikel 49, lid 3.
3. Op basis van de in lid 2 bedoelde 
criteria stelt de Commissie 
overeenkomstig de procedure als bedoeld 
in artikel 49, lid 2, 
uitvoeringsmaatregelen vast waarin wordt 
bepaald 
a) dat de wetgeving inzake de prudentiële 
regelgeving voor en het doorlopend 
toezicht op BAB's in een derde land 
gelijkwaardig is aan deze richtlijn en 
effectief wordt gehandhaafd;
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b) dat een derde land BAB's uit de 
Gemeenschap een daadwerkelijke toegang 
tot de markt verleent die vergelijkbaar is 
met die welke de Gemeenschap toekent 
aan BAB's uit dat derde land. 

Or. en

Motivering

De uitwisseling van belastinggegevens is niet relevant voor de aangegeven doelstelling van de 
richtlijn. De richtlijn moet niet in de plaats treden van de regelingen voor onderhandse 
plaatsing van afzonderlijke lidstaten als die er zijn. Voorts is het niet gewenst beperkingen op 
te leggen aan de beleggers die krachtens de regelingen voor onderhandse plaatsing van de 
lidstaten mogen verhandelen aan "professionele beleggers" als omschreven in de richtlijn, 
daar dit ertoe zou kunnen leiden dat de lidstaten hun nationale wetgeving moeten aanpassen.

Amendement 1556
Burkhard Balz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 39 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Onder de voorwaarden van deze richtlijn 
kunnen de lidstaten BAB's die in een derde 
land zijn gevestigd, overeenkomstig deze 
richtlijn een vergunning verlenen om 
rechten van deelneming of aandelen in een 
AB aan professionele beleggers in de 
Gemeenschap te verhandelen, mits:

a) ten aanzien van het derde land uit 
hoofde van lid 3, onder a), is vastgesteld 
dat zijn wetgeving inzake prudentiële 
regelgeving en doorlopend toezicht 
gelijkwaardig is aan de bepalingen van 
deze richtlijn en effectief wordt 
gehandhaafd;
b) ten aanzien van het derde land uit 
hoofde van lid 3, onder b), is vastgesteld 
dat het BAB's uit de Gemeenschap een 
daadwerkelijke toegang tot de markt 
verleent die vergelijkbaar is met die welke 
de Gemeenschap toekent aan BAB's uit 

1. Onder de voorwaarden van deze richtlijn 
kunnen de lidstaten BAB's die in een derde 
land zijn gevestigd, overeenkomstig deze 
richtlijn een vergunning verlenen om 
rechten van deelneming of aandelen in een 
AB aan professionele beleggers in de Unie
te verhandelen, mits zij onderworpen zijn 
aan vergelijkbaar toezicht en 
vergelijkbare regulering in hun landen 
van herkomst.
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dat derde land;
c) de BAB de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaat waarin hij een vergunning 
aanvraagt, de in de artikelen 5 en 31 
bedoelde informatie verstrekt;
d) er een samenwerkingsovereenkomst 
tussen de bevoegde autoriteiten van deze 
lidstaat en de toezichthouder op de BAB 
bestaat die voorziet in een efficiënte 
uitwisseling van alle informatie die van 
belang is voor de monitoring van de 
mogelijke gevolgen van de 
werkzaamheden van de BAB's voor de 
stabiliteit van systeemrelevante financiële 
instellingen en een ordelijke werking van 
de markten waarop de BAB actief is.
e) het derde land heeft met de lidstaat 
waarin de vergunning wordt 
aangevraagd, een overeenkomst gesloten 
die volledig voldoet aan de normen van 
artikel 26 van het OESO-Modelverdrag 
inzake belasting en een doeltreffende 
informatie-uitwisseling in fiscale 
aangelegenheden waarborgt.

Or. en

Motivering

Uitsluiting van BAB's in derde landen schept een verdeling van de markt die schadelijk is 
voor de Europese financiële binnenmarkt.

Amendement 1557
Astrid Lulling

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 39 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Onder de voorwaarden van deze 
richtlijn kunnen de lidstaten BAB's die in 
een derde land zijn gevestigd,
overeenkomstig deze richtlijn een 
vergunning verlenen om rechten van 

1. De lidstaten kunnen professionele 
beleggers in de Unie toestaan op eigen 
initiatief te beleggen in een AB binnen de 
Unie of in een derde land en beheerd door 
een BAB die in een derde land is gevestigd 
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deelneming of aandelen in een AB aan 
professionele beleggers in de 
Gemeenschap te verhandelen, mits:

onder de voorwaarden van deze richtlijn, 
mits:

Or. en

Motivering

This Article shall allow to create a level playing field between AIFM established outside the 
Community and AIFM established inside the Community. The conditions for AIFM 
established in third countries to manage AIF, whether domiciled inside or outside the 
Community in which European domiciled investors are permitted to invest, shall not be 
lighter than those which are applicable to AIFM established in the Community. Provided that 
the conditions of equivalence regarding AIFM are met, professional investors shall be able to 
invest both in EU AIF and non-EU AIF managed by non-EU AIFM. This Article shall also 
clarify that non-EU AIFM are permitted to manage AIF domiciled inside the Community and 
that such AIF will not be regarded as self-managed AIF having to comply with the provisions 
of the Directive applicable to AIFM.

Amendement 1558
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 39 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Onder de voorwaarden van deze richtlijn 
kunnen de lidstaten BAB's die in een 
derde land zijn gevestigd, overeenkomstig 
deze richtlijn een vergunning verlenen om 
rechten van deelneming of aandelen in een 
AB aan professionele beleggers in de 
Gemeenschap te verhandelen, mits:

1. Onder de voorwaarden van deze richtlijn 
verlenen de lidstaten BAB's die in een 
derde land zijn gevestigd, overeenkomstig 
deze richtlijn een vergunning om rechten 
van deelneming of aandelen in een AB aan 
professionele beleggers in de Unie te 
verhandelen, mits: 

Or. en
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Amendement 1559
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 39 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Onder de voorwaarden van deze richtlijn 
kunnen de lidstaten BAB's die in een 
derde land zijn gevestigd, overeenkomstig 
deze richtlijn een vergunning verlenen om 
rechten van deelneming of aandelen in een 
AB aan professionele beleggers in de 
Gemeenschap te verhandelen, mits:

Onder de voorwaarden van deze richtlijn 
verlenen de lidstaten BAB's die in een 
derde land zijn gevestigd, overeenkomstig 
deze richtlijn een vergunning om rechten 
van deelneming of aandelen in een AB aan 
professionele beleggers in de Unie te 
verhandelen, mits:

Or. en

Motivering

De enige manier om een Europese binnenmarkt voor BAB's en AB's te creëren is de 
ontwikkeling van een systeem dat gebaseerd is op redelijke equivalentie met derde landen, 
samen met het vrije verkeer van kapitaal, zoals gewaarborgd in het Verdrag.

Amendement 1560
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 39 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) ten aanzien van het derde land uit 
hoofde van lid 3, onder a), is vastgesteld 
dat zijn wetgeving inzake prudentiële 
regelgeving en doorlopend toezicht 
gelijkwaardig is aan de bepalingen van 
deze richtlijn en effectief wordt 
gehandhaafd;

Schrappen

Or. en

Motivering

De enige manier om een Europese binnenmarkt voor BAB's en AB's te creëren is de 
ontwikkeling van een systeem dat gebaseerd is op redelijke equivalentie met derde landen, 
samen met het vrije verkeer van kapitaal, zoals gewaarborgd in het Verdrag.
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Amendement 1561
Derk Jan Eppink

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 39 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) ten aanzien van het derde land uit 
hoofde van lid 3, onder a), is vastgesteld 
dat zijn wetgeving inzake prudentiële 
regelgeving en doorlopend toezicht 
gelijkwaardig is aan de bepalingen van 
deze richtlijn en effectief wordt 
gehandhaafd;

a) de BAB of het AB in het derde land 
fysiek aanwezig is in een lidstaat; 

Or. en

Motivering

BAB's en AB's van buiten de EU (1) die fysiek aanwezig zijn in een EU- lidstaat en (2) die bij 
de nationale toezichthouder van een EU-lidstaat geregistreerd staan, moeten volgens deze 
richtlijn op dezelfde basis worden behandeld als BAB's en AB's in de EU.

Amendement 1562
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 39 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) ten aanzien van het derde land uit 
hoofde van lid 3, onder a), is vastgesteld 
dat zijn wetgeving inzake prudentiële 
regelgeving en doorlopend toezicht 
gelijkwaardig is aan de bepalingen van 
deze richtlijn en effectief wordt 
gehandhaafd;

a) de BAB onderworpen is aan een 
vergunning of registratie in het derde 
land waar deze gevestigd is en dat ten
aanzien van het derde land uit hoofde van 
lid 3, onder a), bij besluit is vastgesteld dat 
zijn wetgeving inzake prudentiële 
regelgeving en doorlopend toezicht 
redelijk gelijkwaardig is aan de bepalingen 
van deze richtlijn en effectief wordt 
gehandhaafd;

Or. en
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Amendement 1563
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 39 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) ten aanzien van het derde land uit 
hoofde van lid 3, onder b), is vastgesteld 
dat het BAB's uit de Gemeenschap een 
daadwerkelijke toegang tot de markt 
verleent die vergelijkbaar is met die welke 
de Gemeenschap toekent aan BAB's uit 
dat derde land;

Schrappen

Or. en

Amendement 1564
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 39 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) ten aanzien van het derde land uit 
hoofde van lid 3, onder b), is vastgesteld 
dat het BAB's uit de Gemeenschap een 
daadwerkelijke toegang tot de markt 
verleent die vergelijkbaar is met die welke 
de Gemeenschap toekent aan BAB's uit 
dat derde land;

Schrappen

Or. en

Motivering

De enige manier om een Europese binnenmarkt voor BAB's en AB's te creëren is de 
ontwikkeling van een systeem dat gebaseerd is op redelijke equivalentie met derde landen, 
samen met het vrije verkeer van kapitaal, zoals gewaarborgd in het Verdrag.
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Amendement 1565
Derk Jan Eppink

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 39 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) ten aanzien van het derde land uit 
hoofde van lid 3, onder b), is vastgesteld 
dat het BAB's uit de Gemeenschap een 
daadwerkelijke toegang tot de markt 
verleent die vergelijkbaar is met die welke 
de Gemeenschap toekent aan BAB's uit 
dat derde land;

b) de BAB of het AB in het derde land bij 
de nationale toezichthouder van een EU-
lidstaat geregistreerd staan;

Or. en

Motivering

BAB's en AB's van buiten de EU (1) die fysiek aanwezig zijn in een EU- lidstaat en (2) die bij 
de nationale toezichthouder van een EU-lidstaat geregistreerd staan, moeten volgens deze 
richtlijn op dezelfde basis worden behandeld als BAB's en AB's in de EU.

Amendement 1566
Derk Jan Eppink

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 39 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de BAB de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaat waarin hij een vergunning 
aanvraagt, de in de artikelen 5 en 31 
bedoelde informatie verstrekt;

c) de BAB of het AB in het derde land 
aantoont dat voldaan is aan alle criteria 
voor het verkrijgen van een vergunning, 
zoals vastgelegd in deze richtlijn;

Or. en

Motivering

BAB's en AB's van buiten de EU (1) die fysiek aanwezig zijn in een EU- lidstaat en (2) die bij 
de nationale toezichthouder van een EU-lidstaat geregistreerd staan, moeten volgens deze 
richtlijn op dezelfde basis worden behandeld als BAB's en AB's in de EU.
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Amendement 1567
Derk Jan Eppink

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 39– lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) er een samenwerkingsovereenkomst 
tussen de bevoegde autoriteiten van deze 
lidstaat en de toezichthouder op de BAB 
bestaat die voorziet in een efficiënte 
uitwisseling van alle informatie die van 
belang is voor de monitoring van de 
mogelijke gevolgen van de 
werkzaamheden van de BAB's voor de 
stabiliteit van systeemrelevante financiële 
instellingen en een ordelijke werking van 
de markten waarop de BAB actief is.

Schrappen

Or. en

Motivering

BAB's en AB's van buiten de EU (1) die fysiek aanwezig zijn in een EU- lidstaat en (2) die bij 
de nationale toezichthouder van een EU-lidstaat geregistreerd staan, moeten volgens deze 
richtlijn op dezelfde basis worden behandeld als BAB's en AB's in de EU.

Amendement 1568
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 39– lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) er een samenwerkingsovereenkomst
tussen de bevoegde autoriteiten van deze 
lidstaat en de toezichthouder op de BAB 
bestaat die voorziet in een efficiënte 
uitwisseling van alle informatie die van 
belang is voor de monitoring van de 
mogelijke gevolgen van de 
werkzaamheden van de BAB's voor de 
stabiliteit van systeemrelevante financiële 
instellingen en een ordelijke werking van 

d) de BAB onderworpen is aan een 
vergunning of registratie in het derde 
land waar deze gevestigd is en de 
nationale toezichthouder het Multilateral 
Memorandum of Understanding 
Concerning Consultation and 
Cooperation and the Exchange Of 
Information van de IOSCO heeft 
ondertekend of er een andere passende
samenwerkingsovereenkomst tussen de 
bevoegde autoriteiten van deze lidstaat en 
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de markten waarop de BAB actief is. de toezichthouder op de BAB bestaat. 

Or. en

Motivering

De enige manier om een Europese binnenmarkt voor BAB's en AB's te creëren is de 
ontwikkeling van een systeem dat gebaseerd is op redelijke equivalentie met derde landen, 
samen met het vrije verkeer van kapitaal, zoals gewaarborgd in het Verdrag.

Amendement 1569
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 39– lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) er een samenwerkingsovereenkomst 
tussen de bevoegde autoriteiten van deze 
lidstaat en de toezichthouder op de BAB 
bestaat die voorziet in een efficiënte 
uitwisseling van alle informatie die van 
belang is voor de monitoring van de 
mogelijke gevolgen van de 
werkzaamheden van de BAB's voor de 
stabiliteit van systeemrelevante financiële 
instellingen en een ordelijke werking van 
de markten waarop de BAB actief is.

d) de BAB onderworpen is aan een 
vergunning of registratie in het derde 
land waar deze gevestigd is en de 
nationale toezichthouder het Multilateral 
Memorandum of Understanding 
Concerning Consultation and 
Cooperation and the Exchange Of 
Information van de IOSCO heeft 
ondertekend of er een andere passende
samenwerkingsovereenkomst tussen de 
bevoegde autoriteiten van deze lidstaat en 
de toezichthouder op de BAB bestaat. 

Or. en

Motivering

De enige manier om een Europese binnenmarkt voor BAB's en AB's te creëren is de 
ontwikkeling van een systeem dat gebaseerd is op redelijke equivalentie met derde landen, 
samen met het vrije verkeer van kapitaal, zoals gewaarborgd in het Verdrag.
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Amendement 1570
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 39– lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) er een samenwerkingsovereenkomst 
tussen de bevoegde autoriteiten van deze 
lidstaat en de toezichthouder op de BAB 
bestaat die voorziet in een efficiënte 
uitwisseling van alle informatie die van 
belang is voor de monitoring van de 
mogelijke gevolgen van de 
werkzaamheden van de BAB's voor de 
stabiliteit van systeemrelevante financiële 
instellingen en een ordelijke werking van 
de markten waarop de BAB actief is.

d) de nationale toezichthouder van de 
BAB in het derde land het Multilateral 
Memorandum of Understanding 
Concerning Consultation and 
Cooperation and the Exchange Of 
Information van de IOSCO heeft 
ondertekend of er een 
samenwerkingsovereenkomst tussen de 
bevoegde autoriteiten van deze lidstaat en 
de toezichthouder op de BAB bestaat die 
voorziet in een efficiënte uitwisseling van 
alle informatie die van belang is voor de 
monitoring van de mogelijke gevolgen van 
de werkzaamheden van de BAB's voor de 
stabiliteit van systeemrelevante financiële 
instellingen en een ordelijke werking van 
de markten waarop de BAB actief is;

Or. en

Amendement 1571
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 39– lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) er een samenwerkingsovereenkomst 
tussen de bevoegde autoriteiten van deze
lidstaat en de toezichthouder op de BAB 
bestaat die voorziet in een efficiënte 
uitwisseling van alle informatie die van 
belang is voor de monitoring van de 
mogelijke gevolgen van de 
werkzaamheden van de BAB's voor de 
stabiliteit van systeemrelevante financiële 
instellingen en een ordelijke werking van 

d) de bevoegde autoriteit van het derde 
land waar de BAB is gevestigd gebonden 
is aan een multilaterale 
samenwerkingsovereenkomst met de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaten 
waar de BAB rechten van deelneming of 
aandelen in AB's wil verhandelen. In 
overeenstemming met artikel 35 zorgt deze 
overeenkomst voor een efficiënte 
uitwisseling van alle informatie die van 
belang is voor de monitoring van de 
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de markten waarop de BAB actief is. mogelijke gevolgen van de 
werkzaamheden van de BAB's voor de 
stabiliteit van systeemrelevante financiële 
instellingen en een ordelijke werking van 
de markten waarop de BAB actief is, als 
genoemd in artikel 5 en hoofdstukken IV 
en V, volgens de normen die de 
Commissie krachtens artikel 39 bis heeft 
vastgesteld.

Or. en

Motivering

De verlening van een vergunning in de EU aan een BAB in een derde land vereist een 
effectieve samenwerkingsovereenkomst (uitwisseling van gegevens), die door de Commissie 
namens de lidstaten is gesloten ("extensiebeginsel") en effectief wordt toegepast.

Amendement 1572
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 39 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) het derde land heeft met de lidstaat 
waarin de vergunning wordt 
aangevraagd, een overeenkomst gesloten 
die volledig voldoet aan de normen van 
artikel 26 van het OESO-Modelverdrag 
inzake belasting en een doeltreffende 
informatie-uitwisseling in fiscale 
aangelegenheden waarborgt.

Schrappen

Or. en

Motivering

De enige manier om een Europese binnenmarkt voor BAB's en AB's te creëren is de 
ontwikkeling van een systeem dat gebaseerd is op redelijke equivalentie met derde landen, 
samen met het vrije verkeer van kapitaal, zoals gewaarborgd in het Verdrag.
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Amendement 1573
Derk Jan Eppink

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 39 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) het derde land heeft met de lidstaat 
waarin de vergunning wordt 
aangevraagd, een overeenkomst gesloten 
die volledig voldoet aan de normen van 
artikel 26 van het OESO-Modelverdrag 
inzake belasting en een doeltreffende 
informatie-uitwisseling in fiscale 
aangelegenheden waarborgt.

Schrappen

Or. en

Motivering

BAB's en AB's van buiten de EU (1) die fysiek aanwezig zijn in een EU- lidstaat en (2) die bij 
de nationale toezichthouder van een EU-lidstaat geregistreerd staan, moeten volgens deze 
richtlijn op dezelfde basis worden behandeld als BAB's en AB's in de EU.

Amendement 1574
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 39 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) het derde land heeft met de lidstaat 
waarin de vergunning wordt aangevraagd,
een overeenkomst gesloten die volledig 
voldoet aan de normen van artikel 26 van 
het OESO-Modelverdrag inzake belasting 
en een doeltreffende informatie-
uitwisseling in fiscale aangelegenheden 
waarborgt.

e) het derde land met de Commissie, die 
optreedt namens de lidstaat waarin de 
BAB de vergunning heeft aangevraagd,
een overeenkomst heeft gesloten, op basis 
van de normen van artikel 26 van het 
OESO-Modelverdrag inzake belasting
waardoor een doeltreffende informatie-
uitwisseling in fiscale aangelegenheden is 
gewaarborgd, volgens de normen die de 
Commissie krachtens artikel 39 bis heeft 
vastgelegd. 

Or. en



AM\805044NL.doc 111/184 PE439.135v01-00

NL

Amendement 1575
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 39 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) het derde land heeft met de lidstaat 
waarin de vergunning wordt aangevraagd, 
een overeenkomst gesloten die volledig
voldoet aan de normen van artikel 26 van 
het OESO-Modelverdrag inzake belasting 
en een doeltreffende informatie-
uitwisseling in fiscale aangelegenheden 
waarborgt.

e) het derde land heeft met de lidstaat 
waarin de vergunning wordt aangevraagd, 
een overeenkomst gesloten die voldoet aan 
de normen van artikel 26 van het OESO-
Modelverdrag inzake belasting en een 
doeltreffende informatie-uitwisseling in 
fiscale aangelegenheden waarborgt. 

Or. en

Amendement 1576
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 39 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De bevoegde autoriteiten van de 
lidstaat waar een BAB uit een derde land 
een vergunning heeft aangevraagd om 
rechten van deelneming of aandelen in 
een AB te verhandelen aan professionele 
beleggers in de Unie onder de 
voorwaarden van deze richtlijn, verlenen 
een vergunning alleen als zij ervan 
overtuigd zijn dat de BAB in staat is aan 
de voorwaarden van deze richtlijn met 
betrekking tot de verhandeling te voldoen. 
De lidstaat die deze vergunning verleent 
aan een BAB die gevestigd is in een derde 
land wordt in het kader van deze richtlijn 
als de lidstaat van herkomst van de BAB 
beschouwd. 
De vergunning is geldig in alle lidstaten 
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voor het verhandelen van rechten van 
deelneming of aandelen in AB's, en een 
BAB in een derde land die krachtens dit 
artikel een vergunning heeft verkregen
van een lidstaat heeft dezelfde rechten en 
is aan dezelfde verplichtingen van 
hoofdstukken IV, V en VI onderworpen.

Or. en

Motivering

De enige manier om een Europese binnenmarkt voor BAB's en AB's te creëren is de 
ontwikkeling van een systeem dat gebaseerd is op redelijke equivalentie met derde landen, 
samen met het vrije verkeer van kapitaal, zoals gewaarborgd in het Verdrag.

Amendement 1577
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 39 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie stelt 
uitvoeringsmaatregelen vast voor:

Schrappen

a) de algemene criteria voor de 
gelijkwaardigheid en de daadwerkelijke 
handhaving van wetgeving van derde 
landen inzake de prudentiële regelgeving 
en het doorlopend toezicht, zulks op basis 
van de vereisten van de hoofdstukken III, 
IV en V;
b) de algemene criteria om uit te maken of 
derde landen BAB's uit de Gemeenschap 
een daadwerkelijke toegang verlenen die 
vergelijkbaar is met die welke de 
Gemeenschap toekent aan BAB's uit die 
derde landen.
Deze uitvoeringsmaatregelen tot wijziging 
van niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn, door deze aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de 
regelgevingsprocedure met toetsing als 
bedoeld in artikel 49, lid 3.
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Or. en

Motivering

De enige manier om een Europese binnenmarkt voor BAB's en AB's te creëren is de 
ontwikkeling van een systeem dat gebaseerd is op redelijke equivalentie met derde landen, 
samen met het vrije verkeer van kapitaal, zoals gewaarborgd in het Verdrag.

Amendement 1578
Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 39 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie stelt 
uitvoeringsmaatregelen vast voor:

2. De Commissie stelt overeenkomstig 
artikelen 49 bis, 49 ter en 49 quater 
gedelegeerde handelingen vast voor:

Or. en

Motivering

Dit is de juiste formulering van de nieuwe comitéprocedure indien dit artikel wordt 
gehandhaafd.

Amendement 1579
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 39 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de algemene criteria voor de 
gelijkwaardigheid en de daadwerkelijke 
handhaving van wetgeving van derde 
landen inzake de prudentiële regelgeving 
en het doorlopend toezicht, zulks op basis 
van de vereisten van de hoofdstukken III, 
IV en V;

a) algemene redelijke criteria voor de 
gelijkwaardigheid en de daadwerkelijke 
handhaving van wetgeving van derde 
landen inzake de prudentiële regelgeving 
en het doorlopend toezicht, waarbij alle 
internationale normen die rechtstreeks 
verband houden met het betreffende type 
BAB of het hierdoor beheerde AB en die 
opgesteld zijn door de IOSCO of een 
andere internationale organisatie waarin 
de bevoegde autoriteit, de lidstaat, de 
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Commissie of de EAEM deelnemer is, in 
aanmerking worden genomen;        en 
waarbij het soort en de mate van 
regulering en toezicht kunnen variëren, in 
het bijzonder al naargelang het soort, de 
omvang of complexiteit van het AB of de 
BAB.

Or. en

Amendement 1580
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 39 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de algemene criteria om uit te maken of 
derde landen BAB's uit de Gemeenschap 
een daadwerkelijke toegang verlenen die 
vergelijkbaar is met die welke de 
Gemeenschap toekent aan BAB's uit die 
derde landen.

Schrappen

Or. en

Amendement 1581
Burkhard Balz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 39 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de algemene criteria om uit te maken of 
derde landen BAB's uit de Gemeenschap 
een daadwerkelijke toegang verlenen die 
vergelijkbaar is met die welke de 
Gemeenschap toekent aan BAB's uit die 
derde landen.

Schrappen

Or. en
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Motivering

Uitsluiting van BAB's in derde landen schept een verdeling van de markt die schadelijk is 
voor de Europese financiële binnenmarkt.

Amendement 1582
Burkhard Balz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 39 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze uitvoeringsmaatregelen tot wijziging 
van niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn, door deze aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de 
regelgevingsprocedure met toetsing als 
bedoeld in artikel 49, lid 3.

Schrappen

Or. en

Motivering

Uitsluiting van BAB's in derde landen schept een verdeling van de markt die schadelijk is 
voor de Europese financiële binnenmarkt.

Amendement 1583
Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 39 – lid 2 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie zorgt ervoor dat deze 
handelingen in werking treden vóór …*.
* PB datum invoegen: twee jaar na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn.

Or. en

Motivering

Dit is de juiste formulering van de nieuwe comitéprocedure indien dit artikel wordt 
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gehandhaafd.

Amendement 1584
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 39 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Op basis van de in lid 2 bedoelde 
criteria stelt de Commissie 
overeenkomstig de procedure als bedoeld 
in artikel 49, lid 2, 
uitvoeringsmaatregelen vast waarin wordt 
bepaald 

Schrappen

a) dat de wetgeving inzake de prudentiële 
regelgeving voor en het doorlopend 
toezicht op BAB's in een derde land 
gelijkwaardig is aan deze richtlijn en 
effectief wordt gehandhaafd;
b) dat een derde land BAB's uit de 
Gemeenschap een daadwerkelijke toegang 
tot de markt verleent die vergelijkbaar is 
met die welke de Gemeenschap toekent 
aan BAB's uit dat derde land. 

Or. en

Motivering

De enige manier om een Europese binnenmarkt voor BAB's en AB's te creëren is de 
ontwikkeling van een systeem dat gebaseerd is op redelijke equivalentie met derde landen, 
samen met het vrije verkeer van kapitaal, zoals gewaarborgd in het Verdrag.

Amendement 1585
Burkhard Balz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 39 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Op basis van de in lid 2 bedoelde Schrappen
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criteria stelt de Commissie 
overeenkomstig de procedure als bedoeld 
in artikel 49, lid 2, 
uitvoeringsmaatregelen vast waarin wordt 
bepaald 
a) dat de wetgeving inzake de prudentiële 
regelgeving voor en het doorlopend 
toezicht op BAB's in een derde land 
gelijkwaardig is aan deze richtlijn en 
effectief wordt gehandhaafd;
b) dat een derde land BAB's uit de 
Gemeenschap een daadwerkelijke toegang 
tot de markt verleent die vergelijkbaar is 
met die welke de Gemeenschap toekent 
aan BAB's uit dat derde land. 

Or. en

Motivering

Uitsluiting van BAB's in derde landen schept een verdeling van de markt die schadelijk is 
voor de Europese financiële binnenmarkt.

Amendement 1586
Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 39 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Op basis van de in lid 2 bedoelde criteria 
stelt de Commissie overeenkomstig de 
procedure als bedoeld in artikel 49, lid 2,
uitvoeringsmaatregelen vast waarin wordt 
bepaald 

3. Op basis van de in lid 2 bedoelde criteria 
stelt de Commissie overeenkomstig 
artikelen 49 bis, 49 ter en 49 quater 
gedelegeerde handelingen vast waarin 
wordt bepaald

Or. en

Motivering

Dit is de juiste formulering van de nieuwe comitéprocedure indien dit artikel wordt 
gehandhaafd.



PE439.135v01-00 118/184 AM\805044NL.doc

NL

Amendement 1587
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 39 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) dat de wetgeving inzake de prudentiële 
regelgeving voor en het doorlopend 
toezicht op BAB's in een derde land 
gelijkwaardig is aan deze richtlijn en 
effectief wordt gehandhaafd;

a) dat de wetgeving inzake de prudentiële 
regelgeving voor en het doorlopend 
toezicht op BAB's in een derde land 
redelijk gelijkwaardig is aan deze richtlijn, 
al naargelang de omvang, het soort of de 
complexiteit van de BAB of het AB, en 
effectief wordt gehandhaafd

Or. en

Amendement 1588
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 39 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) dat een derde land BAB's uit de 
Gemeenschap een daadwerkelijke toegang 
tot de markt verleent die vergelijkbaar is 
met die welke de Gemeenschap toekent 
aan BAB's uit dat derde land.

Schrappen

Or. en

Amendement 1589
Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 39 – lid 3 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie zorgt ervoor dat deze 
handelingen in werking treden vóór …*.
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* PB datum invoegen: twee jaar na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn.

Or. en

Motivering

Dit is de juiste formulering van de nieuwe comitéprocedure indien dit artikel wordt 
gehandhaafd.

Amendement 1590
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 39 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De lidstaat die deze vergunning 
verleent aan een BAB die gevestigd is in 
een derde land wordt in het kader van 
deze richtlijn als de lidstaat van herkomst 
van de BAB beschouwd.  
De vergunning is geldig in alle lidstaten 
voor het verhandelen van rechten van 
deelneming of aandelen in AB's, en een 
BAB in een derde land die krachtens dit 
artikel een vergunning heeft verkregen 
van een lidstaat heeft dezelfde rechten en 
is aan dezelfde verplichtingen 
onderworpen van hoofdstuk III, artikelen 
16 en 17, en van hoofdstukken IV, V en 
VI met betrekking tot het verhandelen als 
een BAB die een vergunning heeft 
verkregen krachtens hoofdstuk II van 
deze richtlijn.

Or. en
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Amendement 1591
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 39 - lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. Onverminderd de verlening van een 
vergunning aan een BAB in een derde 
land krachtens artikel 39, leden 1 en 2, 
kunnen de lidstaten het verhandelen van 
AB's die door een BAB in een derde land 
worden beheerd, toestaan op grond van 
hun nationale wetgeving.

Or. en

Motivering

De enige manier om een Europese binnenmarkt voor BAB's en AB's te creëren is de 
ontwikkeling van een systeem dat gebaseerd is op redelijke equivalentie met derde landen, 
samen met het vrije verkeer van kapitaal, zoals gewaarborgd in het Verdrag.

Amendement 1592
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 39 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 39 bis
Toepassing en evaluatie van 

overeenkomsten
De Commissie zorgt voor de vaststelling 
en regelmatige evaluatie van de normen 
die van toepassing zijn op de 
overeenkomsten die krachtens dit 
hoofdstuk met derde landen worden 
gesloten.
De Commissie evalueert met de lidstaten 
periodiek de overeenkomsten die 
krachtens dit hoofdstuk met derde landen 
zijn gesloten, ten einde te verifiëren of 
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deze derde landen daadwerkelijk voldoen 
aan de bepalingen in de betreffende 
overeenkomsten. De Commissie stelt een 
rapport met de resultaten van de 
evaluaties ter beschikking van de 
lidstaten, die deze in aanmerking nemen 
bij hun beslissingen over de verlening, 
opschorting of intrekking van afgegeven 
of af te geven vergunningen krachtens 
deze richtlijn.
De Commissie stelt, overeenkomstig de 
artikelen 49 bis, 49 ter en 49 quater, 
gedelegeerde handelingen vast voor 
nadere omschrijving van de procedure 
voor de vaststelling en herziening van 
normen, de evaluatie van de toepassing 
van overeenkomsten en de voorwaarden 
voor waarborging van effectieve 
samenwerking, alsmede van de 
consequenties van het rapport voor 
vergunningen. 

Or. en

Motivering

De Commissie moet periodiek de effectiviteit van de samenwerkingsovereenkomst toetsen.

Amendement 1593
Pervenche Berès

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 40 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer een lidstaat meer dan één 
bevoegde autoriteit aanwijst, stelt hij de 
Commissie daarvan in kennis, onder 
vermelding van een eventuele 
taakverdeling.

Wanneer een lidstaat meer dan één 
bevoegde autoriteit aanwijst, stelt hij de 
Commissie en de EAEM daarvan in 
kennis, onder vermelding van een 
eventuele taakverdeling.

De EAEM voert adequate methoden in 
om te controleren of BAB's voldoen aan 
hun verplichtingen van deze richtlijn.

Or. en
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Motivering

De EAEM moet de uiteindelijke toezichthouder van BAB's  zijn om eerlijke 
concurrentievoorwaarden, een consistente toepassing van deze richtlijn en financiële 
stabiliteit en integriteit te waarborgen. Dit moet expliciet vermeld worden in dit artikel over 
de bevoegde autoriteiten.

Amendement 1594
Pascal Canfin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 40 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer een lidstaat meer dan één 
bevoegde autoriteit aanwijst, stelt hij de 
Commissie daarvan in kennis, onder 
vermelding van een eventuele 
taakverdeling.

Wanneer een lidstaat meer dan één 
bevoegde autoriteit aanwijst, stelt hij de 
Commissie en de EAEM daarvan in 
kennis, onder vermelding van een 
eventuele taakverdeling.

Or. en

Motivering

De Europese regelgever moet op de hoogte zijn van de organisatie van bevoegde autoriteiten 
in alle lidstaten.

Amendement 1595
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 40 – alinea 2 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bevoegde autoriteiten zijn 
overheidsorganen, door de overheid 
aangewezen organen of in het nationale 
recht erkende organen.

Or. en
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Motivering

Amendement 1596
Pervenche Berès

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 41 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bevoegdheden van bevoegde autoriteiten Bevoegdheden van de EAEM en bevoegde 
autoriteiten

Or. en

Motivering

De Europese Autoriteit voor effecten en markten moet de eindcontrole voeren over BAB's om 
te zorgen voor eerlijke concurrentievoorwaarden en daadwerkelijke toepassing van deze 
richtlijn ter bescherming van de belegger en ter wille van de financiële stabiliteit. Daarom 
moeten haar bevoegdheden in dit artikel worden genoemd.

Amendement 1597
Pervenche Berès

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 41 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Aan de bevoegde autoriteiten worden 
alle toezichthoudende en 
onderzoeksbevoegdheden verleend die 
nodig zijn voor de vervulling van hun 
taken. Deze bevoegdheden worden 
uitgeoefend op een van de volgende 
wijzen:

1. Aan de EAEM en de bevoegde 
autoriteiten worden alle toezichthoudende 
en onderzoeksbevoegdheden verleend die 
nodig zijn voor de vervulling van hun 
taken. Deze bevoegdheden worden 
uitgeoefend op een van de volgende 
wijzen:

Or. en

Motivering

De Europese Autoriteit voor effecten en markten moet de eindcontrole voeren over BAB's om 
te zorgen voor eerlijke concurrentievoorwaarden en daadwerkelijke toepassing van deze 
richtlijn ter bescherming van de belegger en ter wille van de financiële stabiliteit. Daarom 
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moeten haar bevoegdheden in dit artikel worden genoemd.

Amendement 1598
Pascal Canfin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 41 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Aan de bevoegde autoriteiten worden 
alle toezichthoudende en 
onderzoeksbevoegdheden verleend die 
nodig zijn voor de vervulling van hun 
taken. Deze bevoegdheden worden 
uitgeoefend op een van de volgende 
wijzen:

1. Aan de door de lidstaten en de EAEM 
aangewezen bevoegde autoriteiten worden 
alle toezichthoudende en 
onderzoeksbevoegdheden verleend die 
nodig zijn voor de vervulling van hun 
taken. Deze bevoegdheden worden 
uitgeoefend op een van de volgende 
wijzen:

Or. en

Motivering

De EAEM moet over dezelfde bevoegdheden beschikken als de nationale autoriteiten.

Amendement 1599
Pervenche Berès

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 41 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De bevoegde autoriteiten beschikken ten 
minste over de volgende 
onderzoeksbevoegdheden:

2. De EAEM en de bevoegde autoriteiten 
beschikken ten minste over de volgende 
onderzoeksbevoegdheden:

Or. en

Motivering

De Europese Autoriteit voor effecten en markten moet de eindcontrole voeren over BAB's om 
te zorgen voor eerlijke concurrentievoorwaarden en daadwerkelijke toepassing van deze 
richtlijn ter bescherming van de belegger en ter wille van de financiële stabiliteit. Daarom 
moeten haar bevoegdheden in dit artikel worden genoemd.
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Amendement 1600
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 41 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De bevoegde autoriteiten beschikken ten 
minste over de volgende 
onderzoeksbevoegdheden:

2. De bevoegde autoriteiten beschikken ten 
minste over de volgende 
onderzoeksbevoegdheden, die te allen tijde 
kunnen worden uitgeoefend:

Or. en

Motivering

Amendement 1601
Pervenche Berès

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 41 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 41 bis
Bevoegdheden van de EAEM

De EAEM zorgt voor de vaststelling en 
regelmatige evaluatie van richtsnoeren 
voor de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten voor de uitoefening van hun 
bevoegdheden inzake de verlening van 
vergunningen en voor de 
rapportageverplichtingen krachtens deze 
richtlijn .

Or. en

Motivering

De EAEM moet richtsnoeren vaststellen om eerlijke concurrentievoorwaarden en een 
consistente toepassing van deze richtlijn te waarborgen.
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Amendement 1602
Pervenche Berès

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 42 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaat van herkomst zorgt ervoor 
dat de bevoegde autoriteiten maatregelen 
kunnen nemen om:

1. De lidstaat van herkomst zorgt ervoor 
dat de bevoegde autoriteiten maatregelen
in overeenstemming met de richtsnoeren 
van de EAEM  kunnen nemen om:

Or. en

Motivering

De Europese Autoriteit voor effecten en markten moet richtsnoeren opstellen om te zorgen 
voor eerlijke concurrentievoorwaarden en daadwerkelijke toepassing van deze richtlijn.

Amendement 1603
Pascal Canfin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 42 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaat van herkomst zorgt ervoor 
dat de bevoegde autoriteiten maatregelen 
kunnen nemen om:

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
bevoegde autoriteiten maatregelen kunnen 
nemen om:

Or. en

Motivering

De lidstaten moeten effectieve toezichtbevoegdheden hebben binnen het gewijzigde kader.
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Amendement 1604
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 42 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaat van herkomst zorgt ervoor 
dat de bevoegde autoriteiten maatregelen 
kunnen nemen om:

1. De lidstaat van herkomst zorgt ervoor 
dat de bevoegde autoriteiten ten minste de 
bevoegdheden hebben om:

Or. en

Amendement 1605
Pervenche Berès

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 42 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
bevoegde autoriteiten over de nodige 
bevoegdheden beschikken om alle 
maatregelen te nemen die nodig zijn om 
een ordelijke werking van de markten te 
waarborgen in gevallen waarin de ordelijke 
werking van een markt voor een financieel 
instrument in gevaar kan komen door de 
activiteiten van een of meer AB's op die 
markt.

2. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
bevoegde autoriteiten over de nodige 
bevoegdheden beschikken om alle 
maatregelen te nemen die de EAEM nodig 
heeft om een ordelijke werking van de 
markten te waarborgen in gevallen waarin 
de ordelijke werking van een markt voor 
een financieel instrument in gevaar kan 
komen door de activiteiten van een of meer 
AB's op die markt.

Or. en

Motivering

De Europese Autoriteit voor effecten en markten moet de eindcontrole voeren over BAB's om 
te eerlijke concurrentievoorwaarden en daadwerkelijke toepassing van deze richtlijn te 
waarborgen.
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Amendement 1606
Robert Goebbels

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 43 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Onverminderd de voor de intrekking van 
de vergunning geldende procedures en 
onverminderd het recht van de lidstaten tot 
het opleggen van strafrechtelijke sancties 
dragen de lidstaten er zorg voor dat 
overeenkomstig hun nationale wetgeving 
passende administratieve maatregelen of 
administratieve sancties kunnen worden 
opgelegd aan de verantwoordelijke 
personen indien de ter uitvoering van deze 
richtlijn vastgestelde bepalingen niet 
worden nageleefd. De lidstaten zien erop 
toe dat deze maatregelen doeltreffend, 
evenredig en afschrikkend zijn.

1. De lidstaten leggen de regels inzake 
maatregelen en sancties vast die van 
toepassing zijn op schendingen van de 
nationale bepalingen die krachtens deze 
richtlijn zijn vastgesteld en nemen alle 
maatregelen die nodig zijn om te 
waarborgen dat deze regels worden 
uitgevoerd. Onverminderd de voor de 
intrekking van de vergunning geldende 
procedures en onverminderd het recht van 
de lidstaten tot het opleggen van 
strafrechtelijke sancties dragen de lidstaten 
er zorg voor dat overeenkomstig hun 
nationale wetgeving passende 
administratieve maatregelen of 
administratieve sancties kunnen worden 
opgelegd aan de verantwoordelijke 
personen indien de ter uitvoering van deze 
richtlijn vastgestelde bepalingen niet 
worden nageleefd. De lidstaten zien erop 
toe dat deze maatregelen doeltreffend, 
evenredig en afschrikkend zijn.

Or. en

Amendement 1607
Pervenche Berès

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 43 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Onverminderd de voor de intrekking van 
de vergunning geldende procedures en 
onverminderd het recht van de lidstaten tot 
het opleggen van strafrechtelijke sancties 
dragen de lidstaten er zorg voor dat 

1. Onverminderd de voor de intrekking van 
de vergunning geldende procedures en 
onverminderd het recht van de lidstaten tot 
het opleggen van strafrechtelijke sancties 
dragen de lidstaten er zorg voor dat 
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overeenkomstig hun nationale wetgeving 
passende administratieve maatregelen of 
administratieve sancties kunnen worden 
opgelegd aan de verantwoordelijke 
personen indien de ter uitvoering van deze 
richtlijn vastgestelde bepalingen niet 
worden nageleefd. De lidstaten zien erop 
toe dat deze maatregelen doeltreffend, 
evenredig en afschrikkend zijn.

overeenkomstig de richtsnoeren van de 
EAEM en hun nationale wetgeving 
passende administratieve maatregelen of 
administratieve sancties kunnen worden 
opgelegd aan de verantwoordelijke 
personen indien de ter uitvoering van deze 
richtlijn vastgestelde bepalingen niet 
worden nageleefd. De lidstaten zien erop 
toe dat deze maatregelen doeltreffend, 
evenredig en afschrikkend zijn.

Or. en

Motivering

De Europese Autoriteit voor effecten en markten moet door vaststelling van richtsnoeren 
zorgen voor eerlijke concurrentievoorwaarden en daadwerkelijke toepassing van deze 
richtlijn.

Amendement 1608
Pascal Canfin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 45 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten werken onderling samen wanneer 
dat nodig is voor de vervulling van hun 
taken uit hoofde van deze richtlijn of voor 
de uitoefening van hun bevoegdheden uit 
hoofde van deze richtlijn of het nationale 
recht.

1. De bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten werken onderling alsmede met de 
EAEM en de ESRB samen wanneer dat 
nodig is voor de vervulling van hun taken 
uit hoofde van deze richtlijn of voor de 
uitoefening van hun bevoegdheden uit 
hoofde van deze richtlijn of het nationale 
recht.

Or. en

Motivering

De lidstaten moeten samenwerken met de nieuwe Europese toezichtorganen.
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Amendement 1609
Pervenche Berès

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 45 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten werken onderling samen wanneer 
dat nodig is voor de vervulling van hun 
taken uit hoofde van deze richtlijn of voor 
de uitoefening van hun bevoegdheden uit 
hoofde van deze richtlijn of het nationale 
recht.

1. De bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten werken met de EAEM en 
onderling samen wanneer dat nodig is voor 
de vervulling van hun taken uit hoofde van 
deze richtlijn of voor de uitoefening van 
hun bevoegdheden uit hoofde van deze 
richtlijn of het nationale recht.

Or. en

Motivering

Samenwerking en gegevensuitwisseling tussen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten en de 
EAEM is van essentieel belang om eerlijke concurrentievoorwaarden, daadwerkelijke 
toepassing van deze richtlijn en financiële stabiliteit te verzekeren.

Amendement 1610
Pervenche Berès

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 45 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten voorzien elkaar onmiddellijk van 
alle gegevens die nodig zijn voor de 
uitoefening van hun taken uit hoofde van 
deze richtlijn.

4. De bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten voorzien de EAEM en elkaar 
onmiddellijk van alle gegevens die nodig 
zijn voor de uitoefening van hun taken uit 
hoofde van deze richtlijn.

Or. en

Motivering

Samenwerking en gegevensuitwisseling tussen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten en de 
EAEM is van essentieel belang om eerlijke concurrentievoorwaarden, daadwerkelijke 
toepassing van deze richtlijn en financiële stabiliteit te verzekeren.
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Amendement 1611
Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 45 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Overeenkomstig de in artikel 49, lid 2, 
bedoelde procedure stelt de Commissie 
uitvoeringsmaatregelen vast betreffende 
de procedures voor de uitwisseling van 
informatie tussen bevoegde autoriteiten.

5. De Commissie stelt, overeenkomstig
artikelen 49 bis, 49 ter en 49 quater,
gedelegeerde handelingen vast betreffende 
de procedures voor de uitwisseling van 
informatie tussen bevoegde autoriteiten.

De Commissie zorgt ervoor dat deze 
handelingen in werking treden vóór …*.
* PB datum invoegen: twee jaar na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn.

Or. en

Motivering

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

Amendement 1612
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 46 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uitwisseling van informatie in verband met 
de potentiële systeemimplicaties van BAB-
activiteiten

Uitwisseling van informatie in verband met 
BAB-activiteiten

Or. en
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Amendement 1613
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 46 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegde autoriteiten die in het 
kader van deze richtlijn verantwoordelijk 
zijn voor de vergunningverlening aan en 
het toezicht op BAB's, verstrekken de 
bevoegde autoriteiten van andere lidstaten 
informatie die van belang is voor de 
monitoring en aanpak van de mogelijke 
gevolgen van de werkzaamheden van 
individuele BAB's of alle BAB's samen 
voor de stabiliteit van systeemrelevante 
financiële instellingen en voor een 
ordelijke werking van de markten waarop 
BAB's actief zijn. De informatie wordt ook 
toegezonden aan het bij 
Besluit 2009/77/EG van de Commissie 
van 23 januari 20091 ingestelde Comité 
van Europese effectenregelgevers 
(CEER), dat de informatie aan de 
bevoegde autoriteiten van de overige 
lidstaten doorzendt.

1. De bevoegde autoriteiten die in het 
kader van deze richtlijn verantwoordelijk 
zijn voor de vergunningverlening aan en 
het toezicht op BAB's, verstrekken de 
bevoegde autoriteiten van andere lidstaten 
informatie die van belang is voor de 
monitoring en aanpak van de mogelijke 
gevolgen van de werkzaamheden van 
individuele BAB's of alle BAB's samen 
voor de stabiliteit van systeemrelevante 
financiële instellingen en voor een 
ordelijke werking van de markten waarop 
BAB's actief zijn. 

De bevoegde autoriteiten die in het kader 
van deze richtlijn verantwoordelijk zijn 
voor de vergunningverlening aan en het 
toezicht op BAB's, zorgen er eveneens 
voor dat de EAEM op een efficiënte 
manier wordt geïnformeerd, met name 
door:
- hun rapportageverplichtingen aan de 
EAEM in het kader van deze richtlijn na 
te komen, met name de verplichtingen die 
zijn opgenomen in artikel 25;
- snel te reageren op elk verzoek van de 
EAEM, ongeacht het feit of dit verzoek 
betrekking heeft op BAB's die onder hun 
toezicht vallen of AB's die worden 
beheerd door deze BAB's, of het een 
verzoek van algemene aard betreft;
- de EAEM snel de conclusies te doen 
toekomen van hun beoordelingen van de 
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risico's die de activiteiten van een BAB 
met betrekking tot het AB die hij beheert 
met zich kunnen meebrengen, met 
inbegrip van de maatregelen die de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaat van 
herkomst van de BAB in dit opzicht 
voorstellen; en
- de EAEM alle informatie te doen 
toekomen die door hen wordt 
geproduceerd of die ze bezitten, en die ze 
van betekenis achten voor de taak van de 
EAEM. 
De EAEM doet de informatie die wordt 
verstrekt door de bevoegde autoriteiten 
van de lidstaat van herkomst van de BAB 
en die van belang is voor het toezicht van 
de bevoegde autoriteiten van de andere 
lidstaten, toekomen aan de bevoegde 
autoriteiten van de andere lidstaten.

Or. en

Motivering

Ter wille van een efficiënt toezicht en een effectieve beheersing van systeemrisico's is er 
behoefte aan een mechanisme om de uitwisseling van informatie tussen de lidstaten en de 
Europese autoriteiten op een duidelijker en doelmatiger manier gestalte te geven; tevens zou 
de EAEM op die manier de beschikking krijgen over de nodige bevoegdheden om relevante 
informatie te verkrijgen, om zowel permanent als voor specifieke gevallen bij de nationale 
autoriteiten en fondsbeheerders te kunnen interveniëren, om juridisch bindende technische 
normen vast te stellen en om de risico's voor de integriteit en stabiliteit van de financiële 
markten, inclusief systeemrisico's als gevolg van excessieve hefboomtoepassing, te 
ondervangen.

Amendement 1614
Pascal Canfin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 46 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegde autoriteiten die in het 
kader van deze richtlijn verantwoordelijk 
zijn voor de vergunningverlening aan en 
het toezicht op BAB's, verstrekken de 

1. De bevoegde autoriteiten die in het 
kader van deze richtlijn verantwoordelijk 
zijn voor de vergunningverlening aan en 
het toezicht op AB's, verstrekken de 
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bevoegde autoriteiten van andere lidstaten
informatie die van belang is voor de 
monitoring en aanpak van de mogelijke 
gevolgen van de werkzaamheden van 
individuele BAB's of alle BAB's samen 
voor de stabiliteit van systeemrelevante 
financiële instellingen en voor een 
ordelijke werking van de markten waarop 
BAB's actief zijn. De informatie wordt ook 
toegezonden aan het bij 
Besluit 2009/77/EG van de Commissie 
van 23 januari 20091 ingestelde Comité 
van Europese effectenregelgevers 
(CEER), dat de informatie aan de 
bevoegde autoriteiten van de overige 
lidstaten doorzendt.

EAEM en het ECSR informatie die van 
belang is voor de monitoring en aanpak 
van de mogelijke gevolgen van de 
werkzaamheden van individuele AB's of 
alle AB's samen voor de stabiliteit van 
systeemrelevante financiële instellingen en 
voor een ordelijke werking van de markten 
waarop AB's actief zijn. Deze informatie 
wordt door de EAEM toegezonden aan de 
bevoegde autoriteiten van de overige 
lidstaten.

Or. en

Motivering

De EAEM moet verantwoordelijk zijn voor de centralisatie van de relevante informatie met 
betrekking tot systeemrisico's op Europees niveau.

Amendement 1615
Wolf Klinz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 46 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegde autoriteiten die in het 
kader van deze richtlijn verantwoordelijk 
zijn voor de vergunningverlening aan en 
het toezicht op BAB's, verstrekken de 
bevoegde autoriteiten van andere lidstaten 
informatie die van belang is voor de 
monitoring en aanpak van de mogelijke 
gevolgen van de werkzaamheden van 
individuele BAB's of alle BAB's samen 
voor de stabiliteit van systeemrelevante 
financiële instellingen en voor een 
ordelijke werking van de markten waarop 
BAB's actief zijn. De informatie wordt ook 
toegezonden aan het bij 

1. De bevoegde autoriteiten die in het 
kader van deze richtlijn verantwoordelijk 
zijn voor de vergunningverlening aan en 
het toezicht op BAB's, verstrekken de 
bevoegde autoriteiten van andere lidstaten 
informatie die van belang is voor de 
monitoring en aanpak van de mogelijke 
gevolgen van de werkzaamheden van 
individuele BAB's of alle BAB's samen 
voor de stabiliteit van systeemrelevante 
financiële instellingen en voor een 
ordelijke werking van de markten waarop 
BAB's actief zijn. De informatie wordt ook 
toegezonden aan het ECSR en de EAEM, 
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Besluit 2009/77/EG van de Commissie 
van 23 januari 20091 ingestelde Comité 
van Europese effectenregelgevers 
(CEER)1, dat de informatie aan de 
bevoegde autoriteiten van de overige 
lidstaten doorzendt.

die de informatie aan de bevoegde 
autoriteiten van de overige lidstaten 
doorzenden.

1 PB L 25 van 29.1.2009, blz. 18.

Or. en

Motivering

Steunt volledig de totstandbrenging van de nieuwe Europese toezichtsstructuur.

Amendement 1616
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 46 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Elk kwartaal verstrekt de bevoegde 
autoriteit het Economisch en Financieel 
Comité dat bij artikel 114, lid 2, van het 
EG-Verdrag is ingesteld, geaggregeerde 
informatie over de werkzaamheden van 
BAB's die onder haar
verantwoordelijkheid vallen.

2. De bevoegde autoriteiten van de lidstaat 
van herkomst van de BAB verstrekken het 
ECSR geaggregeerde informatie over de 
werkzaamheden van BAB's die onder hun 
verantwoordelijkheid vallen, met 
inachtneming van de voorwaarden die 
zijn opgenomen in artikel 15 van 
Verordening (EU) nr. … [betreffende 
communautair macroprudentieel toezicht 
op het financiële stelsel en tot oprichting 
van een Europees Comité voor 
systeemrisico's].

Or. en

Motivering

Ter wille van een efficiënt toezicht en een effectieve beheersing van systeemrisico's is er 
behoefte aan een mechanisme om de uitwisseling van informatie tussen de lidstaten en de 
Europese autoriteiten op een duidelijker en doelmatiger manier gestalte te geven; tevens zou 
de EAEM op die manier de beschikking krijgen over de nodige bevoegdheden om relevante 
informatie te verkrijgen, om zowel permanent als voor specifieke gevallen bij de nationale 
autoriteiten en fondsbeheerders te kunnen interveniëren, om juridisch bindende technische 
normen vast te stellen en om de risico's voor de integriteit en stabiliteit van de financiële 
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markten, inclusief systeemrisico's als gevolg van excessieve hefboomtoepassing, te 
ondervangen.

Amendement 1617
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 46 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Alle informatie die door de 
bevoegde autoriteiten wordt ontvangen 
met betrekking tot BAB's wordt op 
verzoek doorgezonden aan de Commissie, 
die hierover periodiek statistische 
verslagen opstelt.

Or. en

Amendement 1618
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 46 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie stelt 
uitvoeringsmaatregelen vast voor de vorm, 
inhoud en frequentie van de informatie die 
uit hoofde van lid 1 moet worden 
uitgewisseld.

3. De Commissie stelt 
uitvoeringsmaatregelen vast voor de vorm, 
inhoud en frequentie van de informatie die 
uit hoofde van lid 1 moet worden 
uitgewisseld en die moet worden 
doorgezonden aan de Commissie uit 
hoofde van lid 1. 

Or. en
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Amendement 1619
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 46 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie stelt 
uitvoeringsmaatregelen vast voor de vorm, 
inhoud en frequentie van de informatie die 
uit hoofde van lid 1 moet worden 
uitgewisseld.

3. De Commissie stelt 
uitvoeringsmaatregelen vast voor de vorm, 
inhoud en frequentie van de informatie die 
uit hoofde van leden 1 en 2 moet worden 
uitgewisseld.

Or. en

Motivering

Ter wille van een efficiënt toezicht en een effectieve beheersing van systeemrisico's is er 
behoefte aan een mechanisme om de uitwisseling van informatie tussen de lidstaten en de 
Europese autoriteiten op een duidelijker en doelmatiger manier gestalte te geven; tevens zou 
de EAEM op die manier de beschikking krijgen over de nodige bevoegdheden om relevante 
informatie te verkrijgen, om zowel permanent als voor specifieke gevallen bij de nationale 
autoriteiten en fondsbeheerders te kunnen interveniëren, om juridisch bindende technische 
normen vast te stellen en om de risico's voor de integriteit en stabiliteit van de financiële 
markten, inclusief systeemrisico's als gevolg van excessieve hefboomtoepassing, te 
ondervangen.

Amendement 1620
Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 46 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie stelt 
uitvoeringsmaatregelen vast voor de vorm, 
inhoud en frequentie van de informatie die 
uit hoofde van lid 1 moet worden 
uitgewisseld.

3. De Commissie stelt, overeenkomstig 
artikelen 49 bis, 49 ter en 49 quater, 
gedelegeerde handelingen vast voor de 
vorm, inhoud en frequentie van de 
informatie die uit hoofde van lid 1 moet 
worden uitgewisseld.

Deze uitvoeringsmaatregelen tot wijziging 
van niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn, door deze aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de 



PE439.135v01-00 138/184 AM\805044NL.doc

NL

regelgevingsprocedure met toetsing als 
bedoeld in artikel 49, lid 3.

De Commissie zorgt ervoor dat deze 
handelingen in werking treden vóór …*.
* PB datum invoegen: twee jaar na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn.

<

Or. en

Motivering

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

Amendement 1621
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 47 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegde autoriteiten van een 
lidstaat kunnen om de medewerking van de 
bevoegde autoriteiten van een andere 
lidstaat verzoeken bij toezichtactiviteiten 
of voor verificatie ter plaatse of bij een 
onderzoek op het grondgebied van 
laatstgenoemde autoriteiten in het kader 
van hun bevoegdheden uit hoofde van deze 
richtlijn.

1. De bevoegde autoriteiten van een 
lidstaat kunnen om de medewerking van de 
bevoegde autoriteiten van een andere 
lidstaat verzoeken bij toezichtactiviteiten 
of voor verificatie ter plaatse of bij een 
onderzoek op het grondgebied van 
laatstgenoemde autoriteiten in het kader 
van hun bevoegdheden uit hoofde van deze 
richtlijn. Ze stellen de EAEM onmiddellijk 
in kennis hiervan.

Wanneer een bevoegde autoriteit een 
verzoek met betrekking tot een verificatie 
ter plaatse of bij een onderzoek ontvangt, 
zal zij daaraan op een van de volgende 
wijzen gevolg geven:

Wanneer de bevoegde autoriteiten een 
verzoek met betrekking tot een verificatie 
ter plaatse of bij een onderzoek ontvangen, 
zullen zij daaraan op een van de volgende 
wijzen gevolg geven:

a) zij verricht de verificatie of het 
onderzoek zelf;

a) zij verrichten de verificatie of het 
onderzoek zelf;

b) zij verleent de verzoekende autoriteit 
toestemming om de verificatie of het 
onderzoek te verrichten;

b) zij verlenen de verzoekende autoriteit 
toestemming om de verificatie of het 
onderzoek te verrichten;
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c) zij staat toe dat de verificatie of het 
onderzoek wordt verricht door een auditor 
of deskundige.

c) zij staan toe dat de verificatie of het 
onderzoek wordt verricht door een auditor 
of deskundige.

Bij de uitvoering van de in dit lid bedoelde 
verificatie of het in dit lid bedoelde 
onderzoek, houden de bevoegde 
autoriteiten rekening met alle 
opmerkingen die de EAEM in dit opzicht 
heeft gemaakt.  

Or. en

Motivering

Ter wille van een efficiënt toezicht en een effectieve beheersing van systeemrisico's is er 
behoefte aan een mechanisme om de uitwisseling van informatie tussen de lidstaten en de 
Europese autoriteiten op een duidelijker en doelmatiger manier gestalte te geven; tevens zou 
de EAEM op die manier de beschikking krijgen over de nodige bevoegdheden om relevante 
informatie te verkrijgen, om zowel permanent als voor specifieke gevallen bij de nationale 
autoriteiten en fondsbeheerders te kunnen interveniëren, om juridisch bindende technische 
normen vast te stellen en om de risico's voor de integriteit en stabiliteit van de financiële 
markten, inclusief systeemrisico's als gevolg van excessieve hefboomtoepassing, te 
ondervangen.

Amendement 1622
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 47 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De bevoegde autoriteiten van een 
lidstaat stellen de EAEM er onmiddellijk 
van in kennis wanneer een verzoek:
a) om een onderzoek of een verificatie ter 
plaatse uit te voeren uit hoofde van lid 1 
wordt geweigerd of wanneer er binnen 
een redelijke termijn geen gevolg aan 
wordt gegeven; of
b) om toelating voor hun functionarissen 
om de functionarissen van de bevoegde 
autoriteiten van de andere lidstaat te 
vergezellen wordt geweigerd of wanneer 
er binnen een redelijke termijn geen 
gevolg aan wordt gegeven.
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Or. en

Motivering

Ter wille van een efficiënt toezicht en een effectieve beheersing van systeemrisico's is er 
behoefte aan een mechanisme om de uitwisseling van informatie tussen de lidstaten en de 
Europese autoriteiten op een duidelijker en doelmatiger manier gestalte te geven; tevens zou 
de EAEM op die manier de beschikking krijgen over de nodige bevoegdheden om relevante 
informatie te verkrijgen, om zowel permanent als voor specifieke gevallen bij de nationale 
autoriteiten en fondsbeheerders te kunnen interveniëren, om juridisch bindende technische 
normen vast te stellen en om de risico's voor de integriteit en stabiliteit van de financiële 
markten, inclusief systeemrisico's als gevolg van excessieve hefboomtoepassing, te 
ondervangen.

Amendement 1623
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 47 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie stelt 
uitvoeringsmaatregelen vast voor de 
procedures voor onderzoeken en 
verificaties ter plaatse.

4. De Commissie stelt, overeenkomstig 
artikelen 49 bis, 49 ter en 49 quater, 
gedelegeerde handelingen vast voor de 
procedures voor onderzoeken en 
verificaties ter plaatse en voor de 
voorschriften inzake het informeren van 
de EAEM uit hoofde van dit artikel.

Or. en

Motivering

Ter wille van een efficiënt toezicht en een effectieve beheersing van systeemrisico's is er 
behoefte aan een mechanisme om de uitwisseling van informatie tussen de lidstaten en de 
Europese autoriteiten op een duidelijker en doelmatiger manier gestalte te geven; tevens zou 
de EAEM op die manier de beschikking krijgen over de nodige bevoegdheden om relevante 
informatie te verkrijgen, om zowel permanent als voor specifieke gevallen bij de nationale 
autoriteiten en fondsbeheerders te kunnen interveniëren, om juridisch bindende technische 
normen vast te stellen en om de risico's voor de integriteit en stabiliteit van de financiële 
markten, inclusief systeemrisico's als gevolg van excessieve hefboomtoepassing, te 
ondervangen.
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Amendement 1624
Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 47 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie stelt
uitvoeringsmaatregelen vast voor de 
procedures voor onderzoeken en 
verificaties ter plaatse.

4. De Commissie kan, overeenkomstig
artikelen 49 bis, 49 ter en 49 quater,
gedelegeerde handelingen vaststellen voor 
de procedures voor onderzoeken en 
verificaties ter plaatse.

Deze uitvoeringsmaatregelen tot wijziging 
van niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn, door deze aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de 
regelgevingsprocedure met toetsing als 
bedoeld in artikel 49, lid 3.

Or. en

Motivering

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

Amendement 1625
Pervenche Berès

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 48 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het Comité van Europese 
effectenregelgevers (CEER) stelt een 
bemiddelingsmechanisme in.

1. De EAEM stelt een 
bemiddelingsmechanisme in.

Or. en

Motivering

Het CEER wordt weldra vervangen door de EAEM. Met dit amendement wordt geanticipeerd 
op deze wijziging van de Europese toezichtsstructuur.
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Amendement 1626
Pascal Canfin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 48 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het Comité van Europese 
effectenregelgevers (CEER) stelt een 
bemiddelingsmechanisme in.

1. De EAEM stelt een 
bemiddelingsmechanisme in.

Or. en

Motivering

Er moet rekening worden gehouden met de EAEM in de richtlijn.

Amendement 1627
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 48 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Bij verschil van mening tussen de 
bevoegde autoriteiten over een 
beoordeling, actie of nalatigheid van een 
van de betrokken bevoegde autoriteiten in 
het kader van deze richtlijn leggen zij de 
zaak aan het CEER voor, dat zal 
beraadslagen om een snelle en 
doeltreffende oplossing te vinden. De 
bevoegde autoriteiten houden terdege 
rekening met het advies van het CEER. 

2. Bij verschil van mening tussen de 
bevoegde autoriteiten over een 
beoordeling, actie of nalatigheid van een 
van de betrokken bevoegde autoriteiten in 
het kader van deze richtlijn leggen zij de 
zaak aan het CEER voor, dat zal 
beraadslagen om een snelle en 
doeltreffende oplossing te vinden. De 
bevoegde autoriteiten zijn verbonden aan 
de uitspraak van het CEER.

Or. en
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Amendement 1628
Pascal Canfin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 48 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Bij verschil van mening tussen de 
bevoegde autoriteiten over een 
beoordeling, actie of nalatigheid van een 
van de betrokken bevoegde autoriteiten in 
het kader van deze richtlijn leggen zij de 
zaak aan het CEER voor, dat zal 
beraadslagen om een snelle en 
doeltreffende oplossing te vinden. De
bevoegde autoriteiten houden terdege 
rekening met het advies van het CEER. 

2. Bij verschil van mening tussen de 
bevoegde autoriteiten over een 
beoordeling, actie of nalatigheid van een 
van de betrokken bevoegde autoriteiten in 
het kader van deze richtlijn leggen zij de 
zaak aan de EAEM voor, die zal 
beraadslagen om een snelle en 
doeltreffende oplossing te vinden. Indien 
geen overeenstemming wordt bereikt, mag 
de EAEM een oplossing opleggen aan de 
betrokken bevoegde autoriteiten.

Or. en

Motivering

Om toezichtsarbitrage te voorkomen, moet de EAEM verantwoordelijk zijn voor het oplossen 
van meningsverschillen tussen de bevoegde autoriteiten van verschillende lidstaten.

Amendement 1629
Pervenche Berès

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 48 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Bij verschil van mening tussen de 
bevoegde autoriteiten over een 
beoordeling, actie of nalatigheid van een 
van de betrokken bevoegde autoriteiten in 
het kader van deze richtlijn leggen zij de 
zaak aan het CEER voor, dat zal 
beraadslagen om een snelle en 
doeltreffende oplossing te vinden. De 
bevoegde autoriteiten houden terdege 
rekening met het advies van het CEER. 

2. Bij verschil van mening tussen de 
bevoegde autoriteiten over een 
beoordeling, actie of nalatigheid van een 
van de betrokken bevoegde autoriteiten in 
het kader van deze richtlijn leggen zij de 
zaak aan de EAEM voor, die zal 
beraadslagen om een snelle en 
doeltreffende oplossing te vinden. De 
bevoegde autoriteiten houden terdege 
rekening met het advies van de EAEM.
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Or. en

Motivering

Het CEER wordt weldra vervangen door de EAEM. Met dit amendement wordt geanticipeerd 
op deze wijziging van de Europese toezichtsstructuur.

Amendement 1630
Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 49

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 49 Schrappen
Comité

1. De Commissie wordt bijgestaan door 
Europees Comité voor het effectenbedrijf, 
dat is ingesteld bij Besluit 2001/528/EG 
van de Commissie van 6 juni 2001 tot 
instelling van het Europees Comité voor 
het effectenbedrijf.
2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, 
zijn de artikelen 5 en 7 van 
Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 
juni 1999 tot vaststelling van de 
voorwaarden voor de uitoefening van de 
aan de Commissie verleende 
uitvoeringsbevoegdheden van toepassing, 
met inachtneming van het bepaalde in 
artikel 8 van dat besluit.
De in artikel 5, lid 6, van Besluit 
1999/468/EG bedoelde termijn wordt op 
drie maanden vastgesteld.
3. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, 
zijn artikel 5 bis, leden 1 tot en met 4, en 
artikel 7 van Besluit 1999/468/EG van 
toepassing, met inachtneming van het 
bepaalde in artikel 8 van dat besluit.

Or. en
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Motivering

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

Amendement 1631
Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 49 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 49 bis
Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie
1. De bevoegdheid tot vaststelling van de 
gedelegeerde handelingen bedoeld in 
artikel 2, lid 4, artikel 9, lid 2, artikel 10, 
lid 3, artikel 11, lid 5, artikel 12, lid 3, 
artikel 13, artikel 16, lid 4, artikel 18, lid 
4, artikel 19, lid 4, artikel 20, lid 3, artikel 
21, lid 4, artikel 24, lid 2, artikel 25, lid 3, 
artikel 28, lid 2, artikel 29, lid 4, artikel 
31, lid 3, artikel 33, lid 7, artikel 37, lid 2, 
artikel 37, lid 3, artikel 38, lid 3, artikel 
38, lid 4, artikel 39, lid 2, artikel 39, lid 3, 
artikel 45, lid 5, artikel 46, lid 3, artikel 
47, lid 4, en artikel 53 wordt aan de 
Commissie verleend voor een periode van 
vijf jaar na de inwerkingtreding van deze 
verordening De Commissie stelt uiterlijk 
12 maanden vóór het einde van de periode 
van vijf jaar een verslag op over de 
hernieuwing van de gedelegeerde 
bevoegdheden, indien nodig vergezeld van 
een wetgevingsvoorstel voor de verlenging 
van de delegatie van bevoegdheden.
2. Zodra de Commissie een gedelegeerde 
handeling heeft vastgesteld, stelt zij het 
Europees Parlement en de Raad daarvan 
gelijktijdig in kennis.
3. De bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen, wordt aan de 
Commissie verleend onder de 
voorwaarden van de artikelen 49 ter en 49 
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quater.

Or. en

Motivering

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

Amendement 1632
Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 49 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 49 ter
Intrekking van de bevoegdheidsdelegatie

1. De delegatie van bevoegdheden bedoeld 
in artikel 2, lid 4, artikel 9, lid 2, artikel 
10, lid 3, artikel 11, lid 5, artikel 12, lid 3, 
artikel 13, artikel 16, lid 4, artikel 18, lid 
4, artikel 19, lid 4, artikel 20, lid 3, artikel 
21, lid 4, artikel 24, lid 2, artikel 25, lid 3, 
artikel 28, lid 2, artikel 29, lid 4, artikel 
31, lid 3, artikel 33, lid 7, artikel 37, lid 2, 
artikel 37, lid 3, artikel 38, lid 3, artikel 
38, lid 4, artikel 39, lid 2, artikel 39, lid 3, 
artikel 45, lid 5, artikel 46, lid 3, artikel 
47, lid 4 en artikel 53, kan door het 
Europees Parlement of de Raad worden 
ingetrokken.
2. De instelling die een interne procedure
is begonnen om te besluiten of zij de 
bevoegdheidsdelegatie wenst in te trekken, 
streeft ernaar de andere instelling en de 
Commissie hiervan op de hoogte te 
brengen en geeft daarbij aan welke 
gedelegeerde bevoegdheden mogelijk 
kunnen worden ingetrokken.
3. Het besluit tot intrekking beëindigt de 
delegatie van de in dat besluit genoemde 
bevoegdheden. Het besluit treedt 
onmiddellijk in werking of op een in dat 
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besluit bepaalde latere datum. Het laat de 
geldigheid van de reeds in werking zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet. Het 
wordt bekendgemaakt in het 
Publicatieblad van de Europese Unie.

Or. en

Motivering

De termijn moet lang genoeg zijn, rekening houdend met de procedures van het Europees 
Parlement en de recesperiodes. Het Europees Parlement moet het absolute recht behouden 
om de delegatie van bevoegdheden door middel van stemming in te trekken. Dit is opgenomen 
in het Verdrag van Lissabon. Het is niet nodig dit besluit schriftelijk met redenen te omkleden. 
Deze procedure kan niet voor het Hof van Justitie worden gebracht.

Amendement 1633
Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 49 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 49 quater
Bezwaar tegen gedelegeerde handelingen
1. Het Europees Parlement en de Raad 
kunnen bezwaar aantekenen tegen de 
gedelegeerde handeling binnen vier 
maanden na de datum van kennisgeving. 
Op initiatief van het Europees Parlement 
of de Raad wordt deze periode met twee 
maanden verlengd. De Commissie stelt 
geen gedelegeerde handelingen vast 
tijdens de parlementaire recesperioden of 
tijdens de twee weken die dergelijk reces 
voorafgaan.
2. Indien noch het Europees Parlement 
noch de Raad bij het verstrijken van deze 
termijn bezwaar hebben aangetekend 
tegen de gedelegeerde handeling, wordt 
deze handeling gepubliceerd in het 
Publicatieblad van de Europese Unie en 
treedt ze in werking op de in de handeling 
bepaalde datum.
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3. Indien het Europees Parlement of de 
Raad bezwaar aantekent tegen de 
gedelegeerde handeling, treedt deze niet 
in werking. De instelling die bezwaar 
aantekent tegen de gedelegeerde 
handeling, geeft aan om welke redenen zij 
dit doet.

Or. en

Motivering

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

De termijn moet lang genoeg zijn, rekening houdend met de procedures van het Europees 
Parlement en de recesperiodes.

Amendement 1634
Vicky Ford

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 50

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Twee jaar na de in artikel 54 genoemde 
datum onderwerpt de Commissie de 
toepassing en de werkingssfeer van de 
onderhavige richtlijn op basis van een 
openbare raadpleging en na overleg met de 
bevoegde autoriteiten aan een evaluatie.
Hierbij zal ook rekening worden 
gehouden met de internationale 
ontwikkelingen en het overleg met derde 
landen en internationale organisaties.

1. Uiterlijk op …* onderwerpt de 
Commissie de toepassing en de 
werkingssfeer van de onderhavige richtlijn 
op basis van een openbare raadpleging en 
na overleg met de bevoegde autoriteiten 
aan een evaluatie en beoordeelt ze de 
invloed ervan op:

a) de beschikbaarheid van 
beleggingskapitaal voor bedrijven die in 
de Unie gevestigd zijn, en met name voor 
innoverende bedrijven;
b) het investeringsvolume van de Unie in 
derde landen, en met name in 
ontwikkelingslanden;
c) het beleggingsrendement van 
pensioenfondsen die gevestigd zijn of 
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werkzaam zijn in de Unie, met bijzondere 
aandacht voor de demografische 
ontwikkelingen in de Unie.

De Commissie dient bij het Europees 
Parlement en de Raad een verslag 
daarover in, dat vergezeld gaat van 
passende voorstellen. 

2. De Commissie beoordeelt in overleg 
met het Europees Parlement en de Raad 
of het nodig is deze richtlijn te wijzigen, in 
het licht van de ontwikkelingen op de 
markt en de overeenkomstig lid 1 
verzamelde informatie, en rekening 
houdend met zowel de bescherming van 
de consumenten als met het 
concurrentievermogen. Indien het nodig 
blijkt de richtlijn te wijzigen, moet de 
Commissie uiterlijk op …* bij het 
Europees Parlement en de Raad een 
voorstel indienen.
* PB datum invoegen: drie jaar na de in 
artikel 54 opgenomen datum.

Or. en

Amendement 1635
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 50 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Twee jaar na de in artikel 54 genoemde 
datum onderwerpt de Commissie de 
toepassing en de werkingssfeer van de 
onderhavige richtlijn op basis van een 
openbare raadpleging en na overleg met de 
bevoegde autoriteiten aan een evaluatie. 
Hierbij zal ook rekening worden gehouden 
met de internationale ontwikkelingen en 
het overleg met derde landen en 
internationale organisaties.

Uiterlijk op …* onderwerpt de Commissie 
de toepassing en de werkingssfeer van de 
onderhavige richtlijn op basis van een 
openbare raadpleging en na overleg met de 
bevoegde autoriteiten aan een evaluatie, 
rekening houdend met de nationale 
belastingregelingen. Hierbij zal ook 
rekening worden gehouden met de 
internationale ontwikkelingen en het 
overleg met derde landen en internationale 
organisaties.

* PB datum invoegen: twee jaar na de in 
artikel 54 opgenomen datum.

Or. en
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Amendement 1636
Wolf Klinz

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 50 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie dient uiterlijk op …* een 
voorstel in om deze richtlijn te herzien, 
waarmee criteria worden ingevoerd om te 
zorgen voor gelijkwaardigheid met derde 
landen. De Commissie beoordeelt onder 
welke voorwaarden een in de Unie 
gevestigde BAB de toelating heeft om 
aandelen of rechten van deelneming in 
een AB met zetel in een derde land te 
verhandelen, afhankelijk van 
kennisgevingsprocedures. Bovendien 
beoordeelt de Commissie onder welke 
voorwaarden een in een derde land 
gevestigde BAB de toelating heeft om 
aandelen of rechten van deelneming in 
een AB aan professionele beleggers in de 
Unie te verhandelen.
De Commissie tracht te zorgen voor 
gelijkwaardigheid met derde landen. De 
gelijkwaardigheidsvereisten omvatten 
gelijkwaardigheid van regelgeving en 
toezicht, wederkerigheid van de 
markttoegang en een overeenkomst 
inzake de uitwisseling van informatie 
tussen de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaat van herkomst van de BAB en de 
bevoegde autoriteit van het derde land.
* PB datum invoegen: vijf jaar na de in 
artikel 54 opgenomen datum.

Or. en

Motivering

Mogelijke gelijkwaardigheid moet na een herzieningsperiode van vijf jaar opnieuw worden 
beoordeeld. Hierdoor kan rekening worden gehouden met globale ontwikkelingen en is er tijd 
om de werking van deze richtlijn te beoordelen.
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Amendement 1637
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 50 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Alvorens de toepassing en het 
toepassingsgebied van deze richtlijn te 
herzien, dient de Commissie voorstellen in 
om richtlijn 2006/48/EG en richtlijn 
2006/49/EG te wijzigen om te zorgen voor 
gepaste kapitaalvereisten voor de 
financiële instellingen die zaken doen met 
AB's, rekening houdend met de gelopen 
risico's, de algemene financiële stabiliteit 
en mogelijke belangenconflicten.

Or. en

Amendement 1638
Derk Jan Eppink

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 51

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

BAB's die vóór [de omzettingstermijn van 
deze richtlijn] in de Gemeenschap actief 
zijn, nemen alle nodige maatregelen om 
aan deze richtlijn te voldoen, en dienen 
uiterlijk één jaar na de omzettingstermijn 
van deze richtlijn een aanvraag voor een 
vergunning in.

BAB's die reeds vóór …* beschikken over 
een vergunning in hun lidstaat van 
herkomst en alle AB's die door hen 
worden beheerd, worden geacht over een 
vergunning in de zin van deze richtlijn te 
beschikken. Deze vergunningen zijn 
geldig in de zin van deze richtlijn indien is 
voldaan aan de volgende voorwaarden:
a) in de wetgeving van de lidstaat waar de 
BAB een vergunning heeft is voorzien dat 
de BAB de vereisten met betrekking tot 
gedragsregels, belangenconflicten en 
risicobeheer moet naleven; en
b) de BAB heeft vóór …* bij de bevoegde 
autoriteit van de lidstaat van herkomst 



PE439.135v01-00 152/184 AM\805044NL.doc

NL

verklaard in staat te zijn alle toepasselijke 
voorschriften uit hoofde van deze richtlijn 
na te leven.
* PB datum invoegen: de in artikel 54 
opgenomen datum.

Or. en

Motivering

BAB's die reeds in hun land van herkomst over een vergunning beschikken, moeten worden 
geacht over een vergunning in de zin van deze richtlijn te beschikken indien aan bepaalde 
voorwaarden is voldaan.

Amendement 1639
Burkhard Balz

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 51

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

BAB's die vóór [de omzettingstermijn van 
deze richtlijn] in de Gemeenschap actief 
zijn, nemen alle nodige maatregelen om 
aan deze richtlijn te voldoen, en dienen 
uiterlijk één jaar na de omzettingstermijn 
van deze richtlijn een aanvraag voor een 
vergunning in.

BAB's die vóór …* in de Gemeenschap 
gevestigd zijn, nemen alle nodige 
maatregelen om aan deze richtlijn te 
voldoen, en dienen uiterlijk op …** een 
aanvraag voor een vergunning in in hun 
lidstaat van herkomst. BAB's moeten deze 
richtlijn niet naleven en moeten geen 
aanvraag voor een vergunning indienen 
om beheersdiensten te verlenen met 
betrekking tot AB's die werden gevestigd 
vóór …*.
* PB datum invoegen: de in artikel 54 
opgenomen datum.
** PB datum invoegen: drie jaar na de in 
artikel 54 opgenomen datum.

Or. en

Motivering

Het is van belang dat in de richtlijn een grandfather-clausule wordt opgenomen en dat BAB's, 
en vooral degenen die in AB's beleggen, voldoende tijd krijgen om zich aan de nieuwe regels 
aan te passen, vooral wanneer het hier fondsen van het closed-end-type betreft.
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Amendement 1640
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 51

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

BAB's die vóór [de omzettingstermijn van 
deze richtlijn] in de Gemeenschap actief 
zijn, nemen alle nodige maatregelen om 
aan deze richtlijn te voldoen, en dienen 
uiterlijk één jaar na de omzettingstermijn 
van deze richtlijn een aanvraag voor een 
vergunning in.

BAB's die vóór …* in de Gemeenschap 
gevestigd zijn, nemen alle nodige 
maatregelen om aan deze richtlijn te 
voldoen, en dienen uiterlijk op …** een 
aanvraag voor een vergunning in. BAB's 
moeten deze richtlijn niet naleven en 
moeten geen aanvraag voor een 
vergunning indienen om beheersdiensten 
te verlenen met betrekking tot AB's die 
werden gevestigd vóór …*.
* PB datum invoegen: de in artikel 54 
opgenomen datum.
** PB datum invoegen: drie jaar na de in 
artikel 54 opgenomen datum.

Or. en

Motivering

Het is van belang dat in de richtlijn een grandfather-clausule wordt opgenomen en dat BAB's, 
en vooral degenen die in AB's beleggen, voldoende tijd krijgen om zich aan de nieuwe regels 
aan te passen, vooral omdat die betrekking hebben op fondsen van het closed-end-type.

Amendement 1641
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 51

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

BAB's die vóór [de omzettingstermijn van 
deze richtlijn] in de Gemeenschap actief 
zijn, nemen alle nodige maatregelen om 
aan deze richtlijn te voldoen, en dienen 
uiterlijk één jaar na de omzettingstermijn 

BAB's die vóór …* in de Gemeenschap 
actief zijn, nemen alle nodige maatregelen 
om aan deze richtlijn te voldoen, en dienen 
uiterlijk op …** een aanvraag voor een 
vergunning in. Indien nieuwe rechten van 
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van deze richtlijn een aanvraag voor een 
vergunning in.

deelneming of aandelen in een bepaald 
AB niet worden uitgegeven of verhandeld 
na …*, is deze vereiste niet van 
toepassing op het beheer van dit AB.
* PB datum invoegen: de in artikel 54 
opgenomen datum.
** PB datum invoegen: één jaar na de in 
artikel 54 opgenomen datum.

Or. en

Amendement 1642
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 51

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

BAB's die vóór [de omzettingstermijn van 
deze richtlijn] in de Gemeenschap actief 
zijn, nemen alle nodige maatregelen om 
aan deze richtlijn te voldoen, en dienen 
uiterlijk één jaar na de omzettingstermijn 
van deze richtlijn een aanvraag voor een 
vergunning in.

1. BAB's die vóór …* in de Gemeenschap 
gevestigd zijn, nemen alle nodige 
maatregelen om aan deze richtlijn te 
voldoen, en dienen uiterlijk op …** een 
aanvraag voor een vergunning in.

* PB datum invoegen: de in artikel 54 
opgenomen datum.
** PB datum invoegen: drie jaar na de in 
artikel 54 opgenomen datum.

Or. en

Motivering

Het is van belang dat in de richtlijn een grandfather-clausule wordt opgenomen en dat BAB's, 
en vooral degenen die in AB's beleggen, voldoende tijd krijgen om zich aan de nieuwe regels 
aan te passen, vooral omdat die betrekking hebben op fondsen van het closed-end-type.
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Amendement 1643
Wolf Klinz

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 51

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

BAB's die vóór [de omzettingstermijn van 
deze richtlijn] in de Gemeenschap actief 
zijn, nemen alle nodige maatregelen om 
aan deze richtlijn te voldoen, en dienen 
uiterlijk één jaar na de omzettingstermijn 
van deze richtlijn een aanvraag voor een 
vergunning in.

BAB's die vóór …* in de Gemeenschap 
actief zijn, nemen alle nodige maatregelen 
om aan deze richtlijn te voldoen, en dienen 
uiterlijk op …** een aanvraag voor een 
vergunning in.

* PB datum invoegen: de in artikel 54 
opgenomen datum.
** PB datum invoegen: twee jaar na de in 
artikel 54 opgenomen datum.

Or. en

Motivering

De termijn van één jaar lijkt zeer kort en moet omwille van praktische redenen worden 
verlengd tot twee jaar.

Amendement 1644
Pascal Canfin

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 51

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

BAB's die vóór [de omzettingstermijn van 
deze richtlijn] in de Gemeenschap actief 
zijn, nemen alle nodige maatregelen om 
aan deze richtlijn te voldoen, en dienen 
uiterlijk één jaar na de omzettingstermijn 
van deze richtlijn een aanvraag voor een 
vergunning in.

AB's en BAB's die vóór …* in de 
Gemeenschap actief zijn, nemen alle 
nodige maatregelen om aan deze richtlijn 
te voldoen, en dienen uiterlijk op …** een 
aanvraag voor een vergunning in.

* PB datum invoegen: de in artikel 54 
opgenomen datum.
** PB datum invoegen: één jaar na de in 
artikel 54 opgenomen datum.

Or. en



PE439.135v01-00 156/184 AM\805044NL.doc

NL

Motivering

Beleggers moeten over voldoende tijd beschikken om te kunnen voldoen aan de nieuwe 
vereisten die zijn opgenomen in deze richtlijn, zodat ze niet verplicht worden om hun activa te 
verkopen onder slechte voorwaarden.

Amendement 1645
Burkhard Balz

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 51 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een BAB kan uit hoofde van deze 
richtlijn een vergunning aanvragen om in 
de Unie conform deze richtlijn AB's te 
verhandelen die vóór …* zijn opgericht, 
mits de bevoegde autoriteiten de in de 
artikelen 31 en 33 en de beleggers de in 
artikel 20 bedoelde informatie hebben 
ontvangen.
* PB datum invoegen: de in artikel 54 
opgenomen datum.

Or. en

Motivering

Het is van belang dat in de richtlijn een grandfather-clausule wordt opgenomen en dat BAB's, 
en vooral degenen die in AB's beleggen, voldoende tijd krijgen om zich aan de nieuwe regels 
aan te passen, vooral wanneer het hier fondsen van het closed-end-type betreft.

Amendement 1646
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 51 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

BAB's mogen zonder vergunning AB's 
blijven beheren die vóór …* werden 
gevestigd, op voorwaarde dat er geen 
nieuwe aandelen worden uitgegeven of 
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andere nieuwe belangen worden 
gecreëerd in deze AB's die in de Unie 
worden verhandeld na ...*. Indien deze 
BAB's over een vergunning beschikken, 
moeten ze deze richtlijn niet naleven.
* PB datum invoegen: de in artikel 54 
opgenomen datum.

Or. en

Motivering

Het is van belang dat in de richtlijn een grandfather-clausule wordt opgenomen en dat BAB's, 
en vooral degenen die in AB's beleggen, voldoende tijd krijgen om zich aan de nieuwe regels 
aan te passen, vooral omdat die betrekking hebben op fondsen van het closed-end-type.

Amendement 1647
Corien Wortmann-Kool

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 51 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor zover BAB's AB's beheren van het 
open-end- of het closed-end-type met een 
actieve vastlegging op …*, en die geen 
investeringsverplichtingen aangaan na 
…**, mogen ze deze AB's tot …*** 
blijven beheren zonder vergunning in het 
kader van deze richtlijn.
* PB datum invoegen: datum van 
inwerkingtreding van deze richtlijn.
** PB datum invoegen: vier jaar na de 
datum van inwerkingtreding van deze 
richtlijn.
*** PB datum invoegen: 20 jaar na de 
datum van inwerkingtreding van deze 
richtlijn.

Or. en

Motivering

Currently the proposal for the AIFM Directive only includes one transitional provision for 
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AIFM managing. AIF that are currently in existence (also referred to as ‘grandfathering'). 
This provision has a very limited scope. Investors will be confronted with very significant 
costs and, potentially, losses if they would need to withdraw in a shortterm period from AIF 
that no longer qualify. The current grandfathering provision only applies to certain closed-
end funds. However, also for open-end or semi open-end funds problems can arise if a large 
group of institutional investors is forced to sell on the market because the AIF they have 
invested in can no longer be marketed and/or managed by their AIFM under the AIFM 
Directive. Therefore it is suggested to – at the very least – implement a provision stating that 
investments in a non-EU AIF of a non-EU AIFM at the time of the entry into force of the 
AIFM Directive are deemed to have taken place at the initiative of the institutional investor 
and can therefore be continued.

Amendement 1648
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 51 – alinea 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikelen 31 t/m 33 van deze richtlijn zijn 
niet van toepassing op de verhandeling 
van aandelen en rechten van deelneming 
in AB's waarvoor een openbaar aanbod 
geldt volgens een prospectus dat is 
opgesteld en gepubliceerd overeenkomstig 
Richtlijn 2003/71/EG.

Or. en

Motivering

Het is van belang dat in de richtlijn een grandfather-clausule wordt opgenomen en dat BAB's, 
en vooral degenen die in AB's beleggen, voldoende tijd krijgen om zich aan de nieuwe regels 
aan te passen, vooral omdat die betrekking hebben op fondsen van het closed-end-type.
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Amendement 1649
Corien Wortmann-Kool

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 51 – alinea 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Professionele beleggers die gevestigd zijn 
in de Unie en die op …* geïnvesteerd 
hebben in een AB dat is gevestigd in een 
derde land, mogen in dergelijk AB blijven 
investeren aangezien deze investering 
wordt geacht te hebben plaatsgevonden op 
initiatief van de professionele belegger.
* PB datum invoegen: datum van 
inwerkingtreding van deze richtlijn.

Or. en

Motivering

Currently the proposal for the AIFM Directive only includes one transitional provision for 
AIFM managing. AIF that are currently in existence (also referred to as ‘grandfathering'). 
This provision has a very limited scope. Investors will be confronted with very significant 
costs and, potentially, losses if they would need to withdraw in a shortterm period from AIF 
that no longer qualify. The current grandfathering provision only applies to certain closed-
end funds. However, also for open-end or semi open-end funds problems can arise if a large 
group of institutional investors is forced to sell on the market because the AIF they have 
invested in can no longer be marketed and/or managed by their AIFM under the AIFM 
Directive. Therefore it is suggested to – at the very least – implement a provision stating that 
investments in a non-EU AIF of a non-EU AIFM at the time of the entry into force of the 
AIFM Directive are deemed to have taken place at the initiative of the institutional investor 
and can therefore be continued.

Amendement 1650
Pascal Canfin

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 51 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De beperkingen met betrekking tot het 
beleggingsbeleid die zijn opgenomen in 
artikel 35 van deze richtlijn moeten 
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onmiddellijk worden geïmplementeerd 
voor nieuwe beleggingen.

Or. en

Motivering

Beleggers moeten over voldoende tijd beschikken om te kunnen voldoen aan de nieuwe 
vereisten die zijn opgenomen in deze richtlijn, zodat ze niet verplicht worden om hun activa te 
verkopen onder slechte voorwaarden.

Amendement 1651
Pascal Canfin

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 51 – alinea 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Beleggers hebben drie jaar de tijd om te 
voldoen aan deze richtlijn met betrekking 
tot beleggingen die zijn gedaan vóór …* 
in AB's van het open-end-type die niet 
over een vergunning beschikken.
* PB datum invoegen: de in artikel 54 
opgenomen datum.

Or. en

Motivering

Beleggers moeten over voldoende tijd beschikken om te kunnen voldoen aan de nieuwe 
vereisten die zijn opgenomen in deze richtlijn, zodat ze niet verplicht worden om hun activa te 
verkopen onder slechte voorwaarden.

Amendement 1652
Pascal Canfin

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 51 – alinea 1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor beleggingen in AB's van het closed-
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end-type die niet over een vergunning 
beschikken, zijn de vereisten van deze 
richtlijn op het vlak van het 
beleggingsbeleid niet van toepassing op 
beleggers zolang er geen rechten van 
deelneming of aandelen worden 
terugbetaald door het AB zonder 
vergunning.
* PB datum invoegen: de in artikel 54 
opgenomen datum.

Or. en

Motivering

Beleggers moeten over voldoende tijd beschikken om te kunnen voldoen aan de nieuwe 
vereisten die zijn opgenomen in deze richtlijn, zodat ze niet verplicht worden om hun activa te 
verkopen onder slechte voorwaarden.

Amendement 1653
Pervenche Berès

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 51 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 51 bis
Alternatieve beleggingsfondsen voor 

microfinanciering
Om een passend regelgevingskader te 
ontwikkelen voor de activacategorie 
beleggingsfondsen voor 
microfinanciering, stelt de Commissie, in 
overeenstemming met het 
proportionaliteitsbeginsel, een specifiek 
regelgevingskader voor inzake 
beleggingsfondsen voor 
microfinanciering, bijvoorbeeld door ze 
op te nemen in haar wijziging van 
Richtlijn 2009/65/EG.

Or. en
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Motivering

Het proportionaliteitsbeginsel moet zorgen voor gepaste regelgeving die is aangepast aan de 
bijzondere kenmerken van bepaalde soorten fondsen, zoals fondsen voor microfinanciering, 
zonder ze buiten het toepassingsgebied van deze richtlijn te doen vallen. Ze moeten aan bod 
komen in de komende ICBE V-richtlijn.

Amendement 1654
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 52
 Richtlijn 2004/39/EG
Artikel 19 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 52 Schrappen
Wijziging van Richtlijn 2004/39/EG

Aan artikel 19, lid 6, van 
Richtlijn 2004/39/EG wordt het volgende 
streepje toegevoegd:
"- de dienst heeft geen betrekking op een 
AB in de zin van artikel 3, onder a), van 
[Richtlijn xx/xx/EG]".

Or. en

Motivering

De indeling van een AB als een niet-complex of een complex instrument moet blijven
afhangen van de toepassing van de criteria die zijn opgenomen in artikel 38 van de MiFID-
uitvoeringsrichtlijn.

Amendement 1655
Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 53
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 50 bis
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 53 Schrappen
Wijziging van Richtlijn 2009/…/EG

Richtlijn 2009/XX/EG wordt als volgt 
gewijzigd:
Het volgende nieuwe artikel 50 bis wordt 
ingevoegd:
"Om de sectoroverschrijdende 
consistentie te waarborgen en een slechte 
afstemming van belangen tussen 
ondernemingen die leningen in 
verhandelbare effecten en andere 
financiële instrumenten "herverpakken" 
(initiators), en icbe's die in deze effecten 
of andere financiële instrumenten 
beleggen, te voorkomen, stelt de 
Commissie uitvoeringsmaatregelen vast 
voor:
a) de vereisten waaraan de initiator moet 
voldoen opdat een icbe mag beleggen in 
effecten of andere financiële 
instrumenten van dit type die na 
1 januari 2011 zijn uitgegeven, met 
inbegrip van vereisten die waarborgen dat 
de initiator een netto economisch belang 
aanhoudt van niet minder dan 5%;
b) kwalitatieve vereisten waaraan icbe's 
moeten voldoen die in deze effecten of 
andere financiële instrumenten beleggen.
Deze uitvoeringsmaatregelen tot wijziging 
van de onderhavige richtlijn , door deze 
aan te vullen, worden vastgesteld volgens 
de regelgevingsprocedure met toetsing als 
bedoeld in artikel 107, lid 2."

Or. en

Motivering

Indien deze tekst wordt aangepast, zouden eveneens verschillende andere artikelen van de 
ICBE-richtlijn moeten worden aangepast om "gedelegeerde handelingen" in te voeren. Dit is 
niet de geschikte plaats om dergelijke belangrijke wijzigingen voor te stellen. De Commissie 
zou een voorstel tot herziening van de relevante delen van de ICBE-richtlijn moeten indienen.
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Amendement 1656
Wolf Klinz

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 53
Richtlijn 2009/65/EG
 Artikel 50 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 53 Schrappen
Wijziging van Richtlijn 2009/…/EG

Richtlijn 2009/XX/EG wordt als volgt 
gewijzigd:
Het volgende nieuwe artikel 50 bis wordt 
ingevoegd:
"Om de sectoroverschrijdende 
consistentie te waarborgen en een slechte 
afstemming van belangen tussen 
ondernemingen die leningen in 
verhandelbare effecten en andere 
financiële instrumenten "herverpakken" 
(initiators), en icbe's die in deze effecten 
of andere financiële instrumenten 
beleggen, te voorkomen, stelt de 
Commissie uitvoeringsmaatregelen vast 
voor:
a) de vereisten waaraan de initiator moet 
voldoen opdat een icbe mag beleggen in 
effecten of andere financiële 
instrumenten van dit type die na 
1 januari 2011 zijn uitgegeven, met 
inbegrip van vereisten die waarborgen dat 
de initiator een netto economisch belang 
aanhoudt van niet minder dan 5%;
b) kwalitatieve vereisten waaraan icbe's 
moeten voldoen die in deze effecten of 
andere financiële instrumenten beleggen.
Deze uitvoeringsmaatregelen tot wijziging 
van de onderhavige richtlijn , door deze 
aan te vullen, worden vastgesteld volgens 
de regelgevingsprocedure met toetsing als 
bedoeld in artikel 107, lid 2."
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Or. en

Amendement 1657
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 53
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 50 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Richtlijn 2009/XX/EG wordt als volgt 
gewijzigd:

Richtlijn 2009/65/EG wordt als volgt 
gewijzigd:

Het volgende nieuwe artikel 50 bis wordt 
ingevoegd:

Het volgende nieuwe artikel 50 bis wordt 
ingevoegd:

"Om de sectoroverschrijdende consistentie 
te waarborgen en een slechte afstemming 
van belangen tussen ondernemingen die 
leningen in verhandelbare effecten en 
andere financiële instrumenten 
"herverpakken" (initiators), en icbe's die 
in deze effecten of andere financiële 
instrumenten beleggen, te voorkomen, stelt 
de Commissie uitvoeringsmaatregelen
vast voor:

"Om de sectoroverschrijdende consistentie 
te waarborgen en een slechte afstemming 
van belangen tussen initiators in de zin 
van artikel 4, punt 41, van Richtlijn 
2006/48/EG en icbe's die in deze effecten 
of andere financiële instrumenten 
beleggen, te voorkomen, stelt de 
Commissie gedelegeerde handelingen vast 
voor:

a) de vereisten waaraan de initiator moet 
voldoen opdat een icbe mag beleggen in 
effecten of andere financiële instrumenten 
van dit type die na 1 januari 2011 zijn 
uitgegeven, met inbegrip van vereisten die 
waarborgen dat de initiator een netto 
economisch belang aanhoudt van niet 
minder dan 5%;

a) de vereisten waaraan de initiator moet 
voldoen opdat een icbe mag beleggen in 
effecten of andere financiële instrumenten 
van dit type die na 1 januari 2011 zijn 
uitgegeven, met inbegrip van de vereisten 
dat de initiator:

( )i een netto economisch belang aanhoudt 
van niet minder dan 5% bij de uitgifte van 
effecten, en
(ii) in het prospectus of andere 
documentatie bij de uitgifte van dergelijke 
effecten opgeeft dat hij een dergelijk 
belang heeft en zal aanhouden 
(Verklaring van de initiator); en

b) kwalitatieve vereisten waaraan icbe's 
moeten voldoen die in deze effecten of 

)b  kwalitatieve vereisten waaraan icbe's 
moeten voldoen die in deze effecten of 
andere financiële instrumenten beleggen.
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andere financiële instrumenten beleggen.

Icbe's mogen gedurende de gehele 
bestaansperiode van dergelijke effecten 
vertrouwen op de Verklaring van de 
initiator, wanneer zij bepalen of zij 
beleggen in dergelijke effecten.

Deze uitvoeringsmaatregelen tot wijziging 
van de onderhavige richtlijn, door deze aan 
te vullen, worden vastgesteld volgens de 
regelgevingsprocedure met toetsing als 
bedoeld in artikel 107, lid 2."

Deze handelingen tot wijziging van de 
onderhavige richtlijn, door deze aan te 
vullen, worden vastgesteld volgens de in 
artikel 49 bis, artikel 49 ter en artikel 49 
quater bedoelde procedure."

Or. en

Motivering

Ter wille van de concordantie tussen de Icbe-richtlijn en de BAB-richtlijn. Van beleggers mag 
niet worden gevraagd ervoor te zorgen dat de uitgevende instelling/initiator een netto 
economisch belang aanhoudt in zijn portefeuille, aangezien de verplichting rechtstreeks zou 
moeten gelden voor de uitgevende instelling/initiator. AB's mogen vertrouwen op de 
verklaring van een uitgevende instelling/initiator gedurende de bestaansperiode van 
dergelijke effecten.

Amendement 1658
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 53
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 50 bis – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om de sectoroverschrijdende consistentie 
te waarborgen en een slechte afstemming 
van belangen tussen ondernemingen die 
leningen in verhandelbare effecten en 
andere financiële instrumenten 
"herverpakken" (initiators), en icbe's die in 
deze effecten of andere financiële 
instrumenten beleggen, te voorkomen, stelt
de Commissie uitvoeringsmaatregelen vast 
voor:

De lidstaten nemen alle stappen die 
redelijkerwijs nodig zijn om de 
sectoroverschrijdende consistentie te 
waarborgen en een slechte afstemming van 
belangen tussen ondernemingen die 
leningen in effecten en andere financiële 
instrumenten herverpakken (initiators), en 
icbe's die in deze effecten of andere 
financiële instrumenten beleggen, te 
voorkomen. De Commissie stelt
uitvoeringsmaatregelen vast voor:

Or. en
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Motivering

Ter wille van de concordantie tussen de Icbe-richtlijn en de BAB-richtlijn. Van beleggers mag 
niet worden gevraagd ervoor te zorgen dat de uitgevende instelling/initiator een netto 
economisch belang aanhoudt in zijn portefeuille, aangezien de verplichting rechtstreeks zou 
moeten gelden voor de uitgevende instelling/initiator. AB's mogen vertrouwen op de 
verklaring van een uitgevende instelling/initiator gedurende de bestaansperiode van 
dergelijke effecten.

Amendement 1659
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 53 bis (nieuw)
Richtlijn 2003/6/EG
Artikel 1 – lid 1 – punten 7 bis en 7 ter (nieuw) en artikel 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 53 bis
Wijziging van Richtlijn 2003/6/EG

Richtlijn 2003/6/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 28 januari 
2003 betreffende handel met 
voorwetenschap en marktmanipulatie 
(marktmisbruik) wordt als volgt gewijzigd:
1. de volgende punten worden toegevoegd 
aan het eerste lid van artikel 1:
"7 bis. "baissetransactie": verkoop van 
een effect dat de verkoper niet bezit en 
verkoop die voltooid is met de levering van 
een door of namens de verkoper geleend 
effect.
7 ter. "ongedekte baissetransactie": 
baissetransactie waarbij de verkoper het 
effect dat moet worden geleverd aan de 
koper niet heeft geleend of wanneer hij 
geen overeenkomst heeft afgesloten voor 
het lenen hiervan vóór of op het moment 
dat de opdracht voor de transactie wordt 
doorgestuurd."
2. het volgende artikel wordt ingevoegd:

"Artikel 5 bis
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Om baissetransacties te reglementeren en 
ongedekte baissetransacties van gewone 
aandelen, met inbegrip van effecten die 
toegang geven tot de aandelen van een 
uitgevende instelling, te verbieden, neemt 
de Commissie gedelegeerde handelingen 
aan voor:
a) de verplichte melding van 
baissetransacties door marktdeelnemers 
aan de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaat van herkomst, van de in termen 
van liquiditeit meest relevante markt en 
van de lidstaat waar de uitgevende 
instelling haar statutaire zetel heeft, 
wanneer bepaalde drempels op het vlak 
van aandelenbezit worden overschreden, 
en de openbaarmaking van dergelijke 
meldingen wanneer bepaalde drempels op 
het vlak van aandelenbezit worden 
overschreden;
b) het markeren van opdrachten door 
financiële tussenpersonen om 
baissetransacties te onderscheiden van 
andere soorten verkoop;
c) het opstellen van documentatie door de 
marktdeelnemers waarin wordt getoond 
dat ze, alvorens de baissetransactie af te 
sluiten of een verbinding daartoe aan te 
gaan, de aandelen hebben geleend of een 
overeenkomst hebben afgesloten om dit te 
doen;
d) de vereiste dat marktdeelnemers de 
aandelen die ze hebben verkocht niet later 
dan drie dagen na de transactiedatum 
leveren en dat ze de verkochte aandelen 
opnieuw inkopen wanneer ze deze 
aandelen niet binnen de gevraagde 
termijn hebben kunnen leveren;
e) het verlenen van de gepaste 
bevoegdheden aan de bevoegde 
autoriteiten om het niet-naleven van 
letters a) t/m d) te kunnen bestraffen;
f) het verlenen van de gepaste 
bevoegdheden aan de bevoegde 
autoriteiten om in uitzonderlijke gevallen 
de totstandbrenging of verhoging van een 
netto korte positie met betrekking tot 
gewone aandelen waarvan de prijs 
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aanzienlijk is gedaald, te verbieden;
g) de vereiste dat de bevoegde autoriteiten 
overleg plegen via de Europese Autoriteit 
voor effecten en markten vóór in 
uitzonderlijke gevallen de 
totstandbrenging of verhoging van een 
netto korte positie op een bepaald 
marktsegment of op alle markten te 
verbieden ingeval van een aanzienlijke 
daling van de markt.".

Or. en

Motivering

The report on short selling issued by the Committee of European Securities Regulators on 8 
July 2009 confines its analysis and proposals to the issue of transparency and does not 
address questions of trading procedures, settlement cycles or sanctions for non-compliance 
with rules and regulations. As a result, the procedures and rules on short selling are 
inadequate or non existent at the European Union level and the few measures that exist vary 
greatly between the various Member States. This contrasts sharply with the stringent 
regulatory measures introduced in the United States, especially on 14 and 15 October 2008, 
by the Securities and Exchange Commission to regulate short selling. It is therefore time to 
adopt an appropriate regulatory framework at the EU level.

Amendement 1660
Pervenche Berès

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 53 bis (nieuw)
Richtlijn 2006/48/EG
Bijlage XI – punt 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 53 bis
Wijziging van Richtlijn 2006/48/EG 

Aan Bijlage XI van Richtlijn 2006/48/EG 
wordt het volgende punt toegevoegd:
"3 bis. Voor het verrichten van de in 
artikel 124, lid 3, bedoelde bepaling, 
houden de bevoegde autoriteiten met 
name toezicht op de posities van een 
kredietinstelling die hefboomfinanciering 
uitmaken voor alternatieve 
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beleggingsfondsen in overeenstemming 
met Richtlijn 2010/…/EG [inzake 
beheerders van alternatieve 
beleggingsfondsen].".

Or. en

Motivering

Banken en hun toezichthouders zijn verantwoordelijk voor risicobeheersing en moeten 
daarom belast zijn met het houden van toezicht op hefboomfinanciering. Dit moet worden 
verduidelijkt door middel van een wijziging van de richtlijn inzake kapitaalvereisten.

Amendement 1661
Bernd Lange

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 53 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 53 bis
Verhouding tot andere bepalingen van de 

Unie en tot nationale bepalingen
Deze richtlijn doet geen afbreuk aan de 
procedures voor informatieverstrekking, 
raadpleging en, in voorkomend geval, 
participatie waarin het nationaal recht 
voorziet, in het bijzonder op grond van 
richtlijnen 2009/38/EG, 2001/86/EG, 
2002/14/EG en 2004/25/EG.

Or. en

Amendement 1662
Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 53 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 53 bis



AM\805044NL.doc 171/184 PE439.135v01-00

NL

Verhouding tot andere bepalingen van de 
Unie en tot nationale bepalingen

Deze richtlijn doet geen afbreuk aan de 
procedures voor informatieverstrekking, 
raadpleging en, in voorkomend geval, 
participatie waarin het nationaal recht 
voorziet, in het bijzonder op grond van 
richtlijnen 2009/38/EG, 2001/86/EG, 
2002/14/EG en 2004/25/EG.

Or. en

Amendement 1663
Astrid Lulling

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 54 – lid 1 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten kunnen tijdens deze 
driejarige periode professionele beleggers 
in de Unie toestaan op eigen initiatief te 
beleggen in AB's die gevestigd zijn binnen 
de Unie of in een derde land en die 
worden beheerd door een BAB die in een 
derde land is gevestigd, zonder te voldoen 
aan de in artikel 39 opgenomen 
voorwaarden. 

Or. en

Motivering

Dit amendement werd ingevoegd om te verduidelijken dat de lidstaten tijdens de driejarige 
periode professionele beleggers in de Unie kunnen toestaan op eigen initiatief te beleggen in 
AB's die buiten de Unie gevestigd zijn en die worden beheerd door een BAB die in een derde 
land is gevestigd, zelfs indien deze BAB niet voldoet aan de in artikel 39 opgenomen 
voorwaarden met betrekking tot gelijkwaardigheid.
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Amendement 1664
Astrid Lulling

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage I bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

BIJLAGE I bis
Taken die een BAB mag vervullen:
1. Beleggingsbeheersdiensten
a) portefeuillebeheer;
b) risicobeheer;
c) waardering en prijsstelling.
2. Administratiediensten
a) berekening van de intrinsieke waarde 
per recht van deelneming op basis van de 
waarderingsbeginselen die zijn 
opgenomen in de oprichtingsdocumenten 
en het prospectus;
b) bijhouden van een deelnemersregister;
c) bijhouden van registers;
d) uitgifte en terugbetaling van rechten 
van deelneming/aandelen;
e) uitvoeren van de wettelijk verplichte en 
voor het fondsbeheer vereiste 
werkzaamheden op het gebied van de 
verslaglegging (met inbegrip van 
belastingaangiften);
f) behandelen van verzoeken om 
inlichtingen van cliënten;
g) toezien op de naleving van de 
regelgeving;
h) bepalen van de bestemming van de 
inkomsten;
i) afwikkelen van contracten (met 
inbegrip van de verzending van 
deelbewijzen);
j) verlenen van domiciliëringsdiensten.
3. Marketingdiensten
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Or. en

Motivering

Deze bijlage is gebaseerd op de overeenkomstige bijlage in de icbe IV-richtlijn. Zie ook 
Bijlage I van het herziene compromisvoorstel van het voorzitterschap van 15 december 2009 
en het verslag-Gauzès (amendement 138).

Amendement 1665
Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage I bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

BIJLAGE I bis
Taken die een BAB mag vervullen:
1. Beheer van beleggingen
a) portefeuillebeheer;
b) risicobeheer.
2. Administratie
a) uitvoeren van de wettelijk verplichte en 
voor het fondsbeheer vereiste 
werkzaamheden op het gebied van de 
verslaglegging;
b) behandelen van verzoeken om 
inlichtingen van cliënten;
c) waardering en prijsstelling (met 
inbegrip van belastingaangiften);
d) toezien op de naleving van de 
regelgeving;
e) bijhouden van een deelnemersregister;
f) bepalen van de bestemming van de 
inkomsten;
g) uitgifte en terugbetaling van rechten 
van deelneming/aandelen;
h) afwikkelen van contracten (met
inbegrip van de verzending van 
deelbewijzen);
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i) bijhouden van registers.
3. Verhandelen.

Or. en

Motivering

Ter nadere omschrijving van de beheersactiviteiten en nevendiensten die BAB's kunnen 
verstrekken. Het overeenkomstig de icbe-richtlijn beperken van de  toegestane beheerdiensten 
tot de kernactiviteiten van collectief vermogensbeheer (als vermeld in lid 3, letter d), en in de 
bijlage), alsook van de volgens artikel 4, letter a) (nieuw) toegestane nevendiensten 
(discretionair vermogensbeheer en bepaalde daarmee samenhangende diensten) is van 
cruciaal belang ter voorkoming van belangenconflicten tussen fiduciaire diensten die worden 
verricht in het kader van vermogensbeheer en andere activiteiten (zoals bankieren, 
verzekeringsdiensten, enz.).

Amendement 1666
Thomas Mann

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage I bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

BIJLAGE I bis
Taken die een BAB mag vervullen:
1. Beheer van beleggingen
a) portefeuillebeheer;
b) risicobeheer.
2. Administratie
a) uitvoeren van de wettelijk verplichte en 
voor het fondsbeheer vereiste 
werkzaamheden op het gebied van de 
verslaglegging;
b) behandelen van verzoeken om 
inlichtingen van cliënten;
c) waardering en prijsstelling (met 
inbegrip van belastingaangiften);
d) toezien op de naleving van de 
regelgeving;
e) bijhouden van een deelnemersregister;
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f) bepalen van de bestemming van de 
inkomsten;
g) uitgifte en terugbetaling van rechten 
van deelneming/aandelen;
h) afwikkelen van contracten (met 
inbegrip van de verzending van 
deelbewijzen);
i) bijhouden van registers.
3. Verhandelen.

Or. en

Amendement 1667
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage I bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

BIJLAGE I bis
Beheersactiviteiten die BAB's mogen 
uitvoeren voor de toepassing van deze 
richtlijn:
1. Beheer van beleggingen
2. Administratie:
a) uitvoeren van de wettelijk verplichte en 
voor het fondsbeheer vereiste 
werkzaamheden op het gebied van de 
verslaglegging;
b) behandelen van verzoeken om 
inlichtingen van cliënten;
c) waardering en prijsstelling (met 
inbegrip van belastingaangiften);
d) toezien op de naleving van de 
regelgeving;
e) bijhouden van een deelnemersregister;
f) bepalen van de bestemming van de 
inkomsten;
g) uitgifte en terugbetaling van rechten 
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van deelneming;
h) afwikkelen van contracten (met 
inbegrip van de verzending van 
deelbewijzen);
i) bijhouden van registers.
3. Verhandelen.

Or. en

Motivering

Ter wille van de concordantie met de Icbe-richtlijn met betrekking tot beheersactiviteiten.

Amendement 1668
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage I bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

BIJLAGE I bis
BELONINGSBELEID

1. Bij de vaststelling en toepassing van het 
beloningsbeleid voor de categorieën van 
medewerkers, inclusief het hogere kader, 
wier beroepswerkzaamheden hun 
risicoprofiel of het risicoprofiel van het 
AB dat ze beheren wezenlijk beïnvloeden, 
nemen de BAB's de volgende beginselen 
in acht:
a) het beloningsbeleid is in 
overeenstemming met en draagt bij aan 
een gezond en doeltreffend risicobeheer 
en moedigt niet aan tot het nemen van 
risico's die niet overeenstemmen met de 
risicoprofielen, het fondsreglement of de 
statuten van de door hen beheerde AB´s;
b) het beloningsbeleid strookt met de 
bedrijfsstrategie, de doelstellingen, de 
waarden en de belangen van de BAB's en 
de AB's die door hen worden beheerd of 
van de beleggers in de AB's, en behelst 
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ook maatregelen die belangenconflicten 
moeten vermijden;
c) het leidinggevend orgaan in zijn 
toezichtfunctie van de BAB's neemt de 
algemene beginselen van het 
beloningsbeleid aan, toets deze op gezette 
tijden en ziet toe op de tenuitvoerlegging 
ervan;
d) de tenuitvoerlegging van het 
beloningsbeleid wordt ten minste eenmaal 
per jaar onderworpen aan een centrale en 
onafhankelijke interne beoordeling om 
deze te toetsen aan het beleid en de 
procedures voor de beloning die het 
leidinggevend orgaan in zijn 
toezichtfunctie heeft aangenomen;
e) medewerkers die betrokken zijn bij 
risicobeheer worden vergoed 
overeenkomstig de verwezenlijking van de 
met hun functies samenhangende 
doelstellingen, ongeacht de prestaties op 
het gebied van de door hen gecontroleerde 
bedrijfsactiviteiten;
f) wanneer de beloning 
prestatiegerelateerd is, is het totale bedrag 
van de beloning gebaseerd op een 
redelijke combinatie van de beoordeling 
van de prestaties van de betrokken 
persoon, het betrokken bedrijfsonderdeel 
of AB en de algemene resultaten van de 
BAB, en bij de beoordeling van de 
persoonlijke prestaties worden zowel 
financiële als niet-financiële criteria 
gehanteerd;
g) prestaties worden beoordeeld in een 
meerjarenkader dat aangepast is aan de 
levenscyclus van het AB dat wordt 
beheerd door de BAB teneinde te 
garanderen dat het beoordelingsproces op 
prestaties op langere termijn is gebaseerd 
en dat de effectieve betaling van 
prestatiegerelateerde 
beloningscomponenten is gespreid over 
een periode die bij het 
terugbetalingsbeleid van het beheerde AB 
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en de beleggingsrisico's ervan aansluit;
h) gegarandeerde variabele beloning is 
uitzonderlijk en gebeurt alleen als er 
nieuw personeel wordt aangeworven en 
blijft beperkt tot het eerste jaar;
i) vaste en variabele componenten van de 
totale beloning zijn evenwichtig verdeeld; 
het aandeel van de vaste component in het 
totale beloningspakket is groot genoeg 
voor het voeren van een volledig flexibel 
beleid inzake variabele 
beloningscomponenten, dat ook de 
mogelijkheid biedt geen variabele 
beloningscomponent uit te betalen;
j) ontslagvergoedingen hangen samen met 
in de loop der tijd gerealiseerde prestaties 
en zijn zodanig vormgegeven dat zij geen 
beloning voor falen zijn;
k) de beoordeling van prestaties, als basis 
voor variabele beloningscomponenten of 
pools van variabele 
beloningscomponenten, omvat een breed 
correctiemechanisme om rekening te 
kunnen houden met alle relevante soorten 
actuele en toekomstige risico's;
l) wanneer een risico aan het licht komt 
waarmee, indien het gekend was wanneer 
een variabele beloning werd uitbetaald, 
rekening zou zijn gehouden bij de 
bepaling van deze beloning, kan een deel 
van deze variabele beloning (ten minste 
20%) ter correctie worden teruggevorderd 
(door middel van een vordering tot 
terugbetaling) door de BAB, maar enkel 
indien het onder letter m) voorziene 
mechanisme niet volstaat om deze 
correctie door te voeren; dit 
terugvorderingsmechanisme blijft 
werkzaam gedurende een periode van ten 
minste vier jaar die aangepast is aan de 
risico's waarmee rekening werd gehouden 
wanneer de beloning werd uitbetaald;
m) een substantieel deel, te weten ten 
minste 50% van de variabele 
beloningscomponent, wordt gespreid over 
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een periode van ten minste vier jaar die 
aangepast is aan de levenscyclus en het 
terugbetalingsbeleid van het betrokken 
AB en die correct aansluit bij de aard van 
de risico's van het AB in kwestie; 
beloningen die volgens uitstelregelingen 
worden uitbetaald, komen niet eerder dan 
naar verhouding ter beschikking; ingeval 
van een variabele beloningscomponent 
met een bijzonder hoog bedrag, wordt 
minstens 60% van dit bedrag gespreid;
n) de variabele beloning, en ook het 
gespreide deel ervan, wordt alleen 
uitgekeerd of definitief verworven als het 
houdbaar is volgens de financiële situatie 
van de gehele BAB, en billijk gelet op de 
prestaties van de bedrijfseenheid, het AB 
en de persoon in kwestie; de totale 
variabele beloning wordt algemeen 
aanzienlijk verlaagd als er sprake is van 
mindere of negatieve financiële prestaties 
van de BAB of van het betrokken AB;
o) de personeelsleden wordt verzocht geen 
gebruik te maken van persoonlijke 
hedgingstrategieën of aan beloning en 
aansprakelijkheid gekoppelde verzekering 
om de risicobeheerseffecten die in hun 
beloningsregelingen zijn ingebed, te 
ondermijnen.
2. De in lid 1 uiteengezette beginselen zijn 
zowel van toepassing op beloning 
uitbetaald door de BAB als op beloning 
uitbetaald door het AB zelf ("carried 
interest").
Lid 1 is van toepassing op het rendement 
voor werknemers op beleggingen in AB's 
beheerd door de BAB en op beloning die 
wordt uitbetaald in verband met de 
liquidatie van een AB. Lid 1, onder m), is 
niet van toepassing op variabele beloning 
die rechtstreeks samenhangt met door de 
BAB ontvangen vergoedingen die niet 
kunnen worden teruggevorderd.
3. BAB's die significant zijn qua omvang, 
of qua omvang van de door hen beheerde 
AB´s, hun interne organisatie en de aard, 



PE439.135v01-00 180/184 AM\805044NL.doc

NL

reikwijdte en complexiteit van hun 
werkzaamheden, stellen een 
remuneratiecommissie in. De 
remuneratiecommissie is zodanig 
samengesteld dat zij een kundig en 
onafhankelijk oordeel kan geven over 
beloningsbeleid en -cultuur en de prikkels 
die worden gecreëerd voor het beheren 
van risico.
De remuneratiecommissie is 
verantwoordelijk voor het voorbereiden 
van beslissingen over beloning, ook van 
beslissingen die gevolgen hebben voor het 
risico en het risicobeheer van de BAB of 
het betrokken AB en die het leidinggevend 
orgaan in zijn toezichtfunctie moet 
nemen. De remuneratiecommissie wordt 
voorgezeten door een lid van het 
leidinggevend orgaan dat geen 
uitvoerende functies bekleedt in de BAB 
in kwestie

Or. en

Motivering

De regels inzake beloning moeten algemene beginselen omvatten, alsook eenvoudige, af te 
dwingen regels, zoals het percentage van de variabele beloning dat kan worden 
teruggevorderd (door middel van terugbetaling) of het deel van de variabele beloning dat 
moet worden gespreid. De regel die wordt voorgesteld is de volgende: ten minste 50% moet 
worden gespreid over een periode van ten minste vier jaar; bovendien kan 20% worden 
teruggevorderd, eveneens vier jaar lang. Deze regels moeten van toepassing zijn op alle 
vormen van beloning.

Amendement 1669
Pascal Canfin

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage I bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

BIJLAGE I bis
BELONINGSBELEID

1. Bij de vaststelling en toepassing van het 
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beloningsbeleid voor de categorieën van 
medewerkers, inclusief het hogere kader, 
wier beroepswerkzaamheden hun 
risicoprofiel of het risicoprofiel van het 
AB dat ze beheren wezenlijk beïnvloeden, 
nemen de BAB's de volgende beginselen 
in acht, op een manier die en voor zover 
dit in overeenstemming is met de omvang 
van de BAB´s en de door hen beheerde 
AB´s, hun interne organisatie en de aard, 
reikwijdte en complexiteit van hun 
werkzaamheden: 
a) het beloningsbeleid is in 
overeenstemming met en draagt bij aan 
een gezond en doeltreffend risicobeheer 
en moedigt niet aan tot het nemen van 
risico's die niet overeenstemmen met de 
risicoprofielen, het fondsreglement of de 
statuten van de door hen beheerde AB´s;
b) het beloningsbeleid strookt met de 
bedrijfsstrategie, de doelstellingen, de 
waarden en de belangen van de BAB's en 
de AB's die door hen worden beheerd of 
van de beleggers in de AB's, en behelst 
ook maatregelen die belangenconflicten 
moeten vermijden;
c) het leidinggevend orgaan in zijn 
toezichtfunctie van de BAB's neemt de 
algemene beginselen van het 
beloningsbeleid aan, toets deze op gezette 
tijden en ziet toe op de tenuitvoerlegging 
ervan;
d) de tenuitvoerlegging van het 
beloningsbeleid wordt ten minste eenmaal 
per jaar onderworpen aan een centrale en 
onafhankelijke interne beoordeling om 
deze te toetsen aan het beleid en de 
procedures voor de beloning die het 
leidinggevend orgaan in zijn 
toezichtfunctie heeft aangenomen;
e) medewerkers die betrokken zijn bij 
risicobeheer worden vergoed 
overeenkomstig de verwezenlijking van de 
met hun functies samenhangende 
doelstellingen, ongeacht de prestaties op 
het gebied van de door hen gecontroleerde 
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bedrijfsactiviteiten;
f) wanneer de beloning 
prestatiegerelateerd is, is het totale bedrag 
van de beloning gebaseerd op een 
combinatie van de beoordeling van de 
prestaties van de betrokken persoon, het 
betrokken bedrijfsonderdeel of AB en de 
algemene resultaten van de BAB, en bij 
de beoordeling van de persoonlijke 
prestaties worden zowel financiële als 
niet-financiële criteria gehanteerd;
g) prestaties worden beoordeeld in een 
meerjarenkader dat aangepast is aan de 
levenscyclus van het AB dat wordt 
beheerd door de BAB teneinde te 
garanderen dat het beoordelingsproces op 
prestaties op langere termijn is gebaseerd 
en dat de effectieve betaling van 
prestatiegerelateerde 
beloningscomponenten is gespreid over 
een periode die bij het 
terugbetalingsbeleid van het beheerde AB 
en de beleggingsrisico's ervan aansluit;
h) gegarandeerde variabele beloning is 
niet toegelaten;
i) het aandeel aan variabele componenten 
in de totale beloning is beperkt; het 
aandeel van de vaste component in het 
totale beloningspakket is groot genoeg 
voor het voeren van een volledig flexibel 
beleid inzake variabele 
beloningscomponenten, dat ook de 
mogelijkheid biedt geen variabele 
beloningscomponent uit te betalen;
j) ontslagvergoedingen hangen samen met 
in de loop der tijd gerealiseerde prestaties 
en zijn zodanig vormgegeven dat zij geen 
beloning voor falen zijn;
k) de beoordeling van prestaties, als basis 
voor variabele beloningscomponenten of 
pools van variabele 
beloningscomponenten, omvat een 
correctie voor alle relevante soorten 
actuele en toekomstige risico's;



AM\805044NL.doc 183/184 PE439.135v01-00

NL

l) de variabele beloning wordt gespreid 
over een periode die aangepast is aan de 
levenscyclus en het terugbetalingsbeleid 
van het betrokken AB en die correct 
aansluit bij de aard van de risico's van het 
AB in kwestie; voor fondsen van het 
closed-end-type kan variabele beloning 
enkel worden uitbetaald bij de liquidatie 
van het AB; voor fondsen van het open-
end-type kan variabele beloning enkel 
worden uitbetaald na een periode van vijf 
jaar; beloningen die volgens 
uitstelregelingen worden uitbetaald, 
komen niet eerder dan naar verhouding 
ter beschikking;
m) de variabele beloning, en ook het 
gespreide deel ervan, wordt alleen 
uitgekeerd of definitief verworven als het 
houdbaar is volgens de financiële situatie 
van de gehele BAB, en billijk gelet op de 
prestaties van de bedrijfseenheid, het AB 
en de persoon in kwestie; de totale 
variabele beloning wordt algemeen
aanzienlijk verlaagd als er sprake is van 
mindere of negatieve financiële prestaties 
van de BAB of van het betrokken AB;
n) de personeelsleden wordt verzocht geen 
gebruik te maken van persoonlijke 
hedgingstrategieën of aan beloning en 
aansprakelijkheid gekoppelde verzekering 
om de risicobeheerseffecten die in hun 
beloningsregelingen zijn ingebed, te 
ondermijnen.
2. De in lid 1 uiteengezette beginselen zijn 
zowel van toepassing op beloning 
uitbetaald door de BAB als op beloning 
uitbetaald door het AB zelf ("carried 
interest").
Lid 1 is niet van toepassing op het 
rendement voor werknemers op 
beleggingen in AB's beheerd door de BAB 
en op beloning die wordt uitbetaald in 
verband met de liquidatie van een AB. Lid 
1, onder l), is niet van toepassing op 
variabele beloning die rechtstreeks 
samenhangt met door de BAB ontvangen 
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vergoedingen die niet kunnen worden 
teruggevorderd.
3. BAB's die significant zijn qua omvang, 
of qua omvang van de door hen beheerde 
AB´s, hun interne organisatie en de aard, 
reikwijdte en complexiteit van hun 
werkzaamheden, stellen een 
remuneratiecommissie in. De 
remuneratiecommissie is zodanig 
samengesteld dat zij een kundig en 
onafhankelijk oordeel kan geven over 
beloningsbeleid en -cultuur en de prikkels 
die worden gecreëerd voor het beheren 
van risico.
De remuneratiecommissie is 
verantwoordelijk voor het voorbereiden 
van beslissingen over beloning, ook van 
beslissingen die gevolgen hebben voor het 
risico en het risicobeheer van de BAB of 
het betrokken AB en die het leidinggevend 
orgaan in zijn toezichtfunctie moet 
nemen. De remuneratiecommissie wordt 
voorgezeten door een lid van het 
leidinggevend orgaan dat geen 
uitvoerende functies bekleedt in de BAB 
in kwestie

Or. en

Motivering

Door het remuneratiebeleid te verduidelijken wordt toezichtarbitrage vermeden.


