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Ändringsförslag 1433
Jean-Pierre Audy

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 31 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Marknadsföring av aktier eller andelar i 
AIF-fonder i hemmedlemsstaten

Marknadsföring av aktier eller andelar i 
AIF-fonder med hemvist i unionen

Or. en

Ändringsförslag 1434
Pascal Canfin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 31 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Marknadsföring av aktier eller andelar i 
AIF-fonder i hemmedlemsstaten

Marknadsföring av aktier eller andelar i 
auktoriserade AIF-fonder i en 
medlemsstat

Or. en

Motivering

Auktorisation för marknadsföring bör beviljas av den medlemsstat där AIF-fonden kommer 
att marknadsföras.

Ändringsförslag 1435
Pascal Canfin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 31 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Auktoriserade AIF-förvaltare får 
marknadsföra aktier eller andelar i
AIF-fonder till professionella investerare i 
hemmedlemsstaten så snart som villkoren i 

1. Aktier eller andelar i en auktoriserad 
AIF-fond får marknadsföras till 
professionella investerare i en medlemsstat
så snart som villkoren i denna artikel är 
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denna artikel är uppfyllda. uppfyllda.

Or. en

Motivering

Auktorisationen beviljas till AIF-fonden (överensstämmelse med ändringsförslaget ovan).

Ändringsförslag 1436
Jean-Pierre Audy

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 31 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Auktoriserade AIF-förvaltare får 
marknadsföra aktier eller andelar i 
AIF-fonder till professionella investerare i 
hemmedlemsstaten så snart som villkoren i 
denna artikel är uppfyllda.

1. Auktoriserade AIF-förvaltare får 
marknadsföra aktier eller andelar i en 
AIF-fond med hemvist i unionen till 
professionella investerare i 
hemmedlemsstaten och/eller i någon 
annan medlemsstat så snart som villkoren 
i denna artikel är uppfyllda.

Or. en

Ändringsförslag 1437
Wolf Klinz

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 31 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Auktoriserade AIF-förvaltare får 
marknadsföra aktier eller andelar i 
AIF-fonder till professionella investerare i 
hemmedlemsstaten så snart som villkoren i 
denna artikel är uppfyllda.

1. Auktoriserade AIF-förvaltare får 
marknadsföra aktier eller andelar i 
AIF-fonder med hemvist i gemenskapen 
till professionella investerare i 
AIF-förvaltarens hemmedlemsstat så snart 
som villkoren i denna artikel är uppfyllda. 

Or. en
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Motivering

Nationella regleringar för private placement bör finnas parallellt med 
marknadsföringstillståndet, och tillåta marknadsföring av tredjelandsfonder i en medlemsstat 
i enlighet med tillämplig nationell lagstiftning.

Ändringsförslag 1438
Pervenche Berès

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 31 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. AIF-förvaltare ska överlämna en 
anmälan till de behöriga myndigheterna i 
sina hemmedlemsstater för varje AIF-fond 
som de avser att marknadsföra.

2. AIF-förvaltare ska överlämna en 
anmälan till Esma och de behöriga 
myndigheterna i sina hemmedlemsstater 
för varje AIF-fond som de avser att 
marknadsföra.

Or. en

Motivering

Alla rapporter och anmälningar bör överlämnas till Esma, som är det övergripande 
tillsynsorganet för AIF-förvaltarna.

Ändringsförslag 1439
Jean-Pierre Audy

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 31 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. AIF-förvaltare ska överlämna en 
anmälan till de behöriga myndigheterna i 
sina hemmedlemsstater för varje 
AIF-fond som de avser att marknadsföra.

2. AIF-förvaltare ska, för varje AIF-fond 
som de avser att marknadsföra, överlämna 
en anmälan till de behöriga myndigheterna 
i den medlemsstat där AIF-fonden har sin 
hemvist.

Or. en
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Ändringsförslag 1440
Pascal Canfin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 31 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. AIF-förvaltare ska överlämna en 
anmälan till de behöriga myndigheterna i 
sina hemmedlemsstater för varje AIF-fond 
som de avser att marknadsföra.

2. AIF-förvaltare ska överlämna en 
anmälan till de behöriga myndigheterna i 
en medlemsstat för varje AIF-fond som de 
avser att marknadsföra i den 
medlemsstaten.

Or. en

Motivering

Auktorisation för marknadsföring bör beviljas av den medlemsstat där AIF-fonden kommer 
att marknadsföras.

Ändringsförslag 1441
Jean-Pierre Audy

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 31 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Identitetsuppgifter för de AIF-fonder de 
avser att marknadsföra och uppgift om 
dessas hemvist.

a) En notifieringsskrivelse med en 
verksamhetsplan med identitetsuppgifter 
för de AIF-fonder de avser att 
marknadsföra och uppgift om dessas 
hemvist.

Or. en
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Ändringsförslag 1442
Wolf Klinz

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 31 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Identitetsuppgifter för de AIF-fonder de 
avser att marknadsföra och uppgift om 
dessas hemvist.

a) Identitetsuppgifter för de AIF-fonder de 
avser att marknadsföra och uppgift om 
dessas etableringsort.

Or. en

Ändringsförslag 1443
Jean-Pierre Audy

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 31 – punkt 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Ett intyg om att den berörda 
AIF-förvaltaren är auktoriserad.

Or. en

Ändringsförslag 1444
Jean-Pierre Audy

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 31 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) En lista över de medlemsstater där 
AIF-förvaltarna avser att marknadsföra 
andelar eller aktier i en AIF-fond som de 
förvaltar till professionella investerare.

Or. en
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Ändringsförslag 1445
Jean-Pierre Audy

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 31 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Information om de åtgärder som 
fastställts för att förhindra att andelar eller 
aktier i AIF-fonden i fråga marknadsförs 
till icke-professionella investerare, också i 
de fall då AIF-förvaltare utnyttjar 
oberoende enheter för att tillhandahålla 
investeringstjänster beträffande sina 
AIF-fonder.

d) Information, i tillämpliga fall, om de 
åtgärder som fastställts för att förhindra att 
andelar eller aktier i AIF-fonden i fråga 
marknadsförs till icke-professionella 
investerare, också i de fall då 
AIF-förvaltare utnyttjar oberoende enheter 
för att tillhandahålla investeringstjänster 
beträffande sina AIF-fonder.

Or. en

Ändringsförslag 1446
Jean-Pierre Audy

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 31 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. De behöriga myndigheterna i den 
medlemsstat där AIF-fonden har sin 
hemvist ska utan dröjsmål överlämna den 
anmälan som avses i punkt 2 till
a) de behöriga myndigheterna i 
AIF-förvaltarens hemmedlemsstat (när 
AIF-fonden inte har sin hemvist i samma 
medlemsstat), och
b) de behöriga myndigheterna i de 
medlemsstater där AIF-förvaltarna avser 
att marknadsföra AIF-fonden.

Or. en
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Ändringsförslag 1447
Jean-Pierre Audy

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 31 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Senast tio arbetsdagar efter det att de 
tagit emot en fullständig anmälan enligt 
punkt 2 ska hemmedlemsstatens behöriga 
myndigheter underrätta AIF-förvaltarna 
om huruvida de får inleda 
marknadsföringen av den AIF-fond som 
angetts i den anmälan som avses i punkt 2.

3. De behöriga myndigheterna i den 
medlemsstat där AIF-fonden har sin 
hemvist ska, senast tio arbetsdagar efter 
den dag då de tagit emot en fullständig 
anmälan av de behöriga myndigheterna i 
AIF-förvaltarnas hemmedlemsstat (när 
AIF-fonden inte har sin hemvist i samma 
medlemsstat) och av de behöriga 
myndigheterna i de medlemsstater där 
AIF-förvaltarna avser att marknadsföra 
AIF-fonden, underrätta AIF-förvaltarna 
om huruvida de får inleda 
marknadsföringen av den AIF-fond som 
angetts i den anmälan som avses i punkt 2.
De behöriga myndigheterna i den 
medlemsstat där AIF-fonden har sin 
hemvist ska också underrätta de behöriga 
myndigheterna i AIF-förvaltarnas 
hemmedlemsstat (när AIF-fonden inte 
har sin hemvist i samma medlemsstat) och 
de behöriga myndigheterna i de 
medlemsstater där AIF-förvaltarna avser 
att marknadsföra AIF-fonden om att 
AIF-förvaltarna får inleda 
marknadsföringen av aktier eller andelar 
i AIF-fonden.

Med förbehåll för de 
genomförandebestämmelser som avses i 
tredje stycket får de behöriga 
myndigheterna föreskriva restriktioner 
eller särskilda villkor för 
marknadsföringen av AIF-fonder enligt 
denna artikel.
Kommissionen ska anta 
genomförandebestämmelser för att 
specificera vilka slag av restriktioner eller 
särskilda villkor som får föreskrivas för 
marknadsföring av AIF-fonder i enlighet 
med andra stycket i denna punkt. Dessa 
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åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar i detta direktiv genom att 
komplettera det, ska antas i enlighet med 
det föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel 49.3.

Or. en

Ändringsförslag 1448
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 31 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Senast tio arbetsdagar efter det att de 
tagit emot en fullständig anmälan enligt 
punkt 2 ska hemmedlemsstatens behöriga 
myndigheter underrätta AIF-förvaltarna om 
huruvida de får inleda marknadsföringen 
av den AIF-fond som angetts i den 
anmälan som avses i punkt 2.

3. Senast tjugo arbetsdagar efter det att de 
tagit emot en fullständig anmälan enligt 
punkt 2 ska hemmedlemsstatens behöriga 
myndigheter underrätta AIF-förvaltarna om 
huruvida de får inleda marknadsföringen 
av den AIF-fond som angetts i den 
anmälan som avses i punkt 2.

Or. en

Ändringsförslag 1449
Pascal Canfin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 31 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Senast tio arbetsdagar efter det att de 
tagit emot en fullständig anmälan enligt 
punkt 2 ska hemmedlemsstatens behöriga 
myndigheter underrätta AIF-förvaltarna om 
huruvida de får inleda marknadsföringen 
av den AIF-fond som angetts i den 
anmälan som avses i punkt 2.

3. Senast två månader efter det att de tagit 
emot en fullständig anmälan enligt punkt 2 
ska medlemsstatens behöriga myndigheter 
underrätta AIF-förvaltarna om huruvida de 
får inleda marknadsföringen av den 
AIF-fond som angetts i den anmälan som 
avses i punkt 2.

Or. en
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Motivering

De behöriga myndigheterna måste ha tillräckligt med tid för att kunna bevilja auktorisation.

Ändringsförslag 1450
Wolf Klinz

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 31 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Med förbehåll för de 
genomförandebestämmelser som avses i 
tredje stycket får de behöriga 
myndigheterna föreskriva restriktioner 
eller särskilda villkor för 
marknadsföringen av AIF-fonder enligt 
denna artikel.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1451
Wolf Klinz

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 31 – punkt 3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska anta 
genomförandebestämmelser för att 
specificera vilka slag av restriktioner eller 
särskilda villkor som får föreskrivas för 
marknadsföring av AIF-fonder i enlighet 
med andra stycket i denna punkt. Dessa 
åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar i detta direktiv genom att 
komplettera det, ska antas i enlighet med 
det föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel 49.3.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 1452
Sharon Bowles

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 31 – punkt 3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska anta 
genomförandebestämmelser för att 
specificera vilka slag av restriktioner eller 
särskilda villkor som får föreskrivas för 
marknadsföring av AIF-fonder i enlighet 
med andra stycket i denna punkt. Dessa 
åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar i detta direktiv genom att 
komplettera det, ska antas i enlighet med 
det föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel 49.3.

Kommissionen får genom delegerade 
akter i enlighet med artiklarna 49a, 49b 
och 49c fastställa åtgärder för att 
specificera vilka slag av restriktioner eller 
särskilda villkor som får föreskrivas för 
marknadsföring av AIF-fonder i enlighet 
med andra stycket i denna punkt. 

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 1453
Jean-Pierre Audy

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 31 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Utan att det påverkar artikel 32.1 ska 
medlemsstaterna säkerställa att 
AIF-fonder som förvaltas av 
AIF-förvaltare endast marknadsförs till 
professionella investerare.

4. De behöriga myndigheterna i den 
medlemsstat där AIF-fonden har sin 
hemvist får förhindra marknadsföring av 
AIF-fonden endast om den information 
som ges i anmälan visar att 
AIF-förvaltarens förvaltning av 
AIF-fonden inte kommer att vara i 
överensstämmelse med en eller fler 
bestämmelser i detta direktiv.

Or. en
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Ändringsförslag 1454
Burkhard Balz

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 31 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. De AIF-förvaltare som avses i detta 
direktiv har rätt att inom sitt territorium 
marknadsföra AIF-fonder med hemvist 
utanför unionen. Denna möjlighet 
förutsätter att AIF-förvaltaren har sin 
hemvist i unionen eller att det finns ett 
samarbetsavtal och ett effektivt utbyte av 
all relevant information för övervakning 
av systemrisker mellan
a) de behöriga myndigheterna i den 
medlemsstat där AIF-fonden 
marknadsförs och de behöriga 
myndigheterna i tredjelandet,
b) AIF-förvaltaren och dess tillsynsorgan,
c) AIF-förvaltarens tillsynsorgan och 
Esma.

Or. en

Motivering

Syftet med direktivet är att reglera de förvaltare av investeringsfonder som för närvarande 
inte är reglerade. Ett annat syfte är att underlätta spridningen i EU. Därför är det viktigt med 
en konsekvent strategi.

Ändringsförslag 1455
Corien Wortmann-Kool

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 31 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. I enlighet med nationell lagstiftning 
får AIF-förvaltarens hemmedlemsstat 
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tillåta AIF-förvaltaren att på sitt 
territorium marknadsföra en AIF-fond 
med hemvist utanför unionen.
Om en AIF-fond möjliggör inlösen för 
investerarna är det nödvändigt att 
AIF-förvaltaren har sin hemvist i unionen 
eller att det finns ett samarbetsavtal och 
ett effektivt system för utbyte av all 
relevant information för övervakning av 
systemrisker mellan
a) de behöriga myndigheterna i den 
medlemsstat där AIF-fonden 
marknadsförs och de behöriga 
myndigheterna i tredjelandet,
b) AIF-förvaltaren och dess tillsynsorgan,
c) AIF-förvaltarens tillsynsorgan och 
Esma.

Or. en

Motivering

Det behövs en ny punkt 4a som gör det möjligt för enskilda medlemsstater att behålla sina 
egna undantag när det gäller private placement. EU:s pensionsfonder och andra investerare 
kan nämligen allvarligt skadas om de saknar tillträde till fonder som inte förvaltas av EU.

Ändringsförslag 1456
Wolf Klinz, Carl Haglund

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 31 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Utan att det påverkar tillämpningen av 
kapitel VI får medlemsstaterna inom sina 
territorier tillåta AIF-förvaltare att till 
professionella investerare marknadsföra 
aktier eller andelar i AIF-fonder som 
antingen är etablerade i ett tredjeland 
eller inte omfattas av detta direktiv.

Or. en
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Motivering

Nationella regleringar för private placement bör finnas parallellt med 
marknadsföringstillståndet, och tillåta marknadsföring av tredjelandsfonder i en medlemsstat 
i enlighet med tillämplig nationell lagstiftning.

Ändringsförslag 1457
Sari Essayah

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 31 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Utan att det påverkar tillämpningen av 
detta direktiv får medlemsstaterna inom 
sina territorier tillåta eller fortsätta att 
tillåta marknadsföring av alternativa 
investeringsfonder som inte omfattas av
detta direktiv till professionella 
investerare i enlighet med nationell 
lagstiftning.

Or. en

Ändringsförslag 1458
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 31 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Medlemsstaterna får inom sina 
territorier tillåta att en auktoriserad 
AIF-förvaltare som förvaltar en AIF-fond 
med etableringsort i ett tredjeland 
marknadsför aktier eller andelar i en 
sådan AIF-fond till professionella 
investerare. 

Or. en
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Motivering

Härmed blir det möjligt att fullfölja den nuvarande tredjelandsverksamheten inom de 
EU-jurisdiktioner som väljer att göra detta i enlighet med subsidiaritetsprincipen. De 
auktoriserade AIF-förvaltarna är reglerade på ett fullständigt och transparent sätt av en 
behörig myndighet i EU. 

Ändringsförslag 1459
Jean-Pierre Audy

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 31 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. De åtgärder som avses i punkt 2 f ska 
vara underställda lagstiftningen och 
tillsynen i den medlemsstat där 
AIF-fonden kommer att marknadsföras.

Or. en

Ändringsförslag 1460
Jean-Pierre Audy

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 31 – punkt 4b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4b. Medlemsstaterna ska se till att 
anmälan och intyget enligt punkt 2 är 
avfattade på ett språk som är brukligt i 
internationella finanskretsar.
Medlemsstaterna ska också se till att 
deras behöriga myndigheter godkänner 
att de handlingar som avses i punkt 3 
överförs och registreras på elektronisk 
väg.

Or. en
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Ändringsförslag 1461
Jean-Pierre Audy

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 31 – punkt 4c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4c. AIF-förvaltaren ska skriftligt 
underrätta de behöriga myndigheterna i 
den medlemsstat där AIF-fonden har sin 
hemvist om varje ändring av någon av de 
uppgifter som meddelats i enlighet med 
punkt 3 senast en månad innan 
ändringen genomförs.
De behöriga myndigheterna i den 
medlemsstat där AIF-fonden har sin 
hemvist ska utan dröjsmål ge information 
om dessa ändringar till de behöriga 
myndigheterna i AIF-förvaltarnas 
hemmedlemsstat (när AIF-fonden inte 
har sin hemvist i samma medlemsstat) och 
de behöriga myndigheterna i de 
medlemsstater där AIF-fonden 
marknadsförs.

Or. en

Ändringsförslag 1462
Jean-Pierre Audy

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 31 – punkt 4d (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4d. Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 32.1 ska medlemsstaterna 
säkerställa att AIF-fonder som förvaltas 
av AIF-förvaltare endast marknadsförs 
till professionella investerare.

Or. en
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Ändringsförslag 1463
Jean-Pierre Audy

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 31 – punkt 4e (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4e. Kommissionen ska i enlighet med det 
förfarande som avses i artikel 49.2 anta 
genomförandebestämmelser för att 
specificera följande:
a) Form och innehåll i en mall för 
notifieringsskrivelse.
b) Form och innehåll i en mall för intyg.

Or. en

Motivering

Enligt artikel 291 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska allmänna regler och 
principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter fastställas i förväg genom en förordning som antas enligt det 
ordinarie lagstiftningsförfarandet. I väntan på att denna nya förordning antas, och för att 
undvika ett eventuellt avbrott i EU:s lagstiftningsarbete, bör medlemsstaternas kontroll 
utövas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som 
skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter*, förutsatt att 
dessa bestämmelser är i överensstämmelse med de ändrade fördragen. Hänvisningarna till 
dessa bestämmelser bör emellertid ersättas med hänvisningar till de regler och principer som 
fastställs i den nya förordningen. Detta bör ske så snart den förordningen träder i kraft.

* EUT L 184, 17.7.1999, s. 23.

Ändringsförslag 1464
Catherine Stihler

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 32 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna får tillåta 
marknadsföring av AIF-fonder till 
icke-professionella investerare inom sina
territorier.

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
andra unionsrättsliga instrument får
medlemsstaterna inom sina territorier
tillåta AIF-förvaltarna att marknadsföra
aktier eller andelar i AIF-fonder som de 
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förvaltar till alla eller vissa
icke-professionella investerare, oavsett om 
dessa AIF-fonder marknadsförs inom 
landet eller över nationsgränserna.

De får därvid införa ytterligare krav för
AIF-förvaltare eller AIF-fonder.

I dessa fall får medlemsstaterna anta
ytterligare krav beträffande verksamheten, 
organisationen eller marknadsföringen i 
samband med AIF-fonder som säljs till 
icke-professionella investerare (eller till 
en kombination av icke-professionella och 
professionella investerare) på dessa 
medlemsstaters territorium eller 
beträffande verksamheten för den 
AIF-förvaltare som förvaltar denna 
AIF-fond. Medlemsstaterna får dock inte 
förhindra att AIF-fonder marknadsförs 
över nationsgränserna till 
icke-professionella investerare genom att 
införa strängare eller kompletterande 
krav för AIF-fonder som etablerats i en 
annan medlemsstat än för AIF-fonder 
som etablerats inom medlemsstaternas 
eget territorium. 

Or. en

Motivering

Det måste slås fast att vissa typer av AIF-fonder, t.ex. investment trusts, redan omfattas av 
EU-lagstiftning såsom prospekt- och transparensdirektiven. Den gällande lagstiftningen ger 
vissa rättigheter till de AIF-fonder som omfattas av dess krav, bl.a. rätten att flytta 
AIF-fonder över gränserna av marknadsföringsskäl.

Ändringsförslag 1465
Peter Skinner

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 32 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna får tillåta 
marknadsföring av AIF-fonder till 
icke-professionella investerare inom sina
territorier.

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
andra unionsrättsliga instrument får
medlemsstaterna inom sina territorier
tillåta AIF-förvaltarna att marknadsföra
aktier eller andelar i AIF-fonder som de 
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förvaltar till alla eller vissa
icke-professionella investerare, oavsett om 
dessa AIF-fonder marknadsförs inom 
landet eller över nationsgränser.

De får därvid införa ytterligare krav för 
AIF-förvaltare eller AIF-fonder.

I dessa fall får medlemsstaterna anta
ytterligare krav beträffande verksamheten, 
organisationen eller marknadsföringen i 
samband med AIF-fonder som säljs till 
icke-professionella investerare (eller till 
en kombination av icke-professionella och 
professionella investerare) på dessa 
medlemsstaters territorium eller 
beträffande verksamheten för den 
AIF-förvaltare som förvaltar denna 
AIF-fond. Medlemsstaterna får dock inte 
förhindra att AIF-fonder marknadsförs 
över nationsgränserna till 
icke-professionella investerare genom att 
införa strängare eller kompletterande 
krav på AIF-fonder som etablerats i en 
annan medlemsstat än på AIF-fonder som 
etablerats inom medlemsstaternas egna 
territorium. 

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 
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.
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Ändringsförslag 1466
Pascal Canfin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 32 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna får tillåta 
marknadsföring av AIF-fonder till 
icke-professionella investerare inom sina 
territorier.

1. Medlemsstaterna får tillåta 
marknadsföring av AIF-fonder med 
hemvist i unionen till icke-professionella 
investerare inom sina territorier.

Or. en

Motivering

Skyddet för icke-professionella investerare gör det nödvändigt att se till att de bara kan 
investera i AIF-fonder med hemvist i gemenskapen. AIF-fonder med hemvist i tredjeländer 
kan inte tillförsäkra de europeiska investerarna samma skydd.

Ändringsförslag 1467
Bernd Lange

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 32 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna får tillåta 
marknadsföring av AIF-fonder till 
icke-professionella investerare inom sina 
territorier.

1. Medlemsstaterna får tillåta 
marknadsföring av AIF-fonder till 
icke-professionella investerare inom sina 
territorier, förutsatt att varje investering 
uppgår till minst 50 000 euro.

Or. en

Motivering

Syftet med att införa tröskelvärden för marknadsföringen av AIF-fonder är att skydda de 
icke-professionella investerarna (”småspararna”) mot risktagande. Finanskrisen har visat att 
även många professionella (institutionella) investerare misslyckades med att upptäcka 
riskerna i sina portföljer.



PE439.135v01-00 22/179 AM\805044SV.doc

SV

Ändringsförslag 1468
Jürgen Klute

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 32 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna får tillåta 
marknadsföring av AIF-fonder till 
icke-professionella investerare inom sina 
territorier.

1. Medlemsstaterna får tillåta 
marknadsföring av AIF-fonder till 
icke-professionella investerare inom sina 
territorier, förutsatt att varje investering 
uppgår till minst 50 000 euro.

Or. en

Motivering

En förutsättning för transparensen i de finansiella transaktionerna är att förvaringsinstituten 
själva utför sina uppgifter, så att insättningarna kan spåras. I annat fall skulle artikel 20.1 d 
bli överflödig.

Ändringsförslag 1469
Pervenche Berès

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 32 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De får därvid införa ytterligare krav för 
AIF-förvaltare eller AIF-fonder.

Esma ska därvid dra upp riktlinjer och vid 
behov föreslå ytterligare krav för 
AIF-förvaltare eller AIF-fonder.

Or. en

Motivering

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten bör dra upp riktlinjer som säkerställer 
lika villkor och ett effektivt genomförande av detta direktiv med tanke på investerarskyddet 
och den finansiella stabiliteten.
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Ändringsförslag 1470
Corien Wortmann-Kool

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 32 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska inte tillåta 
marknadsföring av en AIF-fond till 
icke-professionella investerare inom sitt 
territorium om dessa AIF-fonder 
investerar mer än 30 % i andra 
AIF-fonder som inte utnyttjar det 
europeiska marknadsföringstillståndet, 
såvida denna AIF-fond inte är av sluten 
karaktär och har värdepapper som har 
tagits upp till handel, eller såvida fonden 
inte är föremål för en ansökan om 
upptagande till handel på en reglerad 
marknad som inrättats och fungerar som 
den ska i unionen.

Or. en

Motivering

Om medlemsstaterna inte får tillåta att de ovannämnda AIF-fonderna marknadsförs till 
icke-professionella investerare inom sina territorier, kommer detta att negativt påverka de 
nuvarande icke-professionella investerarna i dessa AIF-fonder, eftersom de inte skulle kunna 
medverka i nyemissioner, öppna bud och annan kapitalanskaffningsverksamhet från dessa 
AIF-fonders sida. Detta skulle strida mot företrädesrätten och andra krav enligt den gällande 
EU-lagstiftningen – t.ex. transparensdirektivet – om att man måste säkerställa att aktieägarna 
behandlas på ett rättvist och likadant sätt av de emittenter vars värdepapper tagits upp till 
handel på en EU-reglerad marknad.

Ändringsförslag 1471
Catherine Stihler

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 32 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstater som tillåter 
marknadsföring av AIF-fonder till 
icke-professionella investerare inom sina 

2. Trots vad som sägs i artikel 32.1 ska
medlemsstaterna tillåta marknadsföring 
av aktier och andelar som erbjuds 
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territorier ska inom ett år från den dag 
som avses i artikel 51.1 underrätta 
kommissionen om

allmänheten genom ett prospekt som har 
upprättats och offentliggjorts i enlighet 
med direktiv 2003/71/EG.

a) vilka slag av AIF-fonder som 
AIF-förvaltare får marknadsföra till 
icke-professionella investerare inom deras 
territorier, och
b) eventuella ytterligare krav som 
medlemsstaten i fråga inför för 
marknadsföring av AIF-fonder till 
icke-professionella investerare inom sitt 
territorium.
Medlemsstaterna ska också underrätta 
kommissionen om alla ändringar som 
därefter görs av vad som anmälts enligt 
första stycket.

Or. en

Motivering

Syftet med prospektdirektivet är att göra det möjligt att marknadsföra aktier över 
nationsgränserna. Genom detta ändringsförslag bekräftas att direktivet om AIF-förvaltare 
inte hindrar att ett erbjudande lämnas i enlighet med prospektdirektivet.

Ändringsförslag 1472
Bernd Lange

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 32 – punkt 2 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstater som tillåter 
marknadsföring av AIF-fonder till 
icke-professionella investerare inom sina 
territorier ska inom ett år från den dag som 
avses i artikel 51.1 underrätta 
kommissionen om

2. Medlemsstater som tillåter 
marknadsföring av AIF-fonder till 
icke-professionella investerare inom sina 
territorier ska inom ett år från den dag som 
avses i artikel 54.1, och under 
förutsättning att varje investering uppgår 
till minst 50 000 euro, underrätta 
kommissionen och Esma om

Or. en
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Motivering

Syftet med att införa tröskelvärden för marknadsföringen av AIF-fonder är att skydda de 
icke-professionella investerarna (”småspararna”) mot risktagande. Finanskrisen har visat att 
även många professionella (institutionella) investerare misslyckades med att upptäcka 
riskerna i sina portföljer.

Ändringsförslag 1473
Jürgen Klute

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 32 – punkt 2 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstater som tillåter 
marknadsföring av AIF-fonder till 
icke-professionella investerare inom sina 
territorier ska inom ett år från den dag som 
avses i artikel 51.1 underrätta 
kommissionen om

2. Medlemsstater som tillåter 
marknadsföring av AIF-fonder till 
icke-professionella investerare inom sina 
territorier ska inom ett år från den dag som 
avses i artikel 54.1, och under 
förutsättning att varje investering uppgår 
till minst 50 000 euro, underrätta 
kommissionen och Esma om

Or. en

Motivering

Syftet med att införa tröskelvärden för marknadsföringen av AIF-fonder är att skydda de 
icke-professionella investerarna (”småspararna”) mot risktagande. Finanskrisen har visat att 
även många professionella (institutionella) investerare misslyckades med att upptäcka 
riskerna i sina portföljer.

Ändringsförslag 1474
Pervenche Berès

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 32 – punkt 2 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstater som tillåter 
marknadsföring av AIF-fonder till 
icke-professionella investerare inom sina 
territorier ska inom ett år från den dag som 

2. Medlemsstater som tillåter 
marknadsföring av AIF-fonder till 
icke-professionella investerare inom sina 
territorier ska inom ett år från den dag som 
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avses i artikel 51.1 underrätta 
kommissionen om

avses i artikel 54.1 underrätta Esma och
kommissionen om

Or. en

Motivering

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten bör dra upp riktlinjer som säkerställer 
lika villkor och ett effektivt genomförande av detta direktiv med tanke på investerarskyddet 
och den finansiella stabiliteten.

Ändringsförslag 1475
Pervenche Berès

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 32 – punkt 2 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) eventuella ytterligare krav som 
medlemsstaten i fråga inför för 
marknadsföring av AIF-fonder till 
icke-professionella investerare inom sitt 
territorium.

b) eventuella ytterligare krav som 
medlemsstaten i fråga inför för 
marknadsföring av AIF-fonder till 
icke-professionella investerare inom sitt 
territorium i enlighet med Esmas 
ovannämnda riktlinjer.

Or. en

Motivering

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten bör dra upp riktlinjer som säkerställer 
lika villkor och ett effektivt genomförande av detta direktiv med tanke på investerarskyddet 
och den finansiella stabiliteten.

Ändringsförslag 1476
Bernd Lange

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 32 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska också underrätta 
kommissionen om alla ändringar som 
därefter görs av vad som anmälts enligt 

Medlemsstaterna ska också underrätta 
kommissionen och Esma om alla ändringar 
som därefter görs av vad som anmälts 
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första stycket. enligt första stycket.

Or. en

Motivering

Syftet med att införa tröskelvärden för marknadsföringen av AIF-fonder är att skydda de 
icke-professionella investerarna (”småspararna”) mot risktagande. Finanskrisen har visat att 
även många professionella (institutionella) investerare misslyckades med att upptäcka 
riskerna i sina portföljer.

Ändringsförslag 1477
Jürgen Klute

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 32 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska också underrätta 
kommissionen om alla ändringar som 
därefter görs av vad som anmälts enligt 
första stycket.

Medlemsstaterna ska också underrätta 
kommissionen och Esma om alla ändringar 
som därefter görs av vad som anmälts 
enligt första stycket.

Or. en

Motivering

Syftet med att införa tröskelvärden för marknadsföringen av AIF-fonder är att skydda de 
icke-professionella investerarna (”småspararna”) mot risktagande. Finanskrisen har visat att 
även många professionella (institutionella) investerare misslyckades med att upptäcka 
riskerna i sina portföljer.

Ändringsförslag 1478
Pervenche Berès

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 32 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska också underrätta 
kommissionen om alla ändringar som 
därefter görs av vad som anmälts enligt 

Medlemsstaterna ska också underrätta 
Esma och kommissionen om alla ändringar 
som därefter görs av vad som anmälts 
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första stycket. enligt första stycket.

Or. en

Motivering

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten bör dra upp riktlinjer som säkerställer 
lika villkor och ett effektivt genomförande av detta direktiv med tanke på investerarskyddet 
och den finansiella stabiliteten.

Ändringsförslag 1479
Jean-Pierre Audy

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 33 utgår
Villkor för marknadsföring i andra 

medlemsstater
1. Auktoriserade AIF-förvaltare som 
avser att till professionella investerare 
marknadsföra andelar eller aktier i 
AIF-fonder som de förvaltar i en annan 
medlemsstat ska till de behöriga 
myndigheterna i sin hemmedlemsstat 
överlämna följande handlingar:
a) En notifieringsskrivelse med en 
verksamhetsplan med identitetsuppgifter 
för de AIF-fonder de avser att 
marknadsföra och uppgift om dessas 
hemvist.
b) Fondbestämmelser eller bolagsordning.
c) Beskrivning av eller information om 
AIF-fonden som är tillgänglig för 
investerarna.
d) Uppgift om i vilken medlemsstat de 
avser att marknadsföra andelar eller 
aktier i AIF-fonder som de förvaltar till 
professionella investerare.
e) De åtgärder som vidtagits för 
marknadsföringen av AIF-fonder och, i 
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tillämpliga fall, information om de 
åtgärder som fastställts för att förhindra 
att andelar eller aktier i en viss AIF-fond 
marknadsförs till icke-professionella 
investerare.
2. Senast tio arbetsdagar efter det att de 
tagit emot fullständiga handlingar ska 
hemmedlemsstatens behöriga 
myndigheter överlämna all den 
information som avses i punkt 1 till de 
behöriga myndigheterna i den 
medlemsstat där AIF-fonden ska 
marknadsföras. De ska bifoga ett intyg om 
att AIF-förvaltaren i fråga är 
auktoriserad.
3. Efter att ha vidarebefordrat 
handlingarna ska de behöriga 
myndigheterna i hemmedlemsstaten utan 
dröjsmål notifiera AIF-förvaltaren om att 
så har skett. AIF-förvaltaren får börja 
marknadsföra AIF-fonden i 
värdmedlemsstaten från och med dagen 
för denna notifiering.
4. På de åtgärder som avses i punkt 1 e 
ska värdmedlemsstatens lagstiftning och 
tillsyn tillämpas.
5. Medlemsstaterna ska se till att 
notifieringsskrivelsen och intyget enligt 
punkt 1 är avfattade på ett språk som är 
brukligt i internationella finanskretsar.
Medlemsstaterna ska säkerställa att deras 
behöriga myndigheter godkänner att de 
handlingar som avses i punkt 2 överförs 
och arkiveras på elektronisk väg.
6. AIF-förvaltaren ska skriftligt meddela 
de behöriga myndigheterna i 
hemmedlemsstaten varje ändring av 
någon av de uppgifter som meddelats i 
enlighet med punkt 2 senast en månad 
innan ändringen genomförs.
De behöriga myndigheterna i 
hemmedlemsstaten ska utan dröjsmål 
underrätta de behöriga myndigheterna i 
värdmedlemsstaten om sådana ändringar.
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7. Kommissionen ska i enlighet med det 
förfarande som avses i artikel 49.2 anta 
genomförandebestämmelser för att 
specificera följande:
a) Form och innehåll i en mall för 
notifieringsskrivelse.
b) Form och innehåll i en mall för intyg.
8. AIF-förvaltare får inte marknadsföra 
aktier eller andelar i AIF-fonder med 
hemvist i ett tredjeland till professionella 
investerare med hemvist i en annan 
medlemsstat än AIF-förvaltarens 
hemmedlemsstat förrän från och med den 
dag som avses i artikel 54.1 andra stycket.

Or. en

Ändringsförslag 1480
Wolf Klinz

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 33 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1 Auktoriserade AIF-förvaltare som avser 
att till professionella investerare 
marknadsföra andelar eller aktier i 
AIF-fonder som de förvaltar i en annan 
medlemsstat ska till de behöriga 
myndigheterna i sin hemmedlemsstat 
överlämna följande handlingar:

1. Auktoriserade AIF-förvaltare som avser 
att till professionella investerare 
marknadsföra andelar eller aktier i 
AIF-fonder som de förvaltar och som är 
etablerade i en annan EU-medlemsstat ska 
till de behöriga myndigheterna i sin
hemmedlemsstat överlämna följande 
handlingar: 

Or. en
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Ändringsförslag 1481
Pascal Canfin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 33 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Auktoriserade AIF-förvaltare som 
avser att till professionella investerare 
marknadsföra andelar eller aktier i 
AIF-fonder som de förvaltar i en annan 
medlemsstat ska till de behöriga 
myndigheterna i sin hemmedlemsstat 
överlämna följande handlingar:

1. Om en AIF-fond som auktoriserats av 
Esma ska marknadsföras till 
professionella investerare i en 
medlemsstat, ska denna fond överlämna 
följande handlingar till Esma:

Or. en

Motivering

Det europeiska marknadsföringstillståndet bör utfärdas och förvaltas av Esma.

Ändringsförslag 1482
Pascal Canfin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 33 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Uppgift om i vilken medlemsstat de 
avser att marknadsföra andelar eller 
aktier i AIF-fonder som de förvaltar till 
professionella investerare.

d) Uppgift om i vilken medlemsstat 
AIF-fonder ska marknadsföras till 
professionella investerare.

Or. en

Motivering

Det europeiska marknadsföringstillståndet bör utfärdas och förvaltas av Esma.
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Ändringsförslag 1483
Othmar Karas

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 33 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) De åtgärder som vidtagits för 
marknadsföringen av AIF-fonder och, i 
tillämpliga fall, information om de 
åtgärder som fastställts för att förhindra 
att andelar eller aktier i en viss AIF-fond 
marknadsförs till icke-professionella 
investerare.

utgår

Or. en

Motivering

Enligt artikel 32 får medlemsstaterna tillåta marknadsföring av AIF-fonder till 
icke-professionella investerare. Icke-professionella investerare bör också tillåtas att göra 
investeringar i samtliga EU-medlemsstater. Dessutom bör de icke-professionella investerare 
som före antagandet av det nya regelverket har investerat i AIF-fonder kunna fortsätta att 
bedriva verksamhet efter det att direktivet om AIF-förvaltare börjar gälla. Artikel 33.1 e 
förhindrar att AIF-fonder marknadsförs i andra medlemsstater och att icke-professionella 
investerare gör investeringar över nationsgränserna inom den inre marknaden. 

Ändringsförslag 1484
Wolf Klinz

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 33 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De behöriga myndigheterna i 
värdmedlemsstaten får inte kräva fler 
handlingar eller mer information än vad 
som anges i denna artikel. 

Or. en
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Ändringsförslag 1485
Pascal Canfin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 33 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Senast tio arbetsdagar efter det att de 
tagit emot fullständiga handlingar ska 
hemmedlemsstatens behöriga 
myndigheter överlämna all den 
information som avses i punkt 1 till de 
behöriga myndigheterna i den medlemsstat 
där AIF-fonden ska marknadsföras. De ska 
bifoga ett intyg om att AIF-förvaltaren i 
fråga är auktoriserad.

2. Senast tio arbetsdagar efter det att de 
tagit emot fullständiga handlingar ska 
Esma överlämna all den information som 
avses i punkt 1 till de behöriga 
myndigheterna i den medlemsstat där 
AIF-fonden ska marknadsföras. De ska 
bifoga ett intyg om att AIF-förvaltaren i 
fråga är auktoriserad.

Or. en

Motivering

Det europeiska marknadsföringstillståndet bör utfärdas och förvaltas av Esma.

Ändringsförslag 1486
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 33 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Senast tio arbetsdagar efter det att de 
tagit emot fullständiga handlingar ska 
hemmedlemsstatens behöriga myndigheter 
överlämna all den information som avses i 
punkt 1 till de behöriga myndigheterna i 
den medlemsstat där AIF-fonden ska 
marknadsföras. De ska bifoga ett intyg om 
att AIF-förvaltaren i fråga är auktoriserad.

2. Senast tjugo arbetsdagar efter det att de 
tagit emot fullständiga handlingar ska 
hemmedlemsstatens behöriga myndigheter 
överlämna all den information som avses i 
punkt 1 till de behöriga myndigheterna i 
den medlemsstat där AIF-fonden ska 
marknadsföras. De ska bifoga ett intyg om 
att AIF-förvaltaren i fråga är auktoriserad. 
Det förfarande som anges i artikel 5.3 ska 
tillämpas.

Or. en
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Ändringsförslag 1487
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 33 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Efter att ha vidarebefordrat handlingarna 
ska de behöriga myndigheterna i 
hemmedlemsstaten utan dröjsmål notifiera 
AIF-förvaltaren om att så har skett. 
AIF-förvaltaren får börja marknadsföra 
AIF-fonden i värdmedlemsstaten från och 
med dagen för denna notifiering.

3. Efter att ha vidarebefordrat handlingarna 
ska de behöriga myndigheterna i 
hemmedlemsstaten utan dröjsmål notifiera 
AIF-förvaltaren om att så har skett. Senast 
tjugo arbetsdagar efter denna 
vidarebefordran ska hemmedlemsstatens 
behöriga myndigheter, efter att ha beaktat 
alla invändningar som mottagits av 
värdmedlemsstaternas behöriga 
myndigheter, underrätta AIF-förvaltarna 
om huruvida de kan inleda 
marknadsföringen, i överensstämmelse 
med förslaget i den notifieringsskrivelse 
som inlämnats i enlighet med punkt 1.

Or. en

Ändringsförslag 1488
Wolf Klinz

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 33 – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. AIF-förvaltaren ska skriftligt meddela de 
behöriga myndigheterna i 
hemmedlemsstaten varje ändring av någon 
av de uppgifter som meddelats i enlighet 
med punkt 2 senast en månad innan 
ändringen genomförs.

6. AIF-förvaltaren ska omedelbart skriftligt 
meddela de behöriga myndigheterna i 
hemmedlemsstaten varje ändring av någon 
av de uppgifter som meddelats i enlighet 
med punkt 2.

Or. en
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Ändringsförslag 1489
Sharon Bowles

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 33 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Kommissionen ska i enlighet med det 
förfarande som avses i artikel 49.2 anta
genomförandebestämmelser för att 
specificera följande:

7. Kommissionen ska genom delegerade 
akter i enlighet med artiklarna 49a, 49b 
och 49c fastställa åtgärder för att 
specificera följande: 

a) Form och innehåll i en mall för 
notifieringsskrivelse.

a) Form och innehåll i en mall för 
notifieringsskrivelse. 

b) Form och innehåll i en mall för intyg. b) Form och innehåll i en mall för intyg.

Kommissionen ska se till att dessa akter 
genomförs så snart som möjligt efter det 
att detta direktiv har trätt i kraft.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 1490
Pascal Canfin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 34 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Senast tio arbetsdagar efter det att de 
tagit emot fullständiga handlingar ska 
hemmedlemsstatens behöriga myndigheter 
överlämna all den information som avses i 
punkt 2 och, i tillämpliga fall, i punkt 3 till 
de behöriga myndigheterna i den 
medlemsstat där förvaltningstjänsterna ska 
tillhandahållas samt ett intyg om att de 
auktoriserat AIF-förvaltaren i fråga. De ska 
omedelbart notifiera AIF-förvaltaren om 
överlämnandet.

4. Senast två månader efter det att de tagit 
emot fullständiga handlingar ska 
hemmedlemsstatens behöriga myndigheter 
överlämna all den information som avses i 
punkt 2 och, i tillämpliga fall, i punkt 3 till 
de behöriga myndigheterna i den 
medlemsstat där förvaltningstjänsterna ska 
tillhandahållas samt ett intyg om att de 
auktoriserat AIF-förvaltaren i fråga. De ska 
omedelbart notifiera AIF-förvaltaren om 
överlämnandet. 
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Or. en

Motivering

De behöriga myndigheterna måste ha tillräckligt med tid för att kunna bevilja auktorisation.

Ändringsförslag 1491
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 34 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Senast tio arbetsdagar efter det att de 
tagit emot fullständiga handlingar ska 
hemmedlemsstatens behöriga myndigheter 
överlämna all den information som avses i 
punkt 2 och, i tillämpliga fall, i punkt 3 till 
de behöriga myndigheterna i den 
medlemsstat där förvaltningstjänsterna ska 
tillhandahållas samt ett intyg om att de 
auktoriserat AIF-förvaltaren i fråga. De ska 
omedelbart notifiera AIF-förvaltaren om 
överlämnandet.

4. Senast tio arbetsdagar efter det att de 
tagit emot fullständiga handlingar ska 
hemmedlemsstatens behöriga myndigheter 
överlämna all den information som avses i 
punkt 2 och, i tillämpliga fall, i punkt 3 till 
de behöriga myndigheterna i den 
medlemsstat där förvaltningstjänsterna ska 
tillhandahållas samt ett intyg om att de 
auktoriserat AIF-förvaltaren i fråga. De ska 
omedelbart notifiera AIF-förvaltaren om 
överlämnandet. Det förfarande som anges 
i artikel 5.3 ska tillämpas.

Or. en

Ändringsförslag 1492
Pervenche Berès

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 34 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Senast tio arbetsdagar efter det att de 
tagit emot fullständiga handlingar ska 
hemmedlemsstatens behöriga myndigheter 
överlämna all den information som avses i 
punkt 2 och, i tillämpliga fall, i punkt 3 till 
de behöriga myndigheterna i den 
medlemsstat där förvaltningstjänsterna ska 
tillhandahållas samt ett intyg om att de 

4. Senast tio arbetsdagar efter det att de 
tagit emot fullständiga handlingar ska 
hemmedlemsstatens behöriga myndigheter 
överlämna all den information som avses i 
punkt 2 och, i tillämpliga fall, i punkt 3 till 
Esma och de behöriga myndigheterna i 
den medlemsstat där förvaltningstjänsterna 
ska tillhandahållas samt ett intyg om att de 
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auktoriserat AIF-förvaltaren i fråga. De ska 
omedelbart notifiera AIF-förvaltaren om 
överlämnandet.

auktoriserat AIF-förvaltaren i fråga. De ska 
omedelbart notifiera AIF-förvaltaren om 
överlämnandet.

Or. en

Motivering

Esma bör vara det övergripande tillsynsorganet och bör därför, av tillsynsskäl och för 
statistiska ändamål, underrättas om AIF-förvaltarnas förvaltningsverksamhet i andra 
medlemsstater.

Ändringsförslag 1493
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 34 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Efter att ha tagit emot denna notifiering
får AIF-förvaltaren börja tillhandahålla 
tjänster i värdmedlemsstaten.

Senast tjugo arbetsdagar efter denna 
vidarebefordran ska hemmedlemsstatens 
behöriga myndigheter, efter att ha beaktat 
alla invändningar som mottagits av 
värdmedlemsstaternas behöriga 
myndigheter, underrätta AIF-förvaltarna
om huruvida de kan börja tillhandahålla 
tjänster i värdmedlemsstaten. 

Or. en

Ändringsförslag 1494
Wolf Klinz

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 34 – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. AIF-förvaltaren ska skriftligt meddela de 
behöriga myndigheterna i 
hemmedlemsstaten varje ändring av någon 
av de uppgifter som meddelats i enlighet 
med punkt 2 och, i tillämpliga fall, punkt 3 
senast en månad innan ändringen 

6. AIF-förvaltaren ska omedelbart skriftligt 
meddela de behöriga myndigheterna i 
hemmedlemsstaten varje ändring av någon 
av de uppgifter som meddelats i enlighet 
med punkt 2 och, i tillämpliga fall, punkt 3.
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genomförs.

Or. en

Ändringsförslag 1495
Pervenche Berès

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 34 – punkt 6 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den behöriga myndigheten i 
hemmedlemsstaten ska underrätta den 
behöriga myndigheten i värdmedlemsstaten 
om sådana ändringar.

Den behöriga myndigheten i 
hemmedlemsstaten ska underrätta Esma 
och den behöriga myndigheten i 
värdmedlemsstaten om sådana ändringar.

Or. en

Motivering

Esma bör vara det övergripande tillsynsorganet och bör därför, av tillsynsskäl eller för 
statistiska ändamål, underrättas om AIF-förvaltarens förvaltningsverksamhet i andra 
medlemsstater.

Ändringsförslag 1496
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 34 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. De behöriga myndigheterna i 
AIF-förvaltarens hemmedlemsstat ska 
vara ansvariga för att övervaka att 
AIF-förvaltarens arrangemang och 
organisation är tillfredställande så att 
AIF-förvaltaren kan fullgöra skyldigheter 
och efterleva regler som avser bildande 
och drift av alla de AIF-fonder som denne 
förvaltar.
De behöriga myndigheterna i den 
medlemsstat där förvaltningstjänsterna 
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ska tillhandahållas ska vara ansvariga för 
tillsynen av att AIF-förvaltaren följer den 
medlemsstatens bestämmelser om 
bildande och drift av AIF-fonder, 
inklusive marknadsföringsarrangemang.
För att komma till rätta med eventuella 
överträdelser av de bestämmelser som 
faller inom deras tillsynsansvar ska de 
behöriga myndigheterna i den 
medlemsstat där förvaltningstjänsterna 
ska tillhandahållas kunna förlita sig på 
samarbete med de behöriga 
myndigheterna i AIF-förvaltarens 
hemmedlemsstat. Om det krävs, och som 
en sista utväg, och efter att de behöriga 
myndigheterna i AIF-förvaltarens 
hemmedlemsstat har informerats, får de 
behöriga myndigheterna i den 
medlemsstat där förvaltningstjänsterna 
ska tillhandahållas ingripa direkt mot 
AIF-förvaltaren.

Or. en

Ändringsförslag 1497
Wolf Klinz, Carl Haglund

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 35

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 35 utgår
Villkor för marknadsföring inom 

gemenskapen av AIF-fonder med hemvist 
i tredjeländer

AIF-förvaltare får endast marknadsföra 
aktier eller andelar i en AIF-fond med 
hemvist i ett tredjeland till professionella 
investerare med hemvist i en medlemsstat 
om detta tredjeland har undertecknat ett 
avtal med medlemsstaten i fråga som fullt 
ut uppfyller normerna i 
OECD:s modellavtal för skatter på 
inkomst och förmögenhet och säkerställer 
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ett effektivt informationsutbyte i 
skatteärenden.
Om AIF-förvaltare marknadsför aktier 
eller andelar i AIF-fonder med hemvist i 
ett tredjeland, får hemmedlemsstaterna 
förlänga den tidsfrist som anges i 
artikel 31.3, om så krävs för att 
kontrollera att villkoren i detta direktiv är 
uppfyllda.
Innan hemmedlemsstater tillåter 
AIF-förvaltare att marknadsföra aktier 
eller andelar i AIF-fonder med hemvist i 
tredjeländer, ska de särskilt beakta de 
åtgärder som AIF-förvaltaren i 
tillämpliga fall har vidtagit i enlighet med 
artikel 38.

Or. en

Ändringsförslag 1498
Marta Andreasen

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 35

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 35 utgår
Villkor för marknadsföring inom 

gemenskapen av AIF-fonder med hemvist 
i tredjeländer

AIF-förvaltare får endast marknadsföra 
aktier eller andelar i en AIF-fond med 
hemvist i ett tredjeland till professionella 
investerare med hemvist i en medlemsstat 
om detta tredjeland har undertecknat ett 
avtal med medlemsstaten i fråga som fullt 
ut uppfyller normerna i 
OECD:s modellavtal för skatter på 
inkomst och förmögenhet och säkerställer 
ett effektivt informationsutbyte i 
skatteärenden.
Om AIF-förvaltare marknadsför aktier 
eller andelar i AIF-fonder med hemvist i 
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ett tredjeland, får hemmedlemsstaterna 
förlänga den tidsfrist som anges i 
artikel 31.3, om så krävs för att 
kontrollera att villkoren i detta direktiv är 
uppfyllda.
Innan hemmedlemsstater tillåter 
AIF-förvaltare att marknadsföra aktier 
eller andelar i AIF-fonder med hemvist i 
tredjeländer, ska de särskilt beakta de 
åtgärder som AIF-förvaltaren i 
tillämpliga fall har vidtagit i enlighet med 
artikel 38.

Or. en

Motivering

Det är protektionistiskt att skapa mer regleringar och kostnader för marknadsföring av 
fonder som kommer från eller är etablerade i tredjeländer. Härigenom riskerar man också 
vedergällningsaktioner från dessa länder. Dessutom begränsar man de professionella 
europeiska investerarnas valfrihet. En annan oavsiktlig konsekvens kan vara att kapital flyttas 
från Europa till regioner där man kan få större avkastning på sina investeringar.

Ändringsförslag 1499
Pascal Canfin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 35 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Villkor för marknadsföring inom 
gemenskapen av AIF-fonder med hemvist 
i tredjeländer

Villkor för investeringar i AIF-fonder med 
hemvist i tredjeländer

Or. en

Motivering

För att undvika att investerarna kringgår direktivet är det nödvändigt att införa lämpliga 
begränsningar av investeringsmöjligheterna.
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Ändringsförslag 1500
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 35

Kommissionens förslag Ändringsförslag

AIF-förvaltare får endast marknadsföra 
aktier eller andelar i en AIF-fond med 
hemvist i ett tredjeland till professionella 
investerare med hemvist i en medlemsstat 
om detta tredjeland har undertecknat ett 
avtal med medlemsstaten i fråga som fullt 
ut uppfyller normerna i 
OECD:s modellavtal för skatter på 
inkomst och förmögenhet och säkerställer 
ett effektivt informationsutbyte i 
skatteärenden.

Trots vad som sägs i artikel 4 får 
medlemsstaterna tillåta en AIF-förvaltare
med hemvist i ett tredjeland att
marknadsföra aktier eller andelar i en 
AIF-fond med hemvist i ett tredjeland till 
professionella investerare inom deras 
jurisdiktion, förutsatt att

Om AIF-förvaltare marknadsför aktier 
eller andelar i AIF-fonder med hemvist i 
ett tredjeland, får hemmedlemsstaterna 
förlänga den tidsfrist som anges i 
artikel 31.3, om så krävs för att 
kontrollera att villkoren i detta direktiv är 
uppfyllda.

a) AIF-fonden förvaltas av en 
AIF-förvaltare som har sitt stadgeenliga 
säte i en medlemsstat och som 
auktoriserats i enlighet med artikel 4, 

Innan hemmedlemsstater tillåter 
AIF-förvaltare att marknadsföra aktier 
eller andelar i AIF-fonder med hemvist i 
tredjeländer, ska de särskilt beakta de 
åtgärder som AIF-förvaltaren i 
tillämpliga fall har vidtagit i enlighet med 
artikel 38.

b) det tredjeland där AIF-fonden eller 
AIF-förvaltaren har sitt stadgeenliga säte 
har genomfört lagstiftning i 
överensstämmelse med Iosco eller 
liknande standarder för tillsyn av 
hedgefonder eller att

c) det finns ett lämpligt samarbetsavtal 
mellan den behöriga myndigheten i 
AIF-förvaltarens hemmedlemsstat och 
tillsynsmyndigheten eller 
tillsynsmyndigheterna i det tredjeland där 
AIF-fonden eller AIF-förvaltaren är 
etablerad.

Or. en

Motivering

Dagens finansmarknader är globalt sammanlänkade, vilket skapar möjligheter för tillväxt och 
utveckling. Vi måste nu säkerställa livskraftiga finansmarknader i Europa. Genom detta 
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ändringsförslag blir det möjligt att fortsätta sådan investeringsverksamhet i tredjeländer som 
fungerar bra och att fullfölja intressanta affärsmöjligheter för förmögenhetsförvaltarna och 
de professionella investerarna (bl.a. pensionsfonderna) i EU. Samtidigt ser ändringsförslaget 
till att det finns ett regelverk med viktiga kriterier som ska uppfyllas.

Ändringsförslag 1501
Pervenche Berès

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 35

Kommissionens förslag Ändringsförslag

AIF-förvaltare får endast marknadsföra 
aktier eller andelar i en AIF-fond med 
hemvist i ett tredjeland till professionella 
investerare med hemvist i en medlemsstat 
om detta tredjeland har undertecknat ett 
avtal med medlemsstaten i fråga som fullt 
ut uppfyller normerna i 
OECD:s modellavtal för skatter på 
inkomst och förmögenhet och säkerställer 
ett effektivt informationsutbyte i 
skatteärenden.

1. Medlemsstaterna får i enlighet med 
detta direktiv auktorisera AIF-förvaltare 
som är etablerade i ett tredjeland att
marknadsföra andelar eller aktier i 
AIF-fonder till professionella investerare i 
unionen på de villkor som anges i detta
direktiv under förutsättning att

Om AIF-förvaltare marknadsför aktier 
eller andelar i AIF-fonder med hemvist i 
ett tredjeland, får hemmedlemsstaterna 
förlänga den tidsfrist som anges i 
artikel 31.3, om så krävs för att 
kontrollera att villkoren i detta direktiv är 
uppfyllda.

a) tredjelandet omfattas av ett beslut 
enligt punkt 3 a, i vilket det fastställs att 
dess lagstiftning om stabilitetsreglering 
och fortlöpande tillsyn är likvärdig med 
bestämmelserna i detta direktiv och att 
den genomdrivs effektivt,

Innan hemmedlemsstater tillåter 
AIF-förvaltare att marknadsföra aktier 
eller andelar i AIF-fonder med hemvist i 
tredjeländer, ska de särskilt beakta de 
åtgärder som AIF-förvaltaren i 
tillämpliga fall har vidtagit i enlighet med 
artikel 38.

b) tredjelandet omfattas av ett beslut 
enligt punkt 3 b, i vilket det fastställs att 
det ger AIF-förvaltare från unionen 
effektivt marknadstillträde som är 
jämförbart med det som unionen ger 
AIF-förvaltare från det tredjelandet,

c) AIF-förvaltarna tillhandahåller de 
uppgifter som avses i artiklarna 5 och 31 
till de behöriga myndigheterna i den 
medlemsstat där de ansöker om 
auktorisation,
d) det finns ett samarbetsavtal mellan de 
behöriga myndigheterna i medlemsstaten 
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och AIF-förvaltarens tillsynsmyndighet 
som säkerställer ett effektivt utbyte av all 
information av betydelse för 
övervakningen av hur AIF-förvaltarens 
verksamheter kan påverka stabiliteten hos 
finansiella institut av betydelse för det 
finansiella systemet och den korrekta 
funktionen på de marknader där 
AIF-förvaltarna är aktiva,
e) tredjelandet har undertecknat ett avtal 
med medlemsstaten i fråga som fullt ut 
uppfyller normerna i artikel 26 i 
OECD:s modellavtal för skatter på 
inkomst och förmögenhet och säkerställer 
ett effektivt informationsutbyte i 
skatteärenden.
2. Kommissionen ska efter att hört Esma 
anta delegerade akter i enlighet med 
artiklarna 49a, 49b och 49c för att ta fram
a) allmänna kriterier för likvärdighet och 
effektivt genomdrivande när det gäller 
tredjeländers lagstiftning om 
stabilitetsreglering och fortlöpande tillsyn 
utifrån kraven i kapitel III, IV och V, och
b) allmänna kriterier för bedömningen av 
huruvida tredjeländer ger AIF-förvaltare 
från unionen effektivt marknadstillträde 
som är jämförbart med det som unionen 
ger AIF-förvaltare från samma 
tredjeländer.
3. Utifrån de kriterier som anges i punkt 2 
ska kommissionen i enlighet med det 
föreskrivande förfarande som avses i 
artikel 49.2 anta 
genomförandebestämmelser, i vilka det 
fastställs att
a) lagstiftningen om stabilitetsreglering 
och fortlöpande tillsyn över 
AIF-förvaltare i ett tredjeland är likvärdig 
med detta direktiv, och att den genomdrivs 
effektivt, och att
b) ett tredjeland ger AIF-förvaltare från 
unionen effektivt marknadstillträde som 
är minst jämförbart med det som unionen 
ger AIF-förvaltare från samma 
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tredjeland.

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.

* OJ L 184, 17.7.1999, p. 23

Ändringsförslag 1502
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 35

Kommissionens förslag Ändringsförslag

AIF-förvaltare får endast marknadsföra 
aktier eller andelar i en AIF-fond med 
hemvist i ett tredjeland till professionella 
investerare med hemvist i en medlemsstat 
om detta tredjeland har undertecknat ett 
avtal med medlemsstaten i fråga som fullt 
ut uppfyller normerna i artikel 26 i
OECD:s modellavtal för skatter på inkomst 
och förmögenhet och säkerställer ett 
effektivt informationsutbyte i 
skatteärenden.

AIF-förvaltare får marknadsföra aktier 
eller andelar i en AIF-fond i ett tredjeland 
till professionella investerare i en 
medlemsstat om detta tredjeland har 
undertecknat ett avtal med 
AIF-förvaltarens hemmedlemsstat som 
fullt ut uppfyller normerna i artikel 26 i
OECD:s modellavtal för skatter på inkomst 
och förmögenhet och säkerställer ett 
effektivt informationsutbyte i 
skatteärenden.

Om AIF-förvaltare marknadsför aktier 
eller andelar i AIF-fonder med hemvist i 
ett tredjeland, får hemmedlemsstaterna 
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förlänga den tidsfrist som anges i 
artikel 31.3, om så krävs för att 
kontrollera att villkoren i detta direktiv är 
uppfyllda.
Innan hemmedlemsstater tillåter 
AIF-förvaltare att marknadsföra aktier 
eller andelar i AIF-fonder med hemvist i 
tredjeländer, ska de särskilt beakta de 
åtgärder som AIF-förvaltaren i 
tillämpliga fall har vidtagit i enlighet med 
artikel 38.

Or. en

Motivering

AIF-förvaltaren bör omfattas av direktivets bestämmelser i det land där AIF-fonden har sin 
hemvist. 

Ändringsförslag 1503
Pascal Canfin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 35

Kommissionens förslag Ändringsförslag

AIF-förvaltare får endast marknadsföra 
aktier eller andelar i en AIF-fond med 
hemvist i ett tredjeland till professionella 
investerare med hemvist i en medlemsstat 
om detta tredjeland har undertecknat ett 
avtal med medlemsstaten i fråga som fullt 
ut uppfyller normerna i 
OECD:s modellavtal för skatter på 
inkomst och förmögenhet och säkerställer 
ett effektivt informationsutbyte i 
skatteärenden.

UCITS-fonder (fondföretag) som 
auktoriserats i enlighet med 
direktiv 2009/65/EG, kreditinstitut som 
omfattas av direktiv 2006/48/EG, institut 
som omfattas av direktiv 2003/41/EG och 
institut som omfattas av direktiv 
73/239/EEG, direktiv 2002/83/EG och 
direktiv 2005/68/EG ska inte direkt eller 
indirekt inneha aktier eller andelar i 
AIF-fonder som inte skulle vara 
auktoriserade i unionen.

Om AIF-förvaltare marknadsför aktier 
eller andelar i AIF-fonder med hemvist i 
ett tredjeland, får hemmedlemsstaterna 
förlänga den tidsfrist som anges i 
artikel 31.3, om så krävs för att 
kontrollera att villkoren i detta direktiv är 
uppfyllda.
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Innan hemmedlemsstater tillåter 
AIF-förvaltare att marknadsföra aktier 
eller andelar i AIF-fonder med hemvist i 
tredjeländer, ska de särskilt beakta de 
åtgärder som AIF-förvaltaren i 
tillämpliga fall har vidtagit i enlighet med 
artikel 38.

Or. en

Motivering

För att undvika att investerarna kringgår direktivet är det nödvändigt att införa lämpliga 
begränsningar av investeringsmöjligheterna.

Ändringsförslag 1504
Burkhard Balz

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 35 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

AIF-förvaltare får endast marknadsföra 
aktier eller andelar i en AIF-fond med 
hemvist i ett tredjeland till professionella 
investerare med hemvist i en medlemsstat 
om detta tredjeland har undertecknat ett 
avtal med medlemsstaten i fråga som fullt 
ut uppfyller normerna i 
OECD:s modellavtal för skatter på 
inkomst och förmögenhet och säkerställer 
ett effektivt informationsutbyte i 
skatteärenden.

utgår

Or. en

Motivering

AIF-fonder som har sin hemvist i ett tredjeland bör inte diskrimineras av detta skäl. Att göra 
det vore nämligen protektionistiskt.
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Ändringsförslag 1505
Syed Kamall

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 35 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

AIF-förvaltare får endast marknadsföra 
aktier eller andelar i en AIF-fond med 
hemvist i ett tredjeland till professionella 
investerare med hemvist i en medlemsstat 
om detta tredjeland har undertecknat ett 
avtal med medlemsstaten i fråga som fullt 
ut uppfyller normerna i 
OECD:s modellavtal för skatter på 
inkomst och förmögenhet och säkerställer 
ett effektivt informationsutbyte i 
skatteärenden.

En medlemsstat får på sitt territorium 
tillåta AIF-förvaltare att marknadsföra 
aktier eller andelar i en AIF-fond med 
hemvist i ett tredjeland om det finns 
lämpliga samarbetsformer mellan de 
behöriga myndigheterna i 
AIF-förvaltarens hemmedlemsstat och 
tillsynsmyndigheten i det tredjelandet.

Or. en

Motivering

Informationsutbytet i skatteärenden är inte relevant när det gäller det uttalade syftet med 
direktivet, dvs. att auktorisera och utöva tillsyn över AIF-förvaltarna, så att man på ett 
enhetligt sätt kan bemöta riskerna i sammanhanget och deras effekter på investerare och 
marknader inom gemenskapen (skäl 2). I stället föreslås lämpliga samarbetsformer.

Ändringsförslag 1506
Diogo Feio

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 35 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

AIF-förvaltare får endast marknadsföra 
aktier eller andelar i en AIF-fond med 
hemvist i ett tredjeland till professionella 
investerare med hemvist i en medlemsstat 
om detta tredjeland har undertecknat ett 
avtal med medlemsstaten i fråga som fullt 
ut uppfyller normerna i 
OECD:s modellavtal för skatter på 
inkomst och förmögenhet och säkerställer
ett effektivt informationsutbyte i 

En medlemsstat får på sitt territorium 
tillåta AIF-förvaltare att marknadsföra 
aktier eller andelar i en AIF-fond med 
hemvist i ett tredjeland om det finns 
lämpliga samarbetsformer mellan de 
behöriga myndigheterna i 
AIF-förvaltarens hemmedlemsstat och 
tillsynsmyndigheten i det tredjelandet.
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skatteärenden.

Or. en

Motivering

Informationsutbytet i skatteärenden anses inte relevant när det gäller det uttalade syftet med 
detta direktiv. Det är viktigt att låta det finnas nationella regler för private placement och att 
minska antalet protektionistiska åtgärder som är skadliga för EU-marknaderna. Det bör 
finnas planer på lämpliga samarbetsformer.

Ändringsförslag 1507
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 35 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

AIF-förvaltare får endast marknadsföra 
aktier eller andelar i en AIF-fond med 
hemvist i ett tredjeland till professionella 
investerare med hemvist i en medlemsstat 
om detta tredjeland har undertecknat ett 
avtal med medlemsstaten i fråga som fullt 
ut uppfyller normerna i artikel 26 i
OECD:s modellavtal för skatter på inkomst 
och förmögenhet och säkerställer ett 
effektivt informationsutbyte i 
skatteärenden.

AIF-förvaltare får endast marknadsföra 
aktier eller andelar i en AIF-fond med 
hemvist i ett tredjeland till professionella 
investerare med hemvist i en medlemsstat 
om detta tredjeland är bundet av ett 
multilateralt avtal med alla medlemsstater 
som kommissionen undertecknat för 
deras räkning och som föreskriver 

a) ett effektivt informationsutbyte i 
skatteärenden på grundval av artikel 26 i
OECD:s modellavtal för skatter på inkomst 
och förmögenhet och 
b) ett effektivt informationsutbyte med de 
behöriga myndigheterna när det gäller 
den information som avses i artikel 5 och 
kapitel IV och V.

Or. en

Motivering

En förutsättning för att AIF-fonder med hemvist i tredjeländer ska kunna marknadsföras i EU 
är att det finns ett effektivt samarbetsavtal (utbyte av generell information och 
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skattesamarbete) som undertecknats av kommissionen på medlemsstaternas vägnar. 

Ändringsförslag 1508
Sari Essayah

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 35 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

AIF-förvaltare får endast marknadsföra 
aktier eller andelar i en AIF-fond med 
hemvist i ett tredjeland till professionella 
investerare med hemvist i en medlemsstat 
om detta tredjeland har undertecknat ett 
avtal med medlemsstaten i fråga som fullt 
ut uppfyller normerna i 
OECD:s modellavtal för skatter på 
inkomst och förmögenhet och säkerställer 
ett effektivt informationsutbyte i 
skatteärenden.

En medlemsstat får på sitt territorium 
tillåta AIF-förvaltare att marknadsföra 
aktier eller andelar i en AIF-fond med 
hemvist i ett tredjeland om det finns 
lämpliga samarbetsformer mellan de 
behöriga myndigheterna i 
AIF-förvaltarens hemmedlemsstat och 
tillsynsmyndigheten i det tredjelandet.
Dessa tredjeländer måste ha en 
ändamålsenlig lagstiftning mot skatteflykt 
och penningtvätt.

Or. en

Ändringsförslag 1509
Corien Wortmann-Kool

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 35 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

AIF-förvaltare får endast marknadsföra 
aktier eller andelar i en AIF-fond med 
hemvist i ett tredjeland till professionella 
investerare med hemvist i en medlemsstat 
om detta tredjeland har undertecknat ett 
avtal med medlemsstaten i fråga som fullt 
ut uppfyller normerna i 
OECD:s modellavtal för skatter på 
inkomst och förmögenhet och säkerställer 
ett effektivt informationsutbyte i 
skatteärenden.

AIF-förvaltare får endast marknadsföra 
aktier eller andelar i en AIF-fond med 
hemvist i ett tredjeland till professionella 
investerare med hemvist i en medlemsstat 
om detta tredjeland finns med på 
OECD:s lista över de jurisdiktioner som i 
huvudsak har genomfört den 
internationellt överenskomna 
skattestandarden. 

Or. en
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Motivering

Kravet på att det tredjeland där en AIF-fond har sin hemvist ska ingå ett avtal om 
informationsutbyte med varje EU-medlemsstat där den berörda fonden ska marknadsföras är 
alltför betungande. Detta krav kommer förmodligen även att i hög grad inskränka 
medlemsstaternas möjligheter att tillåta att sådana AIF-fonder marknadsförs inom deras 
territorier i enlighet med undantagen när det gäller private placement. Dessutom kan kravet 
leda till att dessa fonder behandlas på olika sätt mellan medlemsstaterna. 

Ändringsförslag 1510
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 35 – stycke 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

AIF-förvaltare får endast marknadsföra 
aktier eller andelar i en AIF-fond med 
hemvist i ett tredjeland till professionella 
investerare med hemvist i en medlemsstat 
om detta tredjeland har undertecknat ett 
avtal med medlemsstaten i fråga som fullt 
ut uppfyller normerna i artikel 26 i 
OECD:s modellavtal för skatter på inkomst 
och förmögenhet och säkerställer ett 
effektivt informationsutbyte i 
skatteärenden.

AIF-förvaltare får endast marknadsföra 
aktier eller andelar i en AIF-fond med 
hemvist i ett tredjeland till professionella 
investerare med hemvist i en medlemsstat 
om detta tredjeland har undertecknat ett 
avtal med medlemsstaten i fråga som 
uppfyller normerna i artikel 26 i 
OECD:s modellavtal för skatter på inkomst 
och förmögenhet och säkerställer ett 
effektivt informationsutbyte i 
skatteärenden.

Or. en

Ändringsförslag 1511
Burkhard Balz

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 35 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om AIF-förvaltare marknadsför aktier 
eller andelar i AIF-fonder med hemvist i 
ett tredjeland, får hemmedlemsstaterna 
förlänga den tidsfrist som anges i 
artikel 31.3, om så krävs för att 
kontrollera att villkoren i detta direktiv är 
uppfyllda.

utgår
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Or. en

Motivering

AIF-fonder som har sin hemvist i ett tredjeland bör inte diskrimineras av detta skäl. Att göra 
det vore nämligen protektionistiskt.

Ändringsförslag 1512
Diogo Feio

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 35 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om AIF-förvaltare marknadsför aktier 
eller andelar i AIF-fonder med hemvist i 
ett tredjeland, får hemmedlemsstaterna 
förlänga den tidsfrist som anges i 
artikel 31.3, om så krävs för att 
kontrollera att villkoren i detta direktiv är 
uppfyllda.

utgår

Or. en

Motivering

Informationsutbytet i skatteärenden anses inte relevant när det gäller det uttalade syftet med 
detta direktiv. Det är viktigt att låta det finnas nationella regler för private placement och att 
minska antalet protektionistiska åtgärder som är skadliga för EU-marknaderna. Det bör 
finnas planer på lämpliga samarbetsformer.

Ändringsförslag 1513
Diogo Feio

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 35 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Innan hemmedlemsstater tillåter 
AIF-förvaltare att marknadsföra aktier 
eller andelar i AIF-fonder med hemvist i 
tredjeländer, ska de särskilt beakta de 
åtgärder som AIF-förvaltaren i 

utgår



AM\805044SV.doc 53/179 PE439.135v01-00

SV

tillämpliga fall har vidtagit i enlighet med 
artikel 38.

Or. en

Motivering

Informationsutbytet i skatteärenden anses inte relevant när det gäller det uttalade syftet med 
detta direktiv. Det är viktigt att låta det finnas nationella regler för private placement och att 
minska antalet protektionistiska åtgärder som är skadliga för EU-marknaderna. Det bör 
finnas planer på lämpliga samarbetsformer.

Ändringsförslag 1514
Corien Wortmann-Kool

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 35a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 35a
AIF-fonder med hemvist i tredjeländer

Medlemsstaterna ska se till att en 
auktoriserad AIF-förvaltare som är 
etablerad i EU endast får förvalta 
AIF-fonder med hemvist i ett tredjeland 
som marknadsför andelar eller aktier till 
professionella investerare i den 
medlemsstaten i enlighet med villkoren i 
detta direktiv och med de förfaranden som 
fastställts i artikel 31, förutsatt att det 
finns lämpliga samarbetsformer mellan 
de behöriga myndigheterna i den 
medlemsstaten och de behöriga 
myndigheterna i tredjelandet och att dessa 
samarbetsformer säkerställer ett effektivt 
informationsutbyte. 

Or. en

Motivering

När europeiska AIF-förvaltare marknadsför AIF-fonder med hemvist i ett tredjeland till 
professionella investerare i gemenskapen bör de behöriga myndigheterna kunna få tillgång 
till all den information som krävs för att skydda de europeiska investerarna.
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Ändringsförslag 1515
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 35a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 35a
AIF-fonder med hemvist i tredjeländer

Medlemsstaterna ska inte hindra 
professionella investerare med hemvist i 
en medlemsstat från att investera i en 
AIF-fond med hemvist i ett tredjeland.

Or. en

Motivering

Dagens finansmarknader är globalt sammanlänkade, vilket skapar möjligheter för tillväxt och 
utveckling. Vi måste nu säkerställa livskraftiga finansmarknader i Europa. Genom detta 
ändringsförslag blir det möjligt att fortsätta sådan investeringsverksamhet i tredjeländer som 
fungerar bra och att fullfölja intressanta affärsmöjligheter för förmögenhetsförvaltarna och 
de professionella investerarna (bl.a. pensionsfonderna) i EU. Samtidigt ser ändringsförslaget 
till att det finns ett regelverk med viktiga kriterier som ska uppfyllas.

Ändringsförslag 1516
Syed Kamall

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 35a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 35a
AIF-fonder med hemvist i tredjeländer

Professionella investerare med hemvist i 
en medlemsstat får investera i en 
AIF-fond med hemvist i ett tredjeland, 
förutsatt att detta är tillåtet enligt den 
nationella lagen i den medlemsstaten.

Or. en
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Motivering

Härmed blir det möjligt för arbetstagarnas pensionsfonder att investera i AIF-fonder i 
tredjeländer, förutsatt att detta är tillåtet enligt medlemsstatens nationella lagstiftning.

Ändringsförslag 1517
Corien Wortmann-Kool

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 35b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 35b
Villkor för att investera i AIF-fonder med 

hemvist i tredjeländer
Professionella investerare med hemvist i 
en medlemsstat får investera i en 
AIF-fond med hemvist i ett tredjeland. 
Om denna AIF-fond möjliggör inlösen för 
investerarna är det nödvändigt att 
AIF-fonden förvaltas av en 
AIF-förvaltare som har sitt stadgeenliga 
säte i en medlemsstat och är auktoriserad 
enligt artikel 4, eller att det tredjeland där 
AIF-fonden har sitt stadgeenliga säte har 
tecknat ett samarbetsavtal om 
informationsutbyte i linje med relevanta 
internationella standarder.

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 
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.
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Ändringsförslag 1518
Pascal Canfin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 35a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 35a
Villkor för att investera på europeiska 

marknader för AIF-fonder med hemvist i 
tredjeland som inte är auktoriserade

AIF-fonder enligt artikel 3 a som inte är 
auktoriserade och som har sin hemvist i 
tredjeland ska, med hänsyn till de 
undantag som anges i artikel 2, 
registreras av Esma om de har tillgångar 
på mer än 100 miljoner euro i unionen 
och utnyttjar hävstång.
För att kunna vara verksamma på de 
europeiska marknaderna ska de 
AIF-fonder som inte är auktoriserade 
uppfylla kraven i artiklarna 11.4, 12.1, 13, 
13a, 24 och 25. I detta fall ska Esma vara 
den behöriga myndigheten.

Or. en

Motivering

Det nuvarande direktivet diskriminerar europeiska AIF-fonder. Systemrisker kan inte 
kontrolleras om utländska hedgefonder inte registreras och omfattas av kraven i direktivet om 
systemrisker.

Ändringsförslag 1519
Sari Essayah

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 35a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 35a
AIF-fonder med hemvist i tredjeländer
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Medlemsstaterna får tillåta eller fortsätta 
att tillåta professionella investerare med 
hemvist inom sina territorier att investera 
i alla AIF-fonder, även de från 
tredjeländer, förutsatt att de nationella 
lagarna iakttas. Dessa tredjeländer måste 
ha en ändamålsenlig lagstiftning mot 
skatteflykt och penningtvätt.

Or. en

Ändringsförslag 1520
Pascal Canfin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 35b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 35b
Investeringar i auktoriserade AIF-fonder
Auktoriserade AIF-fonder ska inte direkt 
eller indirekt investera mer än 20 % av 
sina totala tillgångar i AIF-fonder som 
inte är auktoriserade i unionen.

Or. en

Motivering

För att förhindra att investerarna kringgår direktivet bör auktoriserade AIF-fonder 
förhindras från att investera i icke-auktoriserade AIF-fonder.

Ändringsförslag 1521
Pascal Canfin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 35c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 35c
Villkor för att oauktoriserade AIF-fonder 
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med hemvist i tredjeland ska kunna 
förvärva ett betydande eller 

kontrollerande inflytande i en europeisk 
emittent eller ett europeiskt ej börsnoterat 

företag
AIF-fonder enligt artikel 3 a som inte är 
auktoriserade och som har sin hemvist i 
tredjeland ska, med hänsyn till de 
undantag som anges i artikel 2, iaktta 
bestämmelserna i artiklarna 26–30 om de 
utnyttjar hävstångseffekter för att 
förvärva ett betydande eller 
kontrollerande inflytande i ett ej 
börsnoterat företag eller i en emittent. 

Or. en

Motivering

Det nuvarande direktivet diskriminerar europeiska AIF-fonder. Reglerna ska gälla för alla 
AIF-fonder var de än har sin hemvist.

Ändringsförslag 1522
Olle Schmidt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 35a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 35a
AIF-fonder med hemvist i tredjeländer

1. Medlemsstaterna ska se till att en 
auktoriserad AIF-förvaltare endast får 
förvalta AIF-fonder med hemvist i ett 
tredjeland om
a) all relevant lagstiftning i det 
tredjelandet är i överensstämmelse med de 
standarder som fastställts av de 
internationella organisationerna, eller om 
AIF-förvaltaren kan visa att AIF-fonden i 
tredjelandet är förenlig med dessa 
standarder och om 
b) det finns lämpliga 
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samarbetsarrangemang mellan de 
behöriga myndigheterna i 
AIF-förvaltarens hemmedlemsstat och 
tillsynsmyndigheten i det tredjeland där 
AIF-fonden är etablerad.
2. Kommissionen ska anta delegerade 
akter i enlighet med artiklarna 49a, 49b 
och 49c om de standarder som avses i 
punkt 1 a och de samarbetsarrangemang 
som avses i punkt 1 b. 
3. För att säkerställa en enhetlig 
tillämpning av denna artikel ska Esma 
dra upp riktlinjer så att det blir möjligt att 
fastställa tillämpningsvillkoren för 
kommissionens antagna delegerade akter 
när det gäller de standarder och 
samarbetsarrangemang som avses i 
punkt 1.

Or. en

Motivering

Den text som föreslagits av rådet är välformulerad och bör användas.

Ändringsförslag 1522
Wolf Klinz, Carl Haglund

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 36 utgår
AIF-förvaltares delegering av 

administrativa uppgifter till enheter som 
är etablerade i ett tredjeland

Medlemsstaterna får endast tillåta att 
AIF-förvaltare delegerar 
administrationstjänster till enheter som är 
etablerade i ett tredjeland om samtliga 
följande villkor är uppfyllda:
a) Kraven i artikel 18 är uppfyllda.
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b) Enheten har auktorisation för att 
tillhandahålla administrationstjänster 
eller är registrerad i det tredjeland där 
den är etablerad och omfattas av 
stabilitetstillsyn.
c) Det föreligger ett tillfredsställande 
samarbetsavtal mellan AIF-förvaltarens 
behöriga myndighet och enhetens 
tillsynsmyndighet.

Or. en

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

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 36 utgår
AIF-förvaltares delegering av 

administrativa uppgifter till enheter som 
är etablerade i ett tredjeland

Medlemsstaterna får endast tillåta att 
AIF-förvaltare delegerar 
administrationstjänster till enheter som är 
etablerade i ett tredjeland om samtliga 
följande villkor är uppfyllda:
a) Kraven i artikel 18 är uppfyllda.
b) Enheten har auktorisation för att 
tillhandahålla administrationstjänster 
eller är registrerad i det tredjeland där 
den är etablerad och omfattas av 
stabilitetstillsyn.
c) Det föreligger ett tillfredsställande 
samarbetsavtal mellan AIF-förvaltarens 
behöriga myndighet och enhetens 
tillsynsmyndighet.

Or. en



AM\805044SV.doc 61/179 PE439.135v01-00

SV

Motivering

Bestämmelserna om delegering av uppgifter bör spegla de nuvarande bestämmelser i MiFID 
och MiFID:s tillämpningsdirektiv som rör utläggande på entreprenad av investeringstjänster 
eller centrala eller viktiga driftsfunktioner. Dessa bestämmelser har återgetts i den föreslagna 
översynen, med undantag för mindre ändringar som föranleds av övergången från 
värdepappersföretag (som regleras av MiFID) till AIF-förvaltare. 

Ändringsförslag 1525
Syed Kamall

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 36 utgår
AIF-förvaltares delegering av 

administrativa uppgifter till enheter som 
är etablerade i ett tredjeland

Medlemsstaterna får endast tillåta att 
AIF-förvaltare delegerar 
administrationstjänster till enheter som är 
etablerade i ett tredjeland om samtliga 
följande villkor är uppfyllda:
a) Kraven i artikel 18 är uppfyllda.
b) Enheten har auktorisation för att 
tillhandahålla administrationstjänster 
eller är registrerad i det tredjeland där 
den är etablerad och omfattas av 
stabilitetstillsyn.
c) Det föreligger ett tillfredsställande 
samarbetsavtal mellan AIF-förvaltarens 
behöriga myndighet och enhetens 
tillsynsmyndighet.

Or. en

Motivering

Denna bestämmelse bör utgå, så att den ändrade artikel 18 kan reglera AIF-förvaltarnas 
delegeringar till enheter som är etablerade i ett tredjeland. 
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Ändringsförslag 1526
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 36 utgår
AIF-förvaltares delegering av 

administrativa uppgifter till enheter som 
är etablerade i ett tredjeland

Medlemsstaterna får endast tillåta att 
AIF-förvaltare delegerar 
administrationstjänster till enheter som är 
etablerade i ett tredjeland om samtliga 
följande villkor är uppfyllda:
a) Kraven i artikel 18 är uppfyllda.
b) Enheten har auktorisation för att 
tillhandahålla administrationstjänster 
eller är registrerad i det tredjeland där 
den är etablerad och omfattas av 
stabilitetstillsyn.
c) Det föreligger ett tillfredsställande 
samarbetsavtal mellan AIF-förvaltarens 
behöriga myndighet och enhetens 
tillsynsmyndighet.

Or. en

Motivering

Delegeringen regleras i artikel 18.

Ändringsförslag 1527
Pascal Canfin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får endast tillåta att 
AIF-förvaltare delegerar 

Medlemsstaterna får inte tillåta att 
AIF-förvaltare av en AIF-fond med 
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administrationstjänster till enheter som är 
etablerade i ett tredjeland om samtliga 
följande villkor är uppfyllda:

hemvist i unionen delegerar 
administrationstjänster till enheter som är 
etablerade i ett tredjeland om samtliga 
följande villkor är uppfyllda.

a) Kraven i artikel 18 är uppfyllda.

b) Enheten har auktorisation för att 
tillhandahålla administrationstjänster 
eller är registrerad i det tredjeland där 
den är etablerad och omfattas av 
stabilitetstillsyn.
c) Det föreligger ett tillfredsställande 
samarbetsavtal mellan AIF-förvaltarens 
behöriga myndighet och enhetens 
tillsynsmyndighet.

Or. en

Motivering

AIF-fonder med europeiska marknadsföringstillstånd måste helt och hållet förvaltas i 
Europeiska unionen, så att investerarskyddet säkras. 

Ändringsförslag 1528
Othmar Karas

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 36 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får endast tillåta att 
AIF-förvaltare delegerar 
administrationstjänster till enheter som är 
etablerade i ett tredjeland om samtliga 
följande villkor är uppfyllda:

Medlemsstaterna får endast tillåta att 
AIF-förvaltare delegerar administrations-
och förvaltningstjänster till enheter som är 
etablerade i ett tredjeland om samtliga 
följande villkor är uppfyllda:

Or. en

Motivering

Know-how och expertkunskaper har spridits globalt på finansområdet. Det ligger i 
investerarens intresse att en AIF-förvaltare kan utnyttja bästa know-how utan att vara bunden 
till ett lokalt område.
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Ändringsförslag 1529
Derk Jan Eppink

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 36 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får endast tillåta att
AIF-förvaltare delegerar
administrationstjänster till enheter som är 
etablerade i ett tredjeland om samtliga 
följande villkor är uppfyllda:

AIF-förvaltare får endast delegera
administrationstjänster till enheter som är 
etablerade i ett tredjeland om samtliga 
följande villkor är uppfyllda:

Or. en

Motivering

Förvaltare bör tillåtas att delegera vissa förvaltningsuppgifter och administrativa uppgifter 
(t.ex. riskhantering) till kontor utanför EU utan att behöva begära godkännande i förhand i 
samtliga fall.

Ändringsförslag 1530
Othmar Karas

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 36 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Enheten har auktorisation för att 
tillhandahålla administrationstjänster eller 
är registrerad i det tredjeland där den är 
etablerad och omfattas av stabilitetstillsyn.

b) Enheten har auktorisation för att 
tillhandahålla administrations- eller 
förvaltningstjänster eller är registrerad i 
det tredjeland där den är etablerad och 
omfattas av stabilitetstillsyn.

Or. en

Motivering

Know-how och expertkunskaper har spridits globalt på finansområdet. Det ligger i 
investerarens intresse att en AIF-förvaltare kan utnyttja bästa know-how utan att vara bunden 
till ett lokalt område.
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Ändringsförslag 1531
Derk Jan Eppink

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 36 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Enheten har auktorisation för att 
tillhandahålla administrationstjänster eller 
är registrerad i det tredjeland där den är 
etablerad och omfattas av stabilitetstillsyn.

b) Enheten har auktorisation för att 
tillhandahålla administrationstjänster eller 
är registrerad i det tredjeland där den är 
etablerad.

Or. en

Motivering

Förvaltare bör tillåtas att delegera vissa förvaltningsuppgifter och administrativa uppgifter 
(t.ex. riskhantering) till kontor utanför EU utan att behöva begära godkännande i förhand i 
samtliga fall.

Ändringsförslag 1532
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 36 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Det föreligger ett tillfredsställande 
samarbetsavtal mellan AIF-förvaltarens
behöriga myndighet och enhetens 
tillsynsmyndighet.

c) Det föreligger ett tillfredsställande och 
effektivt samarbetsavtal mellan 
medlemsstaternas behöriga myndigheter, 
vilket har undertecknats av kommissionen 
på deras vägnar, och enhetens 
tillsynsmyndighet, i enlighet med de 
standarder som kommissionen har 
fastställt i enlighet med artikel 39b.

Or. en

Motivering

En förutsättning för att administrativa uppgifter ska kunna delegeras till en enhet som är 
etablerad i tredjeländer är att det finns ett effektivt samarbetsavtal (informationsutbyte) som 
undertecknats av kommissionen på medlemsstaternas vägnar.
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Ändringsförslag 1533
Othmar Karas

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 36 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Tjänsterna kontrolleras direkt av en 
AIF-förvaltare som är registrerad i en 
medlemsstat och utförs på dennes ansvar.

Or. en

Motivering

Know-how och expertkunskaper har spridits globalt på finansområdet. Det ligger i 
investerarens intresse att en AIF-förvaltare kan utnyttja bästa know-how utan att vara bunden 
till ett lokalt område.

Ändringsförslag 1534
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 37 utgår
Värderingsorgan som är etablerade i 

tredjeländer
1. Medlemsstaterna får endast tillåta att 
AIF-förvaltare utser värderingsorgan som 
är etablerade i ett tredjeland om samtliga 
följande villkor är uppfyllda:
a) Kraven i artikel 16 är uppfyllda.
b) Tredjelandet omfattas av ett beslut 
enligt punkt 3 där det anges att de 
redovisningsstandarder och –regler som 
tillämpas av värderingsorgan som är 
etablerade inom landets territorium är 
likvärdiga med dem som är tillämpliga 
inom gemenskapen.
2. Kommissionen ska anta 
genomförandebestämmelser för att 
specificera kriterierna för bedömning av 
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den likvärdighet hos tredjeländers 
redovisningsstandarder och –regler som 
avses i punkt 1 b.
Dessa åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar i detta direktiv genom att 
komplettera det, ska antas i enlighet med 
det föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel 49.3.
3. Med stöd av de kriterier som avses i 
punkt 2 ska kommissionen, enligt det 
förfarande som avses i artikel 49.2 anta 
genomförandebestämmelser i vilka det 
fastställs att redovisningsstandarder och –
regler i ett tredjelands lagstiftning är 
likvärdiga med dem som tillämpas inom 
gemenskapen.

Or. en

Motivering

Bestämmelserna om delegering av uppgifter bör spegla de nuvarande bestämmelser i MiFID 
och MiFID:s tillämpningsdirektiv som rör utläggande på entreprenad av investeringstjänster 
eller centrala eller viktiga driftsfunktioner. Dessa bestämmelser har återgetts i den föreslagna 
översynen, med undantag för mindre ändringar som föranleds av övergången från 
värdepappersföretag (som regleras av MiFID) till AIF-förvaltare.

Ändringsförslag 1535
Wolf Klinz, Carl Haglund

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 37 utgår
Värderingsorgan som är etablerade i 

tredjeländer
1. Medlemsstaterna får endast tillåta att 
AIF-förvaltare utser värderingsorgan som 
är etablerade i ett tredjeland om samtliga 
följande villkor är uppfyllda:
a) Kraven i artikel 16 är uppfyllda.
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b) Tredjelandet omfattas av ett beslut 
enligt punkt 3 där det anges att de 
redovisningsstandarder och –regler som 
tillämpas av värderingsorgan som är 
etablerade inom landets territorium är 
likvärdiga med dem som är tillämpliga 
inom gemenskapen.
2. Kommissionen ska anta 
genomförandebestämmelser för att 
specificera kriterierna för bedömning av 
den likvärdighet hos tredjeländers 
redovisningsstandarder och –regler som 
avses i punkt 1 b.
Dessa åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar i detta direktiv genom att 
komplettera det, ska antas i enlighet med 
det föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel 49.3.
3. Med stöd av de kriterier som avses i 
punkt 2 ska kommissionen, enligt det 
förfarande som avses i artikel 49.2 anta 
genomförandebestämmelser i vilka det 
fastställs att redovisningsstandarder och –
regler i ett tredjelands lagstiftning är 
likvärdiga med dem som tillämpas inom 
gemenskapen.

Or. en

Ändringsförslag 1536
Syed Kamall

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 37 utgår
Värderingsorgan som är etablerade i 

tredjeländer
1. Medlemsstaterna får endast tillåta att 
AIF-förvaltare utser värderingsorgan som 
är etablerade i ett tredjeland om samtliga 
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följande villkor är uppfyllda:
a) Kraven i artikel 16 är uppfyllda.
b) Tredjelandet omfattas av ett beslut 
enligt punkt 3 där det anges att de 
redovisningsstandarder och –regler som 
tillämpas av värderingsorgan som är 
etablerade inom landets territorium är 
likvärdiga med dem som är tillämpliga 
inom gemenskapen.
2. Kommissionen ska anta 
genomförandebestämmelser för att 
specificera kriterierna för bedömning av 
den likvärdighet hos tredjeländers 
redovisningsstandarder och –regler som 
avses i punkt 1 b.
Dessa åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar i detta direktiv genom att 
komplettera det, ska antas i enlighet med 
det föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel 49.3.
3. Med stöd av de kriterier som avses i 
punkt 2 ska kommissionen, enligt det 
förfarande som avses i artikel 49.2 anta 
genomförandebestämmelser i vilka det 
fastställs att redovisningsstandarder och –
regler i ett tredjelands lagstiftning är 
likvärdiga med dem som tillämpas inom 
gemenskapen.

Or. en

Motivering

Denna bestämmelse bör utgå, eftersom den ändrade artikel 18 kommer att reglera 
AIF-förvaltarnas delegeringar till enheter som är etablerade i ett tredjeland. 
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Ändringsförslag 1537
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 37 utgår
Värderingsorgan som är etablerade i 

tredjeländer
1. Medlemsstaterna får endast tillåta att 
AIF-förvaltare utser värderingsorgan som 
är etablerade i ett tredjeland om samtliga 
följande villkor är uppfyllda:
a) Kraven i artikel 16 är uppfyllda.
b) Tredjelandet omfattas av ett beslut 
enligt punkt 3 där det anges att de 
redovisningsstandarder och –regler som 
tillämpas av värderingsorgan som är 
etablerade inom landets territorium är 
likvärdiga med dem som är tillämpliga 
inom gemenskapen.
2. Kommissionen ska anta 
genomförandebestämmelser för att 
specificera kriterierna för bedömning av 
den likvärdighet hos tredjeländers 
redovisningsstandarder och –regler som 
avses i punkt 1 b.
Dessa åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar i detta direktiv genom att 
komplettera det, ska antas i enlighet med 
det föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel 49.3.
3. Med stöd av de kriterier som avses i 
punkt 2 ska kommissionen, enligt det 
förfarande som avses i artikel 49.2 anta 
genomförandebestämmelser i vilka det 
fastställs att redovisningsstandarder och –
regler i ett tredjelands lagstiftning är 
likvärdiga med dem som tillämpas inom 
gemenskapen.

Or. en
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Motivering

Värderingsfunktionen bör på korrekt sätt definieras i artikel 16, och möjligheten att delegera 
eller överlåta denna funktion bör anges i artikel 18.

Ändringsförslag 1538
Pervenche Berès

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 37 utgår
Värderingsorgan som är etablerade i 

tredjeländer
1. Medlemsstaterna får endast tillåta att 
AIF-förvaltare utser värderingsorgan som 
är etablerade i ett tredjeland om samtliga 
följande villkor är uppfyllda:
a) Kraven i artikel 16 är uppfyllda.
b) Tredjelandet omfattas av ett beslut 
enligt punkt 3 där det anges att de 
redovisningsstandarder och –regler som 
tillämpas av värderingsorgan som är 
etablerade inom landets territorium är 
likvärdiga med dem som är tillämpliga 
inom gemenskapen.
2. Kommissionen ska anta 
genomförandebestämmelser för att 
specificera kriterierna för bedömning av 
den likvärdighet hos tredjeländers 
redovisningsstandarder och –regler som 
avses i punkt 1 b.
Dessa åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar i detta direktiv genom att 
komplettera det, ska antas i enlighet med 
det föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel 49.3.
3. Med stöd av de kriterier som avses i 
punkt 2 ska kommissionen, enligt det 
förfarande som avses i artikel 49.2 anta 
genomförandebestämmelser i vilka det 
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fastställs att redovisningsstandarder och –
regler i ett tredjelands lagstiftning är 
likvärdiga med dem som tillämpas inom 
gemenskapen.

Or. en

Motivering

Värderingsverksamheten är en mycket känslig fråga och bör inte skötas av aktörer i 
tredjeländer ens om det inrättats ett system för likvärdighet.

Ändringsförslag 1539
Pascal Canfin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna får endast tillåta att 
AIF-förvaltare utser värderingsorgan som 
är etablerade i ett tredjeland om samtliga 
följande villkor är uppfyllda:

De behöriga myndigheterna får i 
undantagsfall tillåta AIF-förvaltare som 
är etablerade i unionen att utse
värderingsorgan som är etablerade i ett 
tredjeland om tillgångarna i tredjeländer 
inte korrekt kan värderas av ett 
värderingsorgan som är etablerat i 
unionen. 

a) Kraven i artikel 16 är uppfyllda.
b) Tredjelandet omfattas av ett beslut 
enligt punkt 3 där det anges att de 
redovisningsstandarder och –regler som 
tillämpas av värderingsorgan som är 
etablerade inom landets territorium är 
likvärdiga med dem som är tillämpliga 
inom gemenskapen.
2. Kommissionen ska anta 
genomförandebestämmelser för att 
specificera kriterierna för bedömning av 
den likvärdighet hos tredjeländers 
redovisningsstandarder och –regler som 
avses i punkt 1 b.

Kommissionen ska anta delegerade akter i 
enlighet med artiklarna 49a, 49b och 49c
för att specificera kriterierna för 
bedömning av de tillgångar som inte 
korrekt kan värderas av ett 
värderingsorgan som är etablerat i 
unionen.

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar i detta direktiv genom att 
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komplettera det, ska antas i enlighet med 
det föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel 49.3.
3. Med stöd av de kriterier som avses i 
punkt 2 ska kommissionen, enligt det 
förfarande som avses i artikel 49.2 anta 
genomförandebestämmelser i vilka det 
fastställs att redovisningsstandarder och –
regler i ett tredjelands lagstiftning är 
likvärdiga med dem som tillämpas inom 
gemenskapen.

Or. en

Motivering

Värderingar är av central betydelse för investerarskyddet. Denna uppgift bör i största 
möjliga utsträckning utföras i gemenskapen.

Ändringsförslag 1540
Derk Jan Eppink

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 37 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna får endast tillåta att 
AIF-förvaltare utser värderingsorgan som 
är etablerade i ett tredjeland om samtliga 
följande villkor är uppfyllda:

Medlemsstaterna får endast tillåta att 
AIF-förvaltare utser värderingsorgan som 
är etablerade i ett tredjeland om samtliga 
följande villkor är uppfyllda:

a) Kraven i artikel 16 är uppfyllda. a) Tredjelandets värderingsorgan har ett 
kontor registrerat i en medlemsstat.

b) Tredjelandet omfattas av ett beslut 
enligt punkt 3 där det anges att de 
redovisningsstandarder och –regler som 
tillämpas av värderingsorgan som är 
etablerade inom landets territorium är 
likvärdiga med dem som är tillämpliga 
inom gemenskapen.

b) Kraven i artikel 16 är uppfyllda.

Or. en
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Motivering

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

Ändringsförslag 1541
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 37 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Det föreligger ett ändamålsenligt och 
effektivt samarbetsavtal mellan 
medlemsstaternas behöriga myndigheter, 
vilket har undertecknats av kommissionen 
på deras vägnar, och enhetens 
tillsynsmyndighet, i enlighet med de 
standarder som kommissionen har 
fastställt i enlighet med artikel 39a.

Or. en

Motivering

En förutsättning för att man ska kunna utse ett värderingsorgan som är etablerat i 
tredjeländer är att det finns ett effektivt samarbetsavtal (informationsutbyte och 
skattesamarbete) som undertecknats av kommissionen på medlemsstaternas vägnar.

Ändringsförslag 1542
Sharon Bowles

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 37 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska anta 
genomförandebestämmelser för att 
specificera kriterierna för bedömning av 
den likvärdighet hos tredjeländers 
redovisningsstandarder och –regler som 
avses i punkt 1 b.

2. Kommissionen ska i enlighet med 
artiklarna 49a, 49b och 49c anta 
delegerade akter för att specificera 
kriterierna för bedömning av den 
likvärdighet hos tredjeländers 
redovisningsstandarder och –regler som 
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avses i punkt 1 b.

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

Kommissionen ska se till att dessa akter 
träder i kraft senast ... *.
__________
* EUT: För in rätt datum: två år efter 
detta direktivs ikraftträdande

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 1543
Sharon Bowles

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 37 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Med stöd av de kriterier som avses i 
punkt 2 ska kommissionen, enligt det 
förfarande som avses i artikel 49.2 anta 
genomförandebestämmelser i vilka det 
fastställs att redovisningsstandarder och –
regler i ett tredjelands lagstiftning är 
likvärdiga med dem som tillämpas inom 
gemenskapen.

3. Med stöd av de kriterier som avses i 
punkt 2 ska kommissionen, enligt 
artiklarna 49a, 49b och 49c anta 
delegerade akter i vilka det fastställs att 
redovisningsstandarder och –regler i ett 
tredjelands lagstiftning är likvärdiga med 
dem som tillämpas inom unionen.

Kommissionen ska se till att dessa akter 
träder i kraft senast ... *.
____________
* EUT: För in rätt datum: två år efter 
detta direktivs ikraftträdande.

Or. en
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Motivering

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

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

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 38 utgår
Delegering av förvaringsuppgifter för 
AIF-fonder med hemvist i tredjeländer

1. Genom undantag från artikel 17.4 ska 
medlemsstaterna, när det gäller 
AIF-fonder med hemvist i tredjeländer, 
tillåta dessa AIF-fonders 
förvaringsinstitut, som utsetts i enlighet 
med artikel 17, att delegera en eller flera 
av sina funktioner vidare till ett 
förvaringsinstitut med hemvist i samma 
tredjeland under förutsättning att 
lagstiftningen i tredjelandet i fråga är 
likvärdig med bestämmelserna i detta 
direktiv och att den genomdrivs effektivt.
Följande villkor ska även vara uppfyllda:
a) Tredjelandet ska omfattas av ett beslut 
enligt punkt 4, i vilket det anges att 
förvaringsinstitut med hemvist i det landet 
till vilka förvaringsuppgifter 
vidaredelegeras omfattas av effektiv 
reglering och tillsyn i stabilitetsavseende 
som är likvärdig med bestämmelserna i 
gemenskapslagstiftningen.
b) Samarbetet mellan hemmedlemsstaten 
och tredjelandets relevanta myndigheter 
är tillräckligt säkerställt.
c) Tredjelandet omfattas av ett beslut 
enligt punkt 4, i vilket det anges att dess 
normer för att förhindra penningtvätt och 
finansiering av terrorism är likvärdiga 
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med bestämmelserna i 
gemenskapslagstiftningen.
2. Förvaringsinstitutets ansvar gentemot 
investerarna ska inte påverkas av att det 
har delegerat utförandet av alla eller en 
del av sina uppgifter till ett 
förvaringsinstitut i ett tredjeland.
3. Kommissionen ska anta 
genomförandebestämmelser för att 
specificera kriterierna för bedömning av 
den likvärdighet hos tredjeländers 
reglering, tillsyn och standarder i 
stabilitetsavseende som avses i punkt 1.
Dessa åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar i detta direktiv genom att 
komplettera det, ska antas i enlighet med 
det föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel 49.3.
4. Med stöd av de kriterier som avses i 
punkt 3 ska kommissionen, enligt det 
förfarande som avses i artikel 49.2 anta 
genomförandebestämmelser i vilka det 
fastställs att reglering, tillsyn och 
standarder i stabilitetsavseende i ett 
tredjeland är likvärdiga med detta 
direktiv.

Or. en

Motivering

Bestämmelserna om delegering av uppgifter bör spegla de nuvarande bestämmelser i MiFID 
och MiFID:s tillämpningsdirektiv som rör utläggande på entreprenad av investeringstjänster 
eller centrala eller viktiga driftsfunktioner. Dessa bestämmelser har återgetts i den föreslagna 
översynen, med undantag för mindre ändringar som föranleds av övergången från 
värdepappersföretag (som regleras av MiFID) till AIF-förvaltare.
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Ändringsförslag 1545
Wolf Klinz, Carl Haglund

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 38 utgår
Delegering av förvaringsuppgifter för 
AIF-fonder med hemvist i tredjeländer

1. Genom undantag från artikel 17.4 ska 
medlemsstaterna, när det gäller 
AIF-fonder med hemvist i tredjeländer, 
tillåta dessa AIF-fonders 
förvaringsinstitut, som utsetts i enlighet 
med artikel 17, att delegera en eller flera 
av sina funktioner vidare till ett 
förvaringsinstitut med hemvist i samma 
tredjeland under förutsättning att 
lagstiftningen i tredjelandet i fråga är 
likvärdig med bestämmelserna i detta 
direktiv och att den genomdrivs effektivt.
Följande villkor ska även vara uppfyllda:
a) Tredjelandet ska omfattas av ett beslut 
enligt punkt 4, i vilket det anges att 
förvaringsinstitut med hemvist i det landet 
till vilka förvaringsuppgifter 
vidaredelegeras omfattas av effektiv 
reglering och tillsyn i stabilitetsavseende 
som är likvärdig med bestämmelserna i 
gemenskapslagstiftningen.
b) Samarbetet mellan hemmedlemsstaten 
och tredjelandets relevanta myndigheter 
är tillräckligt säkerställt.
c) Tredjelandet omfattas av ett beslut 
enligt punkt 4, i vilket det anges att dess 
normer för att förhindra penningtvätt och 
finansiering av terrorism är likvärdiga 
med bestämmelserna i 
gemenskapslagstiftningen.
2. Förvaringsinstitutets ansvar gentemot 
investerarna ska inte påverkas av att det 
har delegerat utförandet av alla eller en 
del av sina uppgifter till ett 
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förvaringsinstitut i ett tredjeland.
3. Kommissionen ska anta 
genomförandebestämmelser för att 
specificera kriterierna för bedömning av 
den likvärdighet hos tredjeländers 
reglering, tillsyn och standarder i 
stabilitetsavseende som avses i punkt 1.
Dessa åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar i detta direktiv genom att 
komplettera det, ska antas i enlighet med 
det föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel 49.3.
4. Med stöd av de kriterier som avses i 
punkt 3 ska kommissionen, enligt det 
förfarande som avses i artikel 49.2 anta 
genomförandebestämmelser i vilka det 
fastställs att reglering, tillsyn och 
standarder i stabilitetsavseende i ett 
tredjeland är likvärdiga med detta 
direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 1546
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 38 utgår
Delegering av förvaringsuppgifter för 
AIF-fonder med hemvist i tredjeländer

1. Genom undantag från artikel 17.4 ska 
medlemsstaterna, när det gäller 
AIF-fonder med hemvist i tredjeländer, 
tillåta dessa AIF-fonders 
förvaringsinstitut, som utsetts i enlighet 
med artikel 17, att delegera en eller flera 
av sina funktioner vidare till ett 
förvaringsinstitut med hemvist i samma 
tredjeland under förutsättning att 
lagstiftningen i tredjelandet i fråga är 
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likvärdig med bestämmelserna i detta 
direktiv och att den genomdrivs effektivt.
Följande villkor ska även vara uppfyllda:
a) Tredjelandet ska omfattas av ett beslut 
enligt punkt 4, i vilket det anges att 
förvaringsinstitut med hemvist i det landet 
till vilka förvaringsuppgifter 
vidaredelegeras omfattas av effektiv 
reglering och tillsyn i stabilitetsavseende 
som är likvärdig med bestämmelserna i 
gemenskapslagstiftningen.
b) Samarbetet mellan hemmedlemsstaten 
och tredjelandets relevanta myndigheter 
är tillräckligt säkerställt.
c) Tredjelandet omfattas av ett beslut 
enligt punkt 4, i vilket det anges att dess 
normer för att förhindra penningtvätt och 
finansiering av terrorism är likvärdiga 
med bestämmelserna i 
gemenskapslagstiftningen.
2. Förvaringsinstitutets ansvar gentemot 
investerarna ska inte påverkas av att det 
har delegerat utförandet av alla eller en 
del av sina uppgifter till ett 
förvaringsinstitut i ett tredjeland.
3. Kommissionen ska anta 
genomförandebestämmelser för att 
specificera kriterierna för bedömning av 
den likvärdighet hos tredjeländers 
reglering, tillsyn och standarder i 
stabilitetsavseende som avses i punkt 1.
Dessa åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar i detta direktiv genom att 
komplettera det, ska antas i enlighet med 
det föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel 49.3.
4. Med stöd av de kriterier som avses i 
punkt 3 ska kommissionen, enligt det 
förfarande som avses i artikel 49.2 anta 
genomförandebestämmelser i vilka det 
fastställs att reglering, tillsyn och 
standarder i stabilitetsavseende i ett 
tredjeland är likvärdiga med detta 
direktiv.
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Or. en

Motivering

Delegeringar regleras i tillräcklig utsträckning i artikel 18. 

Ändringsförslag 1547
Pervenche Berès

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 38 utgår
Delegering av förvaringsuppgifter för 
AIF-fonder med hemvist i tredjeländer

1. Genom undantag från artikel 17.4 ska 
medlemsstaterna, när det gäller 
AIF-fonder med hemvist i tredjeländer, 
tillåta dessa AIF-fonders 
förvaringsinstitut, som utsetts i enlighet 
med artikel 17, att delegera en eller flera 
av sina funktioner vidare till ett 
förvaringsinstitut med hemvist i samma 
tredjeland under förutsättning att 
lagstiftningen i tredjelandet i fråga är 
likvärdig med bestämmelserna i detta 
direktiv och att den genomdrivs effektivt.
Följande villkor ska även vara uppfyllda:
a) Tredjelandet ska omfattas av ett beslut 
enligt punkt 4, i vilket det anges att 
förvaringsinstitut med hemvist i det landet 
till vilka förvaringsuppgifter 
vidaredelegeras omfattas av effektiv 
reglering och tillsyn i stabilitetsavseende 
som är likvärdig med bestämmelserna i 
gemenskapslagstiftningen.
b) Samarbetet mellan hemmedlemsstaten 
och tredjelandets relevanta myndigheter 
är tillräckligt säkerställt.
c) Tredjelandet omfattas av ett beslut 
enligt punkt 4, i vilket det anges att dess 
normer för att förhindra penningtvätt och 
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finansiering av terrorism är likvärdiga 
med bestämmelserna i 
gemenskapslagstiftningen.
2. Förvaringsinstitutets ansvar gentemot 
investerarna ska inte påverkas av att det 
har delegerat utförandet av alla eller en 
del av sina uppgifter till ett 
förvaringsinstitut i ett tredjeland.
3. Kommissionen ska anta 
genomförandebestämmelser för att 
specificera kriterierna för bedömning av 
den likvärdighet hos tredjeländers 
reglering, tillsyn och standarder i 
stabilitetsavseende som avses i punkt 1.
Dessa åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar i detta direktiv genom att 
komplettera det, ska antas i enlighet med 
det föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel 49.3.
4. Med stöd av de kriterier som avses i 
punkt 3 ska kommissionen, enligt det 
förfarande som avses i artikel 49.2 anta 
genomförandebestämmelser i vilka det 
fastställs att reglering, tillsyn och 
standarder i stabilitetsavseende i ett 
tredjeland är likvärdiga med detta 
direktiv.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 1548
Syed Kamall

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 38 utgår
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Delegering av förvaringsuppgifter för 
AIF-fonder med hemvist i tredjeländer

1. Genom undantag från artikel 17.4 ska 
medlemsstaterna, när det gäller 
AIF-fonder med hemvist i tredjeländer, 
tillåta dessa AIF-fonders 
förvaringsinstitut, som utsetts i enlighet 
med artikel 17, att delegera en eller flera 
av sina funktioner vidare till ett 
förvaringsinstitut med hemvist i samma 
tredjeland under förutsättning att 
lagstiftningen i tredjelandet i fråga är 
likvärdig med bestämmelserna i detta 
direktiv och att den genomdrivs effektivt.
Följande villkor ska även vara uppfyllda:
a) Tredjelandet ska omfattas av ett beslut 
enligt punkt 4, i vilket det anges att 
förvaringsinstitut med hemvist i det landet 
till vilka förvaringsuppgifter 
vidaredelegeras omfattas av effektiv 
reglering och tillsyn i stabilitetsavseende 
som är likvärdig med bestämmelserna i 
gemenskapslagstiftningen.
b) Samarbetet mellan hemmedlemsstaten 
och tredjelandets relevanta myndigheter 
är tillräckligt säkerställt.
c) Tredjelandet omfattas av ett beslut 
enligt punkt 4, i vilket det anges att dess 
normer för att förhindra penningtvätt och 
finansiering av terrorism är likvärdiga 
med bestämmelserna i 
gemenskapslagstiftningen.
2. Förvaringsinstitutets ansvar gentemot 
investerarna ska inte påverkas av att det 
har delegerat utförandet av alla eller en 
del av sina uppgifter till ett 
förvaringsinstitut i ett tredjeland.
3. Kommissionen ska anta 
genomförandebestämmelser för att 
specificera kriterierna för bedömning av 
den likvärdighet hos tredjeländers 
reglering, tillsyn och standarder i 
stabilitetsavseende som avses i punkt 1.
Dessa åtgärder, som avser att ändra icke 
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väsentliga delar i detta direktiv genom att 
komplettera det, ska antas i enlighet med 
det föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel 49.3.
4. Med stöd av de kriterier som avses i 
punkt 3 ska kommissionen, enligt det 
förfarande som avses i artikel 49.2 anta 
genomförandebestämmelser i vilka det 
fastställs att reglering, tillsyn och 
standarder i stabilitetsavseende i ett 
tredjeland är likvärdiga med detta 
direktiv.

Or. en

Motivering

The provisions of Article 38 are of very limited practical assistance to a depositary. Under 
Article 38 the depositary's ability to delegate to a non-EU credit institution is restricted to 
sub-depositary's domiciled in the same country as that of the AIF's domicile but the nature of 
global custody is such that it is often necessary to have a sub-depositary or sub-custodian in 
the market in which investments are held (which will generally not be the country of domicile 
of the AIF). In practice, therefore, this provision will prevent AIF from investing in many non-
EU jurisdictions, especially developing countries requiring investment to tackle poverty. 

Ändringsförslag 1549
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 38 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Samarbetet mellan hemmedlemsstaten 
och tredjelandets relevanta myndigheter 
är tillräckligt säkerställt.

b) Det föreligger ett ändamålsenligt och 
effektivt samarbetsavtal mellan 
medlemsstaternas behöriga myndigheter, 
vilket har undertecknats av kommissionen 
på deras vägnar, och enhetens 
tillsynsmyndighet, i enlighet med de 
standarder som kommissionen har 
fastställt i enlighet med artikel 39a.

Or. en
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Motivering

En förutsättning för att förvaringsuppgifter ska kunna delegeras till en enhet som är 
etablerad i tredjeländer är att det finns ett effektivt samarbetsavtal (informationsutbyte och 
skattesamarbete) som undertecknats av kommissionen på medlemsstaternas vägnar.

Ändringsförslag 1550
Sharon Bowles

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 38 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska anta 
genomförandebestämmelser för att 
specificera kriterierna för bedömning av 
den likvärdighet hos tredjeländers 
reglering, tillsyn och standarder i 
stabilitetsavseende som avses i punkt 1.

3. Kommissionen ska i enlighet med 
artiklarna 49a, 49b och 49c anta 
delegerade akter för att specificera 
kriterierna för bedömning av den 
likvärdighet hos reglering, tillsyn och 
standarder i stabilitetsavseende som avses i 
punkt 1.

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

Kommissionen ska se till att dessa akter 
träder i kraft senast ... *.
______________
* EUT: För in rätt datum: två år efter 
detta direktivs ikraftträdande.

Or. en

Motivering

Om denna artikel ska behållas är detta den riktiga formuleringen enligt det nya 
kommittéförfarandet.
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Ändringsförslag 1551
Sharon Bowles

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 38 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Med stöd av de kriterier som avses i 
punkt 3 ska kommissionen, enligt det 
förfarande som avses i artikel 49.2 anta 
genomförandebestämmelser i vilka det 
fastställs att reglering, tillsyn och 
standarder i stabilitetsavseende i ett 
tredjeland är likvärdiga med detta direktiv.

4. Med stöd av de kriterier som avses i 
punkt 3 ska kommissionen i enlighet med 
artiklarna 49a, 49b och 49c anta 
delegerade akter i vilka det fastställs att 
reglering, tillsyn och standarder i 
stabilitetsavseende i ett tredjeland är 
likvärdiga med detta direktiv.

Kommissionen ska se till att dessa akter 
träder i kraft senast ... *.
______________
* EUT: För in rätt datum: två år efter 
detta direktivs ikraftträdande.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 1552
Wolf Klinz, Carl Haglund

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 39 utgår
Auktorisation av AIF-förvaltare i 

tredjeländer
1. Medlemsstaterna får i enlighet med 
detta direktiv auktorisera AIF-förvaltare 
som är etablerade i ett tredjeland att 
marknadsföra andelar eller aktier i 
AIF-fonder till professionella investerare 
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i gemenskapen på de villkor som anges i 
detta direktiv under förutsättning att
a) tredjelandet omfattas av ett beslut 
enligt punkt 3 a, i vilket det fastställs att 
dess lagstiftning om stabilitetsreglering 
och fortlöpande tillsyn är likvärdig med 
bestämmelserna i detta direktiv och att 
den genomdrivs effektivt,
b) tredjelandet omfattas av ett beslut 
enligt punkt 3 b, i vilket det fastställs att 
det ger AIF-förvaltare från gemenskapen 
effektivt marknadstillträde som är 
jämförbart med det som gemenskapen ger 
AIF-förvaltare från det tredjelandet,
c) AIF-förvaltarna tillhandahåller de 
uppgifter som avses i artiklarna 5 och 31 
till de behöriga myndigheterna i den 
medlemsstat där de ansöker om 
auktorisation,
d) det finns ett samarbetsavtal mellan de
behöriga myndigheterna i medlemsstaten 
och AIF-förvaltarens tillsynsmyndighet 
som säkerställer ett effektiv utbyte av all 
information av betydelse för 
övervakningen av hur AIF-förvaltarens 
verksamheter kan påverka stabiliteten hos 
finansiella institut av betydelse för det 
finansiella systemet och den korrekta 
funktionen på de marknader där 
AIF-förvaltarna är aktiva.
e) tredjelandet har undertecknat ett avtal 
med medlemsstaten i fråga som fullt ut 
uppfyller normerna i OECD:s modellavtal 
för skatter på inkomst och förmögenhet 
och säkerställer ett effektivt 
informationsutbyte i skatteärenden.
2. Kommissionen ska anta 
genomförandebestämmelser för att 
fastställa
a) allmänna kriterier för likvärdighet och 
effektivt genomdrivande när det gäller 
tredjeländers lagstiftning om 
stabilitetsreglering och fortlöpande tillsyn 
utifrån kraven i kapitel III, IV och V, och
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b) allmänna kriterier för bedömningen av 
huruvida tredjeländer ger AIF-förvaltare 
från gemenskapen effektivt 
marknadstillträde som är jämförbart med
det som gemenskapen ger AIF-förvaltare 
från samma tredjeländer.
Dessa åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar i detta direktiv genom att 
komplettera det, ska antas i enlighet med 
det föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel 49.3.
3. Utifrån de kriterier som anges i punkt 2 
ska kommissionen i enlighet med det 
föreskrivande förfarande som avses i 
artikel 49.2 anta 
genomförandebestämmelser, i vilka det 
fastställs att
a) lagstiftningen om stabilitetsreglering 
och fortlöpande tillsyn över 
AIF-förvaltare i ett tredjeland är likvärdig 
med detta direktiv, och att den genomdrivs 
effektivt, och att
b) ett tredjeland ger AIF-förvaltare från 
gemenskapen effektivt marknadstillträde 
som är minst jämförbart med det som 
gemenskapen ger AIF-förvaltare från 
samma tredjeland.

Or. en

Ändringsförslag 1553
Pascal Canfin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 39 utgår
Auktorisation av AIF-förvaltare i 

tredjeländer
1. Medlemsstaterna får i enlighet med 
detta direktiv auktorisera AIF-förvaltare 
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som är etablerade i ett tredjeland att 
marknadsföra andelar eller aktier i 
AIF-fonder till professionella investerare 
i gemenskapen på de villkor som anges i 
detta direktiv under förutsättning att
a) tredjelandet omfattas av ett beslut 
enligt punkt 3 a, i vilket det fastställs att 
dess lagstiftning om stabilitetsreglering 
och fortlöpande tillsyn är likvärdig med 
bestämmelserna i detta direktiv och att 
den genomdrivs effektivt,
b) tredjelandet omfattas av ett beslut 
enligt punkt 3 b, i vilket det fastställs att 
det ger AIF-förvaltare från gemenskapen 
effektivt marknadstillträde som är 
jämförbart med det som gemenskapen ger 
AIF-förvaltare från det tredjelandet,
c) AIF-förvaltarna tillhandahåller de 
uppgifter som avses i artiklarna 5 och 31 
till de behöriga myndigheterna i den 
medlemsstat där de ansöker om 
auktorisation,
d) det finns ett samarbetsavtal mellan de 
behöriga myndigheterna i medlemsstaten 
och AIF-förvaltarens tillsynsmyndighet 
som säkerställer ett effektiv utbyte av all 
information av betydelse för 
övervakningen av hur AIF-förvaltarens 
verksamheter kan påverka stabiliteten hos 
finansiella institut av betydelse för det 
finansiella systemet och den korrekta 
funktionen på de marknader där 
AIF-förvaltarna är aktiva.
e) tredjelandet har undertecknat ett avtal 
med medlemsstaten i fråga som fullt ut 
uppfyller normerna i OECD:s modellavtal 
för skatter på inkomst och förmögenhet 
och säkerställer ett effektivt 
informationsutbyte i skatteärenden.
2. Kommissionen ska anta 
genomförandebestämmelser för att 
fastställa
a) allmänna kriterier för likvärdighet och 
effektivt genomdrivande när det gäller 
tredjeländers lagstiftning om 
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stabilitetsreglering och fortlöpande tillsyn 
utifrån kraven i kapitel III, IV och V, och
b) allmänna kriterier för bedömningen av 
huruvida tredjeländer ger AIF-förvaltare 
från gemenskapen effektivt 
marknadstillträde som är jämförbart med 
det som gemenskapen ger AIF-förvaltare 
från samma tredjeländer.
Dessa åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar i detta direktiv genom att 
komplettera det, ska antas i enlighet med 
det föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel 49.3.
3. Utifrån de kriterier som anges i punkt 2 
ska kommissionen i enlighet med det 
föreskrivande förfarande som avses i 
artikel 49.2 anta 
genomförandebestämmelser, i vilka det 
fastställs att
a) lagstiftningen om stabilitetsreglering 
och fortlöpande tillsyn över 
AIF-förvaltare i ett tredjeland är likvärdig 
med detta direktiv, och att den genomdrivs 
effektivt, och att
b) ett tredjeland ger AIF-förvaltare från 
gemenskapen effektivt marknadstillträde 
som är minst jämförbart med det som 
gemenskapen ger AIF-förvaltare från 
samma tredjeland.

Or. en

Motivering

Artikel 39 är överflödig i det nuvarande ändrade direktivet.
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Ändringsförslag 1554
Pervenche Berès

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 39 utgår
Auktorisation av AIF-förvaltare i 

tredjeländer
1. Medlemsstaterna får i enlighet med 
detta direktiv auktorisera AIF-förvaltare 
som är etablerade i ett tredjeland att 
marknadsföra andelar eller aktier i 
AIF-fonder till professionella investerare 
i gemenskapen på de villkor som anges i 
detta direktiv under förutsättning att
a) tredjelandet omfattas av ett beslut 
enligt punkt 3 a, i vilket det fastställs att 
dess lagstiftning om stabilitetsreglering 
och fortlöpande tillsyn är likvärdig med 
bestämmelserna i detta direktiv och att 
den genomdrivs effektivt,
b) tredjelandet omfattas av ett beslut 
enligt punkt 3 b, i vilket det fastställs att 
det ger AIF-förvaltare från gemenskapen 
effektivt marknadstillträde som är 
jämförbart med det som gemenskapen ger 
AIF-förvaltare från det tredjelandet,
c) AIF-förvaltarna tillhandahåller de 
uppgifter som avses i artiklarna 5 och 31 
till de behöriga myndigheterna i den 
medlemsstat där de ansöker om 
auktorisation,
d) det finns ett samarbetsavtal mellan de 
behöriga myndigheterna i medlemsstaten 
och AIF-förvaltarens tillsynsmyndighet 
som säkerställer ett effektiv utbyte av all 
information av betydelse för 
övervakningen av hur AIF-förvaltarens 
verksamheter kan påverka stabiliteten hos 
finansiella institut av betydelse för det 
finansiella systemet och den korrekta 
funktionen på de marknader där 
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AIF-förvaltarna är aktiva.
e) tredjelandet har undertecknat ett avtal 
med medlemsstaten i fråga som fullt ut 
uppfyller normerna i OECD:s modellavtal 
för skatter på inkomst och förmögenhet 
och säkerställer ett effektivt 
informationsutbyte i skatteärenden.
2. Kommissionen ska anta 
genomförandebestämmelser för att 
fastställa
a) allmänna kriterier för likvärdighet och 
effektivt genomdrivande när det gäller 
tredjeländers lagstiftning om 
stabilitetsreglering och fortlöpande tillsyn 
utifrån kraven i kapitel III, IV och V, och
b) allmänna kriterier för bedömningen av 
huruvida tredjeländer ger AIF-förvaltare 
från gemenskapen effektivt 
marknadstillträde som är jämförbart med 
det som gemenskapen ger AIF-förvaltare 
från samma tredjeländer.
Dessa åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar i detta direktiv genom att 
komplettera det, ska antas i enlighet med 
det föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel 49.3.
3. Utifrån de kriterier som anges i punkt 2 
ska kommissionen i enlighet med det 
föreskrivande förfarande som avses i 
artikel 49.2 anta 
genomförandebestämmelser, i vilka det 
fastställs att
a) lagstiftningen om stabilitetsreglering 
och fortlöpande tillsyn över 
AIF-förvaltare i ett tredjeland är likvärdig 
med detta direktiv, och att den genomdrivs 
effektivt, och att
b) ett tredjeland ger AIF-förvaltare från 
gemenskapen effektivt marknadstillträde 
som är minst jämförbart med det som 
gemenskapen ger AIF-förvaltare från 
samma tredjeland.

Or. en
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Motivering

Det har tidigare aldrig varit möjligt för aktörer utanför EU att marknadsföra produkter utan 
att ha något slags dotterföretag i EU. Ett sådant förfarande kan även medföra höga 
stabilitetsrisker. Därför bör det inte godkännas.

Ändringsförslag 1555
Diogo Feio

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 39 utgår
Auktorisation av AIF-förvaltare i 

tredjeländer
1. Medlemsstaterna får i enlighet med 
detta direktiv auktorisera AIF-förvaltare 
som är etablerade i ett tredjeland att 
marknadsföra andelar eller aktier i 
AIF-fonder till professionella investerare 
i gemenskapen på de villkor som anges i 
detta direktiv under förutsättning att
a) tredjelandet omfattas av ett beslut 
enligt punkt 3 a, i vilket det fastställs att 
dess lagstiftning om stabilitetsreglering 
och fortlöpande tillsyn är likvärdig med 
bestämmelserna i detta direktiv och att 
den genomdrivs effektivt,
b) tredjelandet omfattas av ett beslut 
enligt punkt 3 b, i vilket det fastställs att 
det ger AIF-förvaltare från gemenskapen 
effektivt marknadstillträde som är 
jämförbart med det som gemenskapen ger 
AIF-förvaltare från det tredjelandet,
c) AIF-förvaltarna tillhandahåller de 
uppgifter som avses i artiklarna 5 och 31 
till de behöriga myndigheterna i den 
medlemsstat där de ansöker om 
auktorisation,
d) det finns ett samarbetsavtal mellan de 
behöriga myndigheterna i medlemsstaten 
och AIF-förvaltarens tillsynsmyndighet 
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som säkerställer ett effektiv utbyte av all 
information av betydelse för 
övervakningen av hur AIF-förvaltarens 
verksamheter kan påverka stabiliteten hos 
finansiella institut av betydelse för det 
finansiella systemet och den korrekta 
funktionen på de marknader där 
AIF-förvaltarna är aktiva.
e) tredjelandet har undertecknat ett avtal 
med medlemsstaten i fråga som fullt ut 
uppfyller normerna i OECD:s modellavtal 
för skatter på inkomst och förmögenhet 
och säkerställer ett effektivt 
informationsutbyte i skatteärenden.
2. Kommissionen ska anta 
genomförandebestämmelser för att 
fastställa
a) allmänna kriterier för likvärdighet och 
effektivt genomdrivande när det gäller 
tredjeländers lagstiftning om 
stabilitetsreglering och fortlöpande tillsyn 
utifrån kraven i kapitel III, IV och V, och
b) allmänna kriterier för bedömningen av 
huruvida tredjeländer ger AIF-förvaltare 
från gemenskapen effektivt 
marknadstillträde som är jämförbart med 
det som gemenskapen ger AIF-förvaltare 
från samma tredjeländer.
Dessa åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar i detta direktiv genom att 
komplettera det, ska antas i enlighet med 
det föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel 49.3.
3. Utifrån de kriterier som anges i punkt 2 
ska kommissionen i enlighet med det 
föreskrivande förfarande som avses i 
artikel 49.2 anta 
genomförandebestämmelser, i vilka det 
fastställs att
a) lagstiftningen om stabilitetsreglering 
och fortlöpande tillsyn över 
AIF-förvaltare i ett tredjeland är likvärdig 
med detta direktiv, och att den genomdrivs 
effektivt, och att
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b) ett tredjeland ger AIF-förvaltare från 
gemenskapen effektivt marknadstillträde 
som är minst jämförbart med det som 
gemenskapen ger AIF-förvaltare från 
samma tredjeland.

Or. en

Motivering

Utbyte av information i skatteärenden är inte relevant när det gäller det uttalade syftet med 
direktivet. Direktivet bör inte ersätta de system för private placement som kan finnas i 
enskilda medlemsstater. Dessutom är det lämpligt att inte låta medlemsstaternas system för 
private placement tillåta endast ”professionella investerare”, enligt definitionen i direktivet, 
att bedriva marknadsföring, eftersom detta skulle kunna tvinga dessa medlemsstater att ändra 
sin nationella lagstiftning. 

Ändringsförslag 1556
Burkhard Balz

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 39 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna får i enlighet med detta 
direktiv auktorisera AIF-förvaltare som är 
etablerade i ett tredjeland att marknadsföra 
andelar eller aktier i AIF-fonder till 
professionella investerare i gemenskapen
på de villkor som anges i detta direktiv 
under förutsättning att

1. Medlemsstaterna får i enlighet med detta 
direktiv auktorisera AIF-förvaltare som är 
etablerade i ett tredjeland att marknadsföra 
andelar eller aktier i AIF-fonder till 
professionella investerare i unionen på de 
villkor som anges i detta direktiv under 
förutsättning att de omfattas av en 
jämförbar tillsyn och reglering i sina 
hemländer.

a) tredjelandet omfattas av ett beslut 
enligt punkt 3 a, i vilket det fastställs att 
dess lagstiftning om stabilitetsreglering 
och fortlöpande tillsyn är likvärdig med 
bestämmelserna i detta direktiv och att 
den genomdrivs effektivt,
b) tredjelandet omfattas av ett beslut 
enligt punkt 3 b, i vilket det fastställs att 
det ger AIF-förvaltare från gemenskapen 
effektivt marknadstillträde som är 
jämförbart med det som gemenskapen ger 
AIF-förvaltare från det tredjelandet,
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c) AIF-förvaltarna tillhandahåller de 
uppgifter som avses i artiklarna 5 och 31 
till de behöriga myndigheterna i den 
medlemsstat där de ansöker om 
auktorisation,
d) det finns ett samarbetsavtal mellan de 
behöriga myndigheterna i medlemsstaten 
och AIF-förvaltarens tillsynsmyndighet 
som säkerställer ett effektiv utbyte av all 
information av betydelse för 
övervakningen av hur AIF-förvaltarens 
verksamheter kan påverka stabiliteten hos 
finansiella institut av betydelse för det 
finansiella systemet och den korrekta 
funktionen på de marknader där 
AIF-förvaltarna är aktiva.
e) tredjelandet har undertecknat ett avtal 
med medlemsstaten i fråga som fullt ut 
uppfyller normerna i OECD:s modellavtal 
för skatter på inkomst och förmögenhet 
och säkerställer ett effektivt 
informationsutbyte i skatteärenden.

Or. en

Motivering

Om man utesluter de AIF-förvaltare som är etablerade i tredjeländer delar man upp 
marknaden, vilket skulle inverka menligt på EU:s inre marknad för finansiella tjänster.

Ändringsförslag 1557
Astrid Lulling

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 39 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna får i enlighet med 
detta direktiv auktorisera AIF-förvaltare 
som är etablerade i ett tredjeland att 
marknadsföra andelar eller aktier i 
AIF-fonder till professionella investerare 
i gemenskapen på de villkor som anges i 
detta direktiv under förutsättning att

1. Medlemsstaterna får tillåta 
professionella investerare i unionen att på 
eget initiativ investera i AIF-fonder som 
är etablerade i unionen eller i ett 
tredjeland och som förvaltas av 
AIF-förvaltare som är etablerade i ett 
tredjeland på de villkor som anges i detta 
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direktiv under förutsättning att

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.

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

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 39 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna får i enlighet med detta 
direktiv auktorisera AIF-förvaltare som är 
etablerade i ett tredjeland att marknadsföra 
andelar eller aktier i AIF-fonder till 
professionella investerare i gemenskapen
på de villkor som anges i detta direktiv 
under förutsättning att

1. Medlemsstaterna ska i enlighet med 
detta direktiv auktorisera AIF-förvaltare 
som är etablerade i ett tredjeland att 
marknadsföra andelar eller aktier i 
AIF-fonder till professionella investerare i 
unionen på de villkor som anges i detta 
direktiv under förutsättning att 

Or. en

Ändringsförslag 1559
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 39 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna får i enlighet med detta 
direktiv auktorisera AIF-förvaltare som är 

Medlemsstaterna ska i enlighet med detta 
direktiv auktorisera AIF-förvaltare som är 
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etablerade i ett tredjeland att marknadsföra 
andelar eller aktier i AIF-fonder till 
professionella investerare i gemenskapen
på de villkor som anges i detta direktiv 
under förutsättning att

etablerade i ett tredjeland att marknadsföra 
andelar eller aktier i AIF-fonder till 
professionella investerare i unionen på de 
villkor som anges i detta direktiv under 
förutsättning att

Or. en

Motivering

Enda möjligheten att inom EU skapa en inre marknad för AIF-förvaltare och AIF-fonder är 
att ta fram ett system som bygger på rimlig likvärdighet med tredjeländer i samband med den 
fria rörlighet för kapital som garanteras genom EG-fördraget. 

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

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 39 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) tredjelandet omfattas av ett beslut 
enligt punkt 3 a, i vilket det fastställs att 
dess lagstiftning om stabilitetsreglering 
och fortlöpande tillsyn är likvärdig med 
bestämmelserna i detta direktiv och att 
den genomdrivs effektivt,

utgår

Or. en

Motivering

Enda möjligheten att inom EU skapa en inre marknad för AIF-förvaltare och AIF-fonder är 
att ta fram ett system som bygger på rimlig likvärdighet med tredjeländer i samband med den 
fria rörlighet för kapital som garanteras genom EG-fördraget. 
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Ändringsförslag 1561
Derk Jan Eppink

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 39 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) tredjelandet omfattas av ett beslut enligt 
punkt 3 a, i vilket det fastställs att dess 
lagstiftning om stabilitetsreglering och 
fortlöpande tillsyn är likvärdig med 
bestämmelserna i detta direktiv och att 
den genomdrivs effektivt,

a) AIF-förvaltaren eller AIF-fonden med 
hemvist i tredjelandet är fysiskt 
närvarande i en medlemsstat,

Or. en

Motivering

Tredjelandsbaserade AIF-förvaltare och AIF-fonder som 1) har en fysisk närvaro i en 
EU-medlemsstat och 2) är registrerade hos en tillsynsmyndighet i en EU-medlemsstat bör 
enligt direktivet behandlas på samma sätt som EU-baserade AIF-förvaltare och AIF-fonder.

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

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 39 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) tredjelandet omfattas av ett beslut enligt 
punkt 3 a, i vilket det fastställs att dess 
lagstiftning om stabilitetsreglering och 
fortlöpande tillsyn är likvärdig med 
bestämmelserna i detta direktiv och att den 
genomdrivs effektivt,

a) AIF-förvaltaren är föremål för 
auktorisation eller registrering i det 
tredjeland där denne är etablerad och det
tredjelandet omfattas av ett beslut enligt 
punkt 3 a, i vilket det fastställs att dess 
lagstiftning om stabilitetsreglering och 
fortlöpande tillsyn i rimlig utsträckning är 
likvärdig med bestämmelserna i detta 
direktiv och att den genomdrivs effektivt,

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

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 39 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) tredjelandet omfattas av ett beslut 
enligt punkt 3 b, i vilket det fastställs att 
det ger AIF-förvaltare från gemenskapen 
effektivt marknadstillträde som är 
jämförbart med det som gemenskapen ger 
AIF-förvaltare från det tredjelandet,

utgår

Or. en

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

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 39 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) tredjelandet omfattas av ett beslut 
enligt punkt 3 b, i vilket det fastställs att 
det ger AIF-förvaltare från gemenskapen 
effektivt marknadstillträde som är 
jämförbart med det som gemenskapen ger 
AIF-förvaltare från det tredjelandet,

utgår

Or. en

Motivering

Enda möjligheten att inom EU skapa en inre marknad för AIF-förvaltare och AIF-fonder är 
att ta fram ett system som bygger på rimlig likvärdighet med tredjeländer i samband med den 
fria rörlighet för kapital som garanteras genom EG-fördraget. 
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Ändringsförslag 1565
Derk Jan Eppink

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 39 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) tredjelandet omfattas av ett beslut 
enligt punkt 3 b, i vilket det fastställs att 
det ger AIF-förvaltare från gemenskapen 
effektivt marknadstillträde som är 
jämförbart med det som gemenskapen ger 
AIF-förvaltare från det tredjelandet,

b) AIF-förvaltaren eller AIF-fonden från 
ett tredjeland har registrerats av en 
tillsynsmyndighet i en medlemsstat, 

Or. en

Motivering

Tredjelandsbaserade AIF-förvaltare och AIF-fonder som 1) har en fysisk närvaro i en 
EU-medlemsstat och 2) är registrerade hos en tillsynsmyndighet i en EU-medlemsstat bör 
enligt direktivet behandlas på samma sätt som EU-baserade AIF-förvaltare och AIF-fonder.

Ändringsförslag 1566
Derk Jan Eppink

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 39 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) AIF-förvaltarna tillhandahåller de 
uppgifter som avses i artiklarna 5 och 31 
till de behöriga myndigheterna i den 
medlemsstat där de ansöker om 
auktorisation,

c) AIF-förvaltaren eller AIF-fonden från 
tredjelandet uppfyller alla de kriterier för 
marknadsauktorisering som fastställs i 
detta direktiv,

Or. en

Motivering

Tredjelandsbaserade AIF-förvaltare och AIF-fonder som 1) har en fysisk närvaro i en 
EU-medlemsstat och 2) är registrerade hos en tillsynsmyndighet i en EU-medlemsstat bör 
enligt direktivet behandlas på samma sätt som EU-baserade AIF-förvaltare och AIF-fonder.
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Ändringsförslag 1567
Derk Jan Eppink

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 39 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) det finns ett samarbetsavtal mellan de 
behöriga myndigheterna i medlemsstaten 
och AIF-förvaltarens tillsynsmyndighet 
som säkerställer ett effektiv utbyte av all 
information av betydelse för 
övervakningen av hur AIF-förvaltarens 
verksamheter kan påverka stabiliteten hos 
finansiella institut av betydelse för det 
finansiella systemet och den korrekta 
funktionen på de marknader där 
AIF-förvaltarna är aktiva.

utgår

Or. en

Motivering

Tredjelandsbaserade AIF-förvaltare och AIF-fonder som 1) har en fysisk närvaro i en 
EU-medlemsstat och 2) är registrerade hos en tillsynsmyndighet i en EU-medlemsstat bör 
enligt direktivet behandlas på samma sätt som EU-baserade AIF-förvaltare och AIF-fonder.

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

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 39 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) det finns ett samarbetsavtal mellan de 
behöriga myndigheterna i medlemsstaten 
och AIF-förvaltarens tillsynsmyndighet 
som säkerställer ett effektiv utbyte av all 
information av betydelse för 
övervakningen av hur AIF-förvaltarens 
verksamheter kan påverka stabiliteten hos 
finansiella institut av betydelse för det 
finansiella systemet och den korrekta 
funktionen på de marknader där 

d) AIF-förvaltaren är föremål för 
auktorisation eller registrering i det 
tredjeland där denne är etablerad och 
förvaltarens tillsynsmyndighet har 
undertecknat Ioscos multilaterala 
samförståndsavtal om samråd, samarbete 
och informationsutbyte eller andra 
lämpliga samarbetsavtal mellan de 
behöriga myndigheterna i medlemsstaten 
och AIF-förvaltarens tillsynsmyndighet,
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AIF-förvaltarna är aktiva,

Or. en

Motivering

Enda möjligheten att inom EU skapa en inre marknad för AIF-förvaltare och AIF-fonder är 
att ta fram ett system som bygger på rimlig likvärdighet med tredjeländer i samband med den 
fria rörlighet för kapital som garanteras genom EG-fördraget. 

Ändringsförslag 1569
Syed Kamall

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 39 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) det finns ett samarbetsavtal mellan de 
behöriga myndigheterna i medlemsstaten 
och AIF-förvaltarens tillsynsmyndighet 
som säkerställer ett effektiv utbyte av all 
information av betydelse för 
övervakningen av hur AIF-förvaltarens 
verksamheter kan påverka stabiliteten hos 
finansiella institut av betydelse för det 
finansiella systemet och den korrekta 
funktionen på de marknader där 
AIF-förvaltarna är aktiva,

d) AIF-förvaltaren är föremål för 
auktorisation eller registrering i det 
tredjeland där denne är etablerad och 
förvaltarens tillsynsmyndighet har 
undertecknat Ioscos multilaterala 
samförståndsavtal om samråd, samarbete 
och informationsutbyte eller andra 
lämpliga samarbetsavtal mellan de 
behöriga myndigheterna i medlemsstaten 
och AIF-förvaltarens tillsynsmyndighet,

Or. en

Motivering

Enda möjligheten att inom EU skapa en inre marknad för AIF-förvaltare och AIF-fonder är 
att ta fram ett system som bygger på rimlig likvärdighet med tredjeländer i samband med den 
fria rörlighet för kapital som garanteras genom EG-fördraget. 
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Ändringsförslag 1570
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 39 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) det finns ett samarbetsavtal mellan de 
behöriga myndigheterna i medlemsstaten 
och AIF-förvaltarens tillsynsmyndighet 
som säkerställer ett effektiv utbyte av all 
information av betydelse för 
övervakningen av hur AIF-förvaltarens 
verksamheter kan påverka stabiliteten hos 
finansiella institut av betydelse för det 
finansiella systemet och den korrekta 
funktionen på de marknader där 
AIF-förvaltarna är aktiva,

d) AIF-förvaltarens tillsynsmyndighet i 
tredjelandet har undertecknat Ioscos 
multilaterala samförståndsavtal om 
samråd, samarbete och 
informationsutbyte eller ett samarbetsavtal 
mellan de behöriga myndigheterna i 
medlemsstaten och AIF-förvaltarens 
tillsynsmyndighet som säkerställer ett 
effektivt utbyte av all information av 
betydelse för övervakningen av hur 
AIF-förvaltarens verksamheter kan påverka 
stabiliteten hos finansiella institut av 
betydelse för det finansiella systemet och 
den korrekta funktionen på de marknader 
där AIF-förvaltarna är aktiva,

Or. en

Ändringsförslag 1571
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 39 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) det finns ett samarbetsavtal mellan de 
behöriga myndigheterna i medlemsstaten
och AIF-förvaltarens tillsynsmyndighet 
som säkerställer ett effektiv utbyte av all 
information av betydelse för 
övervakningen av hur AIF-förvaltarens 
verksamheter kan påverka stabiliteten hos 
finansiella institut av betydelse för det 
finansiella systemet och den korrekta 
funktionen på de marknader där 
AIF-förvaltarna är aktiva,

d) den behöriga myndigheten i det 
tredjeland där AIF-förvaltaren är 
etablerad är bunden av ett multilateralt 
samarbetsavtal med de behöriga 
myndigheterna i de medlemsstater där 
AIF-förvaltaren avser att marknadsföra 
aktierna eller andelarna i AIF-fonden. I 
enlighet med artikel 35 ska det avtalet 
säkerställa ett effektivt utbyte av all 
information av betydelse för 
övervakningen av hur AIF-förvaltarens 
verksamheter kan påverka stabiliteten hos 
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finansiella institut av betydelse för det 
finansiella systemet och den korrekta 
funktionen på de marknader där 
AIF-förvaltarna är aktiva,

Or. en

Motivering

En förutsättning för att AIF-förvaltare med hemvist i tredjeländer ska kunna auktoriseras i 
EU är att det finns ett effektivt samarbetsavtal (informationsutbyte) som undertecknats av 
kommissionen på medlemsstaternas vägnar och att det verkligen tillämpas.

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

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 39 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) tredjelandet har undertecknat ett avtal 
med medlemsstaten i fråga som fullt ut 
uppfyller normerna i OECD:s modellavtal 
för skatter på inkomst och förmögenhet 
och säkerställer ett effektivt 
informationsutbyte i skatteärenden.

utgår

Or. en

Motivering

Enda möjligheten att inom EU skapa en inre marknad för AIF-förvaltare och AIF-fonder är 
att ta fram ett system som bygger på rimlig likvärdighet med tredjeländer i samband med den 
fria rörlighet för kapital som garanteras genom EG-fördraget. 

Ändringsförslag 1573
Derk Jan Eppink

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 39 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) tredjelandet har undertecknat ett avtal utgår
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med medlemsstaten i fråga som fullt ut 
uppfyller normerna i OECD:s modellavtal 
för skatter på inkomst och förmögenhet 
och säkerställer ett effektivt 
informationsutbyte i skatteärenden.

Or. en

Motivering

Tredjelandsbaserade AIF-förvaltare och AIF-fonder som 1) har en fysisk närvaro i en 
EU-medlemsstat och 2) är registrerade hos en tillsynsmyndighet i en EU-medlemsstat bör 
enligt direktivet behandlas på samma sätt som EU-baserade AIF-förvaltare och AIF-fonder.

Ändringsförslag 1574
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 39 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) tredjelandet har undertecknat ett avtal 
med medlemsstaten i fråga som fullt ut 
uppfyller normerna i artikel 26 i
OECD:s modellavtal för skatter på inkomst 
och förmögenhet och säkerställer ett 
effektivt informationsutbyte i 
skatteärenden.

e) tredjelandet har undertecknat ett avtal 
med kommissionen, som företräder den 
medlemsstat där AIF-förvaltaren har 
ansökt om auktorisation, på grundval av
normerna i artikel 26 i
OECD:s modellavtal för skatter på inkomst 
och förmögenhet, vilket säkerställer ett 
effektivt informationsutbyte i 
skatteärenden i enlighet med de standarder 
som kommissionen har fastställt enligt 
artikel 39a.

Or. en

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

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 39 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) tredjelandet har undertecknat ett avtal e) tredjelandet har undertecknat ett avtal 
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med medlemsstaten i fråga som fullt ut
uppfyller normerna i artikel 26 i
OECD:s modellavtal för skatter på inkomst 
och förmögenhet och säkerställer ett 
effektivt informationsutbyte i 
skatteärenden.

med medlemsstaten i fråga som uppfyller 
normerna i artikel 26 i
OECD:s modellavtal för skatter på inkomst 
och förmögenhet och säkerställer ett 
effektivt informationsutbyte i 
skatteärenden. 

Or. en

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

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 39 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. De behöriga myndigheterna i den 
medlemsstat som tar emot en ansökan 
från en AIF-förvaltare som är etablerad i 
ett tredjeland om att få marknadsföra 
andelar eller aktier i en AIF-fond till 
professionella investerare i unionen på de 
villkor som anges i detta direktiv ska 
endast bevilja auktorisation om de har 
förvissat sig om att AIF-förvaltaren 
kommer att kunna uppfylla villkoren i 
detta direktiv i samband med en sådan 
marknadsföring. Den medlemsstat som 
beviljar denna auktorisation till en 
AIF-förvaltare som är etablerad i ett 
tredjeland ska i detta direktiv anses vara 
AIF-förvaltarens hemmedlemsstat.
Auktorisationen ska gälla för alla 
medlemsstater i samband med 
marknadsföring av andelar eller aktier i 
AIF-fonder, och en AIF-förvaltare från 
tredjeland som har auktoriserats av en 
medlemsstat i enlighet med denna artikel 
ska ha samma rättigheter och skyldigheter 
enligt kapitel IV, V och VI. 

Or. en
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Motivering

Enda möjligheten att inom EU skapa en inre marknad för AIF-förvaltare och AIF-fonder är 
att ta fram ett system som bygger på rimlig likvärdighet med tredjeländer i samband med den 
fria rörlighet för kapital som garanteras genom EG-fördraget. 

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

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 39 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska anta 
genomförandebestämmelser för att 
fastställa

utgår

a) allmänna kriterier för likvärdighet och 
effektivt genomdrivande när det gäller 
tredjeländers lagstiftning om 
stabilitetsreglering och fortlöpande tillsyn 
utifrån kraven i kapitel III, IV och V, och
b) allmänna kriterier för bedömningen av 
huruvida tredjeländer ger AIF-förvaltare 
från gemenskapen effektivt 
marknadstillträde som är jämförbart med 
det som gemenskapen ger AIF-förvaltare 
från samma tredjeländer.
Dessa åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar i detta direktiv genom att 
komplettera det, ska antas i enlighet med 
det föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel 49.3.

Or. en

Motivering

Enda möjligheten att inom EU skapa en inre marknad för AIF-förvaltare och AIF-fonder är 
att ta fram ett system som bygger på rimlig likvärdighet med tredjeländer i samband med den 
fria rörlighet för kapital som garanteras genom EG-fördraget. 
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Ändringsförslag 1578
Sharon Bowles

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 39 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska anta 
genomförandebestämmelser för att 
fastställa

2. Kommissionen ska i enlighet med 
artiklarna 49a, 49b och 49c anta 
delegerade akter för att fastställa

Or. en

Motivering

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

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

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 39 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) allmänna kriterier för likvärdighet och 
effektivt genomdrivande när det gäller 
tredjeländers lagstiftning om 
stabilitetsreglering och fortlöpande tillsyn 
utifrån kraven i kapitel III, IV och V, och

a) allmänna rimliga kriterier för 
likvärdighet och effektivt genomdrivande 
när det gäller tredjeländers lagstiftning om 
stabilitetsreglering och fortlöpande tillsyn 
med hänsyn till alla internationella 
standarder som direkt rör den relevanta 
typen av AIF-förvaltare eller de 
AIF-fonder som denne förvaltar och som 
emitteras av Iosco eller en annan 
internationell organisation där den 
behöriga myndigheten, medlemsstaten, 
kommissionen eller Esma deltar; 
regleringarnas och tillsynens art och 
omfattning kan variera, särskilt beroende 
på AIF-fondernas och AIF-förvaltarnas 
olika typer, storlek eller komplexitet, och

Or. en
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Ändringsförslag 1580
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 39 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) allmänna kriterier för bedömningen av 
huruvida tredjeländer ger AIF-förvaltare 
från gemenskapen effektivt 
marknadstillträde som är jämförbart med 
det som gemenskapen ger AIF-förvaltare 
från samma tredjeländer.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1581
Burkhard Balz

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 39 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) allmänna kriterier för bedömningen av 
huruvida tredjeländer ger AIF-förvaltare 
från gemenskapen effektivt 
marknadstillträde som är jämförbart med 
det som gemenskapen ger AIF-förvaltare 
från samma tredjeländer.

utgår

Or. en

Motivering

Om man utesluter de AIF-förvaltare som är etablerade i tredjeländer splittrar man 
marknaden, vilket skulle inverka menligt på EU:s inre marknad för finansiella tjänster.
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Ändringsförslag 1582
Burkhard Balz

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 39 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Om man utesluter de AIF-förvaltare som är etablerade i tredjeländer splittrar man 
marknaden, vilket skulle inverka menligt på EU:s inre marknad för finansiella tjänster.

Ändringsförslag 1583
Sharon Bowles

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 39 – punkt 2 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska se till att dessa akter 
träder i kraft senast ... *.
__________
EUT: För in rätt datum: två år efter detta 
direktivs ikraftträdande.

Or. en

Motivering

Om denna artikel ska behållas är detta den riktiga formuleringen enligt det nya 
kommittéförfarandet.
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Ändringsförslag 1584
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 39 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Utifrån de kriterier som anges i punkt 2 
ska kommissionen i enlighet med det 
föreskrivande förfarande som avses i 
artikel 49.2 anta 
genomförandebestämmelser, i vilka det 
fastställs att

utgår

a) lagstiftningen om stabilitetsreglering 
och fortlöpande tillsyn över 
AIF-förvaltare i ett tredjeland är likvärdig 
med detta direktiv, och att den genomdrivs 
effektivt, och att
b) ett tredjeland ger AIF-förvaltare från 
gemenskapen effektivt marknadstillträde 
som är minst jämförbart med det som 
gemenskapen ger AIF-förvaltare från 
samma tredjeland.

Or. en

Motivering

Enda möjligheten att inom EU skapa en inre marknad för AIF-förvaltare och AIF-fonder är 
att ta fram ett system som bygger på rimlig likvärdighet med tredjeländer i samband med den 
fria rörlighet för kapital som garanteras genom EG-fördraget. 

Ändringsförslag 1585
Burkhard Balz

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 39 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Utifrån de kriterier som anges i punkt 2 
ska kommissionen i enlighet med det 
föreskrivande förfarande som avses i 
artikel 49.2 anta 
genomförandebestämmelser, i vilka det 

utgår
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fastställs att
a) lagstiftningen om stabilitetsreglering 
och fortlöpande tillsyn över 
AIF-förvaltare i ett tredjeland är likvärdig 
med detta direktiv, och att den genomdrivs 
effektivt, och att
b) ett tredjeland ger AIF-förvaltare från 
gemenskapen effektivt marknadstillträde 
som är minst jämförbart med det som 
gemenskapen ger AIF-förvaltare från 
samma tredjeland.

Or. en

Motivering

Om man utesluter de AIF-förvaltare som är etablerade i tredjeländer splittrar man 
marknaden, vilket skulle inverka menligt på EU:s inre marknad för finansiella tjänster.

Ändringsförslag 1586
Sharon Bowles

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 39 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Utifrån de kriterier som anges i punkt 2 
ska kommissionen i enlighet med det 
föreskrivande förfarande som avses i 
artikel 49.2 anta 
genomförandebestämmelser, i vilka det 
fastställs att

3. Utifrån de kriterier som anges i punkt 2 
ska kommissionen i enlighet med 
artiklarna 49a, 49b och 49c anta 
delegerade akter, i vilka det fastställs att

Or. en

Motivering

Om denna artikel ska behållas är detta den riktiga formuleringen enligt det nya 
kommittéförfarandet.
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Ändringsförslag 1587
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 39 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) lagstiftningen om stabilitetsreglering och 
fortlöpande tillsyn över AIF-förvaltare i ett 
tredjeland är likvärdig med detta direktiv, 
och att den genomdrivs effektivt, och att

a) lagstiftningen om stabilitetsreglering och 
fortlöpande tillsyn över AIF-förvaltare i ett 
tredjeland i rimlig utsträckning är 
likvärdig med detta direktiv beroende på 
AIF-förvaltarens eller AIF-fondens 
storlek, typ eller komplexitet, och att den 
genomdrivs effektivt, och att

Or. en

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

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 39 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) ett tredjeland ger AIF-förvaltare från 
gemenskapen effektivt marknadstillträde
som är minst jämförbart med det som 
gemenskapen ger AIF-förvaltare från 
samma tredjeland.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1589
Sharon Bowles

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 39 – punkt 3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska se till att dessa akter 
träder i kraft senast ... *.
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___________
* EUT: För in rätt datum: två år efter 
detta direktivs ikraftträdande.

Or. en

Motivering

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

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

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 39 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Den medlemsstat som beviljar denna 
auktorisation till en AIF-förvaltare som 
är etablerad i ett tredjeland ska i detta 
direktiv anses vara AIF-förvaltarens 
hemmedlemsstat.
Auktorisationen ska gälla för alla 
medlemsstater i samband med 
marknadsföring av andelar eller aktier i 
AIF-fonder, och en AIF-förvaltare som är 
etablerad i tredjeland och som har 
auktoriserats av en medlemsstat i enlighet 
med denna artikel ska, när det gäller 
denna marknadsföring, ha samma 
rättigheter och skyldigheter enligt 
artiklarna 16 och 17 i kapitel III och i 
kapitel IV, V och VI som en 
AIF-förvaltare som auktoriserats i 
enlighet med kapitel II i detta direktiv. 

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

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 39 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Utan hinder av eventuella 
auktorisationer av AIF-förvaltare som är 
etablerade i tredjeländer i enlighet med 
artikel 39.1 och 39.2 får medlemsstaterna 
tillåta marknadsföring av AIF-fonder som 
förvaltas av AIF-förvaltare från 
tredjeländer i enlighet med nationella 
lagar.

Or. en

Motivering

Enda möjligheten att inom EU skapa en inre marknad för AIF-förvaltare och AIF-fonder är 
att ta fram ett system som bygger på rimlig likvärdighet med tredjeländer i samband med den 
fria rörlighet för kapital som garanteras genom EG-fördraget. 

Ändringsförslag 1592
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 39a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 39a
Tillämpning och översyn av avtal

Kommissionen ska anta och regelbundet 
se över de standarder som gäller för avtal 
som undertecknats med tredjeländer i 
enlighet med detta kapitel.
Kommissionen ska tillsammans med 
medlemsstaterna regelbundet se över de 
avtal som undertecknats med tredjeländer 
i enlighet med detta kapitel för att 
kontrollera om de tredjeländerna 
verkligen följer dessa avtal. 
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Kommissionen ska för medlemsstaterna 
avlägga rapport om resultatet av 
översynen, som ska ta hänsyn till dem vid 
bedömningarna av om huruvida 
auktorisationer som utfärdats eller som 
ska utfärdas enligt detta direktiv bör 
beviljas, tillfälligt upphävas eller 
återkallas.
Kommissionen ska i enlighet med 
artiklarna 49a, 49b och 49c anta 
delegerade akter för att specificera det 
förfarande som ska följas vid antagandet 
och översynen av standarderna, 
kontrollerna av efterlevnaden och 
villkoren för att säkerställa ett effektivt 
samarbete samt konsekvenserna av 
rapporten om auktorisationer.

Or. en

Motivering

Kommissionen ska regelbundet se över samarbetsavtalens effektivitet.

Ändringsförslag 1593
Pervenche Berès

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 40 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om en medlemsstat utser flera behöriga 
myndigheter ska den underrätta 
kommissionen om detta och ange eventuell 
ansvarsfördelning.

Om en medlemsstat utser flera behöriga 
myndigheter ska den underrätta 
kommissionen och Esma om detta och 
ange eventuell ansvarsfördelning.

Esma kommer att fastställa lämpliga 
metoder för att övervaka att 
AIF-förvaltarna uppfyller sina 
skyldigheter i enlighet med detta direktiv.

Or. en
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Motivering

Esma bör vara det övergripande tillsynsorganet för AIF-förvaltarna, så att man säkerställer 
lika villkor, en konsekvent tillämpning av detta direktiv samt finansiell stabilitet och integritet. 
Esma bör i denna egenskap nämnas i artikeln, som rör de behöriga myndigheterna.

Ändringsförslag 1594
Pascal Canfin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 40 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om en medlemsstat utser flera behöriga 
myndigheter ska den underrätta 
kommissionen om detta och ange eventuell 
ansvarsfördelning.

Om en medlemsstat utser flera behöriga 
myndigheter ska den underrätta 
kommissionen och Esma om detta och 
ange eventuell ansvarsfördelning.

Or. en

Motivering

Den europeiska tillsynsmyndigheten måste vara medveten om hur de behöriga myndigheterna 
är organiserade i samtliga medlemsstater.

Ändringsförslag 1595
Sari Essayah

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 40 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De behöriga myndigheterna ska vara 
offentliga myndigheter, organ utsedda av 
offentliga myndigheter eller organ som 
godkänts enligt nationell lag.

Or. en
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Ändringsförslag 1596
Pervenche Berès

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 41 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De behöriga myndigheternas befogenheter Esmas och de behöriga myndigheternas 
befogenheter

Or. en

Motivering

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten bör på ett övergripande sätt 
kontrollera AIF-förvaltarna för att säkerställa lika villkor och ett effektivt genomförande av 
detta direktiv med tanke på investerarskyddet och den finansiella stabiliteten. Myndighetens 
befogenheter bör därför nämnas i denna artikel.

Ändringsförslag 1597
Pervenche Berès

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 41 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De berörda myndigheterna ska ges alla 
de befogenheter som de behöver för att 
utföra sina uppgifter. Dessa befogenheter 
ska utövas på något av följande sätt:

1. Esma och de berörda myndigheterna ska 
ges alla de befogenheter som de behöver 
för att utföra sina uppgifter. Dessa 
befogenheter ska utövas på något av 
följande sätt:

Or. en

Motivering

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten bör på ett övergripande sätt 
kontrollera AIF-förvaltarna för att säkerställa lika villkor och ett effektivt genomförande av 
detta direktiv med tanke på investerarskyddet och den finansiella stabiliteten. Myndighetens 
befogenheter bör därför nämnas i denna artikel.
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Ändringsförslag 1598
Pascal Canfin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 41 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De berörda myndigheterna ska ges alla 
de befogenheter som de behöver för att 
utföra sina uppgifter. Dessa befogenheter 
ska utövas på något av följande sätt:

1. De berörda myndigheterna, som ska 
utses av medlemsstaterna och Esma, ska 
ges alla de befogenheter som de behöver 
för att utföra sina uppgifter. Dessa 
befogenheter ska utövas på något av 
följande sätt:

Or. en

Motivering

Esma måste ha samma befogenheter som de nationella myndigheterna.

Ändringsförslag 1599
Pervenche Berès

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 41 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De behöriga myndigheterna ska ha minst 
följande undersökningsbefogenheter:

2. Esma och de behöriga myndigheterna 
ska ha minst följande 
undersökningsbefogenheter:

Or. en

Motivering

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten bör på ett övergripande sätt 
kontrollera AIF-förvaltarna för att säkerställa lika villkor och ett effektivt genomförande av 
detta direktiv med tanke på investerarskyddet och den finansiella stabiliteten. Myndighetens 
befogenheter bör därför nämnas i denna artikel.
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Ändringsförslag 1600
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 41 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De behöriga myndigheterna ska ha minst 
följande undersökningsbefogenheter:

2. De behöriga myndigheterna ska alltid ha 
möjlighet att utöva minst följande 
undersökningsbefogenheter:

Or. en

Ändringsförslag 1601
Pervenche Berès

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 41a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 41a
Esmas befogenheter

Esma ska fastställa och regelbundet se 
över riktlinjerna för medlemsstaternas 
behöriga myndigheter när det gäller 
utövandet av deras 
auktorisationsbefogenheter och när det 
gäller rapporteringsskyldigheterna enligt 
detta direktiv. 

Or. en

Motivering

Esma bör fastställa riktlinjer för att säkerställa lika villkor och en konsekvent tillämpning av 
detta direktiv.
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Ändringsförslag 1602
Pervenche Berès

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 42 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Hemmedlemsstaten ska säkerställa att de 
behöriga myndigheterna får vidta följande 
åtgärder:

1. Hemmedlemsstaten ska säkerställa att de 
behöriga myndigheterna får vidta följande 
åtgärder i enlighet med de riktlinjer som 
upprättats av Esma:

Or. en

Motivering

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten bör dra upp riktlinjer för att 
säkerställa lika villkor och ett effektivt genomförande av detta direktiv.

Ändringsförslag 1603
Pascal Canfin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 42 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Hemmedlemsstaten ska säkerställa att 
de behöriga myndigheterna får vidta 
följande åtgärder:

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att de 
behöriga myndigheterna får vidta följande 
åtgärder:

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna behöver ha effektiva tillsynsbefogenheter inom den ändrade 
lagstiftningsramen.
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Ändringsförslag 1604
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 42 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Hemmedlemsstaten ska säkerställa att de 
behöriga myndigheterna får vidta följande 
åtgärder:

1. Hemmedlemsstaten ska säkerställa att de 
behöriga myndigheterna har minst
följande befogenheter:

Or. en

Ändringsförslag 1605
Pervenche Berès

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 42 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att de 
behöriga myndigheterna ges nödvändiga 
befogenheter att vidta alla åtgärder som 
krävs för att se till att marknaderna 
fungerar korrekt i händelse av att en eller 
flera AIF-fonders verksamheter på en 
marknad för finansiella instrument skulle 
kunna äventyra det förhållandet på den 
marknaden.

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att de 
behöriga myndigheterna ges nödvändiga 
befogenheter att vidta alla åtgärder som 
krävs av Esma för att se till att 
marknaderna fungerar korrekt i händelse av 
att en eller flera AIF-fonders verksamheter 
på en marknad för finansiella instrument 
skulle kunna äventyra det förhållandet på 
den marknaden.

Or. en

Motivering

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten bör på ett övergripande sätt 
kontrollera AIF-förvaltarna för att säkerställa lika villkor och ett effektivt genomförande av 
detta direktiv.
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Ändringsförslag 1606
Robert Goebbels

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 43 – punkt 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utan att det påverkar förfarandena för 
återkallande av auktorisation eller 
medlemsstaternas rätt att besluta om 
straffrättsliga sanktioner ska 
medlemsstaterna i enlighet med sin 
nationella lagstiftning sörja för att lämpliga 
administrativa åtgärder kan vidtas mot, 
eller administrativa sanktioner beslutas för, 
ansvariga personer, när bestämmelser som 
antagits vid genomförandet av detta 
direktiv inte har följts. Medlemsstaterna 
ska se till att åtgärderna är effektiva, 
proportionerliga och avskräckande.

1. Medlemsstaterna ska fastställa 
bestämmelser om tillämpliga åtgärder och 
sanktioner för överträdelser av de 
nationella bestämmelser som antagits i 
enlighet med detta direktiv och vidta alla 
de åtgärder som krävs för att se till att 
bestämmelserna efterlevs. Utan att det 
påverkar förfarandena för återkallande av 
auktorisation eller medlemsstaternas rätt att 
besluta om straffrättsliga sanktioner ska 
medlemsstaterna i enlighet med sin 
nationella lagstiftning sörja för att lämpliga 
administrativa åtgärder kan vidtas mot, 
eller administrativa sanktioner beslutas för, 
ansvariga personer, när bestämmelser som 
antagits vid genomförandet av detta 
direktiv inte har följts. Medlemsstaterna 
ska se till att åtgärderna är effektiva, 
proportionerliga och avskräckande.

Or. en

Ändringsförslag 1607
Pervenche Berès

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 43 – punkt 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utan att det påverkar förfarandena för 
återkallande av auktorisation eller 
medlemsstaternas rätt att besluta om 
straffrättsliga sanktioner ska 
medlemsstaterna i enlighet med sin
nationella lagstiftning sörja för att lämpliga 
administrativa åtgärder kan vidtas mot, 
eller administrativa sanktioner beslutas för, 

1. Utan att det påverkar förfarandena för 
återkallande av auktorisation eller 
medlemsstaternas rätt att föreskriva 
straffrättsliga sanktioner ska 
medlemsstaterna i enlighet med Esmas 
riktlinjer och medlemsstaternas nationella 
lagstiftning sörja för att lämpliga 
administrativa åtgärder kan vidtas mot, 
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ansvariga personer, när bestämmelser som 
antagits vid genomförandet av detta 
direktiv inte har följts. Medlemsstaterna 
ska se till att åtgärderna är effektiva, 
proportionerliga och avskräckande.

eller administrativa sanktioner beslutas för, 
ansvariga personer, när bestämmelser som 
antagits vid genomförandet av detta 
direktiv inte har följts. Medlemsstaterna 
ska se till att åtgärderna är effektiva, 
proportionerliga och avskräckande.

Or. en

Motivering

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten bör med hjälp av riktlinjer säkerställa 
lika villkor och ett effektivt genomförande av direktivet.

Ändringsförslag 1608
Pascal Canfin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 45 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaternas behöriga myndigheter 
ska alltid då så är nödvändigt samarbeta 
med varandra under utförandet av sina 
uppgifter enligt detta direktiv och 
utövandet av sina befogenheter enligt detta 
direktiv eller nationell lagstiftning.

1. Medlemsstaternas behöriga myndigheter 
ska alltid då så är nödvändigt samarbeta 
med varandra och med Esma och ESRB
under utförandet av sina uppgifter enligt 
detta direktiv och utövandet av sina 
befogenheter enligt detta direktiv eller 
nationell lagstiftning.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna måste samarbeta med de nya europeiska tillsynsorganen.

Ändringsförslag 1609
Pervenche Berès

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 45 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaternas behöriga myndigheter 1. Medlemsstaternas behöriga myndigheter 
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ska alltid då så är nödvändigt samarbeta 
med varandra under utförandet av sina 
uppgifter enligt detta direktiv och 
utövandet av sina befogenheter enligt detta 
direktiv eller nationell lagstiftning.

ska alltid då så är nödvändigt samarbeta 
med Esma och med varandra under 
utförandet av sina uppgifter enligt detta 
direktiv och utövandet av sina 
befogenheter enligt detta direktiv eller 
nationell lagstiftning.

Or. en

Motivering

Samarbete och informationsutbyte mellan medlemsstaternas behöriga myndigheter och Esma 
är mycket viktigt för att säkerställa lika villkor, ett effektivt genomförande av detta direktiv 
samt finansiell stabilitet. 

Ändringsförslag 1610
Pervenche Berès

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 45 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaternas behöriga myndigheter 
ska omedelbart förse varandra med de 
upplysningar som krävs för att de ska 
kunna utföra sina uppgifter enligt detta 
direktiv.

4. Medlemsstaternas behöriga myndigheter 
ska omedelbart förse Esma och varandra 
med de upplysningar som krävs för att de 
ska kunna utföra sina uppgifter enligt detta 
direktiv.

Or. en

Motivering

Samarbete och informationsutbyte mellan medlemsstaternas behöriga myndigheter och Esma 
är mycket viktigt för att säkerställa lika villkor, ett effektivt genomförande av detta direktiv 
samt finansiell stabilitet. 
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Ändringsförslag 1611
Sharon Bowles

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 45 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska i enlighet med
förfarandet i artikel 49.2 anta 
genomförandebestämmelser avseende 
förfaranden för informationsutbyte mellan 
behöriga myndigheter.

5. Kommissionen ska i enlighet med 
artiklarna 49a, 49b och 49c anta 
delegerade akter avseende förfaranden för 
informationsutbyte mellan behöriga 
myndigheter.

Kommissionen ska se till att dessa akter 
träder i kraft senast ... *.
_____________
* EUT: För in rätt datum: två år efter 
detta direktivs ikraftträdande.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 1612
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 46 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utbyte av information avseende möjliga 
konsekvenser för det finansiella systemet 
av en AIF-förvaltares verksamhet

Utbyte av information avseende 
AIF-förvaltares verksamhet

Or. en
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Ändringsförslag 1613
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 46 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De behöriga myndigheter som ansvarar 
för auktorisation av och tillsyn över 
AIF-förvaltare enligt detta direktiv ska 
överlämna information till de behöriga 
myndigheterna i övriga medlemsstater när 
detta är av betydelse för att övervaka och 
bemöta möjliga konsekvenser av 
AIF-förvaltares verksamheter, enskilt eller 
kollektivt, för stabiliteten hos finansiella 
institut av betydelse för det finansiella 
systemet och för att de marknader där 
AIF-förvaltarna är verksamma ska fungera 
korrekt. Europeiska 
värdepapperstillsynskommittén (CESR), 
som inrättades genom kommissionens 
beslut 2009/77/EG av den 
23 januari 2009, ska också underrättas 
och vidarebefordra informationen till de 
behöriga myndigheterna i övriga 
medlemsstater.

1. De behöriga myndigheter som ansvarar 
för auktorisation av och tillsyn över 
AIF-förvaltare enligt detta direktiv ska 
överlämna information till de behöriga 
myndigheterna i övriga medlemsstater när 
detta är av betydelse för att övervaka och 
bemöta möjliga konsekvenser av 
AIF-förvaltares verksamheter, enskilt eller 
kollektivt, för stabiliteten hos finansiella 
institut av betydelse för det finansiella 
systemet och för att de marknader där 
AIF-förvaltarna är verksamma ska fungera 
korrekt. 

De behöriga myndigheter som är 
ansvariga för auktorisation och tillsyn av 
AIF-förvaltare enligt detta direktiv ska 
även se till att på ett effektivt sätt 
informera Esma, särskilt genom att
– iaktta de skyldigheter att rapportera till 
Esma som anges i detta direktiv, särskilt i 
artikel 25,
– omgående besvara alla förfrågningar 
från Esma, oavsett om de avser de 
AIF-förvaltare som står under 
myndigheternas tillsyn, eller de 
AIF-fonder som förvaltas av dessa 
AIF-förvaltare, eller om det rör sig om en 
allmän förfrågan,
– omgående förse Esma med resultaten av 
sina bedömningar av den risk som en 
AIF-förvaltares verksamheter kopplade 
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till den AIF-fond som den förvaltar skulle 
kunna medföra, inbegripet de åtgärder 
som de behöriga myndigheterna i 
AIF-förvaltarens hemmedlemsstat 
föreslår att vidta i det sammanhanget, och
– förse Esma med all information som de 
har tagit fram eller förfogar över och som 
de anser vara relevant för Esmas 
uppdrag. 
Esma ska till de behöriga 
medlemsstaterna i de övriga 
medlemsstaterna vidarebefordra den 
information från de behöriga 
myndigheterna i AIF-förvaltarens 
hemmedlemsstat som är relevant i 
samband med tillsynen av de behöriga 
myndigheterna i de övriga 
medlemsstaterna. 

Or. en

Motivering

För att tillsynen och kontrollen av systemriskerna ska bli effektiv behövs en mekanism som 
tydliggör och effektiviserar informationsutbytet mellan medlemsstaterna och europeiska 
myndigheter. Esma skulle ges befogenheter att ta emot relevant information, ingripa såväl på 
fortlöpande som på ad hoc-basis gentemot nationella myndigheter och fondförvaltare, anta 
rättsligt bindande tekniska standarder för att identifiera och ta itu med de risker som 
finansmarknadernas integritet och stabilitet utsätts för, bl.a. systemrisker till följd av 
överdrivna hävstångseffekter.

Ändringsförslag 1614
Pascal Canfin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 46 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De behöriga myndigheter som ansvarar 
för auktorisation av och tillsyn över 
AIF-förvaltare enligt detta direktiv ska 
överlämna information till de behöriga 
myndigheterna i övriga medlemsstater när 
detta är av betydelse för att övervaka och 

1. De behöriga myndigheter som ansvarar 
för auktorisation av och tillsyn över 
AIF-fonder enligt detta direktiv ska 
överlämna information till Esma och 
ESRB när detta är av betydelse för att 
övervaka och bemöta möjliga 
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bemöta möjliga konsekvenser av 
AIF-förvaltares verksamheter, enskilt eller 
kollektivt, för stabiliteten hos finansiella 
institut av betydelse för det finansiella 
systemet och för att de marknader där 
AIF-förvaltarna är verksamma ska 
fungera korrekt. Europeiska 
värdepapperstillsynskommittén (CESR), 
som inrättades genom kommissionens 
beslut 2009/77/EG av den 
23 januari 2009, ska också underrättas 
och vidarebefordra informationen till de 
behöriga myndigheterna i övriga 
medlemsstater.

konsekvenser av AIF-fonders
verksamheter, enskilt eller kollektivt, för 
stabiliteten hos finansiella institut av 
betydelse för det finansiella systemet och 
för att de marknader där AIF-fonderna är 
verksamma ska fungera korrekt. Esma ska
vidarebefordra informationen till de 
behöriga myndigheterna i övriga 
medlemsstater.

Or. en

Motivering

Esma bör ansvara för att samla information om systemrisker på europeisk nivå.

Ändringsförslag 1615
Wolf Klinz

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 46 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De behöriga myndigheter som ansvarar 
för auktorisation av och tillsyn över 
AIF-förvaltare enligt detta direktiv ska 
överlämna information till de behöriga 
myndigheterna i övriga medlemsstater när 
detta är av betydelse för att övervaka och 
bemöta möjliga konsekvenser av 
AIF-förvaltares verksamheter, enskilt eller 
kollektivt, för stabiliteten hos finansiella 
institut av betydelse för det finansiella 
systemet och för att de marknader där 
AIF-förvaltarna är verksamma ska fungera 
korrekt. Europeiska 
värdepapperstillsynskommittén (CESR), 
som inrättades genom kommissionens 
beslut 2009/77/EG av den 
23 januari 2009, ska också underrättas och 

1. De behöriga myndigheter som ansvarar 
för auktorisation av och tillsyn över 
AIF-förvaltare enligt detta direktiv ska 
överlämna information till de behöriga 
myndigheterna i övriga medlemsstater när 
detta är av betydelse för att övervaka och 
bemöta möjliga konsekvenser av 
AIF-förvaltares verksamheter, enskilt eller 
kollektivt, för stabiliteten hos finansiella 
institut av betydelse för det finansiella 
systemet och för att de marknader där 
AIF-förvaltarna är verksamma ska fungera 
korrekt. Esma och ESRB ska också 
underrättas och vidarebefordra 
informationen till de behöriga 
myndigheterna i övriga medlemsstater.
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vidarebefordra informationen till de 
behöriga myndigheterna i övriga 
medlemsstater.

Or. en

Motivering

Genom detta ändringsförslag stöds den nya europeiska tillsynsstrukturen fullt ut.

Ändringsförslag 1616
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 46 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. AIF-förvaltares behöriga myndighet ska
varje kvartal överlämna sammanställda 
uppgifter om verksamheterna om de 
AIF-förvaltare de ansvarar för till den 
ekonomiska och finansiella kommitté som 
inrättats genom artikel 114.2 i 
EG-fördraget.

2. Om inte annat följer av villkoren i 
artikel 15 i förordning (EU) nr … om 
makroprudentiell tillsyn över det 
finansiella systemet på gemenskapsnivå 
och om inrättande av ett Europeiskt 
systemriskråd ska de behöriga 
myndigheterna i AIF-förvaltarens 
hemmedlemsstat överlämna 
sammanställda uppgifter om 
verksamheterna om de AIF-förvaltare de 
ansvarar för till ESRB.

Or. en

Motivering

För att tillsynen och kontrollen av systemriskerna ska bli effektiv behövs en mekanism som 
tydliggör och effektiviserar informationsutbytet mellan medlemsstaterna och europeiska 
myndigheter. Esma skulle ges befogenheter att ta emot relevant information, ingripa såväl på 
fortlöpande som på ad hoc-basis gentemot nationella myndigheter och fondförvaltare, anta 
rättsligt bindande tekniska standarder för att identifiera och ta itu med de risker som 
finansmarknadernas integritet och stabilitet utsätts för, bl.a. systemrisker till följd av 
överdrivna hävstångseffekter.
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Ändringsförslag 1617
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 46 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. All information som mottas av de 
behöriga myndigheterna och som rör 
AIF-förvaltarna ska på begäran 
överlämnas till kommissionen, som med 
jämna mellanrum ska ge ut statistiska 
rapporter om detta.

Or. en

Ändringsförslag 1618
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 46 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska anta 
genomförandebestämmelser för att närmare 
ange former, innehåll och frekvens för 
informationsutbytet enligt punkt 1.

3. Kommissionen ska anta 
genomförandebestämmelser för att närmare 
ange former, innehåll och frekvens för den 
information som ska utbytas enligt 
punkt 1 och som ska överlämnas till 
kommissionen i enlighet med punkt 1. 

Or. en

Ändringsförslag 1619
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 46 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska anta 
genomförandebestämmelser för att närmare 
ange former, innehåll och frekvens för 

3. Kommissionen ska anta 
genomförandebestämmelser för att närmare 
ange former, innehåll och frekvens för 
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informationsutbytet enligt punkt 1. informationsutbytet enligt punkterna 1 
och 2.

Or. en

Motivering

För att tillsynen och kontrollen av systemriskerna ska bli effektiv behövs en mekanism som 
tydliggör och effektiviserar informationsutbytet mellan medlemsstaterna och europeiska 
myndigheter. Esma skulle ges befogenheter att ta emot relevant information, ingripa såväl på 
fortlöpande som på ad hoc-basis gentemot nationella myndigheter och fondförvaltare, anta 
rättsligt bindande tekniska standarder för att identifiera och ta itu med de risker som 
finansmarknadernas integritet och stabilitet utsätts för, bl.a. systemrisker till följd av 
överdrivna hävstångseffekter.

Ändringsförslag 1620
Sharon Bowles

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 46 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska anta 
genomförandebestämmelser för att 
närmare ange former, innehåll och 
frekvens för informationsutbytet enligt 
punkt 1.

3. Kommissionen ska i enlighet med 
artiklarna 49a, 49b och 49c anta 
delegerade akter för att närmare ange 
former, innehåll och frekvens för 
informationsutbytet enligt punkt 1.

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

Kommissionen ska se till att dessa akter 
träder i kraft senast ... *.
_____________
* EUT: För in rätt datum: två år efter 
detta direktivs ikraftträdande.

<

Or. en
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Motivering

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

Ändringsförslag 1621
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 47 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den behöriga myndigheten i en 
medlemsstat kan begära att den behöriga 
myndigheten i en annan medlemsstat ska 
medverka vid tillsynsverksamhet, 
kontroller på plats eller utredningar på den 
sistnämnda medlemsstatens territorium 
inom ramen för de befogenheter som är en 
följd av detta direktiv.

1. Den behöriga myndigheten i en 
medlemsstat kan begära att den behöriga 
myndigheten i en annan medlemsstat ska 
medverka vid tillsynsverksamhet, 
kontroller på plats eller utredningar på den 
sistnämnda medlemsstatens territorium 
inom ramen för de befogenheter som är en 
följd av detta direktiv, och ska snabbt 
informera Esma om detta.

Om en behörig myndighet tar emot en 
begäran om en kontroll på plats eller en 
utredning ska den utföra något av följande:

Om de behöriga myndigheterna tar emot 
en begäran om en kontroll på plats eller en 
utredning ska de utföra något av följande:

a) Själv utföra kontrollen eller utredningen. a) Själva utföra kontrollen eller 
utredningen.

b) Ge de myndigheter som har begärt 
kontrollerna eller utredningarna tillstånd att 
utföra dem.

b) Ge de myndigheter som har begärt 
kontrollerna eller utredningarna tillstånd att 
utföra dem.

c) Låta revisorer eller sakkunniga utföra 
kontrollen eller utredningen.

c) Låta revisorer eller sakkunniga utföra 
kontrollen eller utredningen.

När de behöriga myndigheterna utför den 
kontroll eller utredning som avses i denna 
punkt ska de ta hänsyn till eventuella 
kommentarer av Esma i denna fråga. 

Or. en

Motivering

För att tillsynen och kontrollen av systemriskerna ska bli effektiv behövs en mekanism som 
tydliggör och effektiviserar informationsutbytet mellan medlemsstaterna och europeiska 
myndigheter. Esma skulle ges befogenheter att ta emot relevant information, ingripa såväl på 
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fortlöpande som på ad hoc-basis gentemot nationella myndigheter och fondförvaltare, anta 
rättsligt bindande tekniska standarder för att identifiera och ta itu med de risker som 
finansmarknadernas integritet och stabilitet utsätts för, bl.a. systemrisker till följd av 
överdrivna hävstångseffekter.

Ändringsförslag 1622
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 47 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. De behöriga myndigheterna i en 
medlemsstat ska snabbt underrätta Esma i 
följande fall:
a) När en begäran om att utföra en 
utredning eller kontroll på plats enligt 
punkt 1 har avvisats eller inte har lett till 
åtgärder inom rimlig tid.
b) När en begäran om tillstånd för den 
behöriga myndighetens tjänstemän att 
åtfölja tjänstemän från de behöriga 
myndigheterna i den andra 
medlemsstaten har avvisats eller inte har 
lett till åtgärder inom rimlig tid.

Or. en

Motivering

För att tillsynen och kontrollen av systemriskerna ska bli effektiv behövs en mekanism som 
tydliggör och effektiviserar informationsutbytet mellan medlemsstaterna och europeiska 
myndigheter. Esma skulle ges befogenheter att ta emot relevant information, ingripa såväl på 
fortlöpande som på ad hoc-basis gentemot nationella myndigheter och fondförvaltare, anta 
rättsligt bindande tekniska standarder för att identifiera och ta itu med de risker som 
finansmarknadernas integritet och stabilitet utsätts för, bl.a. systemrisker till följd av 
överdrivna hävstångseffekter.
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Ändringsförslag 1623
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 47 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska anta 
genomförandebestämmelser beträffande 
förfarandena för kontroller på plats och 
utredningar.

4. Kommissionen ska i enlighet med 
artiklarna 49a, 49b och 49c anta 
delegerade akter beträffande förfarandena 
för kontroller på plats och utredningar samt 
informationen till Esma i enlighet med 
denna artikel.

Or. en

Motivering

För att tillsynen och kontrollen av systemriskerna ska bli effektiv behövs en mekanism som 
tydliggör och effektiviserar informationsutbytet mellan medlemsstaterna och europeiska 
myndigheter. Esma skulle ges befogenheter att ta emot relevant information, ingripa såväl på 
fortlöpande som på ad hoc-basis gentemot nationella myndigheter och fondförvaltare, anta 
rättsligt bindande tekniska standarder för att identifiera och ta itu med de risker som 
finansmarknadernas integritet och stabilitet utsätts för, bl.a. systemrisker till följd av 
överdrivna hävstångseffekter.

Ändringsförslag 1624
Sharon Bowles

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 47 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska anta 
genomförandebestämmelser beträffande 
förfarandena för kontroller på plats och 
utredningar.

4. Kommissionen får i enlighet med 
artiklarna 49a, 49b och 49c anta 
delegerade akter beträffande förfarandena 
för kontroller på plats och utredningar.

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

Or. en
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Motivering

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

Ändringsförslag 1625
Pervenche Berès

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 48 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Europeiska 
värdepapperstillsynskommittén (CESR)
ska upprätta en medlingsmekanism.

1. Esma ska upprätta en 
medlingsmekanism.

Or. en

Motivering

CESR kommer snart att ersättas av Esma. Syftet med detta ändringsförslag är att föregripa 
denna ändring av den europeiska tillsynsstrukturen.

Ändringsförslag 1626
Pascal Canfin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 48 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Europeiska 
värdepapperstillsynskommittén (CESR)
ska upprätta en medlingsmekanism.

1. Esma ska upprätta en 
medlingsmekanism.

Or. en

Motivering

Esma måste beaktas i direktivet.
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Ändringsförslag 1627
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 48 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Vid oenighet mellan behöriga 
myndigheter om en bedömning, handling 
eller underlåtelse att agera av någon av de 
behöriga myndigheter som omfattas av 
detta direktiv ska de behöriga 
myndigheterna hänskjuta ärendet till CESR 
som kommer att behandla frågan i syfte att 
nå en snabb och effektiv lösning. De 
behöriga myndigheterna ska vederbörligen 
beakta CESR:s uppfattning.

2. Vid oenighet mellan behöriga 
myndigheter om en bedömning, handling 
eller underlåtelse att agera av någon av de 
behöriga myndigheter som omfattas av 
detta direktiv ska de behöriga 
myndigheterna hänskjuta ärendet till CESR 
som kommer att behandla frågan i syfte att 
nå en snabb och effektiv lösning. De 
behöriga myndigheterna ska vara 
förpliktade att följa CESR:s avgörande.

Or. en

Ändringsförslag 1628
Pascal Canfin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 48 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Vid oenighet mellan behöriga 
myndigheter om en bedömning, handling 
eller underlåtelse att agera av någon av de 
behöriga myndigheter som omfattas av
detta direktiv ska de behöriga 
myndigheterna hänskjuta ärendet till CESR 
som kommer att behandla frågan i syfte att 
nå en snabb och effektiv lösning. De 
behöriga myndigheterna ska vederbörligen 
beakta CESR:s uppfattning.

2. Vid oenighet mellan behöriga 
myndigheter om en bedömning, handling 
eller underlåtelse att agera av någon av de 
behöriga myndigheter som omfattas av 
detta direktiv ska de behöriga 
myndigheterna hänskjuta ärendet till Esma
som kommer att behandla frågan i syfte att 
nå en snabb och effektiv lösning. Om det 
fortfarande råder oenighet får Esma 
tvinga fram en lösning för de behöriga 
myndigheterna i fråga.

Or. en

Motivering

Esma måste ansvara för att finna lösningar om det råder oenighet mellan de behöriga 
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myndigheterna i olika medlemsstater. Tanken är att man härigenom ska undvika 
regelarbitrage. 

Ändringsförslag 1629
Pervenche Berès

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 48 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Vid oenighet mellan behöriga 
myndigheter om en bedömning, handling 
eller underlåtelse att agera av någon av de 
behöriga myndigheter som omfattas av 
detta direktiv ska de behöriga
myndigheterna hänskjuta ärendet till CESR
som kommer att behandla frågan i syfte att 
nå en snabb och effektiv lösning. De 
behöriga myndigheterna ska vederbörligen 
beakta CESR:s uppfattning.

2. Vid oenighet mellan behöriga 
myndigheter om en bedömning, handling 
eller underlåtelse att agera av någon av de 
behöriga myndigheter som omfattas av 
detta direktiv ska de behöriga 
myndigheterna hänskjuta ärendet till Esma
som kommer att behandla frågan i syfte att 
nå en snabb och effektiv lösning. De 
behöriga myndigheterna ska vederbörligen 
beakta Esmas uppfattning.

Or. en

Motivering

CESR kommer snart att ersättas av Esma. Syftet med detta ändringsförslag är att föregripa 
denna ändring av den europeiska tillsynsstrukturen.

Ändringsförslag 1630
Sharon Bowles

Förslag till direktiv – ändringsakt 
Artikel 49

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 49 utgår
Kommittéförfarande

1. Kommissionen ska biträdas av 
Europeiska värdepapperskommittén, som 
inrättades genom kommissionens beslut 
2001/528/EG.
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2. När det hänvisas till denna punkt ska 
artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG 
tillämpas, med beaktande av 
bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.
Den tid som avses i artikel 5.6 i 
beslut 1999/468/EG ska vara tre månader.
3. När det hänvisas till denna punkt ska 
artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i 
beslut 1999/468/EG tillämpas, med 
beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i 
det beslutet.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 1631
Sharon Bowles

Förslag till direktiv – ändringsakt 
Artikel 49a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 49a
Utövande av delegering

1. Befogenheterna för att anta de 
delegerade akter som avses i artiklarna 
2.4, 9.2, 10.3, 11.5, 12.3, 13, 16.4, 18.4, 
19.4, 20.3, 21.4, 24.2, 25.3, 28.2, 29.4, 
31.3, 33.7, 37.2, 37.3, 38.3, 38.4, 39.2, 
39.3, 45.5, 46.3, 47.4 och 53 ska tilldelas 
kommissionen för en period på fem år 
från dagen för detta direktivs 
ikraftträdande. Kommissionen ska lägga 
fram en rapport om förlängning av de 
delegerade befogenheterna senast 
12 månader före slutet på 
femårsperioden; denna rapport ska, om 
det behövs, åtföljas av ett 
lagstiftningsförslag om att förlänga tiden 
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för delegeringen av befogenheterna.
2. Så snart kommissionen antar en 
delegerad akt ska den samtidigt 
underrätta Europaparlamentet och rådet.
3. Befogenheterna att anta delegerade 
akter tilldelas kommissionen på de villkor 
som fastställs i artiklarna 49b och 49c.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 1632
Sharon Bowles

Förslag till direktiv – ändringsakt 
Artikel 49b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 49b
Återkallande av delegering

1. Den delegering av befogenheter som 
avses i artiklarna 2.4, 9.2, 10.3, 11.5, 12.3, 
13, 16.4, 18.4, 19.4, 20.3, 21.4, 24.2, 25.3, 
28.2, 29.4, 31.3, 33.7, 37.2, 37.3, 38.3, 
38.4, 39.2, 39.3, 45.5, 46.3, 47.4 och 53 får 
återkallas av Europaparlamentet eller 
rådet.
2. Den institution som inlett ett internt 
förfarande för att besluta om återkallande 
av delegering ska bemöda sig om att 
underrätta den andra institutionen och 
kommissionen, och ange vilka delegerade 
befogenheter som kan komma att 
återkallas.
3. Beslutet om återkallande ska innebära 
att den delegering av befogenheter som 
anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet 
ska få verkan omedelbart eller vid en 
senare tidpunkt som anges i detta. Det ska 
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inte påverka giltigheten i delegerade akter 
som redan är i kraft. Det ska 
offentliggöras i Europeiska unionens 
officiella tidning.

Or. en

Motivering

Tidsfristen måste vara tillräckligt lång för att ta hänsyn till Europaparlamentets förfaranden 
och uppehållsperioderna. Europaparlamentet bör alltjämt ha oinskränkta befogenheter att 
rösta om att återkalla delegeringen. Detta slås fast i Lissabonfördraget. Skälen behöver inte 
anges skriftligen. Det är inte ett förfarande som kan komma att hänskjutas till EU-domstolen.

Ändringsförslag 1633
Sharon Bowles

Förslag till direktiv – ändringsakt 
Artikel 49c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 49c
Invändningar mot delegerade akter

1. Europaparlamentet eller rådet kan göra 
invändningar mot en delegerad akt inom 
fyra månader efter anmälningsdatum. På 
Europaparlamentets eller rådets initiativ 
ska fristen förlängas med två månader. 
Kommissionen ska inte anta delegerade 
akter under parlamentets 
uppehållsperioder eller under de två 
veckor som direkt föregår en sådan 
uppehållsperiod.
2. Om varken Europaparlamentet eller 
rådet gjort invändningar mot den 
delegerade akten när denna frist löpt ut 
ska akten offentliggöras i Europeiska 
unionens officiella tidning och träda i 
kraft den dag som anges i denna.
3. Om Europaparlamentet eller rådet gör 
invändningar mot den delegerade akten 
ska den inte träda i kraft. Den institution 
som gör invändningar ska ange skälen till 
sina invändningar mot den delegerade 
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akten.

Or. en

Motivering

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

Tidsfristen måste vara tillräckligt lång för att ta hänsyn till Europaparlamentets förfaranden 
och uppehållsperioderna.

Ändringsförslag 1634
Vicky Ford

Förslag till direktiv – ändringsakt 
Artikel 50

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Två år efter den dag som anges i 
artikel 54 ska kommissionen, med stöd av 
ett offentligt samråd och diskussioner med 
behöriga myndigheter, göra en översyn av 
tillämpningen av detta direktiv och dess 
tillämpningsområde. Översynen ska också 
vederbörligen beakta den internationella 
utvecklingen och diskussioner som 
genomförts med tredjeländer och 
internationella institutioner.

1. Kommissionen ska senast …*, med stöd 
av ett offentligt samråd och diskussioner 
med behöriga myndigheter, göra en 
översyn av tillämpningen av detta direktiv 
och dess tillämpningsområde samt bedöma 
dess konsekvenser för

a) tillgängligheten av investeringskapital 
för företag som är etablerade i unionen, 
särskilt innovativa företag,
b) nivån på unionens investeringar i 
jurisdiktioner i tredjeländer, särskilt 
utvecklingsländer,
c) investeringsavkastningen för 
pensionsfonder som är baserade eller 
verksamma i unionen, med särskild 
hänsyn till den demografiska 
utvecklingen inom unionen.

Den ska överlämna en rapport till 
Europaparlamentet och rådet tillsammans 
med lämpliga förslag.

2. Kommissionen ska efter att ha hört 
Europaparlamentet och rådet bedöma om 
det, mot bakgrund av 
marknadsutvecklingen och den 
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information som inhämtats i enlighet med 
punkt 1 och med hänsyn till såväl 
konsumentskyddet som 
konkurrenskraften, finns ett behov av att 
ändra detta direktiv. Om det finns ett 
sådant behov ska kommissionen 
senast ...* lämna in ett förslag till 
Europaparlamentet och rådet. 
____________
* EUT: För in rätt datum: tre år efter den 
dag som avses i artikel 54.

Or. en

Ändringsförslag 1635
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Förslag till direktiv – ändringsakt 
Artikel 50 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Två år efter den dag som anges i 
artikel 54 ska kommissionen, med stöd av 
ett offentligt samråd och diskussioner med 
behöriga myndigheter, göra en översyn av 
tillämpningen av detta direktiv och dess 
tillämpningsområde. Översynen ska också 
vederbörligen beakta den internationella 
utvecklingen och diskussioner som 
genomförts med tredjeländer och 
internationella institutioner.

Kommissionen ska senast …*, med stöd 
av ett offentligt samråd där hänsyn tas till 
de nationella skattesystemen och efter
diskussioner med behöriga myndigheter, 
göra en översyn av tillämpningen av detta 
direktiv och dess tillämpningsområde. 
Översynen ska också vederbörligen beakta 
den internationella utvecklingen och 
diskussioner som genomförts med 
tredjeländer och internationella 
institutioner.

________
* EUT: För in rätt datum: två år efter den 
dag som avses i artikel 54.

Or. en
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Ändringsförslag 1636
Wolf Klinz

Förslag till direktiv – ändringsakt 
Artikel 50 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska senast …* lägga fram 
ett förslag om ändring av detta direktiv, 
som fastställer kriterierna för att skapa 
likvärdighet med tredjeländer. 
Kommissionen ska bedöma på vilka 
villkor det är möjligt för AIF-förvaltare 
som är etablerade i unionen att i hela 
unionen och i enlighet med 
notifieringsförfaranden marknadsföra 
aktier eller andelar i AIF-fonder som är 
etablerade i tredjeländer. Dessutom ska 
kommissionen bedöma på vilka villkor en 
AIF-förvaltare som är etablerad i ett 
tredjeland får marknadsföra andelar eller 
aktier i en AIF-fond till professionella 
investerare i unionen.
Kommissionen ska eftersträva att skapa 
likvärdighet med tredjeländer. Kraven på 
likvärdighet ska innefatta likvärdighet 
avseende lagstiftning och tillsyn, 
ömsesidigt tillträde till marknaderna samt 
en överenskommelse om 
informationsutbyte mellan de behöriga 
myndigheterna i AIF-förvaltarens 
hemmedlemsstat och de behöriga 
myndigheterna i tredjelandet.
________
* EUT: För in rätt datum: fem år efter 
den dag som avses i artikel 54.

Or. en

Motivering

Potentiell likvärdighet bör utvärderas efter en femårsperiod. Därigenom blir det möjligt att ta 
hänsyn till den globala utvecklingen och få tid att utvärdera hur direktivet fungerar. 



PE439.135v01-00 146/179 AM\805044SV.doc

SV

Ändringsförslag 1637
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Förslag till direktiv – ändringsakt 
Artikel 50 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska, innan den ser över 
tillämpningen av och 
tillämpningsområdet för detta direktiv, 
lägga fram förslag till ändring av 
direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG för 
att säkerställa en lämplig nivå på 
kapitalkraven för de finansiella institut 
som gör affärer med AIF-fonder, och ska 
i detta sammanhang ta hänsyn till 
riskerna, den generella finansiella 
stabiliteten och potentiella 
intressekonflikter. 

Or. en

Ändringsförslag 1638
Derk Jan Eppink

Förslag till direktiv – ändringsakt 
Artikel 51

Kommissionens förslag Ändringsförslag

AIF-förvaltare som är verksamma inom 
gemenskapen före den [sista dagen för 
införlivandet av detta direktiv] ska vidta 
alla nödvändiga åtgärder för att följa 
detta direktiv och lämna en ansökan om 
auktorisation inom ett år efter sista dagen 
för införlivandet av detta direktiv.

AIF-förvaltare som i sina
hemmedlemsstater redan är auktoriserade 
att tillhandahålla förvaltningstjänster före 
…* och alla de AIF-fonder som de 
förvaltar ska anses vara godkända enligt 
detta direktiv. Dessa auktorisationer ska 
vara giltiga enligt detta direktiv om 
följande villkor är uppfyllda: 
a) Enligt lagarna i den medlemsstat där 
AIF-förvaltaren är auktoriserad måste 
AIF-förvaltaren uppfylla kraven när det 
gäller genomförande av verksamheten, 
intressekonflikter och riskhantering.
b) AIF-förvaltaren har före …* intygat 
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för den behöriga myndigheten i 
hemmedlemsstaten att AIF-förvaltaren 
kan uppfylla alla tillämpliga krav enligt 
detta direktiv.
_________
* EUT: För in rätt datum: det datum som 
avses i artikel 54.

Or. en

Motivering

AIF-förvaltare som redan är auktoriserade i sin hemmedlemsstat bör anses vara 
auktoriserade enligt detta direktiv, förutsatt att vissa villkor är uppfyllda.

Ändringsförslag 1639
Burkhard Balz

Förslag till direktiv – ändringsakt 
Artikel 51

Kommissionens förslag Ändringsförslag

AIF-förvaltare som är verksamma inom
gemenskapen före den [sista dagen för 
införlivandet av detta direktiv] ska vidta 
alla nödvändiga åtgärder för att följa detta 
direktiv och lämna en ansökan om 
auktorisation inom ett år efter sista dagen 
för införlivandet av detta direktiv.

AIF-förvaltare som är etablerade i
gemenskapen före den …* ska vidta alla 
nödvändiga åtgärder för att följa detta 
direktiv och lämna en ansökan om 
auktorisation senast …** i sin 
hemmedlemsstat. AIF-förvaltaren ska inte 
vara skyldig att följa detta direktiv eller 
lämna in en ansökan om auktorisation för 
att tillhandahålla förvaltningstjänster 
avseende AIF-fonder som etablerats före 
…*.
__________

* EUT: För in rätt datum: det datum som 
avses i artikel 54.
** EUT: För in rätt datum: tre år efter 
den dag som avses i artikel 54.

Or. en
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Motivering

Det är viktigt att införa en skyddsklausul (grandfathering clause) i direktivet och att ge 
AIF-förvaltare och särskilt deras investerare tillräcklig tid för att anpassa sig till de nya 
bestämmelserna, särskilt när det handlar om slutna fonder.

Ändringsförslag 1640
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Förslag till direktiv – ändringsakt 
Artikel 51

Kommissionens förslag Ändringsförslag

AIF-förvaltare som är verksamma inom
gemenskapen före den [sista dagen för 
införlivandet av detta direktiv] ska vidta 
alla nödvändiga åtgärder för att följa detta 
direktiv och lämna en ansökan om 
auktorisation inom ett år efter sista dagen 
för införlivandet av detta direktiv.

AIF-förvaltare som är etablerade i
gemenskapen före den …* ska vidta alla 
nödvändiga åtgärder för att följa detta 
direktiv och lämna en ansökan om 
auktorisation senast …**. AIF-förvaltaren 
ska inte vara skyldig att följa detta direktiv 
eller lämna in en ansökan om 
auktorisation för att tillhandahålla 
förvaltningstjänster avseende AIF-fonder 
som etablerats senast …*.
__________

* EUT: För in rätt datum: det datum som 
avses i artikel 54.
** EUT: För in rätt datum: tre år efter 
den dag som avses i artikel 54.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att införa en skyddsklausul (grandfathering clause) i direktivet och att ge 
AIF-förvaltare och särskilt deras investerare tillräcklig tid för att anpassa sig till de nya 
bestämmelserna, särskilt eftersom det handlar om slutna fonder.
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Ändringsförslag 1641
Sari Essayah

Förslag till direktiv – ändringsakt 
Artikel 51

Kommissionens förslag Ändringsförslag

AIF-förvaltare som är verksamma inom 
gemenskapen före den [sista dagen för 
införlivandet av detta direktiv] ska vidta 
alla nödvändiga åtgärder för att följa detta 
direktiv och lämna en ansökan om 
auktorisation inom ett år efter sista dagen 
för införlivandet av detta direktiv.

AIF-förvaltare som är verksamma i 
gemenskapen före den …* ska vidta alla 
nödvändiga åtgärder för att följa detta 
direktiv och lämna en ansökan om 
auktorisation senast …**. Om nya andelar 
eller aktier i en viss AIF-fond inte 
emitteras eller marknadsförs efter …* ska 
detta krav inte tillämpas när det gäller 
förvaltningen av sådana AIF-fonder.
_________

* EUT: För in rätt datum: det datum som 
avses i artikel 54.
** EUT: För in rätt datum: ett år efter 
den dag som avses i artikel 54.

Or. en

Ändringsförslag 1642
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv – ändringsakt 
Artikel 51

Kommissionens förslag Ändringsförslag

AIF-förvaltare som är verksamma inom
gemenskapen före den [sista dagen för 
införlivandet av detta direktiv] ska vidta 
alla nödvändiga åtgärder för att följa detta 
direktiv och lämna en ansökan om 
auktorisation inom ett år efter sista dagen 
för införlivandet av detta direktiv.

1. AIF-förvaltare som är etablerade i
gemenskapen före den …* ska vidta alla 
nödvändiga åtgärder för att följa detta 
direktiv och lämna en ansökan om 
auktorisation senast …**.

___________
* EUT: För in rätt datum: det datum som 
avses i artikel 54.
** EUT: För in rätt datum: tre år efter 
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den dag som avses i artikel 54.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att införa en skyddsklausul (grandfathering clause) i direktivet och att ge 
AIF-förvaltare och särskilt deras investerare tillräcklig tid för att anpassa sig till de nya 
bestämmelserna, särskilt eftersom det handlar om slutna fonder.

Ändringsförslag 1643
Wolf Klinz

Förslag till direktiv – ändringsakt 
Artikel 51

Kommissionens förslag Ändringsförslag

AIF-förvaltare som är verksamma inom 
gemenskapen före den [sista dagen för 
införlivandet av detta direktiv] ska vidta 
alla nödvändiga åtgärder för att följa detta 
direktiv och lämna en ansökan om 
auktorisation inom ett år efter sista dagen 
för införlivandet av detta direktiv.

AIF-förvaltare som är verksamma i 
gemenskapen före den …* ska vidta alla 
nödvändiga åtgärder för att följa detta 
direktiv och lämna en ansökan om 
auktorisation senast …**.

______________

* EUT: För in rätt datum: det datum som 
avses i artikel 54.
** EUT: För in rätt datum: två år efter 
den dag som avses i artikel 54.

Or. en

Motivering

Tidsfristen på ett år verkar mycket kort och bör av praktiska skäl förlängas till två år.
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Ändringsförslag 1644
Pascal Canfin

Förslag till direktiv – ändringsakt 
Artikel 51

Kommissionens förslag Ändringsförslag

AIF-förvaltare som är verksamma inom 
gemenskapen före den [sista dagen för 
införlivandet av detta direktiv] ska vidta 
alla nödvändiga åtgärder för att följa detta 
direktiv och lämna en ansökan om 
auktorisation inom ett år efter sista dagen 
för införlivandet av detta direktiv.

AIF-fonder och AIF-förvaltare som är 
verksamma i gemenskapen före den …* 
ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att 
följa detta direktiv och lämna en ansökan 
om auktorisation senast …**.

_____________
* EUT: För in rätt datum: det datum som 
avses i artikel 54.
** EUT: För in rätt datum: ett år efter 
den dag som avses i artikel 54.

Or. en

Motivering

Investerarna måste ha tillräckligt med tid för att kunna rätta sig efter de nya kraven i detta 
direktiv, så att de inte tvingas sälja sina tillgångar under ogynnsamma omständigheter.

Ändringsförslag 1645
Burkhard Balz

Förslag till direktiv – ändringsakt 
Artikel 51 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

AIF-förvaltare får ansöka om 
auktorisation enligt detta direktiv för att i 
enlighet med detta direktiv i EU 
marknadsföra AIF-fonder som etablerats 
före …, förutsatt att de tillhandahåller de 
behöriga myndigheterna den information 
som avses i artiklarna 31 och 33 och 
investerarna den information som avses i 
artikel 20.
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__________
* EUT: För in rätt datum: det datum som 
avses i artikel 54.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att införa en skyddsklausul (grandfathering clause) i direktivet och att ge 
AIF-förvaltare och särskilt deras investerare tillräcklig tid för att anpassa sig till de nya 
bestämmelserna, särskilt när det handlar om slutna fonder.

Ändringsförslag 1646
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv – ändringsakt 
Artikel 51 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

AIF-förvaltare får fullfölja sin 
förvaltningsverksamhet utan 
auktorisation och ska, om de är 
auktoriserade, inte vara skyldiga att följa 
detta direktiv när det gäller AIF-fonder 
som etablerats före ...*, förutsatt att det 
inte emitteras några nya aktier eller 
skapas andra nya instrument i dessa 
AIF-fonder som marknadsförs i unionen 
efter ...*. 
_________
* EUT: För in rätt datum: det datum som 
avses i artikel 54.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att införa en skyddsklausul (grandfathering clause) i direktivet och att ge 
AIF-förvaltare och särskilt deras investerare tillräcklig tid för att anpassa sig till de nya 
bestämmelserna, särskilt eftersom det handlar om slutna fonder.
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Ändringsförslag 1647
Corien Wortmann-Kool

Förslag till direktiv – ändringsakt 
Artikel 51 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om AIF-förvaltare förvaltar slutna 
AIF-fonder eller öppna AIF-fonder som 
medför en aktiv inlåsningsperiod den …*
och som inte gör några kapitalinsatser 
efter …**, får de fortsätta att förvalta 
dessa AIF-fonder utan auktorisation 
enligt detta direktiv fram till …***.
_________
* EUT: För in rätt datum: datum för detta 
direktivs ikraftträdande.
** EUT: För in rätt datum: fyra år efter 
detta direktivs ikraftträdande.
*** EUT: För in rätt datum: 20 år efter 
detta direktivs ikraftträdande.

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.
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Ändringsförslag 1648
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv – ändringsakt 
Artikel 51 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artiklarna 31–33 i detta direktiv ska inte 
gälla marknadsföring av aktier eller 
andelar i AIF-fonder som erbjuds 
allmänheten genom ett prospekt som har 
upprättats och offentliggjorts i enlighet 
med direktiv 2003/71/EG.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att införa en skyddsklausul (grandfathering clause) i direktivet och att ge 
AIF-förvaltare och särskilt deras investerare tillräcklig tid för att anpassa sig till de nya 
bestämmelserna, särskilt eftersom det handlar om slutna fonder.

Ändringsförslag 1649
Corien Wortmann-Kool

Förslag till direktiv – ändringsakt 
Artikel 51 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Professionella investerare som är 
etablerade i unionen och som den ...* har 
investerat i en AIF-fond som är etablerad 
i ett tredjeland får fortsätta att investera i 
denna AIF-fond eftersom investeringen 
anses ha ägt rum på initiativ av den 
professionella investeraren.
______________
* EUT: För in rätt datum för detta 
direktivs ikraftträdande.

Or. en
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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.

Ändringsförslag 1650
Pascal Canfin

Förslag till direktiv – ändringsakt 
Artikel 51 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De restriktioner för placeringspolicys som 
fastställs i artikel 35 i detta direktiv ska 
omedelbart genomföras för nya 
investeringar.

Or. en

Motivering

Investerarna måste ha tillräckligt med tid för att kunna rätta sig efter de nya kraven i detta 
direktiv, så att de inte tvingas sälja sina tillgångar under ogynnsamma omständigheter.

Ändringsförslag 1651
Pascal Canfin

Förslag till direktiv – ändringsakt 
Artikel 51 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När det gäller de investeringar som gjorts 
i öppna oauktoriserade AIF-fonder före 
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…* ska investerarna ha tre år på sig att 
följa direktivet.
________
* EUT: För in rätt datum: det datum som 
avses i artikel 54.

Or. en

Motivering

Investerarna måste ha tillräckligt med tid för att kunna rätta sig efter de nya kraven i detta 
direktiv, så att de inte tvingas sälja sina tillgångar under ogynnsamma omständigheter.

Ändringsförslag 1652
Pascal Canfin

Förslag till direktiv – ändringsakt 
Artikel 51 – stycke 1c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När det gäller de investeringar som görs i 
stängda oauktoriserade AIF-fonder före 
…* ska kraven i detta direktiv avseende 
investeringsprogrammen inte tillämpas på 
investerarna så länge inga aktier eller 
andelar löses in av den oauktoriserade 
AIF-fonden.
__________
* EUT: För in rätt datum: det datum som 
avses i artikel 54.

Or. en

Motivering

Investerarna måste ha tillräckligt med tid för att kunna rätta sig efter de nya kraven i detta 
direktiv, så att de inte tvingas sälja sina tillgångar under ogynnsamma omständigheter.
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Ändringsförslag 1653
Pervenche Berès

Förslag till direktiv – ändringsakt 
Artikel 51a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 51a
AIF-mikrofinansieringsfonder

För att ta fram ett lämpligt regelverk för 
tillgångskategorin 
mikrofinansieringsfonder ska 
kommissionen, i enlighet med 
proportionalitetsprincipen, föreslå ett 
specifikt regelverk för 
mikrofinansieringsfonder genom att t.ex. 
ta med dem i den ändrade versionen av 
direktiv 2009/65/EG. 

Or. en

Motivering

Proportionalitetsprincipen bör säkerställa ett lämpligt regelverk som är anpassat efter de 
specifika egenskaperna hos vissa fondtyper, t.ex. mikrofinansfonder. Dessa fondtyper bör inte 
undantas från direktivets tillämpningsområde. I stället bör de tas upp i det kommande femte 
fondföretagsdirektivet.

Ändringsförslag 1654
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 52
Direktiv 2004/39/EG
Artikel 19 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 52 utgår
Ändring i direktiv 2004/39/EG

Följande strecksats ska läggas till i 
artikel 19.6 i direktiv 2004/39/EG.
”– Tjänsten gäller inte en AIF-fond enligt 
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artikel 3 a i [direktiv xx/xx/EG.”]

Or. en

Motivering

Kategoriseringen av AIF-fonder som okomplicerade eller komplicerade instrument bör även 
fortsättningsvis vara beroende av tillämpningen av kriterierna i artikel 38 i 
MiFID:s tillämpningsdirektiv.

Ändringsförslag 1655
Sharon Bowles

Förslag till direktiv – ändringsakt 
Artikel 53
Direktiv 2009/65/EG
Artikel 50a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 53 utgår
Ändring av direktiv 2009/…/EG

Direktiv 2009/XX/EG ska ändras på 
följande sätt:
Följande nya artikel 50a ska införas:
”För att säkerställa en enhetlig 
behandling inom olika sektorer och 
avlägsna oförenligheter mellan intressena 
hos de företag som omformar lån till 
överlåtbara värdepapper och andra 
finansiella instrument (”originatorer”) 
och hos fondföretag som placerar i 
sådana värdepapper eller andra 
finansiella instrument ska kommissionen 
anta genomförandebestämmelser för att 
fastställa
a) de krav som originatorer ska uppfylla 
för att fondföretag ska få placera i 
värdepapper eller andra finansiella 
instrument av detta slag som de emitterar 
efter den 1 januari 2011, däribland kravet 
att en originator ska behålla ett 
ekonomiskt nettointresse på minst 
5 procent, och
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b) kvalitativa krav som ska uppfyllas av 
fondföretag som placerar i sådana 
värdepapper eller andra finansiella 
instrument.
Sådana åtgärder som syftar till att ändra 
icke väsentliga delar av detta direktiv 
genom komplettering ska antas enligt det 
föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel 107.2.”

Or. en

Motivering

Om man ändrar detta textavsnitt krävs att man i flera andra artiklar i fondföretagsdirektivet 
inför begreppet ”delegerade akter”. Detta är inte rätt plats att föreslå sådana viktiga 
ändringar. Kommissionen bör i stället se över de lämpliga avsnitten av 
fondföretagsdirektivet.

Ändringsförslag 1656
Wolf Klinz

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 53
Direktiv 2009/65/EG
Artikel 50a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 53 utgår
Ändring av direktiv 2009/…/EG

Direktiv 2009/XX/EG ska ändras på 
följande sätt:
Följande nya artikel 50a ska införas:
”För att säkerställa en enhetlig 
behandling inom olika sektorer och 
avlägsna oförenligheter mellan intressena 
hos de företag som omformar lån till 
överlåtbara värdepapper och andra 
finansiella instrument (”originatorer”) 
och hos fondföretag som placerar i 
sådana värdepapper eller andra 
finansiella instrument ska kommissionen 
anta genomförandebestämmelser för att 
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fastställa
a) de krav som originatorer ska uppfylla 
för att fondföretag ska få placera i 
värdepapper eller andra finansiella 
instrument av detta slag som de emitterar 
efter den 1 januari 2011, däribland kravet 
att en originator ska behålla ett 
ekonomiskt nettointresse på minst 
5 procent, och
b) kvalitativa krav som ska uppfyllas av 
fondföretag som placerar i sådana 
värdepapper eller andra finansiella 
instrument.
Sådana åtgärder som syftar till att ändra 
icke väsentliga delar av detta direktiv 
genom komplettering ska antas enligt det 
föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel 107.2.”

Or. en

Ändringsförslag 1657
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 53
Direktiv 2009/65/EG
Artikel 50a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Direktiv 2009/XX/EG ska ändras på 
följande sätt:

Direktiv 2009/65/EG ska ändras på 
följande sätt:

Följande nya artikel 50a ska införas: Följande nya artikel 50a ska införas:
”För att säkerställa en enhetlig behandling 
inom olika sektorer och avlägsna 
oförenligheter mellan intressena hos de 
företag som omformar lån till överlåtbara 
värdepapper och andra finansiella 
instrument (”originatorer”) och hos 
fondföretag som placerar i sådana 
värdepapper eller andra finansiella 
instrument ska kommissionen anta 
genomförandebestämmelser för att 

”För att säkerställa en enhetlig behandling 
inom olika sektorer och avlägsna 
oförenligheter mellan intressena hos
originatorer enligt definitionen i 
artikel 4.41 i direktiv 2006/48/EG och hos 
fondföretag som placerar i sådana 
värdepapper eller andra finansiella 
instrument ska kommissionen anta 
delegerade akter för att fastställa
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fastställa
a) de krav som originatorer ska uppfylla för 
att fondföretag ska få placera i värdepapper 
eller andra finansiella instrument av detta 
slag som de emitterar efter den 
1 januari 2011, däribland kravet att en 
originator ska behålla ett ekonomiskt 
nettointresse på minst 5 procent, och

a) de krav som originatorer ska uppfylla för 
att fondföretag ska få placera i värdepapper 
eller andra finansiella instrument av detta 
slag som de emitterar efter den 
1 januari 2011, däribland kravet att en 
originator ska

i) behålla ett ekonomiskt nettointresse på 
minst 5 procent i varje sådan 
värdepappersemission, och

ii) deklarerar i prospektet eller andra 
emissionsdokument för sådana dokument 
att den har och kommer att behålla ett 
sådant intresse 
(”Originatorsdeklaration”),

b) kvalitativa krav som ska uppfyllas av 
fondföretag som placerar i sådana 
värdepapper eller andra finansiella 
instrument.

b) kvalitativa krav som ska uppfyllas av 
fondföretag som placerar i sådana 
värdepapper eller andra finansiella 
instrument.

Fondföretagen får förlita sig på en 
originatorsdeklaration för värdepapperets 
hela livstid när investeringsbeslutet fattas. 

Sådana åtgärder som syftar till att ändra 
icke väsentliga delar av detta direktiv 
genom komplettering ska antas enligt det 
föreskrivande förfarande med kontroll
som avses i artikel 107.2.”

Sådana akter som syftar till att ändra icke 
väsentliga delar av detta direktiv genom 
komplettering ska antas enligt det 
förfarande som avses i artiklarna 49a, 49b 
och 49c.”

Or. en

Motivering

Samordning av fondföretagsdirektivet och direktivet om AIF-förvaltare. Investerare bör inte 
åläggas att säkerställa att emittenter/originatorer behåller ett ekonomiskt intresse netto i 
portföljen eftersom kraven bör läggas direkt på emittenterna/originatorerna. AIF-fonden bör 
ha rätt att lita på deklarationerna från en emittent/originator under värdepapperets hela 
livstid.



PE439.135v01-00 162/179 AM\805044SV.doc

SV

Ändringsförslag 1658
Sari Essayah

Förslag till direktiv – ändringsakt
Article 53
Direktiv 2009/65/EG
Artikel 50a – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”För att säkerställa en enhetlig behandling 
inom olika sektorer och avlägsna 
oförenligheter mellan intressena hos de 
företag som omformar lån till överlåtbara 
värdepapper och andra finansiella 
instrument (”originatorer”) och hos 
fondföretag som placerar i sådana 
värdepapper eller andra finansiella 
instrument ska kommissionen anta 
genomförandebestämmelser för att 
fastställa

”Medlemsstaterna ska vidta alla rimliga 
åtgärder för att säkerställa en enhetlig 
behandling inom olika sektorer och 
avlägsna oförenligheter mellan intressena 
hos de företag som omformar lån till 
överlåtbara värdepapper och andra 
finansiella instrument (”originatorer”) och 
hos fondföretag som placerar i sådana 
värdepapper eller andra finansiella 
instrument. Kommissionen ska anta 
delegerade akter för att fastställa

Or. en

Motivering

Samordning av fondföretagsdirektivet och direktivet om AIF-förvaltare. Investerare bör inte 
åläggas att säkerställa att emittenter/originatorer behåller ett ekonomiskt intresse netto i 
portföljen eftersom kraven bör läggas direkt på emittenterna/originatorerna. AIF-fonden bör 
ha rätt att lita på deklarationerna från en emittent/originator under värdepapperets hela 
livstid.

Ändringsförslag 1659
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 53a (ny)
Direktiv 2003/6/EG
Artikel 1 – punkt 1 – leden 7a och 7b (nya) och artikel 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 53a
Ändring i direktiv 2003/6/EG

Europaparlamentets och rådets direktiv 
2003/6/EG av den 28 januari 2003 om 
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insiderhandel och otillbörlig 
marknadspåverkan (marknadsmissbruk) 
ska ändras på följande sätt:
1. Följande led ska läggas till i 
artikel 1 första stycket:
”7a. blankning: försäljning av ett 
värdepapper som säljaren inte äger samt 
varje försäljning som fullgörs med 
leverans av ett värdepapper som lånats av 
säljaren eller för säljarens räkning.
7b. naken blankning: blankning av ett 
värdepapper när säljaren före eller vid 
tidpunkten för blankningsordern inte har 
lånat eller inte ingått något avtal om att 
låna det värdepapper som ska levereras 
till köparen.”
2. Följande artikel ska införas:

”Artikel 5a
För att reglera blankning och förbjuda 
naken blankning av aktier, inklusive 
värdepapper som ger rätt till en emittents 
aktier, ska kommissionen anta delegerade 
akter som fastställer kraven på följande 
områden: 
a) Obligatorisk rapportering av 
blankningstransaktioner från 
marknadsaktörerna till de behöriga 
myndigheterna i hemmedlemsstaten, för 
den mest relevanta marknaden ur 
likviditetssynvinkel och i den stat där 
emittenten har sitt stadgeenliga säte, när 
vissa tröskelvärden för aktieinnehaven 
överskrids, och offentliggörande av sådan 
rapportering när vissa tröskelvärden för 
aktieinnehaven överskrids.
b) Markering av order från finansiella 
mellanhänder så att 
blankningstransaktioner kan särskiljas 
från andra säljtransaktioner.
c) Den dokumentation som 
marknadsaktörerna ska lägga fram för att 
visa att de innan de företar en 
blankningstransaktion eller ingår ett 
åtagande att göra det först har lånat 
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aktierna eller ingått ett avtal om att göra 
det.
d) Krav på att marknadsaktörerna 
levererar de aktier som de sålt senast 
tre dagar efter handelsdagen, och köper 
in de sålda aktierna om de inte skulle 
kunna leverera dem inom denna period.
e) Lämpliga befogenheter till de behöriga 
myndigheterna så att de kan tillgripa 
sanktioner mot underlåtelse att uppfylla 
leden a–d.
f) Lämpliga befogenheter till de behöriga 
myndigheterna i undantagsfall för att 
kunna förbjuda att korta nettopositioner 
uppstår eller ökar i en aktie vars pris har 
fallit i betydande omfattning. 
g) Krav på att de behöriga myndigheterna 
företar konsultationer genom Europeiska 
värdepappers- och marknadsmyndigheten 
innan de i undantagsfall förbjuder att 
korta nettopositioner uppstår eller ökar i 
aktier i ett visst marknadssegment eller på 
alla marknader i händelse av en 
betydande marknadsnedgång.”

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.
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Ändringsförslag 1660
Pervenche Berès

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 53a (ny)
Direktiv 2006/48/EG
Bilaga XI – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 53a
Ändring i direktiv 2006/48/EG 

Följande punkt ska läggas till i bilaga XI 
till direktiv 2006/48/EG:
”3a. Vid det fastställande som ska göras 
enligt artikel 124.3 ska de behöriga 
myndigheterna, alltefter 
omständigheterna, specifikt övervaka de 
exponeringar för ett kreditinstitut som 
fungerar som hävstång för alternativa 
investeringsfonder i enlighet med 
direktiv 2010/…/EG om förvaltning av 
alternativa investeringsfonder.”.

Or. en

Motivering

Bankerna och deras tillsynsmyndigheter är ansvariga för riskkontroller och bör därför 
ansvara för att övervaka hävstångseffekterna. Detta måste specificeras genom en ändring av 
kapitalkravsdirektivet.

Ändringsförslag 1661
Bernd Lange

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 53a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 53a
Förhållandet till andra 

unionsbestämmelser och nationella 
bestämmelser



PE439.135v01-00 166/179 AM\805044SV.doc

SV

Detta direktiv ska inte påverka 
tillämpningen av förfarandena för 
information, samråd och, i 
förekommande fall, deltagande enligt 
nationell lag, särskilt i enlighet med 
direktiv 2009/38/EG, 2001/86/EG, 
2002/14/EG och 2004/25/EG.

Or. en

Ändringsförslag 1662
Jürgen Klute

Förslag till direktiv – ändringsakt 
Artikel 53a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 53a
Förhållandet till andra 

unionsbestämmelser och nationella 
bestämmelser

Detta direktiv ska inte påverka 
tillämpningen av förfarandena för 
information, samråd och, i 
förekommande fall, deltagande enligt 
nationell lag, särskilt i enlighet med 
direktiv 2009/38/EG, 2001/86/EG, 
2002/14/EG och 2004/25/EG.

Or. en

Ändringsförslag 1663
Astrid Lulling

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 54 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Under den treårsperioden får 
medlemsstaterna tillåta professionella 
investerare i unionen att på eget initiativ 
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investera i AIF-fonder som är etablerade i 
unionen eller i ett tredjeland och som 
förvaltas av AIF-förvaltare som är 
etablerade i ett tredjeland, utan att behöva 
uppfylla de villkor som fastställs i 
artikel 39. 

Or. en

Motivering

Detta tillägg har gjorts för att förtydliga att medlemsstaterna inom den treåriga 
övergångsperioden får tillåta att professionella investerare investerar i AIF-fonder som har 
sin hemvist i eller utanför gemenskapen och som förvaltas av en AIF-förvaltare som är 
etablerad i ett tredjeland, även om denna AIF-förvaltare inte uppfyller kraven för likvärdighet 
i artikel 39.

Ändringsförslag 1664
Astrid Lulling

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga Ia (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

BILAGA Ia
Uppgifter som AIF-förvaltare kan utföra:
1. Fondförvaltning
a) Portföljförvaltning
b) Riskhantering
c) Värdering och prissättning
2. Administrativa tjänster
a) Beräkningar av substansvärdet 
(NAV-värdet) utifrån de 
värderingsprinciper som anges i 
bolagsordningen och prospektet
b) Upprättande av register över 
andelarna/aktieägarna
c) Registerföring
d) Emittering och inlösen av 
andelar/aktier
e) Tillhandahållande av juridiska tjänster 



PE439.135v01-00 168/179 AM\805044SV.doc

SV

och redovisningstjänster avseende 
fondförvaltningen (inklusive 
kontrolluppgifter avseende skatter)
f) Hantering av förfrågningar från 
kunder
g) Övervakning av att tillämpliga 
bestämmelser följs
h) Utdelning av inkomster
i) Affärsavveckling (inklusive utskick av 
certifikat)
j) Tillhandahållande av 
direktdebiteringstjänster
3. Marknadsföringstjänster

Or. en

Motivering

Denna bilaga baserar sig på den relevanta bilagan i det fjärde fondföretagsdirektivet. Se 
även bilaga I till ordförandeskapets kompromissändringsförslag av den 15 december 2009 
och Gauzès betänkande (ändringsförslag 138).

Ändringsförslag 1665
Othmar Karas

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga Ia (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

BILAGA Ia
Uppgifter som AIF-förvaltare kan utföra:
1. Fondförvaltning
a) Portföljförvaltning
b) Riskhantering
2. Administration
a) Tillhandahållande av juridiska tjänster 
och redovisningstjänster avseende 
fondförvaltningen
b) Hantering av förfrågningar från 
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kunder
c) Värdering och prissättning (inklusive 
kontrolluppgifter avseende skatter)
d) Övervakning av att tillämpliga 
bestämmelser följs
e) Upprättande av register över 
andelarna/aktieägarna
f) Utdelning av inkomster
g) Emittering och inlösen av 
andelar/aktier
h) Affärsavveckling (inklusive utskick av 
certifikat)
i) Registerföring
3. Marknadsföring

Or. en

Motivering

Definition av den förvaltningsverksamhet och de sidotjänster som en AIF-förvaltare kan 
tillhandahålla. Begränsningen av förvaltningstjänster till huvudtjänsten kollektiv 
portföljförvaltning (i artikel 3d och bilagan), i linje med fondförvaltningsdirektivet, samt de 
sidotjänster (diskretionär portföljförvaltning och vissa sidotjänster) som avses i 
artikel 4a (ny), är mycket viktig för att undvika intressekonflikter mellan förvaltaruppdrag 
avseende investeringsförvaltning och annan verksamhet (bank, försäkring osv.).

Ändringsförslag 1666
Thomas Mann

Förslag till direktiv – ändringsakt 
Bilaga Ia (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

BILAGA Ia
Uppgifter som AIF-förvaltare kan utföra:
1. Fondförvaltning
a) Portföljförvaltning
b) Riskhantering
2. Administration
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a) Tillhandahållande av juridiska tjänster 
och redovisningstjänster avseende 
fondförvaltningen
b) Hantering av förfrågningar från 
kunder
c) Värdering och prissättning (inklusive 
kontrolluppgifter avseende skatter)
d) Övervakning av att tillämpliga 
bestämmelser följs
e) Upprättande av register över 
andelarna/aktieägarna
f) Utdelning av inkomster
g) Emittering och inlösen av 
andelar/aktier
h) Affärsavveckling (inklusive utskick av 
certifikat)
i) Registerföring
3. Marknadsföring

Or. en

Ändringsförslag 1667
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv – ändringsakt 
Bilaga Ia (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

BILAGA Ia
Förvaltningsuppgifter som AIF-förvaltare 

kan utföra enligt detta direktiv
1. Fondförvaltning
2. Administration
a) Tillhandahållande av juridiska tjänster 
och redovisningstjänster avseende 
fondförvaltningen
b) Hantering av förfrågningar från 
kunder
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c) Värdering och prissättning (inklusive 
kontrolluppgifter avseende skatter)
d) Övervakning av att tillämpliga 
bestämmelser följs
e) Upprätthållande av andelsägarregister
f) Utdelning av inkomster
g) Emittering och inlösen av andelar
h) Affärsavveckling (inklusive utskick av 
certifikat)
i) Registerföring
3. Marknadsföring

Or. en

Motivering

Förvaltningsuppgifterna samordnas med dem som anges i fondföretagsdirektivet.

Ändringsförslag 1668
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Förslag till direktiv – ändringsakt 
Bilaga Ia (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

BILAGA Ia
Ersättningspolicy

1. Vid fastställandet och genomförandet 
av sin ersättningspolicy ska 
AIF-förvaltarna, för de 
medarbetarkategorier, inbegripet den 
verkställande ledningen, som i tjänsten 
utför verksamhet som väsentligt berör 
AIF-förvaltarnas riskprofil eller 
riskprofilerna för de AIF-fonder som de 
förvaltar, iaktta följande principer:
a) Ersättningspolicyn ska vara förenlig 
med och främja en sund och effektiv 
riskhantering och ska inte uppmuntra till 
ett risktagande som är oförenligt med 
riskprofilerna, fondbestämmelserna eller 
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bolagsordningarna för den AIF-fond som 
AIF-förvaltaren förvaltar.
b) Ersättningspolicyn ska överensstämma 
med affärsstrategin, målen, 
värderingarna och intressena för 
AIF-förvaltaren, den förvaltade 
AIF-fonden eller investerarna i 
AIF-fonden och innehålla åtgärder för att 
undvika intressekonflikter.
c) Ledningsorganet ska inom ramen för 
sin tillsynsfunktion över AIF-förvaltaren 
anta och regelbundet se över de allmänna 
principerna för ersättningspolicyn och 
ansvara för tillämpningen av denna 
policy.
d) Genomförandet av ersättningspolicyn 
ska minst en gång per år bli föremål för 
en oberoende intern granskning på 
central nivå beträffande dess 
överensstämmelse med de riktlinjer och 
metoder för ersättningen som antagits av 
ledningsorganet i dess tillsynsfunktion.
e) Personal som utövar kontrollfunktioner 
ska erhålla ersättning i förhållande till 
hur mål som är kopplade till deras 
funktion uppnås, oberoende av resultatet 
av de affärsområden de kontrollerar. 
f) Om ersättningen är resultatbaserad, ska 
dess totalbelopp baseras på en rimlig 
kombination av en resultatbedömning av 
individen och den berörda affärsenheten 
eller AIF-fonden och AIF-förvaltarens 
totala resultat, och när individuella 
resultat bedöms ska både finansiella och 
icke finansiella kriterier beaktas i rimlig 
utsträckning.
g) Resultatbedömningen ska göras i ett 
flerårigt perspektiv som lämpar sig för 
livscykeln för den AIF-fond som förvaltas 
av AIF-förvaltaren för att säkerställa att 
bedömningen baseras på långsiktiga 
resultat och att den faktiska utbetalningen 
av de resultatbaserade delarna av 
ersättningen fördelas över en tidsperiod 
under vilken de förvaltade AIF-fondernas 
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inlösenpolicy och investeringsrisker 
beaktas.
h) Garanterad variabel ersättning ska 
utgöra undantag och ska endast ske i 
samband med nyanställning och vara 
begränsad till det första året.
i) Kombinationen av konstanta och 
variabla komponenter för beräkningen av 
den totala ersättningen ska vara lämpligt 
avvägd: de konstanta komponenterna ska 
stå för en tillräckligt stor del av den totala 
ersättningen för att en fullt flexibel policy 
med variabla ersättningskomponenter, 
som också kan leda till att inga variabla 
ersättningskomponenter betalas ut, kan 
genomföras.
j) Betalningar vid förtida avslutande av ett 
avtal ska stå i relation till prestationerna 
under tidsperioden och beräknas så att de 
inte premierar misslyckanden.
k) I den metod för resultatbedömning som 
används för att beräkna variabla 
ersättningskomponenter eller pooler av 
variabla ersättningskomponenter ska det 
ingå en övergripande 
korrigeringsmekanism som ska innefatta 
alla relevanta typer av löpande och 
framtida risker,
l) Om det avslöjas en risk som, om den 
varit känd när en variabel ersättning 
betalades ut, skulle ha beaktats vid 
fastställandet av denna ersättning får 
AIF-förvaltaren av korrigeringsskäl kräva 
tillbaka en andel på minst 20 % av denna 
ersättning (genom en begäran om 
återbetalning), men bara i den mån 
mekanismen i led m inte är tillräcklig för 
att genomföra denna korrigering. Denna 
återkravsmekanism ska kunna tillämpas 
under en period som är lämplig med tanke 
på tidpunkten för utbetalningen av 
ersättningen. Perioden får dock inte vara 
kortare än fyra år.
m) En stor andel, dvs. minst 50 % av den 
variabla ersättningskomponenten, ska 
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skjutas upp under en period som är 
lämplig med tanke på den berörda
AIF-fondens livscykel och inlösenpolicy 
och ska på korrekt sätt anpassas till 
riskerna med AIF-fonden i fråga. 
Perioden får dock inte vara kortare än 
fyra år. Ersättning som betalas enligt ett 
sådant arrangemang ska inte erhållas 
snabbare än pro-rata. För en variabel 
ersättningskomponent på ett särskilt högt 
belopp ska minst 60 % av beloppet skjutas 
upp.
n) Den variabla ersättningen, inbegripet 
den uppskjutna delen, ska endast betalas 
eller erhållas om den är hållbar enligt 
AIF-förvaltarens finansiella situation som 
helhet och är motiverad enligt 
affärsenhetens, AIF-fondens och den 
berörda personens resultat. Den totala 
variabla ersättningen ska i allmänhet 
avsevärt minskas när ett svagt eller 
negativt ekonomiskt resultat för 
AIF-förvaltaren eller AIF-fonden 
uppstår.
o) Personal ska vara skyldig att förbinda 
sig att inte använda personliga 
risksäkringsstrategier eller försäkringar 
som är kopplade till ersättning och ansvar 
för att urholka de riskanpassningseffekter 
som ingår i dess ersättningssystem.
2. De principer som fastställs i punkt 1 
ska tillämpas både på den ersättning som 
betalas ut av AIF-förvaltaren och på den 
ersättning som betalas ut av själva 
AIF-fonden (”carried interest”).
Punkt 1 ska tillämpas på de anställdas 
avkastning på investeringar från de 
AIF-fonder som förvaltas av 
AIF-förvaltaren och på ersättning som 
betalas ut i samband med likvidation av 
en AIF-fond. Punkt 1 m ska inte tillämpas 
när det gäller variabel ersättning som är 
direkt kopplad till de avgifter som 
AIF-förvaltaren inkasserar och som inte 
kan krävas tillbaka. 
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3. AIF-förvaltare som är betydande med 
tanke på sin storlek eller på storleken på 
de AIF-fonder de förvaltar, förvaltarnas 
interna organisation samt verksamhetens 
art, räckvidd och komplexitet ska inrätta 
en ersättningskommitté. 
Ersättningskommittén ska inrättas på ett 
sätt som gör det möjligt för den att utöva 
en kompetent och oberoende bedömning 
av ersättningspolitik och -praxis samt de 
incitament som skapats för att hantera 
risk.
Ersättningskommittén ska ansvara för 
förberedelserna inför beslut om 
ersättning, inbegripet beslut som får 
konsekvenser för de berörda 
AIF-förvaltarnas eller AIF-fondernas 
risker och riskhantering och som ska 
fattas av ledningsorganet i dess 
tillsynsfunktion. Ordförande i 
ersättningskommittén ska vara en ledamot 
i ledningsorganet som inte innehar någon 
verkställande funktion i den berörda 
AIF-förvaltaren.

Or. en

Motivering

Ersättningsbestämmelserna bör bl.a. innehålla allmänna principer och enkla, genomförbara 
regler, t.ex. när det gäller den procentandel av den variabla ersättningen som får krävas 
tillbaka (genom återbetalning) eller den andel av den variabla ersättningen som bör skjutas 
upp. Den bestämmelse som föreslås är följande: Minst 50 % bör skjutas upp i minst fyra år. 
Ytterligare 20 % kan krävas tillbaka under en fyraårsperiod. Dessa bestämmelser måste gälla 
för alla former av ersättningar.

Ändringsförslag 1669
Pascal Canfin

Förslag till direktiv – ändringsakt 
Bilaga Ia (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

BILAGA Ia
ERSÄTTNINGSPOLICY
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1. Vid fastställandet och genomförandet 
av sin ersättningspolicy ska 
AIF-förvaltarna, för de
medarbetarkategorier, inbegripet den 
verkställande ledningen, som i tjänsten 
utför verksamhet som väsentligt berör 
AIF-förvaltarnas riskprofil eller 
riskprofilerna för de AIF-fonder som de 
förvaltar, iaktta följande principer på ett 
sätt och i den omfattning som är lämpligt 
med hänsyn till AIF-förvaltarnas storlek 
och storleken på de AIF-fonder de 
förvaltar, deras interna organisation samt 
deras verksamheters art, omfattning och 
komplexitetsgrad: 
a) Ersättningspolicyn ska vara förenlig 
med och främja en sund och effektiv 
riskhantering och ska inte uppmuntra till 
ett risktagande som är oförenligt med 
riskprofilerna, fondbestämmelserna eller 
bolagsordningarna för den AIF-fond som 
AIF-förvaltaren förvaltar.
b) Ersättningspolicyn ska överensstämma 
med affärsstrategin, målen, 
värderingarna och intressena för 
AIF-förvaltaren, den förvaltade 
AIF-fonden eller investerarna i 
AIF-fonden och innehålla åtgärder för att 
undvika intressekonflikter.
c) Ledningsorganet ska inom ramen för 
sin tillsynsfunktion över AIF-förvaltaren 
anta och regelbundet se över de allmänna 
principerna för ersättningspolicyn och 
ansvara för tillämpningen av denna 
policy.
d) Genomförandet av ersättningspolicyn 
ska minst en gång per år bli föremål för 
en oberoende intern granskning på 
central nivå beträffande dess 
överensstämmelse med de riktlinjer och 
metoder för ersättningen som antagits av 
ledningsorganet i dess tillsynsfunktion.
e) Personal som utövar kontrollfunktioner 
ska erhålla ersättning i förhållande till 
hur mål som är kopplade till deras 
funktion uppnås, oberoende av resultatet 
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av de affärsområden de kontrollerar. 
f) Om ersättningen är resultatbaserad, ska 
dess totalbelopp baseras på en 
kombination av en resultatbedömning av 
individen och den berörda affärsenheten 
eller AIF-fonden, och AIF-förvaltarens 
totala resultat och när individuella 
resultat bedöms ska både finansiella och 
icke finansiella kriterier beaktas.
g) Resultatbedömningen ska göras i ett 
flerårigt perspektiv som lämpar sig för 
livscykeln för den AIF-fond som förvaltas 
av AIF-förvaltaren för att säkerställa att 
bedömningen baseras på långsiktiga 
resultat och att den faktiska utbetalningen 
av de resultatbaserade delarna av 
ersättningen fördelas över en tidsperiod 
under vilken de förvaltade AIF-fondernas 
inlösenpolicy och investeringsriskerna 
beaktas.
h) Det ska inte vara tillåtet med 
garanterad variabel ersättning.
i) Andelen variabla komponenter för total 
ersättning ska vara begränsad. 
Konstanterna ska stå för en tillräckligt 
stor del av den totala ersättningen för att 
en fullt flexibel politik med variabla 
ersättningskomponenter, som också kan 
leda till att inga variabla 
ersättningskomponenter betalas ut, kan 
genomföras.
j) Betalningar vid förtida avslutande av ett 
avtal ska stå i relation till prestationerna 
under tidsperioden och beräknas så att de 
inte premierar misslyckanden.
k) I den metod för resultatbedömning som 
används för att beräkna variabla 
ersättningskomponenter eller pooler av 
variabla ersättningskomponenter ska det 
ingå en korrigeringsmekanism för alla 
relevanta typer av löpande och framtida 
risker.
l) Den variabla ersättningen ska skjutas 
upp under en period som är lämplig med 
tanke på den berörda AIF-fondens 
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livscykel och inlösenpolicy och ska på 
korrekt sätt anpassas till riskerna för 
AIF-fonden i fråga. För slutna fonder 
kan den variabla ersättningen bara 
betalas ut när AIF-fonden likvideras. För 
öppna fonder kan den variabla 
ersättningen bara betalas ut efter en 
period på fem år. Ersättning som betalas 
enligt ett sådant arrangemang ska inte 
erhållas snabbare än pro-rata.
m) Den variabla ersättningen, inbegripet 
den uppskjutna delen, ska endast betalas 
eller erhållas om den är hållbar enligt 
AIF-förvaltarens finansiella situation som 
helhet och är motiverad enligt 
affärsenhetens, AIF-fondens och den 
berörda personens resultat. Den totala 
variabla ersättningen ska i allmänhet 
avsevärt minskas när ett svagt eller 
negativt ekonomiskt resultat för 
AIF-förvaltaren eller AIF-fonden 
uppstår.
n) Personal ska vara skyldig att förbinda 
sig att inte använda personliga 
risksäkringsstrategier eller försäkringar 
som är kopplade till ersättning och ansvar 
för att urholka de riskanpassningseffekter 
som ingår i dess ersättningssystem.
2. De principer som fastställs i punkt 1 
ska tillämpas både på den ersättning som 
betalas ut av AIF-förvaltaren och på den 
ersättning som betalas ut av själva 
AIF-fonden (”carried interest”).
Punkt 1 ska inte tillämpas på de 
anställdas avkastning från deras 
investeringar i de AIF-fonder som 
förvaltas av AIF-förvaltaren och inte 
heller på ersättning som betalas ut i 
samband med likvidation av en AIF-fond. 
Punkt 1 l ska inte tillämpas när det gäller 
variabel ersättning som är direkt kopplad 
till de avgifter som AIF-förvaltaren 
inkasserar och som inte kan krävas 
tillbaka. 
3. AIF-förvaltare som är betydande med 
tanke på sin storlek eller på storleken på 
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de AIF-fonder de förvaltar, förvaltarnas 
interna organisation samt verksamhetens 
art, räckvidd och komplexitet ska inrätta 
en ersättningskommitté. 
Ersättningskommittén ska inrättas på ett 
sätt som gör det möjligt för den att utöva 
en kompetent och oberoende bedömning 
av ersättningspolitik och -praxis samt de 
incitament som skapats för att hantera 
risk.
Ersättningskommittén ska ansvara för 
förberedelserna inför beslut om 
ersättning, inbegripet beslut som får 
konsekvenser för de berörda 
AIF-förvaltarnas eller AIF-fondernas 
risker och riskhantering och som ska 
fattas av ledningsorganet i dess 
tillsynsfunktion. Ordförande i 
ersättningskommittén ska vara en ledamot 
i ledningsorganet som inte innehar någon 
verkställande funktion i den berörda 
AIF-förvaltaren.

Or. en

Motivering

Genom att ange detaljerad information om ersättningspolitiken undviker man regelarbitrage.


