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Amendement 310
Pascal Canfin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze richtlijn stelt regels vast voor de 
vergunningverlening aan, de dagelijkse 
bedrijfsuitoefening door en de 
transparantie van beheerders van 
alternatieve beleggingsfondsen (BAB's).

Deze richtlijn stelt regels vast voor de 
vergunningverlening aan, de dagelijkse 
bedrijfsuitoefening door en de 
transparantie van alternatieve 
beleggingsfondsen (AB's) in de Unie en 
van beheerders van alternatieve 
beleggingsfondsen (BAB's).

Or. en

Motivering

Om deze richtlijn te laten aansluiten bij de icbe-richtlijn, moet vooral de producten (AB's) en 
niet alleen de beheerders (BAB's) worden gereguleerd. 

Amendement 311
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze richtlijn stelt regels vast voor de 
vergunningverlening aan, de dagelijkse 
bedrijfsuitoefening door en de 
transparantie van beheerders van 
alternatieve beleggingsfondsen (BAB's).

Deze richtlijn stelt regels vast voor de 
vergunningverlening aan, de dagelijkse 
bedrijfsuitoefening door en de 
transparantie van beheerders van 
alternatieve beleggingsfondsen (BAB's) die 
beheerdiensten verrichten voor één of 
meer alternatieve beleggingsfondsen 
(AB's).

Or. en
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Amendement 312
Pascal Canfin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – alinea 1 - inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze richtlijn is van toepassing op alle 
in de Gemeenschap gevestigde BAB's die 
voor een of meer alternatieve 
beleggingsfondsen (AB's) beheerdiensten 
verrichten, ongeacht:

1. Deze richtlijn is van toepassing op alle 
AB's en hun BAB's, op voorwaarde dat de 
AB's:

Or. en

Motivering

De richtlijn moet zich concentreren op fondsen. Deze richtlijn moet zich allereerst richten op 
de regulering van ongereguleerde fondsen (AB's) die aan Europese beleggers worden
aangeboden of op Europese markten beleggen.

Amendement 313
Udo Bullmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – alinea 1 - inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze richtlijn is van toepassing op alle 
in de Gemeenschap gevestigde BAB's die 
voor een of meer alternatieve 
beleggingsfondsen (AB's) beheerdiensten 
verrichten, ongeacht:

1. Deze richtlijn is van toepassing op alle 
in de Unie gevestigde BAB's of BAB's die 
voor een of meer AB's die onder hun 
beleggers een of meer in de Unie 
woonachtige of gevestigde beleggers 
tellen, beheerdiensten verrichten, ongeacht:

Or. en

Motivering

De bescherming van beleggers is niet gekoppeld aan de vestigingsplaats van de BAB, maar 
aan de plaats waar de beleggers in AB's zich bevinden. Als die beleggers zich in de EU 
bevinden, moeten zij worden beschermd.
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Amendement 314
Astrid Lulling

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – alinea 1 - inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze richtlijn is van toepassing op alle 
in de Gemeenschap gevestigde BAB's die 
voor een of meer alternatieve 
beleggingsfondsen (AB's) beheerdiensten 
verrichten, ongeacht:

1. Deze richtlijn is van toepassing op alle 
in de Unie gevestigde BAB's die een of 
meer alternatieve beleggingsfondsen 
(AB's) beheren, ongeacht:

Or. en

Motivering

Met deze wijziging wordt het vraagstuk van het bedrijfsbestuur aangesproken, dat in het 
eerste voorstel van de Commissie niet voorkomt en ook in het verslag-Gauzès een plaats heeft 
gevonden (zie amendement 23). Het door het Zweedse voorzitterschap voorgestelde artikel 3 
bis is daartoe niet nodig.

Amendement 315
Wolf Klinz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – alinea 1 - inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze richtlijn is van toepassing op alle 
in de Gemeenschap gevestigde BAB's die 
voor een of meer alternatieve 
beleggingsfondsen (AB's) beheerdiensten 
verrichten, ongeacht:

1. Deze richtlijn is van toepassing op alle 
in de Unie gevestigde BAB's die een of 
meer alternatieve beleggingsfondsen 
(AB's) beheren, ongeacht:

Or. en

Motivering

Slechts één beheerder moet kunnen worden aangemerkt als de BAB die verantwoordelijk is 
voor de naleving van deze richtlijn.
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Amendement 316
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – alinea 1 - inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze richtlijn is van toepassing op alle 
in de Gemeenschap gevestigde BAB's die 
voor een of meer alternatieve 
beleggingsfondsen (AB's) beheerdiensten 
verrichten, ongeacht:

1. Deze richtlijn is van toepassing op alle 
in de Unie gevestigde BAB's die een of 
meer alternatieve beleggingsfondsen 
(AB's) beheren, ongeacht:

Or. en

Motivering

Dit amendement is in algemene zin een afspiegeling van het verslag-Gauzès en het 
compromisvoorstel van het Zweedse voorzitterschap; beide lijken te willen garanderen dat 
voor elk AB slechts één entiteit als BAB kan optreden – een benadering waarmee wij 
instemmen.  Ook zij wij blij over de herziene definitie van "gevestigd". Het is naar onze 
mening belangrijk om duidelijk te maken dat BAB's die hun hoofdkwartier buiten Europa 
hebben, op grond van een of meer filialen wel kunnen worden behandeld als in de EU 
gevestigde fondsen. Het zou nuttig zijn als duidelijk werd gemaakt dat dit de bedoeling is van 
het gebruik van het woord "gevestigd".

Amendement 317
Pascal Canfin

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) of het AB zijn zetel in of buiten de 
Gemeenschap heeft;

(a) worden aangeboden aan beleggers in 
de EU, ongeacht of het AB zijn zetel in of 
buiten de Unie heeft;

Or. en

Motivering

De richtlijn moet zich concentreren op fondsen. Deze richtlijn moet zich allereerst richten op 
de regulering van ongereguleerde fondsen (AB's) die aan Europese beleggers worden 
aangeboden of op Europese markten beleggen.
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Amendement 318
Astrid Lulling

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) of het AB zijn zetel in of buiten de 
Gemeenschap heeft;

(a) of het AB in of buiten de Unie
gevestigd is; 

Or. en

Motivering

Met deze wijziging wordt het vraagstuk van het bedrijfsbestuur aangesproken, dat in het 
eerste voorstel van de Commissie niet voorkomt en ook in het verslag-Gauzès een plaats heeft 
gevonden (zie amendement 23). Het door het Zweedse voorzitterschap voorgestelde artikel 3 
bis is daartoe niet nodig.

Amendement 319
Syed Kamall

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) of het AB zijn zetel in of buiten de 
Gemeenschap heeft;

(a) of het AB in of buiten de Unie
gevestigd is; 

Or. en

Motivering

Wij zijn het eens met de in het compromisvoorstel van het Zweedse voorzitterschap 
voorgestelde wijziging. 
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Amendement 320
Olle Schmidt, Carl Haglund

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) of het AB zijn zetel in of buiten de 
Gemeenschap heeft;

(a) of het AB in of buiten de Unie
gevestigd is; 

Or. en

Motivering

(n) In the case of listed, closed-ended companies which use no or only limited leverage and 
invest for the longer term predominantly in transferable securities, the risks and objectives 
cited by the European Commission in proposing the new Directive are either inapplicable 
(e.g. liquidity risk or excessive leverage) or already addressed by the current regulatory 
framework (e.g. investor protection is sufficiently secured by existing EU regulations which 
apply to listed companies such as the Transparency or the Prospectus Directives). These 
companies do not pose systemic risks to financial markets and should be exempt in the same 
way that other listed trading or holding companies, which take minority stakes in other 
businesses and have common structural characteristics (e.g. governance structure), are not 
intended to be covered by the Directive. The proposed exclusion is sufficiently narrow so as to 
not to provide a loophole for other AIFMs to circumvent the legislation..

Amendement 321
Astrid Lulling

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) of de BAB zijn diensten rechtstreeks 
dan wel middels delegatie verricht;

Schrappen

Or. en

Motivering

Met deze wijziging wordt het vraagstuk van het bedrijfsbestuur aangesproken, dat in het 
eerste voorstel van de Commissie niet voorkomt en ook in het verslag-Gauzès een plaats heeft 
gevonden (zie amendement 23). Het door het Zweedse voorzitterschap voorgestelde artikel 3 
bis is daartoe niet nodig.
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Amendement 322
Wolf Klinz

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) of de BAB zijn diensten rechtstreeks 
dan wel middels delegatie verricht;

Schrappen

Or. en

Motivering

Aanpassing aan vigerend Gemeenschapsrecht.

Amendement 323
Pascal Canfin

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) of de BAB zijn diensten rechtstreeks 
dan wel middels delegatie verricht;

(b) in de Europese Unie beleggen, 
ongeacht of het AB zijn zetel in of buiten 
de Unie heeft;

Or. en

Motivering

De richtlijn moet zich concentreren op fondsen. Deze richtlijn moet zich allereerst richten op 
de regulering van ongereguleerde fondsen (AB's) die aan Europese beleggers worden 
aangeboden of op Europese markten beleggen.
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Amendement 324
Pascal Canfin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) of het AB tot het open-end- dan wel 
het closed-end-type behoort; 

Schrappen

Or. en

Motivering

De richtlijn moet zich concentreren op fondsen. Deze richtlijn moet zich allereerst richten op 
de regulering van ongereguleerde fondsen (AB's) die aan Europese beleggers worden 
aangeboden of op Europese markten beleggen.

Amendement 325
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) of het AB tot het open-end- dan wel 
het closed-end-type behoort; 

Schrappen

Or. en

Motivering

Fondsen van het closed-end-type moeten net als bedrijfsconstructies in het algemeen worden 
uitgesloten. Opneming van AB's ongeacht hun juridische structuur vereist specifieke 
vrijstellingen, die het best in artikel 2, lid 2, kunnen worden opgenomen.  Dit regime en de 
paspoortregeling moeten van toepassing zijn, ongeacht waar een BAB gevestigd is, als deze 
een permanente zakelijke vestiging in de Gemeenschap heeft.
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Amendement 326
Astrid Lulling

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) of het AB is opgericht volgens het 
verbintenissen- of trustrecht, statuten 
heeft of een andere rechtsvorm bezit;

Or. en

Motivering

Met deze wijziging wordt het vraagstuk van het bedrijfsbestuur aangesproken, dat in het 
eerste voorstel van de Commissie niet voorkomt en ook in het verslag-Gauzès een plaats heeft 
gevonden (zie amendement 23). Het door het Zweedse voorzitterschap voorgestelde artikel 3 
bis is daartoe niet nodig.

Amendement 327
Pascal Canfin

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de juridische structuur van het AB en 
de BAB.

Schrappen

Or. en

Motivering

De richtlijn moet zich concentreren op fondsen. Deze richtlijn moet zich allereerst richten op 
de regulering van ongereguleerde fondsen (AB's) die aan Europese beleggers worden 
aangeboden of op Europese markten beleggen.
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Amendement 328
Astrid Lulling

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de juridische structuur van het AB en
de BAB.

(d) de juridische structuur van de BAB.

Or. en

Motivering

Met deze wijziging wordt het vraagstuk van het bedrijfsbestuur aangesproken, dat in het 
eerste voorstel van de Commissie niet voorkomt en ook in het verslag-Gauzès een plaats heeft 
gevonden (zie amendement 23). Het door het Zweedse voorzitterschap voorgestelde artikel 3 
bis is daartoe niet nodig.

Amendement 329
Sari Essayah

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de juridische structuur van het AB en
de BAB.

(d) de juridische structuur van de BAB en, 
behoudens artikel 2, lid 2, van het AB.

Or. en

Amendement 330
Astrid Lulling

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de wetgeving die bepalend is 
voor de organisatie van het AB voorziet in 
de oprichting van een raad van beheer of 
enigerlei ander bestuursorgaan en het AB 
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geen BAB aanwijst, wordt voor de 
toepassing van deze richtlijn het AB als de 
BAB beschouwd. 

Or. en

Motivering

Met deze wijziging wordt het vraagstuk van het bedrijfsbestuur aangesproken, dat in het 
eerste voorstel van de Commissie niet voorkomt en ook in het verslag-Gauzès een plaats heeft 
gevonden (zie amendement 23). Het door het Zweedse voorzitterschap voorgestelde artikel 3 
bis is daartoe niet nodig.

Amendement 331
Corien Wortmann-Kool

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de wetgeving die bepalend is 
voor de organisatie van het AB voorziet in 
de oprichting van een raad van beheer of 
enigerlei ander bestuursorgaan en het 
bestuursorgaan verantwoordelijk is voor 
de verrichting van de beheertaken met 
betrekking tot het AB, wordt voor de 
toepassing van deze richtlijn het AB als de 
BAB beschouwd.

Or. en

Motivering

De richtlijn dient zodanig te worden gewijzigd dat AB's met een bestuursorgaan –
bijvoorbeeld een raad van beheer – dat de algehele verantwoordelijkheid voor het beheer 
draagt, overeenkomstig de bepalingen van de richtlijn als BAB worden behandeld.  Anders is 
het moeilijk om de bepalingen van de richtlijn toe te passen op dergelijke AB's en hun 
managers.
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Amendement 332
Pascal Canfin

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een BAB waaraan overeenkomstig deze 
richtlijn een vergunning is verleend om 
voor een of meer AB's beheerdiensten te 
verrichten, is onder de in hoofdstuk VI en, 
in voorkomend geval, artikel 35 
vastgelegde voorwaarden ook gerechtigd 
om aandelen of rechten van deelneming 
in deze AB's te verhandelen aan 
professionele beleggers in de 
Gemeenschap.

Schrappen

Or. en

Motivering

De richtlijn moet zich concentreren op fondsen. Deze richtlijn moet zich allereerst richten op 
de regulering van ongereguleerde fondsen (AB's) die aan Europese beleggers worden 
aangeboden of op Europese markten beleggen.

Amendement 333
Syed Kamall

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een BAB waaraan overeenkomstig deze 
richtlijn een vergunning is verleend om 
voor een of meer AB's beheerdiensten te
verrichten, is onder de in hoofdstuk VI en, 
in voorkomend geval, artikel 35 
vastgelegde voorwaarden ook gerechtigd 
om aandelen of rechten van deelneming in 
deze AB's te verhandelen aan professionele 
beleggers in de Gemeenschap.

Een BAB waaraan overeenkomstig deze 
richtlijn een vergunning is verleend om een 
of meer AB's te beheren, is onder de in 
hoofdstuk VI en, in voorkomend geval, 
artikel 35 vastgelegde voorwaarden ook 
gerechtigd om aandelen of rechten van 
deelneming in deze AB's te verhandelen 
aan professionele beleggers in de Unie.

Or. en
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Motivering

Wij zijn verheugd over de in het compromisvoorstel van het Zweedse voorzitterschap 
voorgestelde wijziging. 

Amendement 334
Wolf Klinz

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een BAB waaraan overeenkomstig deze 
richtlijn een vergunning is verleend om 
voor een of meer AB's beheerdiensten te
verrichten, is onder de in hoofdstuk VI en, 
in voorkomend geval, artikel 35 
vastgelegde voorwaarden ook gerechtigd 
om aandelen of rechten van deelneming in 
deze AB's te verhandelen aan professionele 
beleggers in de Gemeenschap.

Een BAB waaraan overeenkomstig deze 
richtlijn een vergunning is verleend om een 
of meer AB's te beheren, is onder de in 
hoofdstuk VI en, in voorkomend geval, 
artikel 35 vastgelegde voorwaarden ook 
gerechtigd om aandelen of rechten van 
deelneming in deze AB's te verhandelen 
aan professionele beleggers in de Unie.

Or. en

Motivering

Slechts één beheerder moet kunnen worden aangemerkt als de BAB die verantwoordelijk is 
voor de naleving van deze richtlijn.

Amendement 335
Jürgen Klute

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De artikelen 19 tot 30 zijn van 
toepassing op alle AB's die in de Unie 
worden verhandeld, ongeacht waar zij zijn 
gevestigd en of zij al dan niet hun zetel in 
de Unie hebben.

Or. en
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Amendement 336
Bernd Lange

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De artikelen 19 tot 30 zijn van 
toepassing op alle AB's die in de Unie 
worden verhandeld, ongeacht waar zij zijn 
gevestigd en of zij hun zetel in de Unie 
hebben.

Or. en

Motivering

Onder het toepassingsgebied van de richtlijn moeten alle AB's vallen waarin EU-beleggers 
beleggen, alsmede alle operaties van (B)AB's uit de EU of van buitenlandse oorsprong op de 
financiële markten van de EU. Het gaat hierbij om de "voetafdruk" van BAB's en fondsen die 
hun zetel niet in de EU hebben, en het probleem van offshore-fondsen die om fiscale redenen 
en voor regelgevingsarbitrage worden gebruikt. 

Amendement 337
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. De artikelen 31 tot 33 zijn niet van 
toepassing op het verhandelen van 
aandelen of rechten van deelneming in 
AB's waarvoor op dat moment een 
aanbod aan het publiek geldt in het kader 
van een prospectus dat is opgesteld en 
gepubliceerd overeenkomstig Richtlĳn 
2003/71/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 4 november 2003 
betreffende het prospectus dat 
gepubliceerd moet worden wanneer 
effecten aan het publiek worden 
aangeboden of tot de handel worden 
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toegelaten1.
1 PB L 345 blz., 31.12.2003, blz. 64.

Or. en

Motivering

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

Amendement 338
Corien Wortmann-Kool

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 quater. Deze richtlijn belet beleggers 
niet en beperkt ook niet hun 
mogelijkheden om zich op de 
kapitaalmarkt van hun rechten van 
deelneming of aandelen in AB's te 
ontdoen.  Deze beleggers of hun 
tussenpersonen kunnen dergelijke 
aandelen of rechten van deelneming aan 
of bij beleggers in een lidstaat aanbieden 
of plaatsen overeenkomstig de nationale 
wetgeving van die lidstaat.  Indien echter 
deze aanbieding of plaatsing op initiatief 
van de BAB die het AB beheert, geschiedt, 
wordt de aanbieding of plaatsing voor de 
toepassing van deze richtlijn als 
verhandeling door die BAB beschouwd.

Or. en

Motivering

Beleggers in fondsen die van het closed-end-type zijn en geen terugbetaling toestaan, zoals 
private-equityfondsen, vertrouwen erop dat zij hun beleggingen aan andere beleggers kunnen 
verkopen om uit een fonds te stappen wanneer dat nodig is. Aangezien private-equityfondsen 
normaal gesproken niet op een effectenmarkt of -beurs genoteerd zijn, wordt voor de verkoop 
gekozen voor een transactie tussen beleggers.   Deze "secundaire markt" is van substantiële 
omvang en van essentieel belang voor private-equitydakfondsen in de EU en andere Europese 
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beleggers (o.a. pensioenfondsen), niet alleen om liquide middelen te verkrijgen, maar ook om 
rijpere private-equityactiva te verwerven, die het rendement van de belegging kunnen 
verhogen.

Amendement 339
Hans-Peter Martin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Deze richtlijn is niet van toepassing op: Schrappen
(a) BAB's die rechtstreeks of middels een 
onderneming waarmee de BAB via 
gemeenschappelijke bedrijfsvoering of 
gemeenschappelijke 
zeggenschapsuitoefening of door een 
aanmerkelijke rechtstreekse of middellijke 
deelneming verbonden is, portefeuilles 
beheren van AB's waarvan de beheerde 
activa, inclusief de activa die met 
hefboomfinanciering zijn verworven, niet 
uitkomen boven de drempel van 100 
miljoen EUR dan wel 500 miljoen EUR 
wanneer de AB-portefeuille bestaat uit 
AB's zonder hefboomfinanciering en bij 
deze AB's gedurende een periode van vijf 
jaar vanaf de datum van oprichting van 
elk AB geen terugbetalingsrechten 
kunnen worden uitgeoefend;
(b) in de Gemeenschap gevestigde BAB's 
die geen beheerdiensten verrichten voor 
AB's met zetel in de Gemeenschap en 
geen AB's in de Gemeenschap 
verhandelen;
(c) icbe's of hun beheer- of 
beleggingsmaatschappijen waaraan 
overeenkomstig Richtlijn 2009/…/EG (de 
Icbe-richtlijn) een vergunning is 
verleend;
(d) kredietinstellingen die vallen onder 
Richtlijn 2006/48/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 14 juni 2006 
betreffende de toegang tot en de 
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uitoefening van de werkzaamheden van 
kredietinstellingen (herschikking);
(e) instellingen die vallen onder Richtlijn 
2003/41/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 3 juni 2003 betreffende de 
werkzaamheden van en het toezicht op 
instellingen voor 
bedrijfspensioenvoorziening;
(f) instellingen die vallen onder Eerste 
Richtlijn 73/239/EEG van de Raad van 
24 juli 1973 tot coördinatie van de 
wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen betreffende de toegang tot het 
directe verzekeringsbedrijf, met 
uitzondering van de 
levensverzekeringsbranche, en de 
uitoefening daarvan, 
Richtlijn 2002/83/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 
5 november 2002 betreffende 
levensverzekering en 
Richtlijn 2005/68/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 
16 november 2005 betreffende 
herverzekering en houdende wijziging van 
Richtlijnen 73/239/EEG en 92/49/EEG 
van de Raad en van Richtlijnen 98/78/EG 
en 2002/83/EG;
(g) supranationale instellingen, zoals de 
Wereldbank, het IMF, de ECB, de EIB,
het EIF, alsmede andere supranationale 
instellingen en vergelijkbare 
internationale organisaties, indien 
dergelijke instellingen of organisaties een 
of meerdere AB's beheren.

Or. de
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Amendement 340
Bernd Lange

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) BAB's die rechtstreeks of middels een 
onderneming waarmee de BAB via 
gemeenschappelijke bedrijfsvoering of 
gemeenschappelijke 
zeggenschapsuitoefening of door een 
aanmerkelijke rechtstreekse of middellijke 
deelneming verbonden is, portefeuilles 
beheren van AB's waarvan de beheerde 
activa, inclusief de activa die met 
hefboomfinanciering zijn verworven, niet 
uitkomen boven de drempel van 100 
miljoen EUR dan wel 500 miljoen EUR 
wanneer de AB-portefeuille bestaat uit 
AB's zonder hefboomfinanciering en bij 
deze AB's gedurende een periode van vijf 
jaar vanaf de datum van oprichting van 
elk AB geen terugbetalingsrechten 
kunnen worden uitgeoefend;

Schrappen

Or. en

Motivering

De regulering van hedgefondsen en private equity moet gelden voor alle fondsen en 
beheerders ervan, zonder achterpoortjes. De veronderstelling dat private-equityfondsen geen 
gebruik van hefboomfinanciering maken, zodat hogere drempels verantwoord zijn, is 
onrealistisch. Drempels en de minimisuitzonderingen zijn stimulansen voor creatief 
boekhouden door BAB's om de regulering te ontwijken.

Amendement 341
Jürgen Klute

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) BAB's die rechtstreeks of middels een 
onderneming waarmee de BAB via 

Schrappen
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gemeenschappelijke bedrijfsvoering of 
gemeenschappelijke 
zeggenschapsuitoefening of door een 
aanmerkelijke rechtstreekse of middellijke 
deelneming verbonden is, portefeuilles 
beheren van AB's waarvan de beheerde 
activa, inclusief de activa die met 
hefboomfinanciering zijn verworven, niet 
uitkomen boven de drempel van 100 
miljoen EUR dan wel 500 miljoen EUR 
wanneer de AB-portefeuille bestaat uit 
AB's zonder hefboomfinanciering en bij 
deze AB's gedurende een periode van vijf 
jaar vanaf de datum van oprichting van 
elk AB geen terugbetalingsrechten 
kunnen worden uitgeoefend;

Or. en

Motivering

De regulering van hedgefondsen en private equity moet gelden voor alle fondsen en 
beheerders ervan, zonder achterpoortjes. De veronderstelling dat private-equityfondsen geen 
gebruik van hefboomfinanciering maken, zodat hogere drempels verantwoord zijn, is 
onrealistisch. Drempels en de minimisuitzonderingen zijn stimulansen voor creatief 
boekhouden door BAB's om de regulering te ontwijken. 

Amendement 342
Pascal Canfin

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) BAB's die rechtstreeks of middels een 
onderneming waarmee de BAB via 
gemeenschappelijke bedrijfsvoering of 
gemeenschappelijke 
zeggenschapsuitoefening of door een 
aanmerkelijke rechtstreekse of middellijke 
deelneming verbonden is, portefeuilles 
beheren van AB's waarvan de beheerde 
activa, inclusief de activa die met 
hefboomfinanciering zijn verworven, niet 
uitkomen boven de drempel van 100 

Schrappen



PE438.497v02-00 22/121 AM\806449NL.doc

NL

miljoen EUR dan wel 500 miljoen EUR 
wanneer de AB-portefeuille bestaat uit 
AB's zonder hefboomfinanciering en bij 
deze AB's gedurende een periode van vijf 
jaar vanaf de datum van oprichting van 
elk AB geen terugbetalingsrechten 
kunnen worden uitgeoefend;

Or. en

Motivering

Alle fondsen moeten onder de werkingssfeer van de richtlijn vallen om de beoogde 
bescherming van beleggers te realiseren.

Amendement 343
Wolf Klinz

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) BAB's die rechtstreeks of middels een 
onderneming waarmee de BAB via 
gemeenschappelijke bedrijfsvoering of 
gemeenschappelijke 
zeggenschapsuitoefening of door een 
aanmerkelijke rechtstreekse of middellijke 
deelneming verbonden is, portefeuilles 
beheren van AB's waarvan de beheerde 
activa, inclusief de activa die met 
hefboomfinanciering zijn verworven, niet 
uitkomen boven de drempel van 100 
miljoen EUR dan wel 500 miljoen EUR 
wanneer de AB-portefeuille bestaat uit 
AB's zonder hefboomfinanciering en bij 
deze AB's gedurende een periode van vijf 
jaar vanaf de datum van oprichting van 
elk AB geen terugbetalingsrechten 
kunnen worden uitgeoefend;

Schrappen

Or. en



AM\806449NL.doc 23/121 PE438.497v02-00

NL

Motivering

Er wordt een licht regime ingevoerd voor BAB's die niet systemisch relevant zijn. De 
hoofdprioriteit van deze richtlijn is systeemrisico's te ondervangen. Om ongewilde 
nevenschade te voorkomen als gevolg van het feit dat één maatregel wordt vastgesteld voor 
iedereen, moeten kleinere BAB's alleen verplicht worden zich te laten registreren en de 
transparantieverplichtingen van de artikelen 19-21 na te leven.

Amendement 344
Udo Bullmann, Robert Goebbels

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) BAB's die rechtstreeks of middels een 
onderneming waarmee de BAB via 
gemeenschappelijke bedrijfsvoering of 
gemeenschappelijke 
zeggenschapsuitoefening of door een 
aanmerkelijke rechtstreekse of middellijke 
deelneming verbonden is, portefeuilles 
beheren van AB's waarvan de beheerde 
activa, inclusief de activa die met 
hefboomfinanciering zijn verworven, niet 
uitkomen boven de drempel van 100 
miljoen EUR dan wel 500 miljoen EUR 
wanneer de AB-portefeuille bestaat uit 
AB's zonder hefboomfinanciering en bij 
deze AB's gedurende een periode van vijf 
jaar vanaf de datum van oprichting van 
elk AB geen terugbetalingsrechten 
kunnen worden uitgeoefend;

Schrappen

Or. en

Motivering

De richtlijn moet voor alle BAB's gelden, zonder enige uitzondering op basis van de omvang 
van de beheerde activa. Anders wordt beheerders een sterke stimulans geboden om fondsen 
net onder de drempel op te zetten en naar mogelijkheden te zoeken om zoveel mogelijk van 
hun taken te delegeren aan externe dienstverleners en "adviseurs". Daarmee zou de richtlijn 
haar doel voorbijschieten, namelijk regels stellen die voor alle spelers in de financiële sector 
gelden.
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Amendement 345
Syed Kamall

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) BAB's die rechtstreeks of middels een 
onderneming waarmee de BAB via 
gemeenschappelijke bedrijfsvoering of 
gemeenschappelijke 
zeggenschapsuitoefening of door een 
aanmerkelijke rechtstreekse of middellijke 
deelneming verbonden is, portefeuilles
beheren van AB's waarvan de beheerde 
activa, inclusief de activa die met 
hefboomfinanciering zijn verworven, niet 
uitkomen boven de drempel van 100 
miljoen EUR dan wel 500 miljoen EUR
wanneer de AB-portefeuille bestaat uit 
AB's zonder hefboomfinanciering en bij 
deze AB's gedurende een periode van vijf 
jaar vanaf de datum van oprichting van elk
AB geen terugbetalingsrechten kunnen 
worden uitgeoefend;

(a) BAB's die AB's beheren waarvan de 
totale beheerde activa, inclusief de activa 
die met hefboomfinanciering zijn 
verworven, niet uitkomen boven de 
drempel van 1 miljard EUR dan wel 1,5 
miljard EUR wanneer het AB bestaat uit 
deelnemingen (a) zonder 
hefboomfinanciering  en (b) waarbij
gedurende een periode van vijf jaar vanaf 
de datum van oprichting van het AB geen 
terugbetalingsrechten kunnen worden 
uitgeoefend. Voor het berekenen van deze 
drempels:

(i) worden AB's die door de BAB worden 
beheerd of waarvan het beheer door de
BAB is gedelegeerd aan een onderneming 
in dezelfde groep als de BAB, 
geaggregeerd; 
(ii) worden met betrekking tot AB's (a) 
zonder hefboomfinanciering en (b) 
waarbij gedurende een periode van vijf 
jaar vanaf de datum van oprichting van 
het AB geen terugbetalingsrechten 
kunnen worden uitgeoefend, de drempels 
toegepast op het nettokapitaalbelang van 
de beleggers in het AB.

Or. en

Motivering

Het is van essentieel belang dat deze richtlijn evenredig is en kleine BAB's niet met al te 
zware lasten opzadelt. 
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Amendement 346
Olle Schmidt

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) BAB's die rechtstreeks of middels een 
onderneming waarmee de BAB via 
gemeenschappelijke bedrijfsvoering of 
gemeenschappelijke 
zeggenschapsuitoefening of door een 
aanmerkelijke rechtstreekse of middellijke 
deelneming verbonden is, portefeuilles 
beheren van AB's waarvan de beheerde 
activa, inclusief de activa die met 
hefboomfinanciering zijn verworven, niet 
uitkomen boven de drempel van 100 
miljoen EUR dan wel 500 miljoen EUR
wanneer de AB-portefeuille bestaat uit 
AB's zonder hefboomfinanciering en bij 
deze AB's gedurende een periode van vijf 
jaar vanaf de datum van oprichting van elk
AB geen terugbetalingsrechten kunnen 
worden uitgeoefend;

(a) BAB's die portefeuilles beheren van 
AB's waarvan de totale beheerde activa, 
inclusief de activa die met 
hefboomfinanciering zijn verworven, niet 
uitkomen boven de drempel van 1 miljard 
EUR dan wel 1,5 miljard EUR wanneer  
de AB-portefeuille bestaat uit 
deelnemingen (a) zonder 
hefboomfinanciering en (b) waarbij
gedurende een periode van vijf jaar vanaf 
de datum van oprichting van het AB geen 
terugbetalingsrechten kunnen worden 
uitgeoefend.  Voor het berekenen van 
deze drempels: 

(i) worden AB-portefeuilles die door de 
BAB worden beheerd of waarvan het 
beheer door de BAB is gedelegeerd aan 
een onderneming in dezelfde groep als de 
BAB, geaggregeerd; 
(ii) worden met betrekking tot AB's (a) 
zonder hefboomfinanciering en (b) 
waarbij gedurende een periode van vijf 
jaar vanaf de datum van oprichting van 
het AB geen terugbetalingsrechten 
kunnen worden uitgeoefend, de drempels 
toegepast op het totaal van de belangen 
van de beleggers in het AB. 

Or. en

Motivering

It is not clear what is meant by the reference to portfolios being managed indirectly or by the
undefined references to substantive direct or indirect holdings. Suggested clarificatory 
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wording has been provided indicating that it refers both to portfolios which the AIFM itself 
manages and to portfolios the management of which it delegates to a group member (using 
the normal Community definitions of a group undertakings). Equity AIFs normally obtain 
commitments from their investors which are not drawn down until an investment is to be 
made. Accordingly the commitments do not become assets under management at the time the 
investors make commitments. We assume that Private Equity AIFMs which have raised AIFs 
with commitments over the relevant threshold are nevertheless intended to be subject to 
regulation under the Directive. 

Amendement 347
Gunnar Hökmark

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) BAB's die rechtstreeks of middels een 
onderneming waarmee de BAB via 
gemeenschappelijke bedrijfsvoering of 
gemeenschappelijke 
zeggenschapsuitoefening of door een 
aanmerkelijke rechtstreekse of middellijke 
deelneming verbonden is, portefeuilles
beheren van AB's waarvan de beheerde 
activa, inclusief de activa die met 
hefboomfinanciering zijn verworven, niet 
uitkomen boven de drempel van 100 
miljoen EUR dan wel 500 miljoen EUR
wanneer de AB-portefeuille bestaat uit 
AB's zonder hefboomfinanciering en bij 
deze AB's gedurende een periode van vijf 
jaar vanaf de datum van oprichting van elk
AB geen terugbetalingsrechten kunnen 
worden uitgeoefend;

(a) BAB's die AB's beheren waarvan de 
totale beheerde activa, inclusief de activa 
die met hefboomfinanciering zijn 
verworven, niet uitkomen boven de 
drempel van 500 miljoen EUR dan wel 1 
miljard EUR wanneer het AB bestaat uit 
deelnemingen (a) zonder 
hefboomfinanciering  en (b) waarbij
gedurende een periode van vijf jaar vanaf 
de datum van oprichting van het AB geen 
terugbetalingsrechten kunnen worden 
uitgeoefend. Voor het berekenen van deze 
drempels:

(i) worden AB's die door de BAB worden 
beheerd of waarvan het beheer door de 
BAB is gedelegeerd aan een onderneming 
in dezelfde groep als de BAB, 
geaggregeerd; 
(ii) worden met betrekking tot AB's (a) 
zonder hefboomfinanciering en (b) 
waarbij gedurende een periode van vijf 
jaar vanaf de datum van oprichting van 
het AB geen terugbetalingsrechten 
kunnen worden uitgeoefend, de drempels 



AM\806449NL.doc 27/121 PE438.497v02-00

NL

toegepast op het nettokapitaalbelang van 
de beleggers in het AB.

Or. en

Motivering

Het toepassingsgebied moet zich beperken tot BAB's die een systeemrisico vormen, anders 
wordt het moeilijk het beoogde toezicht behoorlijk uit te oefenen. Kleine BAB's leveren geen 
systeemrisico op, zodat het onevenredig is hen onder de richtlijn te laten vallen. Naleving van 
de richtlijn zal kosten veroorzaken, die met name zwaar zullen drukken op kleine BAB's, 
terwijl zij waarschijnlijk het minst zullen profiteren van de invoering van paspoortrechten. De 
verhoogde drempels moeten ervoor zorgen dat kleine fondsen die niet van invloed zijn op het 
systeemrisico buiten de werkingssfeer worden gehouden. 

Amendement 348
Corien Wortmann-Kool

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) BAB's die rechtstreeks of middels een 
onderneming waarmee de BAB via 
gemeenschappelijke bedrijfsvoering of 
gemeenschappelijke 
zeggenschapsuitoefening of door een 
aanmerkelijke rechtstreekse of middellijke 
deelneming verbonden is, portefeuilles 
beheren van AB's waarvan de beheerde 
activa, inclusief de activa die met 
hefboomfinanciering zijn verworven, niet 
uitkomen boven de drempel van 100 
miljoen EUR dan wel 500 miljoen EUR
wanneer de AB-portefeuille bestaat uit 
AB's zonder hefboomfinanciering en bij 
deze AB's gedurende een periode van vijf 
jaar vanaf de datum van oprichting van elk 
AB geen terugbetalingsrechten kunnen 
worden uitgeoefend;

(a) BAB's die rechtstreeks of middels een 
onderneming waarmee de BAB via 
gemeenschappelijke bedrijfsvoering of 
gemeenschappelijke 
zeggenschapsuitoefening of door een 
aanmerkelijke rechtstreekse of middellijke 
deelneming verbonden is, portefeuilles 
beheren van AB's waarvan de beheerde 
activa, inclusief de activa die met 
hefboomfinanciering zijn verworven, niet 
uitkomen boven de drempel van 100 
miljoen EUR dan wel 1 miljard EUR
wanneer de AB-portefeuille bestaat uit 
AB's zonder hefboomfinanciering en bij 
deze AB's gedurende een periode van vijf 
jaar vanaf de datum van oprichting van elk 
AB geen terugbetalingsrechten kunnen 
worden uitgeoefend. Voor het berekenen 
van deze drempels: 
(i) worden AB-portefeuilles die door de 
BAB worden beheerd of waarvan het 
beheer door de BAB is gedelegeerd, 
meegerekend, maar worden portefeuilles 
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die de BAB in het kader van delegatie 
beheert, buiten beschouwing gelaten;
(ii) worden met betrekking tot AB's 
zonder hefboomfinanciering en waarbij 
gedurende een periode van vijf jaar vanaf 
de datum van oprichting van het AB geen 
terugbetalingsrechten kunnen worden 
uitgeoefend, de drempels toegepast op het 
totaal van de belangen van de beleggers in 
het AB en niet op het bedrag aan 
beheerde activa; 

Or. en

Motivering

Om beter rekening te houden met de specifieke kenmerken van de diverse soorten AB's en om 
te voorkomen dat kleine en middelgrote ondernemingen met zware administratieve lasten te 
maken krijgen, terwijl het toezicht gewaarborgd blijft. 

Amendement 349
Sirpa Pietikäinen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) BAB's die rechtstreeks of middels een 
onderneming waarmee de BAB via 
gemeenschappelijke bedrijfsvoering of 
gemeenschappelijke 
zeggenschapsuitoefening of door een 
aanmerkelijke rechtstreekse of middellijke 
deelneming verbonden is, portefeuilles 
beheren van AB's waarvan de beheerde 
activa, inclusief de activa die met 
hefboomfinanciering zijn verworven, niet 
uitkomen boven de drempel van 100 
miljoen EUR dan wel 500 miljoen EUR
wanneer de AB-portefeuille bestaat uit 
AB's zonder hefboomfinanciering en bij 
deze AB's gedurende een periode van vijf 
jaar vanaf de datum van oprichting van elk
AB geen terugbetalingsrechten kunnen 
worden uitgeoefend;

(a) BAB's die portefeuilles beheren van 
AB's waarvan de beheerde activa, inclusief 
de activa die met hefboomfinanciering zijn 
verworven, niet uitkomen boven de 
drempel van 100 miljoen EUR dan wel 1 
miljard EUR wanneer de AB-portefeuille
bestaat uit AB's (a) zonder 
hefboomfinanciering en (b) waarbij
gedurende een periode van vijf jaar vanaf 
de datum van oprichting van het AB geen 
terugbetalingsrechten kunnen worden 
uitgeoefend.
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Voor het berekenen van deze drempels:
(i) worden AB-portefeuilles die door de 
BAB worden beheerd of waarvan het 
beheer door de BAB is gedelegeerd aan 
een onderneming in dezelfde groep als de 
BAB, geaggregeerd; 
(ii) worden met betrekking tot AB's (a) 
zonder hefboomfinanciering en (b) 
waarbij gedurende een periode van vijf 
jaar vanaf de datum van oprichting van 
het AB geen terugbetalingsrechten 
kunnen worden uitgeoefend, de drempels 
toegepast op het totaal van de belangen 
van de beleggers in het AB en niet op het 
bedrag aan beheerde activa;

Or. en

Amendement 350
Olle Schmidt

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) BAB's die rechtstreeks of middels een 
onderneming waarmee de BAB via 
gemeenschappelijke bedrijfsvoering of 
gemeenschappelijke 
zeggenschapsuitoefening of door een 
aanmerkelijke rechtstreekse of middellijke 
deelneming verbonden is, portefeuilles 
beheren van AB's waarvan de beheerde 
activa, inclusief de activa die met 
hefboomfinanciering zijn verworven, niet 
uitkomen boven de drempel van 100 
miljoen EUR dan wel 500 miljoen EUR
wanneer de AB-portefeuille bestaat uit 
AB's zonder hefboomfinanciering en bij 
deze AB's gedurende een periode van vijf 
jaar vanaf de datum van oprichting van elk 
AB geen terugbetalingsrechten kunnen 
worden uitgeoefend;

(a) BAB's die rechtstreeks of middels een 
onderneming waarmee de BAB via 
gemeenschappelijke bedrijfsvoering of 
gemeenschappelijke 
zeggenschapsuitoefening of door een 
aanmerkelijke rechtstreekse of middellijke 
deelneming verbonden is, portefeuilles 
beheren van AB's waarvan de beheerde 
activa, inclusief de activa die met 
hefboomfinanciering zijn verworven, niet 
uitkomen boven de drempel van 500 
miljoen EUR dan wel 1 miljard EUR
wanneer de AB-portefeuille bestaat uit 
AB's zonder hefboomfinanciering en bij 
deze AB's gedurende een periode van vijf 
jaar vanaf de datum van eerste belegging 
in elk AB geen terugbetalingsrechten 
kunnen worden uitgeoefend; de BAB's 
moeten zich evenwel laten registreren in 
hun lidstaat van herkomst;
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Or. en

Motivering

De ongewilde nevenschade als gevolg van het onderhavige voorstel voor een richtlijn is niet 
verantwoord. Aangezien vele producten waarop de BAB-richtlijn betrekking heeft, afdoende 
zijn gereguleerd op nationaal niveau, moet de reguleringsinspanning preciezer worden 
afgestemd op het op verstandige wijze opvullen van de bestaande leemten in de regelgeving. 

Amendement 351
Marta Andreasen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) BAB's die rechtstreeks of middels een 
onderneming waarmee de BAB via 
gemeenschappelijke bedrijfsvoering of 
gemeenschappelijke 
zeggenschapsuitoefening of door een 
aanmerkelijke rechtstreekse of middellijke 
deelneming verbonden is, portefeuilles 
beheren van AB's waarvan de beheerde 
activa, inclusief de activa die met 
hefboomfinanciering zijn verworven, niet 
uitkomen boven de drempel van 100 
miljoen EUR dan wel 500 miljoen EUR
wanneer de AB-portefeuille bestaat uit 
AB's zonder hefboomfinanciering en bij 
deze AB's gedurende een periode van vijf 
jaar vanaf de datum van oprichting van elk 
AB geen terugbetalingsrechten kunnen 
worden uitgeoefend;

(a) BAB's die rechtstreeks of middels een 
onderneming waarmee de BAB via 
gemeenschappelijke bedrijfsvoering of 
gemeenschappelijke 
zeggenschapsuitoefening of door een 
aanmerkelijke rechtstreekse of middellijke 
deelneming verbonden is, portefeuilles 
beheren van AB's waarvan de beheerde 
activa, inclusief de activa die met 
hefboomfinanciering zijn verworven, niet 
uitkomen boven de drempel van 200 
miljoen EUR dan wel 1 miljard EUR
wanneer de AB-portefeuille bestaat uit 
AB's zonder hefboomfinanciering en bij 
deze AB's gedurende een periode van vijf 
jaar vanaf de datum van oprichting van elk 
AB geen terugbetalingsrechten kunnen 
worden uitgeoefend;

Or. en

Motivering

De lagere drempel voor beheerde activa zal een te verwaarlozen effect hebben op het 
systeemrisico waarop de richtlijn zich richt, maar zal leiden tot reguleringslasten voor 
kleinere fondsen die deze lasten het minst kunnen torsen. 
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Amendement 352
Thomas Mann

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) beheerondernemingen waaraan 
overeenkomstig het nationale recht een 
vergunning is verleend en die 
beheerdiensten verrichten voor nationaal 
gereguleerde instellingen voor collectieve 
belegging die hun producten alleen in 
hun lidstaat van herkomst verhandelen;

Or. en

Amendement 353
Pascal Canfin

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) in de Gemeenschap gevestigde BAB's 
die geen beheerdiensten verrichten voor 
AB's met zetel in de Gemeenschap en 
geen AB's in de Gemeenschap 
verhandelen;

Schrappen

Or. en

Motivering

Ongerechtvaardigd, gezien de nieuwe definitie van het toepassingsgebied in amendement 26.
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Amendement 354
Syed Kamall

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) in de Gemeenschap gevestigde BAB's 
die geen beheerdiensten verrichten voor
AB's met zetel in de Gemeenschap en geen 
AB's in de Gemeenschap verhandelen;

(b) in de Unie gevestigde BAB's die geen 
AB's met zetel in de Unie beheren en geen 
AB's in de Unie verhandelen naast de 
eventuele vrijstellingen voor onderhandse 
plaatsing die het nationale recht van een 
lidstaat AB's verleent;

Or. en

Motivering

We welcome the fact that both the Gauzès Report and the Swedish Presidency Compromise 
Proposal now seek to define management services more clearly. Member States should 
continue to have the ability to define private placement exemptions for offering AIF to classes 
of investors that do not require the protections of this Directive and AIFM – whether 
incorporated in the EU or not – should not be caught by the Directive if they do not market in 
the EU other than to such investors and do not manage AIF established or incorporated in the 
Community. We believe that this principle has been accepted in the Swedish Presidency 
Compromise Proposal and the Gauzès Report as a consequence of amendments to Article 4.  
We are of the view that retaining subparagraph (b) above, with the amendments suggested 
above, further clarifies the position. We welcome the revised definition of "marketing" and 
agree that an AIFM should only be treated as marketing if it initiates the offer.

Amendement 355
Sari Essayah

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) in de Gemeenschap gevestigde BAB's 
die geen beheerdiensten verrichten voor
AB's met zetel in de Gemeenschap en geen 
AB's in de Gemeenschap verhandelen;

(b) in de Unie gevestigde BAB's die geen 
AB's met zetel in de Unie beheren en geen 
AB's in de Unie verhandelen naast de 
eventuele vrijstellingen voor onderhandse 
plaatsing die het nationale recht van een 
lidstaat AB's verleent; 
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Or. en

Amendement 356
Wolf Klinz

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) in de Gemeenschap gevestigde BAB's 
die geen beheerdiensten verrichten voor
AB's met zetel in de Gemeenschap en geen 
AB's in de Gemeenschap verhandelen;

(b) in de Unie gevestigde BAB's die geen 
AB's met zetel in de Unie beheren en geen 
AB's in de Unie verhandelen;

Or. en

Motivering

Slechts één beheerder moet kunnen worden aangemerkt als de BAB die verantwoordelijk is 
voor de naleving van deze richtlijn.

Amendement 357
Peter Skinner

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) in de Gemeenschap gevestigde BAB's
die geen beheerdiensten verrichten voor
AB's met zetel in de Gemeenschap en geen 
AB's in de Gemeenschap verhandelen;

(b) beheer door een BAB van AB's die 
hun zetel niet in de Unie hebben en niet in 
de Unie worden verhandeld;

Or. en

Motivering

Alle fondsen uit derde landen zijn per definitie AB's. Als een BAB in de EU fondsen in derde 
landen beheert die niet in de EU worden verhandeld, hoeven op die activiteit geen EU-regels 
te worden toegepast omdat dat zou leiden tot lastige overlappingen van en tegenstrijdigheden 
tussen voorschriften, terwijl die activiteit geen internemarktdimensie bezit. Zo'n beperking zal 
alleen tot gevolg hebben dat beleggingsbeheerders uit de EU niet met beheerders van buiten 
de EU kunnen concurreren om opdrachten afkomstig van niet-EU-fondsen.
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Amendement 358
Sari Essayah

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) BAB's die uitsluitend 
beheerdiensten verrichten voor hun 
moederonderneming, hun 
dochterondernemingen of andere 
dochterondernemingen van hun 
moederonderneming;

Or. en

Amendement 359
Wolf Klinz, Carl Haglund

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) BAB's die uitsluitend voor hun 
moederonderneming of 
dochterondernemingen of andere 
dochterondernemingen van hun 
moederonderneming een of meer AB's 
beheren;

Or. en

Motivering

Om onbedoelde en onevenredige effecten te vermijden en de nevenschade te beperken, moet 
werk worden gemaakt van bepaalde beperkte vrijstellingen. Zo moet een vrijstelling gelden 
voor industriële holdings.
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Amendement 360
Thomas Mann

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) BAB's, voorzover zij een of meer 
AB's beheren met als enige beleggers de 
BAB's zelf of de moederondernemingen 
of de dochterondernemingen van de 
BAB's of andere dochterondernemingen 
van die moederondernemingen, mits 
geen van die beleggers zelf een AB is;

Or. en

Amendement 361
Udo Bullmann, Robert Goebbels

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) icbe's of hun beheer- of 
beleggingsmaatschappijen waaraan 
overeenkomstig Richtlijn 2009/…/EG (de 
Icbe-richtlijn) een vergunning is 
verleend;

Schrappen

Or. en

Amendement 362
Syed Kamall

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) icbe's of hun beheer- of (c) icbe's of hun beheer- of 
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beleggingsmaatschappijen waaraan 
overeenkomstig Richtlijn 2009/…/EG (de 
Icbe-richtlijn) een vergunning is verleend;

beleggingsmaatschappijen waaraan 
overeenkomstig Richtlijn 2009/65/EG een 
vergunning is verleend, voorzover de 
bewuste beheer- of 
beleggingsmaatschappijen geen AB's 
beheren;

Or. en

Motivering

Wij zijn het eens met het amendement dat in het verslag-Gauzès wordt voorgesteld.

Amendement 363
Syed Kamall

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) kredietinstellingen die vallen onder 
Richtlijn 2006/48/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 14 juni 2006 
betreffende de toegang tot en de 
uitoefening van de werkzaamheden van 
kredietinstellingen (herschikking);

Schrappen

Or. en

Motivering

Wij zijn het eens met de in het compromisvoorstel van het Zweedse voorzitterschap en in het 
verslag-Gauzès voorgestelde wijziging.   Een specifieke vrijstelling voor kredietinstellingen in 
het kader van deze richtlijn valt niet te rechtvaardigen – en zou een ongelijk speelveld creëren 
tussen de verschillende categorieën gereguleerde entiteiten. 

Amendement 364
Syed Kamall

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) instellingen die vallen onder Richtlijn (e) instellingen die vallen onder Richtlijn 
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2003/41/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 3 juni 2003 betreffende de 
werkzaamheden van en het toezicht op 
instellingen voor 
bedrijfspensioenvoorziening;

2003/41/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 3 juni 2003 betreffende de 
werkzaamheden van en het toezicht op 
instellingen voor 
bedrijfspensioenvoorziening (IBPV's), met 
inbegrip, waar van toepassing, van de 
vergunninghoudende lichamen die 
verantwoordelijk zijn voor het beheer van 
IBPV's en in hun naam handelen, als 
bedoeld in artikel 2, lid 1, van die 
richtlijn, of de aangewezen 
beleggingsbeheerders, als bedoeld in 
artikel 19, lid 1, van dezelfde richtlijn, 
voorzover zij geen in de Unie gevestigde
AB's beheren;

Or. en

Motivering

Wij zijn het eens met de in het compromisvoorstel van het Zweedse voorzitterschap 
voorgestelde wijziging. 

Amendement 365
Olle Schmidt

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) instellingen die vallen onder Richtlijn 
2003/41/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 3 juni 2003 betreffende de 
werkzaamheden van en het toezicht op 
instellingen voor 
bedrijfspensioenvoorziening;

(e) een instelling die valt onder artikel 2, 
lid 1, van Richtlijn 2003/41/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 3 juni 
2003 betreffende de werkzaamheden van 
en het toezicht op instellingen voor 
bedrijfspensioenvoorziening, met inbegrip 
van de in artikel 3 van die richtlijn 
bedoelde gevallen, maar met uitzondering 
van instellingen, als bedoeld in artikel 2, 
lid 2, onder b), van diezelfde richtlijn. Om 
voor de toepassing van deze richtlijn te 
bepalen of een instelling onder artikel 2, 
lid 1, van Richtlijn 2003/41/EG valt, wordt 
het feit dat een lidstaat die richtlijn uit 
hoofde van artikel 5 van Richtlijn 
2003/41/EG eventueel niet toepast, buiten 
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beschouwing gelaten;

Or. en

Motivering

Pensioenfondsen moeten van het toepassingsgebied van de richtlijn worden uitgesloten. De 
definitie moet zodanig worden aangepast dat kleine plaatselijke instellingen die niet onder de 
IBPV-richtlijn vallen omdat de nationale regering daarvoor heeft gekozen om de 
administratieve lasten te verminderen, niet verplicht worden een vergunning aan te vragen uit 
hoofde van de BAB-richtlijn.

Amendement 366
Othmar Karas

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) instellingen die vallen onder Richtlijn 
2003/41/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 3 juni 2003 betreffende de 
werkzaamheden van en het toezicht op 
instellingen voor 
bedrijfspensioenvoorziening;

(e) een instelling die valt onder artikel 2, 
lid 1, van Richtlijn 2003/41/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 3 juni 
2003 betreffende de werkzaamheden van 
en het toezicht op instellingen voor 
bedrijfspensioenvoorziening, met inbegrip 
van de in artikel 3 van die richtlijn 
bedoelde gevallen, maar met uitzondering 
van instellingen, als bedoeld in artikel 2, 
lid 2, onder b), van diezelfde richtlijn. Om 
voor de toepassing van deze richtlijn te 
bepalen of een instelling onder artikel 2, 
lid 1, van Richtlijn 2003/41/EG valt, wordt 
het feit dat een lidstaat die richtlijn uit 
hoofde van artikel 5 van Richtlijn 
2003/41/EG eventueel niet toepast, buiten 
beschouwing gelaten; 

Or. en

Motivering

De definitie moet zodanig worden aangepast dat kleine plaatselijke instellingen die niet onder 
de IBPV-richtlijn vallen omdat de nationale regering daarvoor heeft gekozen om de 
administratieve lasten te verminderen, niet verplicht worden een vergunning aan te vragen uit 
hoofde van de BAB-richtlijn.
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Amendement 367
Pascal Canfin

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) instellingen die vallen onder Richtlijn 
2003/41/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 3 juni 2003 betreffende de 
werkzaamheden van en het toezicht op 
instellingen voor 
bedrijfspensioenvoorziening;

(e) instellingen die vallen onder Richtlijn 
2003/41/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 3 juni 2003 betreffende de 
werkzaamheden van en het toezicht op 
instellingen voor 
bedrijfspensioenvoorziening, mits zij niet 
als AB fungeren;

Or. en

Motivering

Pensioenfondsen die als AB fungeren, moeten onder de richtlijn vallen.

Amendement 368
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) instellingen die 2003/41/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 3 
juni 2003 betreffende de werkzaamheden 
van en het toezicht op instellingen voor 
bedrijfspensioenvoorziening;

(e) nationale, regionale en lokale 
overheden en instanties of instellingen die 
fondsen beheren waarmee 
socialezekerheids- en pensioenstelsels 
worden ondersteund;

Or. en

Motivering

Om te waarborgen dat openbare en niet-openbare instellingen en instanties die 
verantwoordelijk zijn voor de socialezekerheids- en pensioenstelsels (waaronder instellingen 
voor bedrijfspensioenvoorziening), niet onder het toepassingsgebied van de BAB-richtlijn 
vallen.
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Amendement 369
Wolf Klinz, Carl Haglund

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f bis) nationale, regionale en lokale 
overheden en door de overheid beheerde 
beleggingsconstructies en instanties of 
instellingen die fondsen beheren waarmee 
socialezekerheids- en pensioenstelsels 
worden ondersteund;

Or. en

Motivering

Overheidsinstanties en de socialezekerheids- en pensioenstelsels moeten worden vrijgesteld.

Amendement 370
Syed Kamall

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f bis) personen of entiteiten, voorzover zij 
uitsluitend voor eigen rekening beleggen;

Or. en

Motivering

Wij zijn het eens met het beginsel dat ten grondslag ligt aan de nieuwe letter f bis) in het 
verslag-Gauzès, maar begrijpen niet waarom dit beperkt zou moeten blijven tot bepaalde 
categorieën entiteiten. Elke persoon of entiteit die uitsluitend voor eigen rekening handelt, 
moet van de werkingssfeer van de richtlijn worden uitgesloten.
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Amendement 371
Olle Schmidt, Carl Haglund

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g bis) BAB's die private-equityfondsen of 
fondsen van het closed-end-type beheren;

Or. en

Motivering

De invoering van een grandfather-clausule waarmee bestaande private-equity-BAB's en 
private-equity-AB's worden vrijgesteld, is absoluut noodzakelijk omdat de voorwaarden die 
bestaande private-equity-AB's kennen, tot stand zijn gekomen zonder dat is gelet op de kosten 
en verplichtingen die voor AB's uit de richtlijn zullen voortvloeien.  Omdat kleine private-
equity-AB's geen invloed hebben op de interne markt, waarschijnlijk geen profijt zullen 
hebben van paspoortrechten en vermoedelijk te kampen zullen hebben met nalevingslasten en 
hogere kosten, moeten dergelijke AB's worden vrijgesteld van toepassing van de richtlijn.

Amendement 372
Olle Schmidt

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g ter) beheerondernemingen waaraan 
overeenkomstig het nationale recht een 
vergunning is verleend en die 
beheerdiensten verrichten voor nationaal 
gereguleerde instellingen voor collectieve 
belegging die hun producten alleen in 
hun lidstaat van herkomst verhandelen;

Or. en

Motivering

Van zuiver nationale AB's gaat geen systeemrisico uit omdat dit vaak streng gereguleerde 
retailfondsen zijn, die veelal op een soortgelijke wijze worden beheerd als icbe's.
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Amendement 373
Olle Schmidt

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g quater) nationaal gereguleerde 
instellingen voor collectieve belegging die 
hun producten alleen in hun lidstaat van 
herkomst verhandelen;

Or. en

Motivering

Van zuiver nationale AB's gaat geen systeemrisico uit omdat dit vaak streng gereguleerde 
retailfondsen zijn, die veelal op een soortgelijke wijze worden beheerd als icbe's.

Amendement 374
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 2 – letter g quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g quinquies) BAB's die uitsluitend 
beheerdiensten verrichten voor hun 
moederonderneming, hun 
dochterondernemingen of andere 
dochterondernemingen van hun 
moederonderneming;

Or. en

Motivering

Uitsluiting van vermogensbeheerders die geen diensten aan derden verlenen.
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Amendement 375
Olle Schmidt, Carl Haglund

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 2 – letter g sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g sexies) ondernemingen onder 
zelfbeheer die hun aandeelhouders geen 
terugbetalings- of inkooprechten 
verlenen, die voor de langere termijn 
vooral in effecten investeren, die niet of 
slechts beperkt gebruik maken van 
hefboomfinanciering en waarvan de 
aandelen worden verhandeld op een 
gereglementeerde markt in de EU.

Or. en

Motivering

In the case of listed, closed-ended companies which use no or only limited leverage and invest 
for the longer term predominantly in transferable securities, the risks and objectives cited by 
the European Commission in proposing the new Directive are either inapplicable (e.g. 
liquidity risk or excessive leverage) or already addressed by the current regulatory 
framework (e.g. investor protection is sufficiently secured by existing EU regulations which 
apply to listed companies such as the Transparency or the Prospectus Directives). These 
companies do not pose systemic risks to financial markets and should be exempt in the same 
way that other listed trading or holding companies, which take minority stakes in other 
businesses and have common structural characteristics (e.g. governance structure), are not 
intended to be covered by the Directive. The proposed exclusion is sufficiently narrow so as to 
not to provide a loophole for other AIFMs to circumvent the legislation.

Amendement 376
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 2 – letter g septies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g septies) 
werknemersparticipatieplannen.

Or. en
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Motivering

Werknemersparticipatieplannen moeten van het toepassingsgebied van de richtlijn worden 
uitgesloten.

Amendement 377
Wolf Klinz, Carl Haglund

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 2 – letter g septies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g septies) 
werknemersparticipatieplannen.

Or. en

Motivering

Werknemersparticipatieplannen moeten worden vrijgesteld.

Amendement 378
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 2 – letter g septies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g septies) 
werknemersparticipatieplannen.

Or. en

Amendement 379
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 2 – letter g septies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g septies) 
werknemersparticipatieplannen;
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Or. en

Motivering

Wij zijn het eens met de in het compromisvoorstel van het Zweedse voorzitterschap en in het 
verslag-Gauzès voorgestelde wijzigingen. 

Amendement 380
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 2 – letter g octies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g octies) BAB's ten aanzien van AB's 
waarvan alle beleggers vroegere of 
huidige leden, aandeelhouders, 
directeuren, functionarissen, stafleden of 
werknemers van de BAB of een lid van 
zijn groep zijn en/of advies of diensten 
verstrekken aan het AB of de BAB en/of 
de BAB en de ondernemingen van zijn 
groep en/of andere, in het kader van 
werkgelegenheidsregelingen toegestane 
begunstigden;

Or. en

Motivering

It is necessary to provide exclusion for employee share schemes. It is also normal, and 
frequently required by investors that AIFM and their group members and their respective 
employees should co-invest with funds they manage, particularly in relation to Private Equity 
Funds. This does not require regulation and investor protections of the kind appropriate for 
third party investors. Like other employee share schemes (which would also benefit from this 
exclusion) such arrangements should be encouraged as aligning the interests of staff and 
investors and encouraging the commitment of employees without subjecting them to further 
regulation.
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Amendement 381
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 2 – letter g nonies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g nonies) door nationale, regionale en 
lokale overheden gecontroleerde 
instellingen en organisaties en 
instellingen die fondsen beheren waarmee 
socialezekerheids- en pensioenstelsels 
worden ondersteund, als deze instellingen 
of organisaties een of meer AB's beheren.

Or. en

Motivering

Publiek risicokapitaal moet worden uitgesloten van het toepassingsgebied.

Amendement 382
Thomas Mann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 2 – letter g decies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g decies) collectieve ondernemingen die 
adequaat gereguleerd worden door het 
relevante nationale recht van de lidstaat 
waar zij hun zetel hebben, en waarvan de 
producten alleen in die lidstaat worden 
verhandeld;

Or. en

Motivering
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Amendement 383
Thomas Mann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 2 – letter g undecies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g undecies) special purpose vehicles die 
worden opgezet met het doel bepaalde 
activa te effectiseren.

Or. en

Amendement 384
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 2 – letter g undecies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g undecies) special purpose vehicles voor 
effectisering.

Or. en

Motivering

Wij zijn het eens met de in het compromisvoorstel van het Zweedse voorzitterschap en in het 
verslag-Gauzès voorgestelde wijzigingen. 

Amendement 385
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 2 – letter g duodecies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g duodecies) industriële holdings 
waarvan de aandelen op een 
gereglementeerde markt in de EU worden 
verhandeld, voorzover zij in het bezit zijn 
van aandelen in hun 
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dochterondernemingen of verbonden 
ondernemingen waarop zij een 
beheersende invloed hebben, ter 
uitvoering van een industriële 
bedrijfsstrategie.

Or. en

Motivering

Het toepassingsgebied moet zich beperken tot BAB's die een systeemrisico vormen, anders 
wordt het moeilijk het beoogde toezicht behoorlijk uit te oefenen. Industriële holdings zijn 
eigenaars op lange termijn zonder gepland exittijdstip en met een industriële aanpak van hun 
deelnemingen. Deze ondernemingen vormen geen systeemrisico en vallen, als ze 
beursgenoteerd zijn, onder het bestaande EU-vennootschapsrecht, de nationale regelgeving 
en de regels in verband met de beursnotering, die de beleggers effectieve bescherming bieden. 
Zij moeten worden vrijgesteld.

Amendement 386
Marta Andreasen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 2 – letter g terdecies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g terdecies) beursgenoteerde 
beleggingstrusts van het closed-end-type.

Or. en

Motivering

Beursgenoteerde ondernemingen die met beleggingstrusts van het closed-end-type werken, 
hebben geen BAB en worden door werknemers beheerd. De raad van beheer, die 
verantwoording moet afleggen aan de aandeelhouders, is verantwoordelijk voor de risico- en 
beleggingsstrategie.
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Amendement 387
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 2 – letter g quaterdecies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g quaterdecies) BAB's, voorzover zij een 
of meer AB's beheren met als enige 
beleggers de moederondernemingen of de 
dochterondernemingen van de BAB's of 
andere dochterondernemingen van die 
moederondernemingen, mits geen van die 
beleggers zelf een AB is.

Or. en

Motivering

Een uitzonderingsclausule voor beheerders is gerechtvaardigd wanneer zij beleggingen uit 
dezelfde groep beheren. Er treedt geen bijkomend risico voor de financiële markten op. Deze 
fondsen worden vaak binnen banken- of verzekeringsgroepen gebruikt en deze financiële 
instellingen moeten al op grond van de wetgeving inzake het financieel toezicht voorzieningen 
tegen risico's treffen. In een dergelijke situatie, waarin binnen dezelfde groep wordt belegd, is 
verdere bescherming van de beleggers niet nodig.

Amendement 388
Burkhard Balz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 2 – letter g quaterdecies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g quaterdecies) BAB's, voorzover zij een 
of meer AB's beheren met als enige 
beleggers de moederondernemingen of de 
dochterondernemingen van de BAB's of 
andere dochterondernemingen van die 
moederondernemingen, mits geen van die 
beleggers zelf een AB is.

Or. en
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Motivering

Een uitzonderingsclausule voor beheerders is gerechtvaardigd wanneer zij beleggingen uit 
dezelfde groep beheren. Er treedt geen bijkomend risico voor de financiële markten op. Deze 
fondsen worden vaak binnen banken- of verzekeringsgroepen gebruikt en deze financiële 
instellingen moeten al op grond van de wetgeving inzake het financieel toezicht voorzieningen 
tegen risico's treffen. In een dergelijke situatie, waarin binnen dezelfde groep wordt belegd, is 
verdere bescherming van de beleggers niet nodig.

Amendement 389
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 2 – letter g quaterdecies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g quaterdecies) BAB's, voorzover zij een 
of meer AB's beheren met als enige 
beleggers de BAB's zelf of de directe of 
indirecte moederondernemingen of 
dochterondernemingen van de BAB's of 
andere dochterondernemingen van die 
directe of indirecte 
moederondernemingen;

Or. en

Motivering

We broadly agree with the new subparagraph (ba) proposed in the Swedish Presidency 
Compromise Proposal (which we set out as a new subparagraph above) with the final caveat 
"provided that none of those investors itself is an AIF" removed. AIFM that operate AIF for 
their own account or for investment solely by other group companies should not be subject to 
the requirements of the Directive. However, we do not see the need for an exclusion for 
investors that are themselves AIF – where appropriate, those AIF would themselves be caught 
by the Directive and we do not see the need for both levels to be regulated.
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Amendement 390
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 2 – letter g quindecies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g quindecies) BAB's die volgens het 
nationaal recht gemachtigd zijn 
beheerdiensten te verstrekken aan AB's 
die alleen in de lidstaat van herkomst 
worden verhandeld;

Or. en

Amendement 391
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 2 – letter g sexdecies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g sexdecies) BAB's die alleen instellingen 
voor collectieve belegging beheren die 
uitsluitend beleggen in aandelen of 
andere effecten die recht geven op 
kapitaalbezit in een niet-beursgenoteerde 
onderneming, of soortgelijke 
beursgenoteerde effecten, mits zij zich 
ertoe verplichten deze beursgenoteerde 
effecten ten minste [een jaar] in bezit te 
houden.

Or. en
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Amendement 392
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 2 – letter g septdecies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g septdecies) beheerondernemingen 
waaraan overeenkomstig het nationale 
recht een vergunning is verleend en die 
beheerdiensten verrichten voor nationaal 
gereguleerde instellingen voor collectieve
belegging die hun producten alleen in 
hun lidstaat van herkomst verhandelen;

Or. en

Motivering

Amendement 393
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 2 – letter g septdecies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g septdecies) beheerondernemingen 
waaraan overeenkomstig het nationale 
recht een vergunning is verleend en die 
beheerdiensten verrichten voor nationaal 
gereguleerde instellingen voor collectieve 
belegging die hun producten alleen in 
hun lidstaat van herkomst verhandelen;

Or. en

Motivering

Aangezien er geen aantoonbare behoefte bestaat aan EU-regelgeving voor het zuiver 
nationale beheer van gereguleerde beleggingsfondsen zonder systeemrelevantie en hun 
handelsactiviteiten op de eigen markt, geeft de ontwerprichtlijn aanleiding tot bezorgdheid 
met betrekking tot het subsidiariteitsbeginsel, zoals verankerd in artikel 5, lid 2, van het 
Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (EG-Verdrag).
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Amendement 394
Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 2 – letter g septdecies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g septdecies) beheerondernemingen 
waaraan overeenkomstig het nationale 
recht een vergunning is verleend en die 
beheerdiensten verrichten voor nationaal 
gereguleerde instellingen voor collectieve 
belegging die hun producten alleen in 
hun lidstaat van herkomst verhandelen;

Or. en

Motivering

Toepassing van het subsidiariteitsbeginsel (artikel 5, lid 2, van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie). Zuiver nationale AB's zonder grensoverschrijdende distributie en hun 
beheerders moeten buiten het toepassingsgebied vallen. 

Amendement 395
Burkhard Balz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 2 – letter g septdecies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g septdecies) beheerondernemingen 
waaraan overeenkomstig het nationale 
recht een vergunning is verleend en die 
beheerdiensten verrichten voor nationaal 
gereguleerde instellingen voor collectieve 
belegging met maximaal vijf beleggers die 
hun producten alleen in hun lidstaat van 
herkomst verhandelen;

Or. en
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Motivering

Bij fondsen met een beperkt aantal beleggers kunnen individuele contractuele regelingen 
worden getroffen. BAB's die fondsen met maximaal vijf beleggers beheren en deze alleen 
nationaal verhandelen, moeten daarom worden uitgezonderd van het toepassingsgebied van 
de BAB-richtlijn, als zij aan effectieve nationale regelgeving onderworpen zijn.

Amendement 396
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 2 – letter g octodecies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g octodecies) nationale centrale banken;

Or. en

Amendement 397
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 2 – letter g octodecies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g octodecies) nationale centrale banken;

Or. en

Amendement 398
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 2 – letter g octodecies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g octodecies) nationale centrale banken;

Or. en
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Motivering

Wij zijn het eens met de in het compromisvoorstel van het Zweedse voorzitterschap en in het 
verslag-Gauzès voorgestelde wijzigingen. 

Amendement 399
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 2 – letter g novodecies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g novodecies) nationale, regionale en 
lokale overheden en door de overheid 
beheerde beleggingsconstructies en 
instanties of instellingen die fondsen 
beheren waarmee socialezekerheids- en 
pensioenstelsels worden ondersteund, als 
deze instellingen of organisaties een of 
meer AB's beheren;

Or. en

Amendement 400
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 2 – letter g vicies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g vicies) nationale, regionale en lokale 
overheden en instanties of instellingen die 
fondsen beheren waarmee 
socialezekerheids- en pensioenstelsels 
worden ondersteund;

Or. en

Motivering

Wij zijn het eens met de in het compromisvoorstel van het Zweedse voorzitterschap en in het 
verslag-Gauzès voorgestelde wijzigingen. 
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Amendement 401
Wolf Klinz, Carl Haglund

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 2 – letter g unvicies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g unvicies) BAB's die uitsluitend 
beleggingsproducten beheren waarvoor 
overeenkomstig het nationale recht een 
vergunning is verleend en die alleen 
nationaal worden verkocht op het 
grondgebied van een lidstaat;

Or. en

Motivering

 Om onbedoelde en onevenredige effecten te vermijden en de nevenschade te beperken, moet 
werk worden gemaakt van bepaalde beperkte vrijstellingen. Het belangrijkste is dat nationale 
producten buiten het toepassingsgebied moeten blijven omdat zij nationaal gereguleerd zijn 
en alleen nationaal worden verkocht, geen potentieel systeemrisico opleveren en een 
adequate consumentenbescherming bieden.

Amendement 402
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 2 – letter g duovicies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g duovicies) industriële holdings waarvan 
de aandelen op een gereglementeerde 
markt in de EU worden verhandeld, 
voorzover zij aandelen in hun 
dochterondernemingen of verbonden 
ondernemingen bezitten ter uitvoering van 
een industriële bedrijfsstrategie;

Or. en

Motivering

Industrial holding companies are long term owners without a planned exit horizon and have 
an industrial approach to their holdings – whether as holding companies of industrial 
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conglomerates or as industrial investment companies. Such companies pose limited systemic 
risk and, insofar as they are listed, are subject to existing EU Company Law, national 
regulation and stock exchange listing rules, which provides effective protection for investors. 
Industrial holding companies which are more industrial than trading oriented in their 
investments should therefore be exempted from the scope of the Directive.

Amendement 403
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 2 – letter g tervicies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g tervicies) BAB's, voorzover zij een 
onderneming zijn die de bedrijfsstrategie 
heeft om beheersende of invloedrijke 
aandelenposities in te nemen in een of 
meer dochterondernemingen of 
verbonden ondernemingen en niet is 
opgericht met als voornaamste doel voor 
haar beleggers rendement te genereren 
door haar dochterondernemingen of 
verbonden ondernemingen binnen een 
bepaalde termijn af te stoten;

Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt meer proportionaliteit in de richtlijn beoogd, zodat geen schade 
wordt toegebracht aan kleine spelers die voor het systeem niet van belang zijn.

Amendement 404
Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 2 – letter g quatervicies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g quatervicies) AB's onder zelfbeheer met 
rechtspersoonlijkheid die hun 
aandeelhouders geen terugbetalings- of 
inkooprechten verlenen, vooral beleggen 
in effecten, niet of slechts beperkt gebruik 
maken van hefboomfinanciering en 
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waarvan de aandelen worden verhandeld 
op een gereglementeerde markt in de 
Europese Unie;

Or. en

Motivering

De voorgestelde richtlijn sluit niet goed aan bij bepaalde traditionelere 
beleggingsmaatschappijen en portefeuilleondernemingen die weliswaar niet als icbe zijn 
geregistreerd, maar op gereglementeerde markten worden verhandeld, hun aandeelhouders 
geen terugbetalings- of inkooprechten verlenen en niet of slechts beperkt gebruik maken van 
hefboomfinanciering. Verder zijn de risico's en doelstellingen die de basis van de 
ontwerprichtlijn vormen en voor echte AB's ook reëel zijn, in het geval van 
beleggingsmaatschappijen en portefeuilleondernemingen hetzij niet van toepassing (bijv. 
liquiditeitsrisico) hetzij in het regelgevingskader al geregeld (bijv. transparantie).

Amendement 405
José Manuel García-Margallo y Marfil, Emilio Menéndez del Valle, Pablo Zalba 
Bidegain

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 2 – letter g quatervicies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g quatervicies) AB's onder zelfbeheer met 
rechtspersoonlijkheid die hun 
aandeelhouders geen terugbetalings- of 
inkooprechten verlenen, vooral beleggen 
in effecten, niet of slechts beperkt gebruik 
maken van hefboomfinanciering en 
waarvan de aandelen worden verhandeld 
op een gereglementeerde markt in de 
Europese Unie;

Or. en

Motivering

The draft AIFM Directive has been crafted bearing in mind genuine AIF like hedge funds or 
private equity funds, which do not have legal personality and are managed by AIFM which 
manages simultaneously several funds. For these arche-typical AIF it makes sense that the 
Directive requires the interposition of a single depositary. This approach seems however 
unnecessary and burdensome for traditional investment or portfolio companies which have 
legal personality as independent companies, are internally-managed, are traded on a 
regulated market and, thus, are already subject to strict standards on auditing, accounting 
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and risk control.

Amendement 406
Olle Schmidt, Carl Haglund

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 2 – letter g quinvicies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g quinvicies) ondernemingen onder 
zelfbeheer die hun aandeelhouders geen 
terugbetalings- of inkooprechten 
verlenen, die voor de langere termijn 
vooral in effecten investeren, die niet of 
slechts beperkt gebruik maken van 
hefboomfinanciering en waarvan de 
aandelen worden verhandeld op een 
gereglementeerde markt in de EU;

Or. en

Motivering

In the case of listed, closed-ended companies which use no or only limited leverage and invest 
for the longer term predominantly in transferable securities, the risks and objectives cited by 
the European Commission in proposing the new Directive are either inapplicable (e.g. 
liquidity risk or excessive leverage) or already addressed by the current regulatory 
framework (e.g. investor protection is sufficiently secured by existing EU regulations which 
apply to listed companies such as the Transparency or the Prospectus Directives). These 
companies do not pose systemic risks to financial markets and should be exempt in the same 
way that other listed trading or holding companies, which take minority stakes in other 
businesses and have common structural characteristics (e.g. governance structure), are not 
intended to be covered by the Directive. The proposed exclusion is sufficiently narrow so as to 
not to provide a loophole for other AIFMs to circumvent the legislation

Amendment 407
Syed Kamall

Proposal for a directive
Artikel 2 – lid 2 – letter g quinvicies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g quinvicies) BAB's, voorzover zij AB's 
onder zelfbeheer beheren die hun 
aandeelhouders geen terugbetalings- of 
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inkooprechten verlenen, vooral in effecten 
investeren, niet of slechts beperkt gebruik 
maken van hefboomfinanciering en 
waarvan de aandelen worden verhandeld 
op een gereglementeerde markt in de EU;

Or. en

Motivering

Dit amendement is een rechtstreeks uitvloeisel van het Protocol betreffende de toepassing van 
het subsidiariteits- en het evenredigheidsbeginsel, dat in artikel 5 bepaalt dat er in Europese 
ontwerpwetgeving op moeten worden toegezien dat de lasten voor de marktdeelnemers "tot 
een minimum moeten worden beperkt en evenredig moeten zijn met het te bereiken doel". Dat 
de nieuwe BAB-richtlijn geldt voor bestaande Britse beleggingstrusts, is een ongelukkig, 
onbedoeld neveneffect van de "alomvattende" benadering waarvoor de Commissie bij de 
opstelling van de richtlijn heeft gekozen, en staat niet in verhouding tot de doelstellingen van 
die richtlijn.

Amendement 408
Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 2 – letter g sexvicies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g sexvicies) BAB's die uitsluitend voor 
hun moederonderneming of 
dochterondernemingen of andere 
dochterondernemingen van hun 
moederonderneming een of meer AB's 
beheren en instellingen voor collectieve 
belegging van het closed-end-type die op 
een gereglementeerde markt genoteerd 
staan en vallen onder Richtlijn 
2001/34/EG, Richtlijn 2004/109/EG of 
Richtlijn 2003/71/EG.

Or. en

Motivering

BAB's die zuiver en alleen voor hun moederonderneming of hun dochterondernemingen AB's 
beheren, zijn geen instellingen voor collectieve belegging en moeten niet onder deze richtlijn 
vallen. Instellingen voor collectieve belegging van het closed-end-type zijn al geregeld in de 
richtlijn kapitaalvereisten, de transparantierichtlijn en de prospectusrichtlijn en moeten 
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daarom hier ook buiten beschouwing blijven. Die richtlijnen dienen door de Commissie te 
worden herzien om een horizontale benadering te garanderen en regelgevingsarbitrage te 
voorkomen.

Amendement 409
Sirpa Pietikäinen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Alleen hoofdstuk V, afdeling 2 bis, 
van deze richtlijn is van toepassing op 
BAB´s die AB-portefeuilles beheren 
waarvan de beheerde activa de grens van 
1 miljard EUR niet overschrijden indien 
de AB-portefeuille bestaat uit AB's zonder 
hefboomfinanciering en bij deze AB's 
gedurende een periode van vijf jaar vanaf 
de datum van oprichting van elk AB geen 
terugbetalingsrechten kunnen worden 
uitgeoefend. Voor het berekenen van deze 
drempels:
(i) worden AB-portefeuilles die door de 
BAB worden beheerd of waarvan het 
beheer door de BAB is gedelegeerd, 
geaggregeerd, maar worden portefeuilles 
die de BAB in het kader van delegatie 
beheert, buiten beschouwing gelaten;
(ii) worden de drempels toegepast op het 
totaal van de belangen van de beleggers in 
het AB en niet op het bedrag aan 
beheerde activa.
Een BAB waaraan overeenkomstig deze 
richtlijn een vergunning is verleend om 
voor een of meer AB's beheerdiensten te 
verrichten, is onder de in hoofdstuk VI en, 
in voorkomend geval, artikel 35 
vastgelegde voorwaarden ook gerechtigd 
om aandelen of rechten van deelneming 
in deze AB's te verhandelen aan 
professionele beleggers in de Unie.

Or. en



PE438.497v02-00 62/121 AM\806449NL.doc

NL

Motivering

BAB's die portefeuilles beheren van AB's zonder hefboomfinanciering en met minder dan 1 
miljard euro aan beheerde activa, moeten niet aan alle in deze richtlijn gestelde 
verplichtingen worden onderworpen. De regelgeving voor die BAB's dient zeer zorgvuldig te 
worden toegesneden op de beperkte risico's die zij opleveren.

Amendement 410
Corien Wortmann-Kool

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. Deze richtlijn is niet van toepassing 
op BAB's, voorzover zij een of meer AB's 
beheren met als enige beleggers i) de 
BAB's zelf, ii) de moederondernemingen 
of dochterondernemingen van de BAB's, 
iii) andere dochterondernemingen van die 
moederondernemingen of iv) 
pensioenfondsen die banden hebben met 
de onder i), ii) en iii) genoemde 
instellingen en waaraan die instellingen 
pensioenpremies afdragen, mits geen van 
die beleggers zelf een AB is.

Or. en

Motivering

Het aanbieden van financiële diensten binnen een groep ondernemingen is historisch gezien 
altijd buiten de werkingssfeer van de Europese financiële wetgeving gehouden. Een dergelijke 
vrijstelling zal voor veel multinationals in de Europese Unie nuttig zijn, mits duidelijk is dat 
hun bedrijfspensioenfondsen onder deze vrijstelling vallen.

Amendement 411
Wolf Klinz, Carl Haglund

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 quater. Voor BAB's die niet systemisch 
relevant zijn, zijn alleen de artikelen 6 bis, 
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19 tot 21 en 40 tot 44 van deze richtlijn 
van toepassing. 

Or. en

Motivering

De hoofdprioriteit met deze richtlijn is systeemrisico's te ondervangen. Om ongewilde 
nevenschade te voorkomen als gevolg van het feit dat één maatregel wordt vastgesteld voor 
iedereen, moeten kleinere BAB's alleen verplicht worden zich te laten registreren en de 
transparantieverplichtingen van de artikelen 19-21 na te leven.

Amendement 412
Olle Schmidt

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 quater. Voor BAB's die niet systemisch 
relevant zijn, zijn alleen de artikelen 6 bis, 
19 tot 21 en 40 tot 44 van deze richtlijn 
van toepassing. 

Or. en

Motivering

De hoofdprioriteit met deze richtlijn is systeemrisico's te ondervangen. Om ongewilde 
nevenschade te voorkomen als gevolg van het feit dat één maatregel wordt vastgesteld voor 
iedereen, moeten kleinere BAB's alleen verplicht worden zich te laten registreren en de 
transparantieverplichtingen van de artikelen 19-21 na te leven.

Amendement 413
Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 2 bis
Specifieke bepalingen voor AB's onder 
zelfbeheer die worden verhandeld op 

gereglementeerde markten 
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Voor AB's onder zelfbeheer waarvan de 
aandelen worden verhandeld op een 
gereglementeerde markt in de EU, die 
hun aandeelhouders geen inkoop- of 
terugbetalingsrechten verlenen, die vooral 
investeren in effecten en die geen of zeer 
beperkt gebruik maken van 
hefboomfinanciering, gelden de volgende 
specifieke bepalingen.
1. Artikel 6, lid 1, onder c), is alleen van 
toepassing op de aandeelhouders met een 
gekwalificeerde deelneming die 
vertegenwoordigd zijn in de raad van 
bestuur van de AB of op een andere 
manier invloed op de raad van bestuur of 
de directie van de AB kunnen uitoefenen 
of proberen uit te oefenen.
2. Artikel 12 is niet van toepassing.
3. Voor de bedoelde AB's gelden de 
boekhoudkundige normen en de 
waarderingsregels die gelden voor 
bedrijven die op gereglementeerde 
markten worden verhandeld, in plaats van 
artikel 16 [waardering van BAB's]. 
4. Artikel 17 is alleen van toepassing op 
aandelen en andere effecten die op 
georganiseerde of gereglementeerde 
markten worden verhandeld. AB's onder 
zelfbeheer hebben het recht een beroep te 
doen meer dan één depositaris of 
bewaarder. 

Or. en

Motivering

Met deze bepaling wordt het specifieke karakter van AB's onder zelfbeheer behouden, zodat 
een betere toepassing van deze richtlijn gegarandeerd is.
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Amendement 414
Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten zorgen ervoor dat BAB's 
die de in lid 2, onder a), genoemde 
drempel niet halen, toch mogen worden 
behandeld als BAB's die onder deze 
richtlijn vallen.

Schrappen

Or. en

Motivering

De regulering van hedgefondsen en private equity moet gelden voor alle fondsen en 
beheerders ervan, zonder achterpoortjes. De veronderstelling dat private-equityfondsen geen 
gebruik van hefboomfinanciering maken, zodat hogere drempels verantwoord zijn, is 
onrealistisch. Drempels en de minimisuitzonderingen zijn stimulansen voor creatief 
boekhouden door BAB's om de regulering te ontwijken. 

Amendement 415
Bernd Lange

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten zorgen ervoor dat BAB's 
die de in lid 2, onder a), genoemde 
drempel niet halen, toch mogen worden 
behandeld als BAB's die onder deze 
richtlijn vallen.

Schrappen

Or. en

Motivering

De regulering van hedgefondsen en private equity moet gelden voor alle fondsen en 
beheerders ervan, zonder achterpoortjes. De veronderstelling dat private-equityfondsen geen 
gebruik van hefboomfinanciering maken, zodat hogere drempels verantwoord zijn, is 
onrealistisch. Drempels en de minimisuitzonderingen zijn stimulansen voor creatief 
boekhouden door BAB's om de regulering te ontwijken.
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Amendement 416
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten zorgen ervoor dat BAB's 
die de in lid 2, onder a), genoemde 
drempel niet halen, toch mogen worden 
behandeld als BAB's die onder deze 
richtlijn vallen.

Schrappen

Or. en

Motivering

De drempels worden geschrapt, zie het amendement op artikel 2, lid 2.

Amendement 417
Pascal Canfin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten zorgen ervoor dat BAB's 
die de in lid 2, onder a), genoemde 
drempel niet halen, toch mogen worden 
behandeld als BAB's die onder deze 
richtlijn vallen.

Schrappen

Or. en

Motivering

De drempels zijn geschrapt met amendement 27.
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Amendement 418
Hans-Peter Martin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten zorgen ervoor dat BAB's 
die de in lid 2, onder a), genoemde 
drempel niet halen, toch mogen worden 
behandeld als BAB's die onder deze 
richtlijn vallen.

Schrappen

Or. de

Amendement 419
Wolf Klinz, Carl Haglund

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten zorgen ervoor dat BAB's die 
de in lid 2, onder a), genoemde drempel 
niet halen, toch mogen worden behandeld 
als BAB's die onder deze richtlijn vallen.

3. De lidstaten zorgen ervoor dat BAB's die 
zijn uitgesloten overeenkomstig lid 2,
onder b bis), of vallen onder de lichtere 
regeling in lid 2 bis, toch vrijwillig mogen 
worden behandeld als BAB's die onder 
deze richtlijn vallen.

Or. en

Motivering

Er moet een opt-in-mogelijkheid bestaan.
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Amendement 420
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten zorgen ervoor dat BAB's die 
de in lid 2, onder a), genoemde drempel 
niet halen, toch mogen worden behandeld 
als BAB's die onder deze richtlijn vallen.

3. De lidstaten zorgen ervoor dat BAB's die 
de in lid 2, onder a), genoemde drempel 
niet halen, overeenkomstig deze richtlijn 
rechten van deelneming of aandelen in 
een AB aan professionele beleggers in de 
Gemeenschap mogen verhandelen, op 
voorwaarde dat zij een vergunning 
hebben overeenkomstig de nationale wet 
van hun lidstaat van herkomst en zij de 
bevoegde autoriteiten van deze lidstaat de 
in de artikelen 31 en 33 bedoelde 
informatie en de beleggers de in artikel 20 
bedoelde informatie verstrekken.

Or. en

Amendement 421
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten zorgen ervoor dat BAB's die 
de in lid 2, onder a), genoemde drempel 
niet halen, toch mogen worden behandeld 
als BAB's die onder deze richtlijn vallen.

3. De lidstaten zorgen ervoor dat BAB's die 
de in lid 2, onder a), genoemde drempel 
niet halen of zijn uitgesloten 
overeenkomstig lid 2, onder j), toch mogen 
worden behandeld als BAB's die onder 
deze richtlijn vallen.

Or. en

Motivering

Beheerders en fondsen die onder nationale wetgeving vallen en waarvoor de rechten van 
deelneming/aandelen exclusief nationaal worden verdeeld, moeten van de BAB-richtlijn 
worden vrijgesteld, maar moeten een opt-in-recht behouden.
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Amendement 422
Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten zorgen ervoor dat BAB's die 
de in lid 2, onder a), genoemde drempel 
niet halen, toch mogen worden behandeld 
als BAB's die onder deze richtlijn vallen.

3. De lidstaten zorgen ervoor dat BAB's die 
de in lid 2, onder a), genoemde drempel 
niet halen of zijn uitgesloten 
overeenkomstig lid 2, onder a bis), toch 
mogen worden behandeld als BAB's die 
onder deze richtlijn vallen.

Or. en

Motivering

Als zij van het toepassingsgebied van de BAB-richtlijn worden uitgesloten, moeten BAB's die 
nationaal gereguleerde fondsen beheren en deze louter binnen hun lidstaat van herkomst 
verhandelen, een opt-in-mogelijkheid krijgen.

Amendement 423
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten zorgen ervoor dat BAB's die 
de in lid 2, onder a), genoemde drempel 
niet halen, toch mogen worden behandeld 
als BAB's die onder deze richtlijn vallen.

3. De lidstaten zorgen ervoor dat BAB's die 
de in lid 2, onder a), genoemde drempel 
niet halen, toch mogen worden behandeld 
als BAB's die onder deze richtlijn vallen en 
toch overeenkomstig deze richtlijn rechten 
van deelneming of aandelen in een AB 
aan professionele beleggers in de 
Gemeenschap mogen verhandelen, op 
voorwaarde dat zij een vergunning 
hebben overeenkomstig de nationale wet 
van hun lidstaat van herkomst en zij de 
bevoegde autoriteiten van deze lidstaat de 
in de artikelen 31 en 33 bedoelde 
informatie en de beleggers de in artikel 20 
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bedoelde informatie verstrekken.

Or. en

Amendement 424
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 3 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Voor BAB's die de in lid 2, onder a), 
genoemde drempel halen, gelden met 
betrekking tot AB's die a) geen gebruik 
van hefboomfinanciering maken en b) 
geen terugbetalingsrechten hebben die 
binnen een periode van 5 jaar na de 
datum van oprichting van het AB kunnen 
worden uitgeoefend, de bepalingen in de 
artikelen 1 tot 10, 15, 19, 20, 21, lid 3, en 
31 tot 34 en in de hoofdstukken VIII en 
IX en geen andere bepalingen van deze 
richtlijn.

Or. en

Amendement 425
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 3 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Voor BAB's die de in lid 2, onder a), 
genoemde drempel halen, gelden met 
betrekking tot AB's die a) geen gebruik 
van hefboomfinanciering maken en b) 
geen terugbetalingsrechten hebben die 
binnen een periode van 5 jaar na de 
datum van oprichting van het AB kunnen 
worden uitgeoefend, de bepalingen in de 
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artikelen 1 tot 3, 4 tot 8, 9, 10, 15, 19, 20, 
21, lid 3, 31, 32, 33 en 34 en in de 
hoofdstukken VIII en IX en geen andere 
bepalingen van deze richtlijn.

Or. en

Motivering

In het voorstel voor een richtlijn staat, en dit is correct, dat private-equityfondsen "de 
macroprudentiële risico's niet in de hand [hebben] gewerkt". De artikelen die bedoeld zijn om 
het systeemrisico te controleren of anderszins ongeschikt zijn voor deze fondsen, mogen niet 
van toepassing op private-equity-BAB's en private-equity-AB's zijn.

Amendement 426
Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie stelt 
uitvoeringsmaatregelen vast ter bepaling 
van de procedures waaronder BAB's die 
portefeuilles van AB's beheren waarvan 
de beheerde activa niet uitkomen boven de 
in lid 2, onder a), genoemde drempel, toch 
hun recht uit hoofde van lid 3 kunnen 
uitoefenen.

Schrappen

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

Or. en

Motivering

De regulering van hedgefondsen en private equity moet gelden voor alle fondsen en 
beheerders ervan, zonder achterpoortjes. De veronderstelling dat private-equityfondsen geen 
gebruik van hefboomfinanciering maken, zodat hogere drempels verantwoord zijn, is 
onrealistisch. Drempels en de minimisuitzonderingen zijn stimulansen voor creatief 
boekhouden door BAB's om de regulering te ontwijken. 
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Amendement 427
Bernd Lange

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie stelt 
uitvoeringsmaatregelen vast ter bepaling 
van de procedures waaronder BAB's die 
portefeuilles van AB's beheren waarvan 
de beheerde activa niet uitkomen boven de 
in lid 2, onder a), genoemde drempel, toch 
hun recht uit hoofde van lid 3 kunnen 
uitoefenen.

Schrappen

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

Or. en

Motivering

De regulering van hedgefondsen en private equity moet gelden voor alle fondsen en 
beheerders ervan, zonder achterpoortjes. De veronderstelling dat private-equityfondsen geen 
gebruik van hefboomfinanciering maken, zodat hogere drempels verantwoord zijn, is 
onrealistisch. Drempels en de minimisuitzonderingen zijn stimulansen voor creatief 
boekhouden door BAB's om de regulering te ontwijken. 

Amendement 428
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie stelt 
uitvoeringsmaatregelen vast ter bepaling 
van de procedures waaronder BAB's die 

Schrappen
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portefeuilles van AB's beheren waarvan 
de beheerde activa niet uitkomen boven de 
in lid 2, onder a), genoemde drempel, toch 
hun recht uit hoofde van lid 3 kunnen 
uitoefenen.
Deze uitvoeringsmaatregelen tot wijziging 
van niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn, door deze aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de 
regelgevingsprocedure met toetsing als 
bedoeld in artikel 49, lid 3.

Or. en

Motivering

De drempels worden geschrapt, zie het amendement op artikel 2, lid 2. 

Amendement 429
Wolf Klinz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie stelt 
uitvoeringsmaatregelen vast ter bepaling 
van de procedures waaronder BAB's die 
portefeuilles van AB's beheren waarvan 
de beheerde activa niet uitkomen boven de 
in lid 2, onder a), genoemde drempel, toch 
hun recht uit hoofde van lid 3 kunnen 
uitoefenen.

Schrappen

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

Or. en
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Motivering

Deze uitvoeringsmaatregelen zijn overbodig. 

Amendement 430
Pascal Canfin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie stelt 
uitvoeringsmaatregelen vast ter bepaling 
van de procedures waaronder BAB's die 
portefeuilles van AB's beheren waarvan 
de beheerde activa niet uitkomen boven de 
in lid 2, onder a), genoemde drempel, toch 
hun recht uit hoofde van lid 3 kunnen 
uitoefenen.

Schrappen

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

Or. en

Motivering

De drempels zijn geschrapt met amendement 27. 

Amendement 431
Hans-Peter Martin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie stelt 
uitvoeringsmaatregelen vast ter bepaling 
van de procedures waaronder BAB's die 
portefeuilles van AB's beheren waarvan 

Schrappen
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de beheerde activa niet uitkomen boven de 
in lid 2, onder a), genoemde drempel, toch 
hun recht uit hoofde van lid 3 kunnen 
uitoefenen.
Deze uitvoeringsmaatregelen tot wijziging 
van niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn, door deze aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de 
regelgevingsprocedure met toetsing als 
bedoeld in artikel 49, lid 3.

Or. de

Amendement 432
Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie stelt 
uitvoeringsmaatregelen vast ter bepaling 
van de procedures waaronder BAB's die 
portefeuilles van AB's beheren waarvan de 
beheerde activa niet uitkomen boven de in 
lid 2, onder a), genoemde drempel, toch 
hun recht uit hoofde van lid 3 kunnen 
uitoefenen.

4. De Commissie kan met gedelegeerde 
handelingen overeenkomstig de artikelen 
49 bis, 49 ter en 49 quater maatregelen 
vaststellen ter bepaling van de procedures 
waaronder BAB's die portefeuilles van 
AB's beheren waarvan de beheerde activa 
niet uitkomen boven de in lid 2, onder a), 
genoemde drempel, toch hun recht uit 
hoofde van lid 3 kunnen uitoefenen.

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

Or. en

Motivering

Dit is de juiste formulering, gelet op de nieuwe comitologieprocedures, als dit artikel wordt 
goedgekeurd.
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Amendement 433
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie stelt 
uitvoeringsmaatregelen vast ter bepaling 
van de procedures waaronder BAB's die 
portefeuilles van AB's beheren waarvan 
de beheerde activa niet uitkomen boven de 
in lid 2, onder a), genoemde drempel, toch 
hun recht uit hoofde van lid 3 kunnen 
uitoefenen.

4. De Commissie stelt gedelegeerde 
handelingen overeenkomstig de artikelen 
49 bis, 49 ter en 49 quater vast om de 
vereisten in verband met 
liquiditeitsbeheer, waardering en 
informatieverstrekking aan beleggers aan 
te passen die gelden voor BAB's die 
private-equityfondsen, vastgoedfondsen 
en AB's met specifieke kenmerken qua 
omvang en aantal institutionele beleggers 
beheren en die geen systeemrisico 
opleveren.
Bij deze aanpassingen wordt rekening 
gehouden met de bestaande nationale 
wetten en EU-wetgeving die op deze 
producten van toepassing zijn.

Or. en

Amendement 434
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie stelt 
uitvoeringsmaatregelen vast ter bepaling 
van de procedures waaronder BAB's die 
portefeuilles van AB's beheren waarvan de 
beheerde activa niet uitkomen boven de in 
lid 2, onder a), genoemde drempel, toch
hun recht uit hoofde van lid 3 kunnen
uitoefenen.

4. De Commissie stelt gedelegeerde 
handelingen overeenkomstig de artikelen 
49 bis, 49 ter en 49 quater vast ter bepaling 
van de procedures waaronder BAB's die 
portefeuilles van AB's beheren waarvan de 
beheerde activa niet uitkomen boven de in 
lid 2, onder a), genoemde drempel, toch als 
BAB's die in het toepassingsgebied van 
deze richtlijn vallen, kunnen worden 
behandeld. Bij deze handelingen wordt 
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rekening gehouden met de omvang en het 
karakter van de bedoelde BAB's en 
worden geen andere bepalingen van deze 
richtlijn op hen van toepassing verklaard
dan die van de artikelen 1 tot 3, 4 tot 8, 9, 
10, 15, 19, 20, 21, lid 3, 31, 32, 33 en 34 
en van de hoofdstukken VIII en IX.

Or. en

Motivering

Als de Commissie maatregelen aan kleine BAB's oplegt, moet hierbij rekening worden 
gehouden met het karakter van deze BAB's, mogen met deze maatregelen geen strengere 
vereisten aan deze BAB's worden opgelegd en moeten deze maatregelen beperkt zijn tot de 
genoemde artikelen. Het is bijzonder belangrijk dat dit soort van kleine BAB's, waarvan er 
vele op het gebied van private equity focussen op durfkapitaal en de verstrekking aan nieuwe 
en groeiende bedrijven van kapitaal waar een nijpende behoefte aan is en van deskundigheid, 
niet belemmerd wordt door een verlammende hoeveelheid regulering, als het voor een opt-in 
met betrekking tot de richtlijn kiest.

Amendement 435
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 4 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie stelt gedelegeerde 
handelingen overeenkomstig de artikelen 
49 bis, 49 ter en 49 quater vast met 
bijkomende omstandigheden waarin 
BAB's en AB's die zij beheren, niet onder 
deze richtlijn hoeven te vallen, hetzij in 
het algemeen, hetzij voor specifieke 
bepalingen van de richtlijn, omdat de 
omstandigheden in kwestie geen 
systeemrisico opleveren of niet het niveau 
van beleggersbescherming vereisen 
waarin deze richtlijn voorziet.

Or. en

Motivering

Als de Commissie maatregelen aan kleine BAB's oplegt, moet hierbij rekening worden 
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gehouden met het karakter van deze BAB's, mogen met deze maatregelen geen strengere 
vereisten aan deze BAB's worden opgelegd en moeten deze maatregelen beperkt zijn tot de 
genoemde artikelen. Het is bijzonder belangrijk dat dit soort van kleine BAB's, waarvan er 
vele op het gebied van private equity focussen op durfkapitaal en de verstrekking aan nieuwe 
en groeiende bedrijven van kapitaal waar een nijpende behoefte aan is en van deskundigheid, 
niet belemmerd wordt door een verlammende hoeveelheid regulering, als het voor een opt-in 
met betrekking tot de richtlijn kiest.

Amendement 436
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Onverminderd het in artikel 18 
verleende recht om taken te delegeren 
zien de lidstaten erop toe dat elk AB dat 
overeenkomstig deze richtlijn wordt 
beheerd, één BAB heeft die 
verantwoordelijk is voor de handhaving 
van de voorschriften van deze richtlijn. 
De BAB is een externe beheerder, die de 
rechtspersoon is die door of namens het 
AB is benoemd (de benoemde BAB) en die 
uit hoofde van deze benoeming 
verantwoordelijk is voor het beheer van de 
volledige portefeuille van het AB. 

Or. en

Amendement 437
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) alternatief beleggingsfonds of AB: een 
instelling voor collectieve belegging, met 
inbegrip van beleggingscompartimenten 
daarvan, waarvan het doel is de collectieve 

(a) alternatief beleggingsfonds of AB: een 
instelling voor collectieve belegging, met 
inbegrip van beleggingscompartimenten 
daarvan, die kapitaal ophaalt trekt door 
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belegging in activa en die niet 
vergunningsplichtig is uit hoofde van 
artikel 5 van Richtlijn 2009/…/EG (de 
Icbe-richtlijn); 

aandelen of rechten van deelneming in 
deze instelling voor collectieve belegging 
te verhandelen aan professionele 
beleggers om de winsten overeenkomstig 
een bepaald beleggingsbeleid met 
betrekking tot het principe van 
risicospreiding in het belang van de 
bedoelde beleggers te beleggen, maar 
geen instrument van het closed-end-type 
of vorm van bedrijfsconstructie, entiteit 
die vergunningsplichtig is uit hoofde van 
artikel 5 van Richtlijn 2009/…/EG (de 
icbe-richtlijn), instelling voor collectieve 
belegging waar, op grond van de 
oprichtingsdocumenten ervan, de rol van 
beheerder vooral de verantwoordelijkheid 
is van de instelling voor collectieve 
belegging zelf of van één van de leden 
ervan, of instelling voor collectieve 
belegging waarvan de beleggers 
uitsluitend andere AB's zijn;

Or. en

Motivering

Funds should only be classified as AIF to the extent that they are actively marketed, and 
operate on the basis of risk spreading. Closed-ended and corporate vehicles should not be 
dealt with under this regime.  Likewise, self-managed funds should be exempted as they are 
not operated by third party managers.  Master/feeder structures should not be subject to dual 
regulation and therefore funds that invest in other AIF should be expressly excluded.  We 
welcome the revised definitions of "marketing" proposed in both the Gauzès Report and the 
Swedish Presidency Compromise Proposal.  We believe it is important that only 'active' 
marketing is caught (such that marketing taking place at the initiative of the investor is not 
restricted).

Amendement 438
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) alternatief beleggingsfonds of AB: een 
instelling voor collectieve belegging, met 

(a) alternatief beleggingsfonds of AB: een 
instelling voor collectieve belegging, met 
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inbegrip van beleggingscompartimenten 
daarvan, waarvan het doel is de collectieve 
belegging in activa en die niet 
vergunningsplichtig is uit hoofde van 
artikel 5 van Richtlijn 2009/…/EG (de 
Icbe-richtlijn); 

inbegrip van beleggingscompartimenten 
daarvan, die kapitaal ophaalt trekt door 
aandelen of rechten van deelneming in 
deze instelling voor collectieve belegging 
te verhandelen aan professionele 
beleggers om de winsten overeenkomstig 
een bepaald beleggingsbeleid met 
betrekking tot het principe van 
risicospreiding in het belang van de 
bedoelde beleggers te beleggen, maar 
geen instrument van het closed-end-type 
of vorm van bedrijfsconstructie, entiteit 
die vergunningsplichtig is uit hoofde van 
artikel 5 van Richtlijn 2009/…/EG (de 
icbe-richtlijn), instelling voor collectieve 
belegging waar, op grond van de 
oprichtingsdocumenten ervan, de rol van 
beheerder vooral de verantwoordelijkheid 
is van de instelling voor collectieve 
belegging zelf of van één van de leden 
ervan, of instelling voor collectieve 
belegging waarvan de beleggers 
uitsluitend andere AB's zijn;

Or. en

Amendement 439
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) alternatief beleggingsfonds of AB: een 
instelling voor collectieve belegging, met 
inbegrip van beleggingscompartimenten 
daarvan, waarvan het doel is de collectieve 
belegging in activa en die niet
vergunningsplichtig is uit hoofde van 
artikel 5 van Richtlijn 2009/…/EG (de 
Icbe-richtlijn);

(a) alternatief beleggingsfonds of AB: een 
instelling voor collectieve belegging, met 
inbegrip van beleggingscompartimenten 
daarvan, die kapitaal ophaalt trekt door 
aandelen of rechten van deelneming in 
deze instelling voor collectieve belegging 
te verhandelen aan professionele 
beleggers om de winsten overeenkomstig 
een bepaald beleggingsbeleid met 
betrekking tot het principe van 
risicospreiding in het belang van de 
bedoelde beleggers te beleggen, maar 
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geen instrument van het closed-end-type 
of vorm van bedrijfsconstructie, entiteit 
die vergunningsplichtig is uit hoofde van 
artikel 5 van Richtlijn 2009/…/EG (de 
icbe-richtlijn), instelling voor collectieve 
belegging waar, op grond van de 
oprichtingsdocumenten ervan, de rol van 
beheerder vooral de verantwoordelijkheid 
is van de instelling voor collectieve 
belegging zelf of van één van de leden 
ervan, of instelling voor collectieve 
belegging waarvan de beleggers 
uitsluitend andere AB's zijn;

Or. en

Motivering

Fondsen mogen alleen als AB's worden beschouwd, als zij actief worden verhandeld en 
opereren op basis van risicospreiding. Instrumenten van het closed-end-type en 
bedrijfsconstructies mogen niet onder deze regeling vallen. Op dezelfde manier moeten 
fondsen onder zelfbeheer vrijgesteld worden, omdat zij niet worden beheerd door derden. 
Voor master-feederconstructies mogen geen twee regelingen gelden en daarom moeten 
fondsen die in andere AB's beleggen, expliciet worden uitgesloten.

Amendement 440
Corien Wortmann-Kool

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) alternatief beleggingsfonds of AB: een 
instelling voor collectieve belegging, met 
inbegrip van beleggingscompartimenten 
daarvan, waarvan het doel is de collectieve 
belegging in activa en die niet 
vergunningsplichtig is uit hoofde van 
artikel 5 van Richtlijn 2009/…/EG (de 
Icbe-richtlijn);

(a) alternatief beleggingsfonds of AB: een 
instelling voor collectieve belegging die bij 
een reeks beleggers kapitaal ophaalt om 
dit overeenkomstig een bepaald 
beleggingsbeleid met betrekking tot het 
principe van risicospreiding in het belang 
van de bedoelde beleggers te beleggen, 
met inbegrip van compartimenten van een 
instelling voor collectieve belegging, 
waarvan het doel is de collectieve 
belegging in activa en die niet 
vergunningsplichtig is uit hoofde van 
artikel 5 van Richtlijn 2009/…/EG (de 
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icbe-richtlijn);

Or. en

Motivering

The definition of 'Alternative investment fund' is a key definition in the context of the scope of 
the Directive and the definition should clearly specify the collective investment undertakings 
intended to be covered. The concept of raising capital for investment in accordance with a 
defined investment policy on the principle of risk-spreading are key features of a fund which 
distinguish a fund from other types of undertaking - such as joint venture entities or holding 
entities - which would not in any normal sense be regarded as funds but which might be said 
to be collective investment undertakings because of the very broad and uncertain scope of this 
term.

Amendement 441
Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) alternatief beleggingsfonds of AB: een 
instelling voor collectieve belegging, met 
inbegrip van beleggingscompartimenten 
daarvan, waarvan het doel is de collectieve 
belegging in activa en die niet 
vergunningsplichtig is uit hoofde van 
artikel 5 van Richtlijn 2009/…/EG (de 
Icbe-richtlijn); 

(a) alternatief beleggingsfonds of AB: een 
instelling voor collectieve belegging, met 
inbegrip van beleggingscompartimenten 
daarvan, waarvan het doel is bij een reeks 
beleggers kapitaal op te halen om dit 
overeenkomstig een bepaald 
beleggingsbeleid in het belang van deze 
beleggers te beleggen en die niet 
vergunningsplichtig is uit hoofde van 
artikel 5 van Richtlijn 2009/65/EG;

Or. en

Motivering

Om de specifieke kenmerken van collectieve belegging in de definitie van AB te 
verduidelijken.
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Amendement 442
Astrid Lulling

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) alternatief beleggingsfonds of AB: een 
instelling voor collectieve belegging, met 
inbegrip van beleggingscompartimenten 
daarvan, waarvan het doel is de collectieve 
belegging in activa en die niet 
vergunningsplichtig is uit hoofde van 
artikel 5 van Richtlijn 2009/…/EG (de 
Icbe-richtlijn);

(a) alternatief beleggingsfonds of AB: een 
instelling voor collectieve belegging, met 
inbegrip van beleggingscompartimenten 
daarvan,

(i) die bij een reeks beleggers kapitaal 
ophaalt om dit overeenkomstig een 
bepaald beleggingsbeleid in het belang 
van deze beleggers te beleggen;  en 
(ii) die niet vergunningsplichtig is uit 
hoofde van artikel 5 van Richtlijn 
2009/65/EG;

Or. en

Motivering

Adequatere definitie van een AB. Zie ook artikel 3, onder a), van het herziene 
compromisvoorstel van het voorzitterschap van 15 december 2009.

Amendement 443
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) alternatief beleggingsfonds of AB: een 
instelling voor collectieve belegging, met 
inbegrip van beleggingscompartimenten 
daarvan, waarvan het doel is de collectieve 
belegging in activa en die niet 
vergunningsplichtig is uit hoofde van 
artikel 5 van Richtlijn 2009/…/EG (de 

(a) alternatief beleggingsfonds of AB: een 
instelling voor collectieve belegging, met 
inbegrip van beleggingscompartimenten 
daarvan, waarvan het doel is de collectieve 
belegging in activa, fondsen met één 
belegger en beheerde rekeningen met 
hefboomfinanciering, die niet 
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Icbe-richtlijn); vergunningsplichtig is uit hoofde van 
artikel 5 van Richtlijn 2009/65/EG (de 
icbe-richtlijn);

Or. en

Amendement 444
Wolf Klinz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) alternatief beleggingsfonds of AB: een 
instelling voor collectieve belegging, met 
inbegrip van beleggingscompartimenten 
daarvan, waarvan het doel is de collectieve 
belegging in activa en die niet 
vergunningsplichtig is uit hoofde van 
artikel 5 van Richtlijn 2009/…/EG (de 
Icbe-richtlijn); 

(a) alternatief beleggingsfonds of AB: een 
instelling voor collectieve belegging, met 
inbegrip van beleggingscompartimenten 
daarvan, waarvan het doel is de collectieve 
belegging in een portefeuille van activa en 
die niet vergunningsplichtig is uit hoofde 
van artikel 5 van Richtlijn 2009/…/EG (de 
Icbe-richtlijn); 

Or. en

Motivering

Verduidelijking van de definitie.

Amendement 445
Wolf Klinz, Carl Haglund

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) BAB's die niet systemisch relevant 
zijn: BAB's die rechtstreeks of middels 
een onderneming waarmee de BAB via 
gemeenschappelijke bedrijfsvoering of 
gemeenschappelijke 
zeggenschapsuitoefening of door een 
aanmerkelijke rechtstreekse of middellijke 
deelneming verbonden is, portefeuilles 
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beheren van AB's waarvan de 
afzonderlijke beheerde activa, inclusief de 
activa die met hefboomfinanciering zijn 
verworven, niet uitkomen boven 100 
miljoen EUR en deze activa in totaal niet 
uitkomen boven de drempel van 250 
miljoen EUR of waarvan de totale 
beheerde activa niet uitkomen boven 500 
miljoen EUR, wanneer de AB-portefeuille 
bestaat uit AB's zonder 
hefboomfinanciering en bij deze AB's 
gedurende een periode van vijf jaar vanaf 
de datum van oprichting van elk AB geen 
terugbetalingsrechten kunnen worden 
uitgeoefend;

Or. en

Motivering

De hoofdprioriteit van deze richtlijn is systeemrisico's te ondervangen. Om ongewilde 
nevenschade te voorkomen als gevolg van het feit dat één maatregel wordt vastgesteld voor 
iedereen, moeten kleinere BAB's alleen verplicht worden zich te laten registreren en de 
transparantieverplichtingen van de artikelen 19-21 na te leven.

Amendement 446
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) BAB's die niet systemisch relevant 
zijn: BAB's die rechtstreeks of middels 
een onderneming waarmee de BAB via 
gemeenschappelijke bedrijfsvoering of 
gemeenschappelijke 
zeggenschapsuitoefening of door een 
aanmerkelijke rechtstreekse of middellijke 
deelneming verbonden is, portefeuilles 
beheren van AB's waarvan de 
afzonderlijke beheerde activa, inclusief de 
activa die met hefboomfinanciering zijn 
verworven, niet uitkomen boven 100 
miljoen EUR en deze activa in totaal niet 



PE438.497v02-00 86/121 AM\806449NL.doc

NL

uitkomen boven de drempel van 500 
miljoen EUR of waarvan de totale 
beheerde activa niet uitkomen boven 
1 miljard EUR, wanneer de AB-
portefeuille bestaat uit AB's zonder 
hefboomfinanciering en bij deze AB's 
gedurende een periode van vijf jaar vanaf 
de datum van oprichting van elk AB geen 
terugbetalingsrechten kunnen worden 
uitgeoefend;

Or. en

Motivering

De ongewilde nevenschade als gevolg van het onderhavige voorstel voor een richtlijn is niet 
verantwoord. Aangezien vele producten waarop de BAB-richtlijn betrekking heeft, afdoende 
zijn gereguleerd op nationaal niveau, moet de regelgevinginspanning preciezer worden 
afgestemd op het op verstandige wijze opvullen van de bestaande leemten in de regulering.

Amendement 447
Astrid Lulling

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) systeem voor registratie of 
middellijke deelneming: participatie in 
een gereguleerde centrale effectbewaarder 
of een gereguleerde internationale 
centrale effectbewaarder door de 
bewaarder of een derde waaraan deze de 
in artikel 17, lid 1, onder b), vermelde 
taken overeenkomstig de voorschriften in 
artikel 17, lid 4, rechtstreeks of 
onrechtstreeks heeft gedelegeerd;

Or. en

Motivering

Deze formulering zorgt voor verduidelijking op niveau 2 met betrekking tot de vraag of en in 
welke omstandigheden een bewaarder taken moet delegeren aan een derde, met name prime 
brokers en transfer agents/registrateurs van doelfondsen.
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Amendement 448
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) beheerder van alternatieve 
beleggingsfondsen of BAB: een 
natuurlijke of rechtspersoon waarvan de 
normale werkzaamheden bestaan in het 
beheren van een of meer AB's;

(b) beheerder van alternatieve 
beleggingsfondsen of BAB: een 
rechtspersoon die een of meer AB's
beheert, die verantwoordelijk is voor de 
naleving van de eisen van deze richtlijn en 
die, afhankelijk van de rechtsvorm van 
het AB, het AB zelf kan zijn of een 
externe entiteit;

Or. en

Motivering

Overeenkomstig deze richtlijn mag er per AB slechts één BAB over een vergunning 
beschikken.

Amendement 449
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) beheerder van alternatieve 
beleggingsfondsen of BAB: een
natuurlijke of rechtspersoon waarvan de 
normale werkzaamheden bestaan in het 
beheren van een of meer AB's;

(b) beheerder van alternatieve 
beleggingsfondsen of BAB: een 
rechtspersoon die een of meer AB's
beheert, die verantwoordelijk is voor de 
naleving van de eisen van deze richtlijn en 
die, afhankelijk van de rechtsvorm van 
het AB, het AB zelf kan zijn of een 
externe entiteit;

Or. en
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Motivering

Overeenkomstig deze richtlijn mag er per AB slechts één BAB over een vergunning 
beschikken.

Amendement 450
Wolf Klinz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) beheerder van alternatieve 
beleggingsfondsen of BAB: een
natuurlijke of rechtspersoon waarvan de 
normale werkzaamheden bestaan in het 
beheren van een of meer AB's;

(b) beheerder van alternatieve 
beleggingsfondsen of BAB: een 
rechtspersoon die verantwoordelijk is voor 
het beheer van een of meer AB's en voor 
de naleving van de eisen van deze richtlijn 
en die het AB zelf kan zijn, tenzij deze een 
externe entiteit heeft aangewezen;

Or. en

Motivering

Een duidelijke definitie is nodig, opdat de uiteenlopende fondsstructuren kunnen beschikken 
over een BAB met substantie. Vooral bedoeld is het geval van fondsen onder zelfbeheer of 
intern beheer.

Amendement 451
Peter Skinner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) beheerder van alternatieve 
beleggingsfondsen of BAB: een
natuurlijke of rechtspersoon waarvan de 
normale werkzaamheden bestaan in het 
beheren van een of meer AB's;

(b) beheerder van alternatieve 
beleggingsfondsen of BAB: een 
rechtspersoon die verantwoordelijk is voor 
het beheer van een of meer AB's en die, 
afhankelijk van de rechtsvorm van het 
AB, het AB zelf kan zijn of een externe 
beheerder;



AM\806449NL.doc 89/121 PE438.497v02-00

NL

Or. en

Motivering

De BAB is de entiteit die verantwoordelijk is voor het beheer van AB's en kan alleen een 
rechtspersoon zijn. In de richtlijn moet rekening met verschillende fondsstructuren worden 
gehouden en de BAB kan, afhankelijk van de rechtsvorm, het AB zelf of een externe entiteit 
zijn.

Amendement 452
Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) beheerder van alternatieve 
beleggingsfondsen of BAB: een
natuurlijke of rechtspersoon waarvan de 
normale werkzaamheden bestaan in het 
beheren van een of meer AB's;

(b) beheerder van alternatieve 
beleggingsfondsen of BAB: een 
rechtspersoon die verantwoordelijk is voor 
het beheer van een of meer AB's en die, 
afhankelijk van de rechtsvorm van het 
AB, het AB zelf kan zijn of een externe 
entiteit;

Or. en

Motivering

De BAB is de entiteit die verantwoordelijk is voor het beheer van AB's en kan alleen een 
rechtspersoon zijn. In de richtlijn moet rekening met verschillende fondsstructuren worden 
gehouden en de BAB kan, afhankelijk van de rechtsvorm, het AB zelf of een externe entiteit 
zijn.

Amendement 453
Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) taxateur: een natuurlijke of 
rechtspersoon of onderneming die de 
activa waardeert of de waarde van de 

Schrappen
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aandelen of rechten van deelneming in 
een AB bepaalt;

Or. en

Motivering

Bedoeling is de invoering van praktischere en onafhankelijke processen voor de waardering 
van alle soorten van activa, die aangepast zijn aan het karakter hiervan en aan de organisatie 
van het AB zelf.

Amendement 454
Wolf Klinz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) taxateur: een natuurlijke of 
rechtspersoon of onderneming die de 
activa waardeert of de waarde van de 
aandelen of rechten van deelneming in 
een AB bepaalt;

Schrappen

Or. en

Motivering

Zolang het waarderingsproces functioneel onafhankelijk is van het portefeuillebeheer, mag 
het niet verplicht zijn een externe taxateur aan te wijzen. Belangrijker dan de rol van de 
taxateur is de degelijkheid van de onderliggende methodologie, die bijgevolg moet worden 
gepubliceerd, met name in het geval van moeilijk te waarderen activa.

Amendement 455
Pascal Canfin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) taxateur: een natuurlijke of 
rechtspersoon of onderneming die de activa 
waardeert of de waarde van de aandelen of 

(c) taxateur: een door een bevoegde 
autoriteit erkende en gecontroleerde 
natuurlijke of rechtspersoon of 
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rechten van deelneming in een AB bepaalt; onderneming die de activa waardeert of de 
waarde van de aandelen of rechten van 
deelneming in een AB bepaalt;

Or. en

Motivering

Taxateurs moet door een bevoegde autoriteit worden erkend en gecontroleerd.

Amendement 456
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) taxateur: een natuurlijke of 
rechtspersoon of onderneming die de 
activa waardeert of de waarde van de 
aandelen of rechten van deelneming in een 
AB bepaalt;

(c) taxateur: een natuurlijke of 
rechtspersoon die de activa waardeert of de 
waarde van de aandelen of rechten van 
deelneming in een AB bepaalt;

Or. en

Motivering

Een onderneming is een rechtspersoon en moet daarom worden geschrapt. Er zij ook op 
gewezen dat het volgens indiener niet wenselijk is, als wordt voorgesteld met amendementen 
3.6 en 65 in het verslag-Gauzès, dat de taxateur wordt erkend en gecontroleerd door een 
bevoegde autoriteit, aangezien de waarderingsactiviteit momenteel in geen enkele lidstaat 
gereguleerd is en er ook geen voorstel in die zin bestaat.

Amendement 457
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) taxateur: een natuurlijke of
rechtspersoon of onderneming die de 
activa waardeert of de waarde van de 

(c) taxateur: een door een bevoegde 
autoriteit, met inbegrip van de BAB, 
erkend en gecontroleerd rechtspersoon die 
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aandelen of rechten van deelneming in een 
AB bepaalt;

de activa waardeert of de waarde van de 
aandelen of rechten van deelneming in een 
AB bepaalt;

Or. en

Amendement 458
Wolf Klinz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) bewaringstaak: de onafhankelijke 
taak financiële instrumenten te bewaren, 
door beleggers verrichte betalingen te 
ontvangen en het eigenaarschap van de 
activa waarin een AB belegt, te verifiëren;

Or. en

Motivering

In plaats van het concept van een bewaarder aan de verschillende bestaande fondsstructuren 
op te dringen, moeten de taken van een bewaarder duidelijk worden gedefinieerd en mogen 
deze taken worden toegewezen aan een bewaarder of een andere instelling die garant staat 
voor een onafhankelijke uitvoering in het belang van de beleggers.

Amendement 459
Wolf Klinz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) beheerdiensten: de activiteiten waarbij 
voor een of meer beleggers een of meer 
AB's worden beheerd en geadministreerd; 

(d) beheerdiensten: de in artikel 4 bis van 
en bijlage II bij richtlijn 2009/65/EG 
gedefinieerde activiteiten;

Or. en
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Motivering

Aanpassing aan de bestaande communautaire wetgeving (icbe's) en duidelijkere definitie.

Amendement 460
Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) beheerdiensten: de activiteiten waarbij 
voor een of meer beleggers een of meer 
AB's worden beheerd en geadministreerd;

(d) beheerdiensten: de in artikel 4 bis en 
de bijlage gedefinieerde 
beheersactiviteiten;

Or. en

Motivering

Om de definitie van beheerdiensten aan te passen aan de icbe IV-richtlijn, teneinde een 
coherent regelgevingskader voor de hele Europese fondsensector vast te stellen. Voor details 
zie de motivering bij het amendement op artikel 4 bis (nieuw).

Amendement 461
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) beheerdiensten: de activiteiten waarbij 
voor een of meer beleggers een of meer 
AB's worden beheerd en geadministreerd; 

(d) beheerdiensten: de activiteiten waarbij 
een of meer AB's worden beheerd;

Or. en
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Amendement 462
Astrid Lulling

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) beheerdiensten: de activiteiten waarbij 
voor een of meer beleggers een of meer 
AB's worden beheerd en geadministreerd;

(d) beheer: de taken als omschreven in de 
bijlage;

Or. en

Motivering

De bedoelde bijlage is gebaseerd op de overeenkomstige bijlage in de icbe IV-richtlijn. Zie 
ook het verslag-Gauzès (amendement 37).

Amendement 463
Corien Wortmann-Kool

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) verhandeling: een algemene aanbieding 
of plaatsing van rechten van deelneming of 
aandelen in een AB aan of bij beleggers die 
in de Gemeenschap hun zetel hebben, 
ongeacht op wiens initiatief de aanbieding 
of plaatsing geschiedt;

(e) verhandeling: een rechtstreekse of 
onrechtstreekse aanbieding of plaatsing, 
op initiatief van de BAB of namens de 
BAB, van aandelen of rechten van 
deelneming in een AB aan of bij beleggers 
die in de Unie hun zetel hebben;

De Commissie stelt gedelegeerde 
handelingen overeenkomstig de artikelen 
49 bis, 49 ter en 49 quater vast met 
beginselen ter verduidelijking van de 
omstandigheden waarin de verhandeling 
als gedefinieerd onder e) wordt geacht 
plaats te hebben op initiatief van de BAB, 
rekening houdend met de manier van 
communicatie aan de beleggers en de 
vorm en inhoud van de beschikbare 
informatie over het AB.

Or. en
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Motivering

In de bestaande EU- en nationale wetgeving wordt verhandeling gewoonlijk geïnterpreteerd 
als actieve verhandeling, aangezien alleen vergunningen voor actieve verhandeling kunnen 
worden gehandhaafd.

Amendement 464
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) verhandeling: een algemene aanbieding 
of plaatsing van rechten van deelneming of 
aandelen in een AB aan of bij beleggers die 
in de Gemeenschap hun zetel hebben, 
ongeacht op wiens initiatief de aanbieding 
of plaatsing geschiedt;

(e) verhandeling: een algemene aanbieding 
of plaatsing van rechten van deelneming of 
aandelen in een AB aan of bij beleggers die 
in de Unie hun zetel hebben, maar niet i) 
een ongevraagde aanbieding of 
benadering of ii) een aanbieding of 
benadering die in een lidstaat op legitieme 
wijze wordt gedaan overeenkomstig de 
andere wetten van deze lidstaat dan 
degene waarmee deze richtlijn wordt 
omgezet;

Or. en

Motivering

Unsolicited approaches should not be covered by the Directive. The Directive should not 
supplant the private placement regimes of individual Member States where available. These 
amendments would allow professional and institutional investors such as pension funds 
greater choice and thus allow them to diversify their investment risk. This was endorsed in the 
Gauzès Report (Amendments 17 and 118). We note the reference to "an intermediary 
responsible for distribution" in Amendment 38 in the Gauzès Report and would urge that the 
Directive be appropriately amended to clarify the position of intermediaries who market AIF 
pursuant to an appointment directly by the AIF itself.
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Amendement 465
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) verhandeling: een algemene aanbieding 
of plaatsing van rechten van deelneming of 
aandelen in een AB aan of bij beleggers 
die in de Gemeenschap hun zetel hebben, 
ongeacht op wiens initiatief de aanbieding 
of plaatsing geschiedt;

(e) verhandeling: een rechtstreekse of 
onrechtstreekse aanbieding of plaatsing, 
op initiatief van de BAB of namens de 
BAB, van aandelen of rechten van 
deelneming in een AB die hij beheert, aan 
of bij beleggers die in de Unie hun zetel 
hebben;

Or. en

Motivering

Om de beleggingsmogelijkheden voor EU-beleggers niet aanzienlijk te beperken moeten 
aankopen op initiatief van professionele klanten/omgekeerde aanbiedingen buiten de definitie 
van verhandeling en buiten het toepassingsgebied van de richtlijn blijven. Professionele 
beleggers beschikken over de nodige deskundigheid om te besluiten welke belegging hun het 
beste past. Alleen actieve verhandeling moet in de definitie worden opgenomen.

Amendement 466
Thomas Mann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) verhandeling: een algemene aanbieding 
of plaatsing van rechten van deelneming of 
aandelen in een AB aan of bij beleggers die 
in de Gemeenschap hun zetel hebben, 
ongeacht op wiens initiatief de aanbieding 
of plaatsing geschiedt;

(e) verhandeling: een rechtstreekse of 
onrechtstreekse openbare aanbieding of 
plaatsing, op initiatief van de BAB, van 
rechten van deelneming of aandelen in een 
AB aan of bij beleggers die in de Unie hun 
zetel hebben;

Or. en
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Amendement 467
Derk Jan Eppink

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) verhandeling: een algemene aanbieding 
of plaatsing van rechten van deelneming of 
aandelen in een AB aan of bij beleggers die 
in de Gemeenschap hun zetel hebben,
ongeacht op wiens initiatief de aanbieding 
of plaatsing geschiedt;

(e) verhandeling: een actieve algemene 
aanbieding of plaatsing van rechten van 
deelneming of aandelen in een AB aan of 
bij beleggers die in de Unie hun zetel 
hebben;  vragen van beleggers aan een 
BAB of bijkomende inschrijvingen van 
bestaande beleggers vallen niet onder deze 
definitie; 

Or. en

Motivering

De richtlijn mag omgekeerde aanbiedingen, waarbij gesofisticeerde beleggers informatie van 
beheerders over hun AB's kunnen vragen, niet verbieden.

Amendement 468
Diogo Feio

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) verhandeling: een algemene aanbieding 
of plaatsing van rechten van deelneming of 
aandelen in een AB aan of bij beleggers die 
in de Gemeenschap hun zetel hebben,
ongeacht op wiens initiatief de aanbieding
of plaatsing geschiedt;

(e) verhandeling: een op initiatief van een 
BAB of van een voor de distributie 
verantwoordelijke intermediair verrichte
algemene aanbieding of plaatsing van 
rechten van deelneming of aandelen in een 
AB aan of bij beleggers die in de Unie hun 
zetel hebben, maar niet: i) een 
ongevraagde aanbieding of ii) een 
aanbieding of benadering die in een 
lidstaat op legitieme wijze wordt gedaan 
overeenkomstig de andere wetten van deze 
lidstaat dan degene waarmee deze 
richtlijn wordt omgezet;
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Or. en

Motivering

Met de nieuwe definitie van verhandeling kunnen de nationale regelingen voor onderhandse 
plaatsing op grond van richtlijn blijven bestaan, naast de richtlijn, zonder protectionistische 
belemmeringen en met een ruimere keuze voor beleggers en een diversifiëring van hun 
beleggingsmogelijkheden. Ongevraagde benadering mag niet onder de onderhavige richtlijn 
vallen.

Amendement 469
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) verhandeling: een algemene aanbieding 
of plaatsing van rechten van deelneming of 
aandelen in een AB aan of bij beleggers die 
in de Gemeenschap hun zetel hebben, 
ongeacht op wiens initiatief de aanbieding 
of plaatsing geschiedt;

(e) verhandeling: een aanbieding of 
plaatsing op initiatief van het AB of de 
BAB van rechten van deelneming of 
aandelen in een AB aan of bij beleggers die 
in de Unie hun zetel hebben;

Or. en

Motivering

Schrapping van het verbod op ongevraagde (passieve) beleggingen.
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Amendement 470
Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) verhandeling: een algemene aanbieding 
of plaatsing van rechten van deelneming of 
aandelen in een AB aan of bij beleggers die 
in de Gemeenschap hun zetel hebben, 
ongeacht op wiens initiatief de aanbieding 
of plaatsing geschiedt;

(e) verhandeling: een rechtstreekse of 
onrechtstreekse openbare aanbieding of 
plaatsing, op initiatief van de BAB, van 
rechten van deelneming of aandelen in een 
AB aan of bij beleggers die in de Unie hun 
zetel hebben;

Or. en

Motivering

Wat distributie betreft, moet het toepassingsgebied van de ontwerprichtlijn beperkt zijn tot 
openbare verhandeling. Bilaterale regelingen tussen fondsbeheerders en beleggers op basis 
van bestaande regelingen voor onderhandse plaatsing moeten erbuiten blijven.

Amendement 471
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) verhandeling: een algemene aanbieding 
of plaatsing van rechten van deelneming of 
aandelen in een AB aan of bij beleggers die 
in de Gemeenschap hun zetel hebben, 
ongeacht op wiens initiatief de aanbieding 
of plaatsing geschiedt;

(e) verhandeling: een aanbieding of 
plaatsing van rechten van deelneming of 
aandelen in een AB aan of bij beleggers die 
in de Unie hun zetel hebben, ongeacht op 
wiens initiatief de aanbieding of plaatsing 
geschiedt;

Or. en

Motivering

Er hoeft geen sprake te zijn van algemene aanbiedingen: een gewone aanbieding volstaat.
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Amendement 472
Pascal Canfin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) aan beleggers aangeboden AB: een 
AB dat fondsen ontvangt van beleggers 
die in de Unie zijn gedomicilieerd;

Or. en

Motivering

Voor de consistentie met het geamendeerde artikel 2.

Amendement 473
Pascal Canfin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h) lidstaat van herkomst: de lidstaat waar
de BAB overeenkomstig artikel 6 een 
vergunning heeft gekregen;

(h) lidstaat van herkomst: de lidstaat waar
het AB zijn zetel heeft;

Or. en

Motivering

Voor de consistentie met de volgende amendementen.
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Amendement 474
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter h bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h bis) lidstaat van herkomst van een 
bewaarder:
(i) als de bewaarder een kredietinstelling 
is waaraan een vergunning is verleend 
overeenkomstig Richtlijn 2006/48/EG, de 
lidstaat van herkomst als gedefinieerd in 
artikel 4, lid 7, van die richtlijn;
(ii) als de bewaarder een 
beleggingsonderneming is waaraan een 
vergunning is verleend overeenkomstig 
Richtlijn 2004/39/EG, de lidstaat van 
herkomst als gedefinieerd in artikel 4, lid 
1, punt 20), onder a), van die richtlijn;
(iii) als de bewaarder een rechtspersoon is 
als bedoeld in artikel 17, lid 3, onder c) of 
d), die in de Unie is gevestigd, de lidstaat 
waar hij zijn statutaire zetel heeft;

Or. en

Motivering

Aanpassingen moeten nog worden aangebracht na de afwerking van artikel 17.

Amendement 475
Astrid Lulling

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter h bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h bis) lidstaat van herkomst van een 
bewaarder:
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(i) als de bewaarder een kredietinstelling 
is waaraan een vergunning is verleend 
overeenkomstig Richtlijn 2006/48/EG, de 
lidstaat van herkomst als gedefinieerd in 
artikel 4, lid 7, van die richtlijn;
(ii) als de bewaarder een 
beleggingsonderneming is waaraan een 
vergunning is verleend overeenkomstig 
Richtlijn 2004/39/EG, de lidstaat van 
herkomst als gedefinieerd in artikel 4, lid 
1, punt 20), onder a), van die richtlijn;
(iii) als het AB is gevestigd in een derde 
land, het land waar de bewaarder een 
vergunning is verleend overeenkomstig 
artikel 17, lid 3, onder b);

Or. en

Motivering

Een verduidelijking van de lidstaat van herkomst van de bewaarder is nodig, gelet op het feit 
dat nu drie categorieën worden voorgesteld.

Amendement 476
Pascal Canfin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) lidstaat van ontvangst: een lidstaat die 
niet de lidstaat van herkomst is en op 
wiens grondgebied een BAB voor een AB
beheerdiensten verricht of aandelen of 
rechten van deelneming daarin 
verhandelt;

(i) lidstaat van ontvangst: een lidstaat op 
wiens grondgebied een AB aan beleggers 
wordt aangeboden;

Or. en

Motivering

Samenhang met vorige en volgende amendementen.
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Amendement 477
Pascal Canfin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter j

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(j) bevoegde autoriteiten: de nationale 
autoriteiten die op grond van wettelijke of 
bestuursrechtelijke bepalingen bevoegd 
zijn om op BAB's toezicht uit te oefenen;

(j) bevoegde autoriteiten: de nationale 
autoriteiten en de autoriteiten van de 
Europese Unie die op grond van wettelijke 
of bestuursrechtelijke bepalingen bevoegd 
zijn om op AB's en hun BAB's toezicht uit 
te oefenen;

Or. en

Motivering

In de richtlijn moet rekening worden gehouden met het nieuwe toezichtkader op Europees 
niveau.

Amendement 478
Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter j

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(j) bevoegde autoriteiten: de nationale 
autoriteiten die op grond van wettelijke of 
bestuursrechtelijke bepalingen bevoegd 
zijn om op BAB's toezicht uit te oefenen;

(j) bevoegde autoriteiten: de nationale 
autoriteiten die op grond van wettelijke of 
bestuursrechtelijke bepalingen bevoegd 
zijn om op BAB's toezicht uit te oefenen; 
zodra een BAB in meer dan drie lidstaten
AB's verhandelt, is de Europese Autoriteit 
voor effecten en markten (EAEM) de 
bevoegde autoriteit;

Or. de

Motivering

Wanneer een BAB grensoverschrijdend actief is, kan een nationale toezichtautoriteit geen 
adequaat toezicht meer garanderen. Aangezien AB's in tegenstelling tot andere actoren op de 
financiële markt nauwelijks een regionale band hebben, komt de overdracht aan een 
Europese toezichthoudende autoriteit zinvol voor.
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Amendement 479
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter j bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(j bis) voor een bewaarder bevoegde 
autoriteiten:

(i) als de bewaarder een kredietinstelling 
is waaraan een vergunning is verleend 
overeenkomstig Richtlijn 2006/48/EG, de 
bevoegde autoriteiten als gedefinieerd in 
artikel 4, lid 4, van die richtlijn;
(ii) als de bewaarder een 
beleggingsonderneming is waaraan een 
vergunning is verleend overeenkomstig 
Richtlijn 2004/39/EG, de bevoegde 
autoriteiten als gedefinieerd in artikel 4, 
lid 1, punt 22), van die richtlijn;
(iii) als de bewaarder een rechtspersoon is 
als bedoeld in artikel 17, lid 3, onder c), 
die is gevestigd in de Unie, de nationale 
autoriteiten van de lidstaat van herkomst 
ervan die krachtens wettelijke of 
bestuursrechtelijke bepalingen toezicht op 
deze rechtspersoon uitoefenen;

Or. en

Motivering

Aanpassingen moeten nog worden aangebracht na de afwerking van artikel 17. De definitie 
van bewaarder kan nodig zijn om ervoor te zorgen dat er geen uitdrukkelijke of impliciete 
verplichtingen worden toegevoegd met de uitvoeringsmaatregelen of de rechtspraak van de 
afzonderlijke lidstaten die het effect hebben de verplichtingen in de BAB-richtlijn te 
vergulden.
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Amendement 480
Astrid Lulling

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter j bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(j bis) voor een bewaarder bevoegde 
autoriteiten:

(i) als de bewaarder een kredietinstelling 
is waaraan een vergunning is verleend 
overeenkomstig Richtlijn 2006/48/EG, de 
bevoegde autoriteiten als gedefinieerd in 
artikel 4, lid 4, van die richtlijn;
(ii) als de bewaarder een 
beleggingsonderneming is waaraan een 
vergunning is verleend overeenkomstig 
Richtlijn 2004/39/EG, de bevoegde 
autoriteiten als gedefinieerd in artikel 4, 
lid 1, punt 22), van die richtlijn;
(iii) als het AB is gevestigd in een derde 
land, de nationale autoriteiten van het 
land waar de bewaarder een vergunning 
is verleend overeenkomstig artikel 17, lid 
3, onder b);

Or. en

Motivering

Een verduidelijking van de bevoegde autoriteiten van de bewaarder is nodig, gelet op het feit 
dat nu drie categorieën worden voorgesteld.

Amendement 481
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter l

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(l) hefboomfinanciering: een methode 
waarmee de BAB de positie van een door 

(l) hefboomfinanciering: een methode 
waarmee de BAB de positie van een door 
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hem beheerd AB in een bepaalde 
belegging met geleend contant geld of 
geleende effecten, met een hefboom in de 
vorm van derivatenposities of anderszins
vergroot; 

hem beheerd AB in bepaalde beleggingen 
met geleend contant geld of geleende 
effecten, met een hefboom in de vorm van 
derivatenposities vergroot; de mate waarin 
een beroep op hefboomfinanciering wordt 
gedaan, wordt in alle gevallen naar 
behoren als nettowaarde en met 
verrekening van de risico's beoordeeld;

Or. en

Motivering

It is desirable to distinguish leverage as an investment method from any particular measure of 
the resulting risk-exposure, the "level of leverage". Among other things, the drawing of such a 
distinction permits the possibility of differing leverage measures for differing AIF-types.  This, 
among other things, should help to reduce the risk of circumvention. "Particular investments" 
(not restricted to the singular) keeps the definition wider, and allows for the "level of 
leverage" to be understood as being capable of being determined at portfolio level, as is 
required for certain purposes.

Amendement 482
Gay Mitchell

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter l

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(l) hefboomfinanciering: een methode 
waarmee de BAB de positie van een door 
hem beheerd AB in een bepaalde
belegging met geleend contant geld of 
geleende effecten, met een hefboom in de 
vorm van derivatenposities of anderszins
vergroot;

(l) hefboomfinanciering: een methode 
waarmee de BAB de positie van een door 
hem beheerd AB in bepaalde beleggingen
met geleend contant geld of geleende 
effecten, met een hefboom in de vorm van 
derivatenposities vergroot; de mate waarin 
een beroep op hefboomfinanciering wordt 
gedaan, wordt in alle gevallen naar 
behoren als nettowaarde en met 
verrekening van de risico's beoordeeld;

Or. en

Motivering

It is desirable to distinguish leverage as an investment method from any particular measure of 
the resulting risk-exposure, the "level of leverage".  Among other things, the drawing of such 
a distinction permits the possibility of differing leverage measures for differing AIF-types.  
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This, among other things, should help to reduce the risk of circumvention. "Particular 
investments" (not restricted to the singular) keeps the definition wider, and allows for the 
"level of leverage" to be understood as being capable of being determined at portfolio level, 
as is required for certain purposes.

Amendement 483
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter l

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(l) hefboomfinanciering: een methode 
waarmee de BAB de positie van een door 
hem beheerd AB in een bepaalde
belegging met geleend contant geld of 
geleende effecten, met een hefboom in de 
vorm van derivatenposities of anderszins
vergroot;

(l) hefboomfinanciering: een methode 
waarmee de BAB de positie van een door 
hem beheerd AB in bepaalde beleggingen
met geleend contant geld of geleende 
effecten, met een hefboom in de vorm van 
derivatenposities vergroot; de mate waarin 
een beroep op hefboomfinanciering wordt 
gedaan, wordt in alle gevallen naar 
behoren als nettowaarde en met 
verrekening van de risico's beoordeeld;

Or. en

Amendement 484
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter l

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(l) hefboomfinanciering: een methode 
waarmee de BAB de positie van een door 
hem beheerd AB in een bepaalde
belegging met geleend contant geld of 
geleende effecten, met een hefboom in de 
vorm van derivatenposities of anderszins
vergroot;

(l) hefboomfinanciering: een methode 
waarmee de BAB de positie van een door 
hem beheerd AB in bepaalde beleggingen
met geleend contant geld of geleende 
effecten, met een hefboom in de vorm van 
derivatenposities vergroot; de mate waarin 
een beroep op hefboomfinanciering wordt 
gedaan, wordt in alle gevallen naar 
behoren als nettowaarde en met 
verrekening van de risico's beoordeeld;
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Or. en

Motivering

It is desirable to distinguish leverage as an investment method from any particular measure of 
the resulting risk-exposure, the "level of leverage". Among other things, the drawing of such a 
distinction permits the possibility of differing leverage measures for differing AIF-types. This, 
among other things, should help to reduce the risk of circumvention. "Particular investments" 
(not restricted to the singular) keeps the definition wider, and allows for the "level of 
leverage" to be understood as being capable of being determined at portfolio level, as is 
required for certain purposes.

Amendement 485
Burkhard Balz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter l

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(l) hefboomfinanciering: een methode 
waarmee de BAB de positie van een door 
hem beheerd AB in een bepaalde
belegging met geleend contant geld of 
geleende effecten, met een hefboom in de 
vorm van derivatenposities of anderszins
vergroot;

(l) hefboomfinanciering: een methode 
waarmee de BAB de positie van een door 
hem beheerd AB in bepaalde beleggingen
met geleend contant geld of geleende 
effecten, via derivatenposities vergroot; de 
mate waarin een beroep op 
hefboomfinanciering wordt gedaan, wordt 
in alle gevallen naar behoren als 
nettowaarde en met verrekening van de 
risico's beoordeeld;

Or. en

Motivering

Hefboomfinanciering moet netto worden bekeken en bij de berekening ervan moet rekening 
worden gehouden met de risico's. Als een absoluut cijfer voor hefboomfinanciering wordt 
vastgesteld, wordt geen rekening gehouden met het feitelijke onderliggende risico.
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Amendement 486
Diogo Feio

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter l

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(l) hefboomfinanciering: een methode 
waarmee de BAB de positie van een door 
hem beheerd AB in een bepaalde
belegging met geleend contant geld of 
geleende effecten, met een hefboom in de 
vorm van derivatenposities of anderszins
vergroot;

(l) hefboomfinanciering: een methode 
waarmee de BAB de positie van een door 
hem beheerd AB in bepaalde beleggingen
met geleend contant geld of geleende 
effecten, via derivatenposities vergroot; de 
mate waarin een beroep op 
hefboomfinanciering wordt gedaan, wordt 
in alle gevallen naar behoren als 
nettowaarde en met verrekening van de 
risico's beoordeeld;

Or. en

Motivering

Het is moeilijk om hefboomfinanciering op zinvolle wijze te definiëren, aangezien er geen op 
zich staand risico is, en er zijn gevallen waar meer hefboomfinanciering leidt tot minder 
risico. Idealiter wordt een hefboomfinancieringsmaatregel vastgesteld om het risicogehalte 
van de onderliggende activa te verrekenen (zoals bijvoorbeeld de risicogewogen activa in 
Basel II). Dit zou evenwel leiden tot een zeer ingewikkeld kader.

Amendement 487
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter l

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(l) hefboomfinanciering: een methode 
waarmee de BAB de positie van een door 
hem beheerd AB in een bepaalde belegging 
met geleend contant geld of geleende 
effecten, met een hefboom in de vorm van 
derivatenposities of anderszins vergroot;

(l) hefboomfinanciering: een methode 
waarmee de BAB de positie van een door 
hem beheerd AB in een bepaalde belegging 
met geleend contant geld of geleende
effecten, met een hefboom in de vorm van 
derivatenposities of anderszins vergroot, 
met inbegrip van hefboomfinanciering die 
wordt gebruikt door fondsen of andere 
wettelijke entiteiten die worden 
gecontroleerd door het AB, alleen of 
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samen met andere AB's;

Or. en

Motivering

Er kan sprake zijn van hoge hefboomfinanciering in entiteiten onder het fonds; hier moet 
rekening mee worden gehouden, met name wat private equity betreft.

Amendement 488
Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter l

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(l) hefboomfinanciering: een methode 
waarmee de BAB de positie van een door 
hem beheerd AB in een bepaalde belegging 
met geleend contant geld of geleende 
effecten, met een hefboom in de vorm van 
derivatenposities of anderszins vergroot;

(l) hefboomfinanciering: een methode 
waarmee de BAB de bestaande positie van 
een door hem beheerd AB in een bepaalde 
belegging met geleend contant geld of 
geleende effecten, met een hefboom voor 
dezelfde specifieke belegging in de vorm 
van derivatenposities of anderszins 
vergroot; een AB valt niet onder deze 
definitie, als  de beleggingsstrategie ervan 
voorziet in de verhandeling van een 
gediversifieerde toekomstige portefeuille 
en toereikende verhandelingsbeperkingen 
omvat, en op voorwaarde dat geen vreemd 
vermogen is toegevoegd om de belegging 
te vergroten;

Or. en

Motivering

In de richtlijn moet tussen de verschillende vormen van hefboomfinanciering worden 
onderscheiden. De focus op de toelating van vreemd vermogen om het hefboomeffect te 
vergroten vloeit uit de inhoud van de richtlijn voort.
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Amendement 489
Wolf Klinz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter l

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(l) hefboomfinanciering: een methode 
waarmee de BAB de positie van een door 
hem beheerd AB in een bepaalde 
belegging met geleend contant geld of 
geleende effecten, met een hefboom in de 
vorm van derivatenposities of anderszins 
vergroot; 

(l) hefboomfinanciering: een methode 
waarmee de BAB de positie van een door 
hem beheerd AB met geleend contant geld 
of geleende effecten, met een hefboom in 
de vorm van derivatenposities of 
anderszins vergroot;

Or. en

Amendement 490
Syed Kamall

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie stelt gedelegeerde 
handelingen overeenkomstig de artikelen 
49 bis, 49 ter en 49 quater vast ter 
verduidelijking van de methoden voor 
hefboomfinanciering als gedefinieerd in 
lid 1, onder l), en om te voldoen aan 
artikel 21, lid 4, waarbij zij aangeeft 
wanneer geoordeeld moet worden dat 
hefboomfinanciering op systeemrelevante 
wijze wordt toegepast en hoe 
hefboomwerking moet worden berekend.

Or. en
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Amendement 491
Sirpa Pietikäinen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie stelt gedelegeerde 
handelingen overeenkomstig de artikelen 
49 bis, 49 ter en 49 quater vast ter 
verduidelijking van de methoden voor 
hefboomfinanciering als gedefinieerd in 
lid 1, onder l), en om te voldoen aan 
artikel 21, lid 4, waarbij zij aangeeft 
wanneer geoordeeld moet worden dat 
hefboomfinanciering op systeemrelevante 
wijze wordt toegepast en hoe 
hefboomwerking moet worden berekend.

Or. en

Amendement 492
Gay Mitchell

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie stelt gedelegeerde 
handelingen overeenkomstig de artikelen 
49 bis, 49 ter en 49 quater vast ter 
verduidelijking van de methoden voor 
hefboomfinanciering als gedefinieerd in 
lid 1, onder l), en om te voldoen aan 
artikel 21, lid 4, waarbij zij aangeeft 
wanneer geoordeeld moet worden dat 
hefboomfinanciering op systeemrelevante 
wijze wordt toegepast en hoe 
hefboomwerking moet worden berekend. 

Or. en

Motivering

Zie in verband met het voorgestelde amendement op de definitie van hefboomwerking 
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hierboven (amendement 3) en de voorgestelde amendementen op artikel 21, lid 4.

Amendement 493
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter o bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(o bis) beheerde rekening met 
hefboomfinanciering: een 
beleggingsrekening die wordt beheerd 
door een derde die bevoegd is om 
verrichtingen uit te voeren zonder de 
voorafgaande goedkeuring van de houder 
en waarvoor in verband met deze 
verrichtingen een beroep op 
hefboomwerking wordt gedaan.

Or. en

Amendement 494
Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter o ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(o ter) doelonderneming: een uitgevende 
instelling of niet-beursgenoteerde 
onderneming die wordt overgenomen 
door een belegger die een beheersende 
invloed verwerft.

Or. en

Motivering

Doelonderneming moet worden gedefinieerd in verband met de kwestie van de verkoop van 
waardevolle activa ("asset stripping").
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Amendement 495
Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter o quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(o quater) instelling voor collectieve 
belegging van het closed-end-type: 
instelling voor collectieve belegging 
waarvan de aandelen en rechten van 
deelneming niet op verzoek van de 
houders direct of indirect ten laste van de 
activa van deze instellingen kunnen 
worden ingekocht of terugbetaald.

Or. en

Motivering

Instelling voor collectieve belegging van het closed-end-type moet worden gedefinieerd, om 
deze instellingen te onderscheiden van de instellingen voor collectieve belegging die onder de 
onderhavige richtlijn moeten vallen.

Amendement 496
Robert Goebbels

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter o quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(o quinquies) baissetransactie ("short 
selling"): verkoop van een effect dat de 
verkoper niet bezit en verkoop die voltooid 
is met de levering van een door of namens 
de verkoper geleend effect;

Or. en
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Amendement 497
Robert Goebbels

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter o sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(o sexies) ongedekte baissetransactie: 
bedrieglijke of manipulatieve verrichting 
waarbij effecten worden verkocht door 
een partij die niet als volle eigenaar over 
de aandelen beschikt of via het lenen van 
effecten met het oog op levering 
overeenkomstig de 
standaardafwikkelingstermijn;

Or. en

Amendement 498
Peter Skinner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter o septies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(o septies) AB van het closed-end-type: 
AB waarvan de houders de aandelen of 
rechten van deelneming niet direct of 
indirect ten laste van de activa van de AB 
mogen laten inkopen of terugbetalen;

Or. en

Motivering

Fondsen van het closed-end-type bieden geen terugbetaling op verzoek aan.  De closed-end-
structuur moet in de richtlijn worden erkend.  Eerste taak is een AB van het closed-end-type te 
definiëren.
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Amendement 499
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter o octies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(o octies) bewaring: het vasthouden van 
financiële instrumenten in bewaarneming 
of via het handhaven van een positie 
namens de AB;

Or. en

Amendement 500
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter o octies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(o octies) bewaring: het vasthouden van 
financiële instrumenten in bewaarneming 
of via het handhaven van een positie 
namens de AB;

Or. en

Motivering

It is of paramount importance that the regulatory framework reflects the market reality in 
order for depositaries to be able to fulfil their obligations under the directive. Due to 
differences of holding different asset classes there has to be a distinction between the over-all 
"safe-keeping" duties which could be either through custody (assets held directly or in-
directly by the depositary e.g. book-entry financial instruments in CSD or cash central banks) 
or position-keeping (assets not under the direct control of depositary e.g. OTC-derivatives, 
third party banks, clearing brokers, transfer agents, real estate).
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Amendement 501
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter o octies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(o octies) bewaring: het vasthouden van 
financiële instrumenten in bewaarneming 
of via het handhaven van een positie 
namens de AB.

Or. en

Motivering

Er zijn verschillen tussen het vasthouden van verschillende typen van activacategorieën en er 
moet een onderscheid worden gemaakt tussen activa die rechtstreeks of onrechtstreeks 
worden vastgehouden door de bewaarder en activa die niet rechtstreeks onder de controle 
van de bewaarder staan, in het geval van bewaarneming en het handhaven van een positie. 
Dit moet in de richtlijn worden gespecificeerd om deze meer toepasbaar op de 
marktpraktijken te maken.

Amendement 502
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter o nonies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(o nonies) industriële holding: 
onderneming die als zakelijk doel heeft 
via zijn dochterondernemingen of 
verbonden ondernemingen een industriële 
bedrijfsstrategie uit te voeren en die niet is 
opgericht met als hoofddoel voor zijn 
beleggers rendement te genereren door 
zijn dochterondernemingen of verbonden 
ondernemingen binnen een bepaalde 
termijn af te stoten;

Or. en

Motivering

Industrial holding companies are long term owners without a planned exit horizon and have 
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an industrial approach to their holdings – whether as holding companies of industrial 
conglomerates or as industrial investment companies. Such companies pose limited systemic 
risk and, insofar as they are listed, are subject to existing EU Company Law, national 
regulation and stock exchange listing rules, which provides effective protection for investors. 
Industrial holding companies which are more industrial than trading oriented in their 
investments should therefore be exempted from the scope of the Directive.

Amendement 503
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter o nonies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(o nonies) industriële holding: 
onderneming met een beheersend aandeel 
in een of meer andere ondernemingen die 
als zakelijk doel heeft via zijn 
dochterondernemingen of verbonden 
ondernemingen een industriële 
bedrijfsstrategie uit te voeren en die niet is 
opgericht met als hoofddoel voor zijn 
beleggers rendement te genereren door 
zijn dochterondernemingen of verbonden 
ondernemingen binnen een bepaalde 
termijn af te stoten;

Or. en

Motivering

Het toepassingsgebied moet zich beperken tot BAB's die een systeemrisico vormen, anders 
wordt het moeilijk het beoogde toezicht behoorlijk uit te oefenen. Industriële holdings zijn 
eigenaars op lange termijn zonder gepland exittijdstip en met een industriële aanpak van hun 
deelnemingen. Deze ondernemingen vormen geen systeemrisico en vallen, als ze 
beursgenoteerd zijn, onder het bestaande EU-vennootschapsrecht, de nationale regelgeving 
en de regels in verband met de beursnotering, die de beleggers effectieve bescherming bieden. 
Zij moeten worden vrijgesteld.
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Amendement 504
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter o decies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(o decies) verbonden onderneming: 
onderneming waarin een industriële 
holding door rechtstreeks of 
onrechtstreeks eigenaarschap 20% of 
meer van de stemrechten bezit.

Or. en

Motivering

Industrial holding companies are long term owners without a planned exit horizon and have 
an industrial approach to their holdings – whether as holding companies of industrial 
conglomerates or as industrial investment companies. Such companies pose limited systemic 
risk and, insofar as they are listed, are subject to existing EU Company Law, national 
regulation and stock exchange listing rules, which provides effective protection for investors. 
Industrial holding companies which are more industrial than trading oriented in their 
investments should therefore be exempted from the scope of the Directive.

Amendement 505
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter o undecies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(o undecies) beheersende invloed: 
rechtstreeks of onrechtstreeks bezit van 
20% of meer van de stemrechten van een 
onderneming.

Or. en

Motivering

Het toepassingsgebied moet zich beperken tot BAB's die een systeemrisico vormen, anders 
wordt het moeilijk het beoogde toezicht behoorlijk uit te oefenen. Industriële holdings zijn 
eigenaars op lange termijn zonder gepland exittijdstip en met een industriële aanpak van hun 
deelnemingen. Deze ondernemingen vormen geen systeemrisico en vallen, als ze 
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beursgenoteerd zijn, onder het bestaande EU-vennootschapsrecht, de nationale regelgeving 
en de regels in verband met de beursnotering, die de beleggers effectieve bescherming bieden. 
Zij moeten worden vrijgesteld.

Amendement 506
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter o duodecies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(o duodecies) feeder-AB: AB dat op zijn 
minst 85% van zijn activa belegt in 
aandelen of rechten van deelneming van 
een ander AB (het master-AB), en 
verwijzingen naar "beleggende als feeder-
AB" hebben betrekking op de belegging 
van minimum 85% van de activa van het 
AB in de aandelen of rechten van 
deelneming van het master-AB;

Or. en

Motivering

De nieuwe definitie wordt gebruikt in de volgende amendementen die worden voorgesteld.  Zij 
is gebaseerd op de definitie van feeder-fonds in de icbe IV-richtlijn (namelijk een drempel van 
85%) die ook wordt voorgesteld in het compromisvoorstel van het Zweedse voorzitterschap.

Amendement 507
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 3 bis
Vaststelling van de BAB

Onverminderd het in artikel 18 verleende 
recht om taken te delegeren zien de 
lidstaten erop toe dat elk AB dat 
overeenkomstig deze richtlijn wordt 
beheerd, één BAB heeft die 
verantwoordelijk is voor de handhaving 
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van de voorschriften van deze richtlijn. 

De BAB is een externe beheerder, die een 
rechtspersoon is die door of namens het 
AB is benoemd (de benoemde BAB) en die 
uit hoofde van deze benoeming 
verantwoordelijk is voor het beheer van de 
volledige portefeuille van het AB. 

Or. en

Motivering

To avoid multiple levels of regulation it is important that there is only one AIFM per AIF and, 
therefore, we suggest changing the definition to the party that is primarily liable to manage 
the AIF.  We also welcome the revisions to Recital 5 in the Swedish Presidency Compromise 
Proposal and other new provisions in the Gauzès Report which specify that each AIF can only 
have one AIFM. It follows from the above that we broadly agree with the approach suggested 
at the proposed new Article 3A 1(a) of the Swedish Presidency Compromise Proposal. As per 
previous comments, however, we do not agree with Article 3A (1)(b) as we take the view that 
where an AIF is internally managed it should not be subject to the Directive.


