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Ändringsförslag 310
Pascal Canfin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I detta direktiv fastställs bestämmelser för 
auktorisation av förvaltare av alternativa 
investeringsfonder (nedan kallade 
AIF-förvaltare) samt för deras löpande 
verksamhet och dennas överblickbarhet.

I detta direktiv fastställs bestämmelser för 
auktorisation av alternativa 
investeringsfonder (nedan kallade 
AIF-fonder) i unionen, deras löpande 
verksamhet och dennas överblickbarhet 
samt för förvaltare av alternativa 
investeringsfonder (nedan kallade 
AIF-förvaltare).

Or. en

Motivering

För att vara i linje med fondföretagsdirektivet bör detta direktiv huvudsakligen reglera 
produkter (AIF-fonder) och inte bara förvaltare (AIF-förvaltare).

Ändringsförslag 311
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I detta direktiv fastställs bestämmelser för 
auktorisation av förvaltare av alternativa 
investeringsfonder (nedan kallade 
AIF-förvaltare) samt för deras löpande 
verksamhet och dennas överblickbarhet.

I detta direktiv fastställs bestämmelser för 
auktorisation av förvaltare av alternativa 
investeringsfonder (nedan kallade 
AIF-förvaltare) som tillhandahåller 
förvaltningstjänster för en eller flera 
alternativa investeringsfonder (nedan 
AIF-fonder), samt för deras löpande 
verksamhet och dennas överblickbarhet.

Or. en
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Ändringsförslag 312
Pascal Canfin

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Detta direktiv ska tillämpas på alla 
AIF-förvaltare, etablerade inom 
gemenskapen, som tillhandahåller 
förvaltningstjänster för en eller flera 
alternativa investeringsfonder (nedan 
AIF-fonder), oberoende av

1. Detta direktiv ska tillämpas på alla 
AIF-fonder och deras AIF-förvaltare, 
förutsatt att 

Or. en

Motivering

Direktivet bör koncentreras på fonder. Främsta syftet med detta direktiv bör vara att reglera 
oreglerade fonder (AIF-fonder) som erbjuds europeiska investerare eller som investerar på 
Europas marknader.

Ändringsförslag 313
Udo Bullmann

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Detta direktiv ska tillämpas på alla 
AIF-förvaltare, etablerade inom 
gemenskapen, som tillhandahåller 
förvaltningstjänster för en eller flera 
alternativa investeringsfonder (nedan 
AIF-fonder), oberoende av

1. Detta direktiv ska tillämpas på alla 
AIF-förvaltare, etablerade inom unionen
eller AIF-förvaltare som tillhandahåller 
förvaltningstjänster för en eller flera 
AIF-fonder bland vilkas investerare det 
finns en eller flera investerare som har 
sin hemvist eller är etablerade i unionen, 
oberoende av

Or. en

Motivering

Investerarskyddet är inte kopplat till den plats där AIF-förvaltaren är etablerad utan till den 
plats där de investerare finns som investerar i AIF-fonden. När sådana investerare finns inom 
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EU bör de vara skyddade.

Ändringsförslag 314
Astrid Lulling

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Detta direktiv ska tillämpas på alla 
AIF-förvaltare, etablerade inom 
gemenskapen, som tillhandahåller 
förvaltningstjänster för en eller flera 
alternativa investeringsfonder (nedan 
AIF-fonder), oberoende av

1. Detta direktiv ska tillämpas på alla 
AIF-förvaltare, etablerade inom unionen, 
som förvaltar en eller flera alternativa 
investeringsfonder (nedan AIF-fonder), 
oberoende av

Or. en

Motivering

Denna ändring tar hänsyn till frågan om företagsstyrning som inte togs med i det 
ursprungliga kommissionsförslaget och även togs upp i Gauzès betänkande (se 
ändringsförslag 23). Artikel 3a som föreslogs av det svenska ordförandeskapet avser inte att 
behandla denna fråga.

Ändringsförslag 315
Wolf Klinz

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Detta direktiv ska tillämpas på alla 
AIF-förvaltare, etablerade inom 
gemenskapen, som tillhandahåller 
förvaltningstjänster för en eller flera 
alternativa investeringsfonder (nedan 
AIF-fonder), oberoende av

1. Detta direktiv ska tillämpas på alla 
AIF-förvaltare, etablerade inom unionen, 
som förvaltar en eller flera alternativa 
investeringsfonder (nedan AIF-fonder), 
oberoende av

Or. en
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Motivering

Endast en AIF-förvaltare bör gälla som ansvarig för att uppfylla kraven i direktivet.

Ändringsförslag 316
Syed Kamall

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Detta direktiv ska tillämpas på alla 
AIF-förvaltare, etablerade inom 
gemenskapen, som tillhandahåller 
förvaltningstjänster för en eller flera 
alternativa investeringsfonder (nedan 
AIF-fonder), oberoende av

1. Detta direktiv ska tillämpas på alla 
AIF-förvaltare, etablerade inom unionen, 
som förvaltar en eller flera alternativa 
investeringsfonder (nedan AIF-fonder), 
oberoende av

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag återspeglar de vidare konsekvenserna av Gauzès betänkande och det 
svenska ordförandeskapets kompromissförslag, vilka båda nu verkar försöka garantera att 
varje AIF-fond kan ha endast en enhet som AIF-förvaltare – ett synsätt som vi delar. Vi 
välkomnar också den reviderade definitionen av ”etablerad”. Som vi ser det är det viktigt att 
göra tydligt att AIF-förvaltare med huvudkontor utanför EU kan behandlas som om de vore 
etablerade i EU genom ett eller flera lokalkontor. Det skulle vara till hjälp om det kunde 
förtydligas att detta är syftet med att använda ordet ”etablerad”.

Ändringsförslag 317
Pascal Canfin

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) om AIF-fonden har hemvist inom eller 
utom gemenskapen,

a) erbjuds investerare i EU oberoende av 
om AIF-fonden har hemvist inom eller 
utom unionen,

Or. en
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Motivering

Direktivet bör koncentreras på fonder. Främsta syftet med detta direktiv bör vara att reglera 
oreglerade fonder (AIF-fonder) som erbjuds europeiska investerare eller som investerar på 
Europas marknader.

Ändringsförslag 318
Astrid Lulling

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) om AIF-fonden har hemvist inom eller 
utom gemenskapen,

a) om AIF-fonden är etablerad inom eller 
utom unionen, 

Or. en

Motivering

Denna ändring tar hänsyn till frågan om företagsstyrning som inte togs med i det 
ursprungliga kommissionsförslaget och även togs upp i Gauzès betänkande (se 
ändringsförslag 23). Artikel 3a som föreslogs av det svenska ordförandeskapet avser inte att 
behandla denna fråga.

Ändringsförslag 319
Syed Kamall

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) om AIF-fonden har hemvist inom eller 
utom gemenskapen,

a) om AIF-fonden är etablerad inom eller 
utom unionen, 

Or. en

Motivering

Vi instämmer i ändringsförslaget från det svenska ordförandeskapets kompromissförslag.
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Ändringsförslag 320
Olle Schmidt, Carl Haglund

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) om AIF-fonden har hemvist inom eller 
utom gemenskapen,

a) om AIF-fonden är etablerad inom eller 
utom unionen, 

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.

Ändringsförslag 321
Astrid Lulling

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) om AIF-förvaltaren tillhandahåller 
sina tjänster direkt eller genom 
delegering,

utgår

Or. en

Motivering

Denna ändring tar hänsyn till frågan om företagsstyrning som inte togs med i det 
ursprungliga kommissionsförslaget och även togs upp i Gauzès betänkande (se 
ändringsförslag 23). Artikel 3a som föreslogs av det svenska ordförandeskapet avser inte att 
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behandla denna fråga.

Ändringsförslag 322
Wolf Klinz

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) om AIF-förvaltaren tillhandahåller 
sina tjänster direkt eller genom 
delegering,

utgår

Or. en

Motivering

Anpassning till nuvarande gemenskapsrätt.

Ändringsförslag 323
Pascal Canfin

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) om AIF-förvaltaren tillhandahåller 
sina tjänster direkt eller genom 
delegering,

b) investerar i Europeiska unionen, 
oberoende av om AIF-fonden har hemvist 
inom eller utom unionen,

Or. en

Motivering

Direktivet bör koncentreras på fonder. Främsta syftet med detta direktiv bör vara att reglera 
oreglerade fonder (AIF-fonder) som erbjuds europeiska investerare eller som investerar på 
Europas marknader.
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Ändringsförslag 324
Pascal Canfin

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) om AIF-fonden är öppen eller sluten, 
och

utgår

Or. en

Motivering

Direktivet bör koncentreras på fonder. Främsta syftet med detta direktiv bör vara att reglera 
oreglerade fonder (AIF-fonder) som erbjuds europeiska investerare eller som investerar på 
Europas marknader.

Ändringsförslag 325
Syed Kamall

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) om AIF-fonden är öppen eller sluten, 
och

utgår

Or. en

Motivering

Slutna fonder bör exkluderas tillsammans med företagsbildningar (corporate vehicles) i 
allmänhet. Att ta med AIF-fonder oberoende av rättslig form kräver specifika undantag, som 
lämpligen bör ingå i artikel 2.2. Denna ordning och marknadsföringstillståndet bör gälla 
oberoende av var en AIF-förvaltare är etablerad, så länge som denne har ett permanent 
driftsställe i gemenskapen.
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Ändringsförslag 326
Astrid Lulling

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – punkt 1 – stycke 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) oberoende av om AIF-fonden är 
upprättad enligt avtalsrätt eller 
trustlagstiftning, enligt bolagsrätt eller 
varje annan rättslig form.

Or. en

Motivering

Denna ändring tar hänsyn till frågan om företagsstyrning som inte togs med i det 
ursprungliga kommissionsförslaget och även togs upp i Gauzès betänkande (se 
ändringsförslag 23). Artikel 3a som föreslogs av det svenska ordförandeskapet avser inte att 
behandla denna fråga.

Ändringsförslag 327
Pascal Canfin

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) vilken rättslig struktur AIF-fonden och 
AIF-förvaltaren har.

utgår

Or. en

Motivering

Direktivet bör koncentreras på fonder. Främsta syftet med detta direktiv bör vara att reglera 
oreglerade fonder (AIF-fonder) som erbjuds europeiska investerare eller som investerar på 
Europas marknader.
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Ändringsförslag 328
Astrid Lulling

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) vilken rättslig struktur AIF-fonden och
AIF-förvaltaren har.

d) vilken rättslig struktur AIF-förvaltaren 
har.

Or. en

Motivering

Denna ändring tar hänsyn till frågan om företagsstyrning som inte togs med i det 
ursprungliga kommissionsförslaget och även togs upp i Gauzès betänkande (se 
ändringsförslag 23). Artikel 3a som föreslogs av det svenska ordförandeskapet avser inte att 
behandla denna fråga.

Ändringsförslag 329
Sari Essayah

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) vilken rättslig struktur AIF-fonden och
AIF-förvaltaren har.

d) vilken rättslig struktur AIF-förvaltaren 
och, med förbehåll för artikel 2.2, 
AIF-fonden har.

Or. en

Ändringsförslag 330
Astrid Lulling

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När den lag enligt vilken AIF-fonden är 
uppbyggd kräver att det ska finnas en 
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styrelse eller något annat styrande organ 
och AIF-fonden inte utser någon 
AIF-förvaltare, ska AIF-fonden anses 
som AIF-förvaltare enligt detta direktiv. 

Or. en

Motivering

Denna ändring tar hänsyn till frågan om företagsstyrning som inte togs med i det 
ursprungliga kommissionsförslaget och även togs upp i Gauzès betänkande (se 
ändringsförslag 23). Artikel 3a som föreslogs av det svenska ordförandeskapet avser inte att 
behandla denna fråga.

Ändringsförslag 331
Corien Wortmann-Kool

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När den lag enligt vilken AIF-fonden är 
uppbyggd kräver att det ska finnas en 
styrelse eller något annat styrande organ 
och det styrande organet är ansvarigt för 
förvaltningen av AIF-fonden, ska 
AIF-fonden anses som AIF-förvaltare 
enligt detta direktiv.

Or. en

Motivering

Direktivet bör ändras för att garantera att AIF-fonder som har ett styrande organ, t.ex. en 
bolagsstyrelse, som har det övergripande ansvaret för förvaltningen behandlas som 
AIF-förvaltare som lyder under bestämmelserna i direktivet. Det kommer annars att bli svårt 
att tillämpa direktivets bestämmelser på sådana AIF-fonder och deras ledare.
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Ändringsförslag 332
Pascal Canfin

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En AIF-förvaltare med auktorisation 
enligt detta direktiv för att tillhandahålla 
förvaltningstjänster till en eller flera 
AIF-fonder ska också ha rätt att 
marknadsföra aktier eller andelar i dessa 
fonder till professionella investerare på de 
villkor som anges i kapitel VI och, i 
tillämpliga fall, i artikel 35.

utgår

Or. en

Motivering

Direktivet bör koncentreras på fonder. Främsta syftet med detta direktiv bör vara att reglera 
oreglerade fonder (AIF-fonder) som erbjuds europeiska investerare eller som investerar på 
Europas marknader.

Ändringsförslag 333
Syed Kamall

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En AIF-förvaltare med auktorisation enligt 
detta direktiv för att tillhandahålla 
förvaltningstjänster till en eller flera 
AIF-fonder ska också ha rätt att 
marknadsföra aktier eller andelar i dessa 
fonder till professionella investerare i 
gemenskapen på de villkor som anges i 
kapitel VI och, i tillämpliga fall, i
artikel 35.

En AIF-förvaltare med auktorisation enligt 
detta direktiv för att förvalta en eller flera 
AIF-fonder ska också ha rätt att 
marknadsföra aktier eller andelar i dessa 
fonder till professionella investerare i 
unionen på de villkor som anges i 
kapitel VI och, i tillämpliga fall, i 
artikel 35.

Or. en
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Motivering

Vi välkomnar det nya förslaget från det svenska ordförandeskapets kompromissförslag.

Ändringsförslag 334
Wolf Klinz

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En AIF-förvaltare med auktorisation enligt 
detta direktiv för att tillhandahålla 
förvaltningstjänster till en eller flera 
AIF-fonder ska också ha rätt att 
marknadsföra aktier eller andelar i dessa 
fonder till professionella investerare i 
gemenskapen på de villkor som anges i 
kapitel VI och, i tillämpliga fall, i 
artikel 35.

En AIF-förvaltare med auktorisation enligt 
detta direktiv för att förvalta en eller flera 
AIF-fonder ska också ha rätt att 
marknadsföra aktier eller andelar i dessa 
fonder till professionella investerare i 
unionen på de villkor som anges i 
kapitel VI och, i tillämpliga fall, i 
artikel 35.

Or. en

Motivering

Endast en AIF-förvaltare bör gälla som ansvarig för att uppfylla kraven i direktivet.

Ändringsförslag 335
Jürgen Klute

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Artiklarna 19–30 ska gälla för alla 
AIF-fonder som marknadsförs i unionen, 
oberoende av var de är etablerade och 
huruvida de har sin hemvist i unionen.

Or. en
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Ändringsförslag 336
Bernd Lange

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Artiklarna 19–30 ska gälla för alla 
AIF-fonder som marknadsförs i unionen, 
oberoende av var de är etablerade och 
huruvida de har sin hemvist i unionen.

Or. en

Motivering

Direktivet bör omfatta alla AIF-fonder i vilka EU-investerare investerar och alla operationer 
på EU:s finansmarknader som genomförs av AIF-förvaltare och som har initierats utom eller 
inom EU. Detta berör de ”fotspår” som lämnas av AIF-förvaltare och AIF-fonder som inte 
har sin hemvist i EU, och problemen med medel från skatteparadis som utnyttjas i skattesyfte 
och för att dra nytta av mest fördelaktiga regelverk. 

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

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Artiklarna 31–33 ska inte gälla 
marknadsföring av aktier eller andelar i 
AIF-fonder som erbjuds allmänheten 
genom ett prospekt som har utarbetats 
och offentliggjorts i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2003/71/EG av den 4 november 2003 om 
de prospekt som skall offentliggöras när 
värdepapper erbjuds till allmänheten eller 
tas upp till handel1.
__________
1 EGT L 345, 31.12.2003, s. 64.
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Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 338
Corien Wortmann-Kool

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Detta direktiv hindrar eller begränsar 
inte investerare att på kapitalmarknaden 
avyttra andelar eller aktier som de 
innehar i AIF-fonder. Sådana investerare 
eller deras mellanhänder får erbjuda eller 
placera sådana aktier eller andelar till 
eller hos investerare i en medlemsstat i 
enlighet med nationell lagstiftning i 
denna medlemsstat. När sådana 
erbjudanden eller placeringar sker på 
initiativ av den AIF-förvaltare som 
förvaltar en AIF-fond ska emellertid 
sådana erbjudanden eller placeringar 
behandlas som marknadsföring från 
AIF-förvaltarens sida, i enlighet med 
detta direktiv.

Or. en

Motivering

Investors in funds which are closed-ended and do not permit redemptions, such as private 
equity funds, rely on being able to sell their fund investments to other investors in order to be 
able to exit funds when needed. Because private equity funds are not typically listed on a 
securities market or exchange, such sales take place by way of transactions between 
investors. This ”secondary market” is substantial and critically important to EU private 
equity funds of funds and other European investors (including pension funds) not only as a 
means of achieving liquidity but also as a means of acquiring mature private equity assets -
which can enhance investment returns.
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Ändringsförslag 339
Hans-Peter Martin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Detta direktiv ska inte tillämpas på 
följande:

utgår

a) AIF-förvaltare som, antingen direkt 
eller indirekt via ett företag till vilket 
AIF-förvaltaren är anknuten genom 
gemensam ledning eller kontroll eller 
genom ett väsentligt direkt eller indirekt 
innehav, förvaltar AIF-portföljer vilkas 
förvaltade tillgångar, inbegripet sådana 
som förvärvats med utnyttjande av 
hävstångseffekter, sammanlagt inte 
överstiger tröskelvärdet 
100 miljoner euro, eller 500 miljoner euro 
om AIF-fondens portfölj består av 
AIF-fonder utan hävstång och utan rätt 
till inlösen under en tid av fem år från 
dagen för bildandet av respektive 
AIF-fond.
b) AIF-förvaltare, etablerade inom 
gemenskapen, som inte tillhandahåller 
förvaltningstjänster till AIF-fonder med 
hemvist inom gemenskapen och inte 
marknadsför AIF-fonder inom 
gemenskapen,
c) fondföretag (”UCITS-fonder”) eller 
deras förvaltnings eller 
värdepappersföretag som auktoriserats i 
enlighet med direktiv 2009/…/EG 
[fondföretagsdirektivet]
d) kreditinstitut som omfattas av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2006/48/EG av den 14 juni 2006 om 
rätten att starta och driva verksamhet i 
kreditinstitut (omarbetning),
e) institut som omfattas av 
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Europaparlamentets och rådets direktiv 
2003/41/EG av den 3 juni 2003 om 
verksamhet i och tillsyn över 
tjänstepensionsinstitut,
f) institut som omfattas av rådets första 
direktiv 73/239/EEG av den 24 juli 1973 
om samordning av lagar och andra 
författningar angående rätten att etablera 
och driva verksamhet med annan direkt 
försäkring än livförsäkring, 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2002/83/EG av den 5 november 2002 om 
livförsäkring och Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2005/68/EG av den 
16 november 2005 om återförsäkring och 
om ändring av rådets direktiv 73/239/EEG 
och 92/49/EEG samt direktiven 98/78/EG 
och 2002/83/EG, och
g) institutioner som är verksamma över 
nationsgränserna, som Världsbanken, 
IMF, ECB, EIB och EIF och även andra 
nationsövergripande institutioner och 
liknande internationella organisationer, i 
de fall då dessa institutioner eller 
organisationer förvaltaren eller flera 
AIF-fonder.

Or. de

Ändringsförslag 340
Bernd Lange

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) AIF-förvaltare som, antingen direkt 
eller indirekt via ett företag till vilket 
AIF-förvaltaren är anknuten genom 
gemensam ledning eller kontroll eller 
genom ett väsentligt direkt eller indirekt 
innehav, förvaltar AIF-portföljer vilkas 
förvaltade tillgångar, inbegripet sådana 

utgår
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som förvärvats med utnyttjande av 
hävstångseffekter, sammanlagt inte 
överstiger tröskelvärdet 
100 miljoner euro, eller 500 miljoner euro 
om AIF-fondens portfölj består av 
AIF-fonder utan hävstång och utan rätt 
till inlösen under en tid av fem år från 
dagen för bildandet av respektive 
AIF-fond.

Or. en

Motivering

Regleringen av hedgefonder och private equity måste omfatta alla fonder och får inte lämna 
några kryphål. Antagandet att private equity-fonder inte ger några hävstångseffekter, vilket 
skulle motivera ett högre tröskelvärde för dem, är orealistiskt. Tröskelvärden och undantag 
under vissa minimivärden kan uppmuntra AIF-förvaltare till kreativ bokföring för att 
undkomma reglering.

Ändringsförslag 341
Jürgen Klute

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) AIF-förvaltare som, antingen direkt 
eller indirekt via ett företag till vilket 
AIF-förvaltaren är anknuten genom 
gemensam ledning eller kontroll eller 
genom ett väsentligt direkt eller indirekt 
innehav, förvaltar AIF-portföljer vilkas 
förvaltade tillgångar, inbegripet sådana 
som förvärvats med utnyttjande av 
hävstångseffekter, sammanlagt inte 
överstiger tröskelvärdet 
100 miljoner euro, eller 500 miljoner euro 
om AIF-fondens portfölj består av 
AIF-fonder utan hävstång och utan rätt 
till inlösen under en tid av fem år från 
dagen för bildandet av respektive 
AIF-fond.

utgår
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Or. en

Motivering

Regleringen av hedgefonder och private equity måste omfatta alla fonder och får inte lämna 
några kryphål. Antagandet att private equity-fonder inte ger några hävstångseffekter, vilket 
skulle motivera ett högre tröskelvärde för dem, är orealistiskt. Tröskelvärden och undantag 
under vissa minimivärden kan uppmuntra AIF-förvaltare till kreativ bokföring för att 
undkomma reglering. 

Ändringsförslag 342
Pascal Canfin

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) AIF-förvaltare som, antingen direkt 
eller indirekt via ett företag till vilket 
AIF-förvaltaren är anknuten genom 
gemensam ledning eller kontroll eller 
genom ett väsentligt direkt eller indirekt 
innehav, förvaltar AIF-portföljer vilkas 
förvaltade tillgångar, inbegripet sådana 
som förvärvats med utnyttjande av 
hävstångseffekter, sammanlagt inte 
överstiger tröskelvärdet 
100 miljoner euro, eller 500 miljoner euro 
om AIF-fondens portfölj består av 
AIF-fonder utan hävstång och utan rätt 
till inlösen under en tid av fem år från 
dagen för bildandet av respektive 
AIF-fond.

utgår

Or. en

Motivering

För att uppnå målet att ge investerarna skydd bör direktivet omfatta alla fonder.
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Ändringsförslag 343
Wolf Klinz

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) AIF-förvaltare som, antingen direkt 
eller indirekt via ett företag till vilket 
AIF-förvaltaren är anknuten genom 
gemensam ledning eller kontroll eller 
genom ett väsentligt direkt eller indirekt 
innehav, förvaltar AIF-portföljer vilkas 
förvaltade tillgångar, inbegripet sådana 
som förvärvats med utnyttjande av 
hävstångseffekter, sammanlagt inte 
överstiger tröskelvärdet 
100 miljoner euro, eller 500 miljoner euro 
om AIF-fondens portfölj består av 
AIF-fonder utan hävstång och utan rätt 
till inlösen under en tid av fem år från 
dagen för bildandet av respektive 
AIF-fond.

utgår

Or. en

Motivering

Härmed införs en mindre strikt reglering för AIF-förvaltare som inte är av betydelse för det 
finansiella systemet. Huvudmålet med detta direktiv är att fånga upp systemrisker. För att 
minimera oönskade bieffekter till följd av en universallösning borde mindre AIF-förvaltare 
endast behöva registrera sig och uppfylla transparenskraven i artiklarna 19-21.

Ändringsförslag 344
Udo Bullmann, Robert Goebbels

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) AIF-förvaltare som, antingen direkt 
eller indirekt via ett företag till vilket 
AIF-förvaltaren är anknuten genom 
gemensam ledning eller kontroll eller 

utgår
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genom ett väsentligt direkt eller indirekt 
innehav, förvaltar AIF-portföljer vilkas 
förvaltade tillgångar, inbegripet sådana 
som förvärvats med utnyttjande av 
hävstångseffekter, sammanlagt inte 
överstiger tröskelvärdet 
100 miljoner euro, eller 500 miljoner euro 
om AIF-fondens portfölj består av 
AIF-fonder utan hävstång och utan rätt 
till inlösen under en tid av fem år från 
dagen för bildandet av respektive 
AIF-fond.

Or. en

Motivering

Direktivet måste gälla alla AIF-förvaltare utan några undantag, baserat på storleken av de 
tillgångar som förvaltas. Annars kommer det att locka förvaltare att inrätta fonder just under 
tröskelvärdet, och att finna metoder för att delegera så mycket som möjligt av sin totala 
verksamhet till externa tjänsteleverantörer och ”rådgivare”. Detta skulle förstöra syftet med 
direktivet, vilket är att omfatta alla aktörer inom finansbranschen.

Ändringsförslag 345
Syed Kamall

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) AIF-förvaltare som, antingen direkt 
eller indirekt via ett företag till vilket 
AIF-förvaltaren är anknuten genom 
gemensam ledning eller kontroll eller 
genom ett väsentligt direkt eller indirekt 
innehav, förvaltar AIF-portföljer vilkas 
förvaltade tillgångar, inbegripet sådana 
som förvärvats med utnyttjande av 
hävstångseffekter, sammanlagt inte 
överstiger tröskelvärdet 100 miljoner euro, 
eller 500 miljoner euro om AIF-fondens 
portfölj består av AIF-fonder utan 
hävstång och utan rätt till inlösen under en 
tid av fem år från dagen för bildandet av 

a) AIF-förvaltare som förvaltar 
AIF-fonder vilkas totala förvaltade 
tillgångar, inbegripet sådana som 
förvärvats med utnyttjande av 
hävstångseffekter, inte överstiger 
tröskelvärdet 1 miljard euro eller
1,5 miljarder euro om AIF-fondens 
portfölj består av innehav a) utan 
hävstång, och b) utan rätt till inlösen under 
en tid av fem år från dagen för bildandet av 
AIF-fonden. För beräkning av sådana 
tröskelvärden
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respektive AIF-fond.

i) ska en sammanläggning ske av de 
AIF-fonder som förvaltas av 
AIF-förvaltaren och de fonder vilkas 
förvaltning AIF-förvaltaren har delegerat 
till ett företag inom samma koncern som 
AIF-förvaltaren,
ii) för AIF-fonder a) utan hävstång och 
b) utan rätt till inlösen under en tid av 
fem år från dagen för bildandet av 
AIF-fonden, ska tröskelvärdet tillämpas 
på investerarnas ägarintressen netto i 
AIF-fonderna.

Or. en

Motivering

Det är mycket viktigt att detta direktiv är proportionellt och inte skapar onödiga bördor för 
små AIF-förvaltare. 

Ändringsförslag 346
Olle Schmidt

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) AIF-förvaltare som, antingen direkt eller 
indirekt via ett företag till vilket 
AIF-förvaltaren är anknuten genom 
gemensam ledning eller kontroll eller 
genom ett väsentligt direkt eller indirekt 
innehav, förvaltar AIF-portföljer vilkas 
förvaltade tillgångar, inbegripet sådana 
som förvärvats med utnyttjande av 
hävstångseffekter, sammanlagt inte 
överstiger tröskelvärdet 100 miljoner euro, 
eller 500 miljoner euro om AIF-fondens 
portfölj består av AIF-fonder utan 
hävstång och utan rätt till inlösen under en 
tid av fem år från dagen för bildandet av 
respektive AIF-fond.

a) AIF-förvaltare som antingen förvaltar 
AIF-portföljer vilkas totala förvaltade 
tillgångar, inbegripet sådana som 
förvärvats med utnyttjande av 
hävstångseffekter, sammanlagt inte 
överstiger tröskelvärdet 500 miljoner euro 
eller 1 miljard euro om AIF-fondens 
portfölj består av innehav a) utan 
hävstång, och b) utan rätt till inlösen under 
en tid av fem år från dagen för bildandet av 
AIF-fonden. För beräkning av sådana 
tröskelvärden 
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i) ska en sammanläggning ske av de 
AIF-portföljer som förvaltas av 
AIF-förvaltaren och de portföljer vilkas 
förvaltning AIF-förvaltaren har delegerat 
till ett företag inom samma koncern som 
AIF-förvaltaren,
ii) för AIF-fonder a) utan hävstång och 
b) utan rätt till inlösen under en tid av 
fem år från dagen för bildandet av 
AIF-fonden, ska tröskelvärdet tillämpas 
på investerarnas totala 
investeringsåtaganden i AIF-fonderna. 

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 
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. 

Ändringsförslag 347
Gunnar Hökmark

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) AIF-förvaltare som, antingen direkt 
eller indirekt via ett företag till vilket 
AIF-förvaltaren är anknuten genom 
gemensam ledning eller kontroll eller 
genom ett väsentligt direkt eller indirekt 
innehav, förvaltar AIF-portföljer vilkas 
förvaltade tillgångar, inbegripet sådana 
som förvärvats med utnyttjande av 
hävstångseffekter, sammanlagt inte 

a) AIF-förvaltare som förvaltar 
AIF-fonder vilkas totala förvaltade 
tillgångar, inbegripet sådana som 
förvärvats med utnyttjande av 
hävstångseffekter, inte överstiger 
tröskelvärdet 500 miljoner euro eller 
1 miljard euro om AIF-fondens portfölj 
består av innehav a) utan hävstång, och 
b) utan rätt till inlösen under en tid av fem 
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överstiger tröskelvärdet 100 miljoner euro, 
eller 500 miljoner euro om AIF-fondens 
portfölj består av AIF-fonder utan 
hävstång och utan rätt till inlösen under en 
tid av fem år från dagen för bildandet av 
respektive AIF-fond.

år från dagen för bildandet av AIF-fonden.
För beräkning av sådana tröskelvärden

i) ska en sammanläggning ske av de 
AIF-fonder som förvaltas av 
AIF-förvaltaren och de fonder vilkas 
förvaltning AIF-förvaltaren har delegerat 
till ett företag inom samma koncern som 
AIF-förvaltaren,
ii) för AIF-fonder a) utan hävstång och 
b) utan rätt till inlösen under en tid av 
fem år från dagen för bildandet av 
AIF-fonden, ska tröskelvärdet tillämpas 
på investerarnas ägarintressen netto i 
AIF-fonderna.

Or. en

Motivering

Räckvidden måste begränsas till AIF-förvaltare som utgör en systemrisk, annars kommer det 
att bli svårt att upprätthålla den planerade tillsynen på ett korrekt sätt. Små AIF-förvaltare 
utgör ingen systemrisk, och det vore oproportionellt att låta dem ingå. Direktivet kommer att 
medföra kostnader för efterlevnaden, vilket kommer att bli en särskilt tung börda för små 
AIF-förvaltare som i minst utsträckning skulle dra fördel av att marknadsföringstillstånd 
införs. De höjda tröskelvärdena syftar till att garantera att små fonder som inte betyder något 
för systemriskerna inte behöver omfattas av direktivet. 

Ändringsförslag 348
Corien Wortmann-Kool

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) AIF-förvaltare som, antingen direkt eller 
indirekt via ett företag till vilket 
AIF-förvaltaren är anknuten genom 
gemensam ledning eller kontroll eller 
genom ett väsentligt direkt eller indirekt 

a) AIF-förvaltare som, antingen direkt eller 
indirekt via ett företag till vilket 
AIF-förvaltaren är anknuten genom 
gemensam ledning eller kontroll eller 
genom ett väsentligt direkt eller indirekt 
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innehav, förvaltar AIF-portföljer vilkas 
förvaltade tillgångar, inbegripet sådana 
som förvärvats med utnyttjande av 
hävstångseffekter, sammanlagt inte 
överstiger tröskelvärdet 100 miljoner euro, 
eller 500 miljoner euro om AIF-fondens 
portfölj består av AIF-fonder utan hävstång 
och utan rätt till inlösen under en tid av 
fem år från dagen för bildandet av 
respektive AIF-fond.

innehav, förvaltar AIF-portföljer vilkas 
förvaltade tillgångar, inbegripet sådana 
som förvärvats med utnyttjande av 
hävstångseffekter, sammanlagt inte 
överstiger tröskelvärdet 100 miljoner EUR, 
eller 1 miljard EUR om AIF-fondens 
portfölj består av AIF-fonder utan hävstång 
och utan rätt till inlösen under en tid av 
fem år från dagen för bildandet av 
respektive AIF-fond. För beräkning av 
sådana tröskelvärden 
i) ska AIF-portföljer som förvaltas av 
AIF-förvaltaren eller den förvaltare till 
vilken AIF-förvaltaren har delegerat 
förvaltningen ingå, medan sådana 
portföljer som AIF-förvaltaren förvaltar 
enligt delegeringsuppdrag ska utgå,
ii) för AIF-fonder utan hävstång och utan 
rätt till inlösen under en tid av fem år från 
dagen för bildandet av AIF-fonden, ska 
tröskelvärdet tillämpas på investerarnas 
totala investeringsåtaganden i 
AIF-fonderna i stället för de förvaltade 
tillgångarna. 

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att bättre beakta olikheterna hos olika typer av AIF-fonder och 
att undvika att små och medelstora företag utsätts för stora administrativa bördor, samtidigt 
som tillsynen garanteras. 

Ändringsförslag 349
Sirpa Pietikäinen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) AIF-förvaltare som, antingen direkt 
eller indirekt via ett företag till vilket 
AIF-förvaltaren är anknuten genom 

a) AIF-förvaltare som förvaltar 
AIF-portföljer vilkas förvaltade tillgångar, 
inbegripet sådana som förvärvats med 
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gemensam ledning eller kontroll eller 
genom ett väsentligt direkt eller indirekt 
innehav, förvaltar AIF-portföljer vilkas 
förvaltade tillgångar, inbegripet sådana 
som förvärvats med utnyttjande av 
hävstångseffekter, sammanlagt inte 
överstiger tröskelvärdet 100 miljoner euro, 
eller 500 miljoner euro om AIF-fondens 
portfölj består av AIF-fonder utan hävstång 
och utan rätt till inlösen under en tid av 
fem år från dagen för bildandet av 
respektive AIF-fond.

utnyttjande av hävstångseffekter, 
sammanlagt inte överstiger tröskelvärdet 
100 miljoner EUR eller 1 miljard EUR om 
AIF-fondens portfölj består av AIF-fonder 
a) utan hävstång och b) utan rätt till inlösen 
under en tid av fem år från dagen för 
bildandet av AIF-fonden.

För beräkning av sådana tröskelvärden
i) ska en sammanläggning ske av de 
AIF-portföljer som förvaltas av 
AIF-förvaltaren och de portföljer vilkas 
förvaltning AIF-förvaltaren har delegerat 
till ett företag inom samma koncern som 
AIF-förvaltaren,
ii) för AIF-fonder a) utan hävstång och 
b) utan rätt till inlösen under en tid av 
fem år från dagen för bildandet av 
AIF-fonden, ska tröskelvärdet tillämpas 
på investerarnas totala 
investeringsåtaganden i AIF-fonderna i 
stället för de förvaltade tillgångarna.

Or. en

Ändringsförslag 350
Olle Schmidt

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) AIF-förvaltare som, antingen direkt eller 
indirekt via ett företag till vilket 
AIF-förvaltaren är anknuten genom 
gemensam ledning eller kontroll eller 
genom ett väsentligt direkt eller indirekt 
innehav, förvaltar AIF-portföljer vilkas 
förvaltade tillgångar, inbegripet sådana 

a) AIF-förvaltare som, antingen direkt eller 
indirekt via ett företag till vilket 
AIF-förvaltaren är anknuten genom 
gemensam ledning eller kontroll eller 
genom ett väsentligt direkt eller indirekt 
innehav, förvaltar AIF-portföljer vilkas 
förvaltade tillgångar, inbegripet sådana 



AM\806449SV.doc 29/120 PE438.497v02-00

SV

som förvärvats med utnyttjande av 
hävstångseffekter, sammanlagt inte 
överstiger tröskelvärdet 100 miljoner euro, 
eller 500 miljoner euro om AIF-fondens 
portfölj består av AIF-fonder utan hävstång 
och utan rätt till inlösen under en tid av 
fem år från dagen för bildandet av
respektive AIF-fond.

som förvärvats med utnyttjande av 
hävstångseffekter, sammanlagt inte 
överstiger tröskelvärdet 500 miljoner EUR, 
eller 1 miljard EUR om AIF-fondens 
portfölj består av AIF-fonder utan hävstång 
och utan rätt till inlösen under en tid av 
fem år från den dag då den första 
investeringen gjordes i respektive 
AIF-fond; sådana AIF-fonder ska 
emellertid vara underkastade krav på 
registrering i sina hemmedlemsstater.

Or. en

Motivering

De oönskade bieffekter som detta direktiv orsakar kan inte motiveras. Eftersom många av de 
produkter som faller under direktivet om AIF-förvaltare regleras på en adekvat nationell 
nivå, bör vi koncentrera våra lagstiftningsansträngningar på att täppa till de hål som finns i 
lagstiftningen på ett vettigt sätt.

Ändringsförslag 351
Marta Andreasen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) AIF-förvaltare som, antingen direkt eller 
indirekt via ett företag till vilket 
AIF-förvaltaren är anknuten genom 
gemensam ledning eller kontroll eller 
genom ett väsentligt direkt eller indirekt 
innehav, förvaltar AIF-portföljer vilkas 
förvaltade tillgångar, inbegripet sådana 
som förvärvats med utnyttjande av 
hävstångseffekter, sammanlagt inte 
överstiger tröskelvärdet 100 miljoner euro, 
eller 500 miljoner euro om AIF-fondens 
portfölj består av AIF-fonder utan hävstång 
och utan rätt till inlösen under en tid av 
fem år från dagen för bildandet av 
respektive AIF-fond.

a) AIF-förvaltare som, antingen direkt eller 
indirekt via ett företag till vilket 
AIF-förvaltaren är anknuten genom 
gemensam ledning eller kontroll eller 
genom ett väsentligt direkt eller indirekt 
innehav, förvaltar AIF-portföljer vilkas 
förvaltade tillgångar, inbegripet sådana 
som förvärvats med utnyttjande av 
hävstångseffekter, sammanlagt inte 
överstiger tröskelvärdet 200 miljoner EUR, 
eller 1 miljard EUR om AIF-fondens 
portfölj består av AIF-fonder utan hävstång 
och utan rätt till inlösen under en tid av 
fem år från dagen för bildandet av 
respektive AIF-fond.
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Or. en

Motivering

De lägre tröskelvärdena för förvaltade fonder kommer att har en försumbar effekt för de 
systemrisker som direktivet försöker komma tillrätta med, men kommer att skapa en 
regleringsbörda för mindre fonder som sämst har råd med dem.

Ändringsförslag 352
Thomas Mann

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Förvaltningsföretag som är 
auktoriserade i enlighet med nationell 
lagstiftning och som tillhandahåller 
förvaltningstjänster åt nationellt reglerade 
företag för kollektiva investeringar som 
endast marknadsförs i sina 
hemmedlemsstater.

Or. en

Ändringsförslag 353
Pascal Canfin

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) AIF-förvaltare, etablerade inom 
gemenskapen, som inte tillhandahåller 
förvaltningstjänster till AIF-fonder med 
hemvist inom gemenskapen och inte 
marknadsför AIF-fonder inom 
gemenskapen,

utgår

Or. en
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Motivering

Omotiverat, med hänsyn till den nya räckviddsdefinitionen i ändringsförslag 26. 

Ändringsförslag 354
Syed Kamall

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) AIF-förvaltare, etablerade inom 
gemenskapen, som inte tillhandahåller 
förvaltningstjänster till AIF-fonder med 
hemvist inom gemenskapen och inte 
marknadsför AIF-fonder inom 
gemenskapen,

b) AIF-förvaltare, etablerade inom EU, 
som inte förvaltar AIF-fonder med hemvist 
inom EU och inte marknadsför AIF-fonder 
inom EU, utom när den nationella 
lagstiftningen i en medlemsstat tillåter 
undantag för AIF-fonder när det gäller 
private placement,

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.
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Ändringsförslag 355
Sari Essayah

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) AIF-förvaltare, etablerade inom 
gemenskapen, som inte tillhandahåller 
förvaltningstjänster till AIF-fonder med 
hemvist inom gemenskapen och inte 
marknadsför AIF-fonder inom 
gemenskapen,

b) AIF-förvaltare, etablerade inom EU, 
som inte förvaltar AIF-fonder med hemvist 
inom EU och inte marknadsför AIF-fonder 
inom EU, utom när den nationella 
lagstiftningen i en medlemsstat tillåter 
undantag för AIF-fonder när det gäller 
private placement, 

Or. en

Ändringsförslag 356
Wolf Klinz

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) AIF-förvaltare, etablerade inom 
gemenskapen, som inte tillhandahåller 
förvaltningstjänster till AIF-fonder med 
hemvist inom gemenskapen och inte 
marknadsför AIF-fonder inom 
gemenskapen,

b) AIF-förvaltare, etablerade inom EU, 
som inte förvaltar AIF-fonder med hemvist 
inom EU och inte marknadsför AIF-fonder 
inom EU,

Or. en

Motivering

Endast en AIF-förvaltare bör gälla som ansvarig för att uppfylla kraven i direktivet.
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Ändringsförslag 357
Peter Skinner

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) AIF-förvaltare, etablerade inom 
gemenskapen, som inte tillhandahåller 
förvaltningstjänster till AIF-fonder med
hemvist inom gemenskapen och inte 
marknadsför AIF-fonder inom 
gemenskapen,

b) AIF-förvaltares förvaltning av 
AIF-fonder som inte har hemvist inom EU
och inte marknadsförs inom EU,

Or. en

Motivering

Enligt definitionen är alla tredjelandsfonder AIF-fonder. Om en AIF-förvaltare i EU i 
tredjeländer förvaltar fonder som inte marknadsförs i EU behöver EU:s bestämmelser inte 
tillämpas på den verksamheten, då detta skulle leda till betungande överlappningar och 
bristand överensstämmelse vad gäller bestämmelser för en verksamhet som inte har någon 
som helst bäring på den inre marknaden. En sådan begränsning kommer bara att leda till att 
kapitalförvaltare i EU inte kommer att kunna konkurrera med förvaltare utanför EU om 
mandat från fonder utanför EU.

Ändringsförslag 358
Sari Essayah

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) AIF-förvaltare som tillhandahåller 
förvaltningstjänster uteslutande till sina 
moderföretag, sina dotterföretag eller till 
andra dotterföretag till samma 
moderföretag,

Or. en
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Ändringsförslag 359
Wolf Klinz, Carl Haglund

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) AIF-förvaltare som förvaltar en eller 
flera AIF-fonder uteslutande för sina 
moderföretag eller dotterföretag eller 
andra dotterföretag till samma 
moderföretag,

Or. en

Motivering

För att undvika oavsiktliga och oproportionerliga följder och för att minimera oönskade 
bieffekter bör vissa begränsade undantag beviljas. Industriella holdingbolag är ett sådant 
exempel.

Ändringsförslag 360
Thomas Mann

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) AIF-förvaltare som förvaltar en 
eller flera AIF-fonder vars enda 
investerare är AIF-förvaltaren själv 
eller AIF-förvaltarens moderföretag 
eller dotterföretag eller andra 
dotterbolag till samma moderbolag, 
förutsatt att ingen av dessa investerare 
själv är en AIF-fond,

Or. en
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Ändringsförslag 361
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) fondföretag (”UCITS-fonder”) eller 
deras förvaltnings eller 
värdepappersföretag som auktoriserats i 
enlighet med direktiv 2009/…/EG 
[fondföretagsdirektivet]

utgår

Or. en

Ändringsförslag 362
Syed Kamall

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) fondföretag (”UCITS-fonder”) eller 
deras förvaltnings- eller värdepappers-
företag som auktoriserats i enlighet med 
direktiv 2009/…/EG
[fondföretagsdirektivet]

c) fondföretag (”UCITS-fonder”) eller 
deras förvaltnings- eller 
värdepappersföretag som auktoriserats i 
enlighet med direktiv 2009/65/EG 
[fondföretagsdirektivet] i den mån som 
dessa förvaltnings- eller 
investeringsföretag inte förvaltar 
AIF-fonder,

Or. en

Motivering

Vi instämmer i ändringsförslaget i Gauzès betänkande.
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Ändringsförslag 363
Syed Kamall

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) kreditinstitut som omfattas av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2006/48/EG av den 14 juni 2006 om 
rätten att starta och driva verksamhet i 
kreditinstitut (omarbetning),

utgår

Or. en

Motivering

Vi instämmer både i ändringsförslaget från det svenska ordförandeskapets 
kompromissförslag och i Gauzès betänkande. Det finns ingen anledning att ge kreditinstitut 
ett särskilt undantag i direktivet – detta skulle bara skapa olika förutsättningar för olika 
klasser av reglerade enheter.

Ändringsförslag 364
Syed Kamall

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) institut som omfattas av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2003/41/EG av den 3 juni 2003 om 
verksamhet i och tillsyn över 
tjänstepensionsinstitut,

e) institut som omfattas av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2003/41/EG av den 3 juni 2003 om 
verksamhet i och tillsyn över 
tjänstepensionsinstitut inklusive, i 
tillämpliga fall, de auktoriserade enheter 
som ansvarar för driften av dessa institut 
och agerar för deras räkning, vilka 
omnämns i artikel 2.1 i ovannämnda 
direktiv, eller utsedda kapitalförvaltare, 
enligt artikel 19.1 i samma direktiv, i den 
mån som de inte förvaltar AIF-fonder 
som är etablerade i EU,
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Or. en

Motivering

Vi instämmer i ändringsförslaget från det svenska ordförandeskapets kompromissförslag.

Ändringsförslag 365
Olle Schmidt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) institut som omfattas av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2003/41/EG av den 3 juni 2003 om 
verksamhet i och tillsyn över 
tjänstepensionsinstitut,

e) institut som omfattas av artikel 2.1 i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2003/41/EG av den 3 juni 2003 om 
verksamhet i och tillsyn över 
tjänstepensionsinstitut, inklusive dess 
tillämpning enligt artikel 3 i 
direktiv 2003/41/EC, men exklusive varje 
institution som nämns i artikel 2.2 b i 
direktiv 2003/41/EC. Vid tillämpning av 
detta direktiv ska man vid fastställandet 
av huruvida en institution omfattas av 
artikel 2.1 i direktiv 2003/41/EG, bortse 
från att medlemsstater i enlighet med 
artikel 5 i direktiv 2003/41/EG eventuellt 
inte tillämpar direktivet,

Or. en

Motivering

Pensionsfonder bör uteslutas från direktivets tillämpningsområde. Definitionstexten bör 
korrigeras för att garantera att små lokala institutioner, som inte omfattas av direktivet om 
tjänstepensionsinstitut på grund av nationella beslut för att minska administrativa bördor, 
inte behöver söka auktorisation enligt direktivet om AIF-förvaltare.
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Ändringsförslag 366
Othmar Karas

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) institut som omfattas av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2003/41/EG av den 3 juni 2003 om 
verksamhet i och tillsyn över 
tjänstepensionsinstitut,

e) institut som omfattas av artikel 2.1 i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2003/41/EG av den 3 juni 2003 om 
verksamhet i och tillsyn över 
tjänstepensionsinstitut, inklusive dess 
tillämpning enligt artikel 3 i 
direktiv 2003/41/EC, men exklusive varje 
institution som nämns i artikel 2.2 b i 
direktiv 2003/41/EC. Vid tillämpning av 
detta direktiv ska man vid fastställandet 
av huruvida en institution omfattas av 
artikel 2.1 i direktiv 2003/41/EG, bortse 
från att medlemsstater i enlighet med 
artikel 5 i direktiv 2003/41/EG eventuellt 
inte tillämpar direktivet,

Or. en

Motivering

Definitionstexten bör korrigeras för att garantera att små lokala institutioner, som inte 
omfattas av direktivet om tjänstepensionsinstitut på grund av nationella beslut för att minska 
administrativa bördor, inte behöver söka auktorisation enligt direktivet om AIF-förvaltare.

Ändringsförslag 367
Pascal Canfin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) institut som omfattas av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2003/41/EG av den 3 juni 2003 om 
verksamhet i och tillsyn över 
tjänstepensionsinstitut,

e) institut som omfattas av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2003/41/EG av den 3 juni 2003 om 
verksamhet i och tillsyn över 
tjänstepensionsinstitut, förutsatt att de inte 



AM\806449SV.doc 39/120 PE438.497v02-00

SV

verkar som AIF-fonder,

Or. en

Motivering

Pensionsfonder som verkar som AIF-fonder bör inte omfattas av detta direktiv.

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

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) institut som omfattas av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2003/41/EG av den 3 juni 2003 om 
verksamhet i och tillsyn över 
tjänstepensionsinstitut,

e) nationella, regionala eller lokala 
myndigheter eller institut som förvaltar 
fonder som är kopplade till trygghets- och 
pensionssystem, 

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att garantera att offentliga och icke offentliga institut och 
organ som ansvarar för trygghets- och pensionssystem (inklusive tjänstepensionsinstitut) inte 
kommer att omfattas av direktivet för AIF-förvaltare.

Ändringsförslag 369
Wolf Klinz, Carl Haglund

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) nationella, regionala eller lokala 
myndigheter eller statliga 
investeringsverktyg eller organ eller 
institutioner som förvaltar fonder som är 
kopplade till trygghets- och 
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pensionssystem, 

Or. en

Motivering

Myndigheter, trygghetssystem och pensionssystem bör undantas.

Ändringsförslag 370
Syed Kamall

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) varje person eller enhet, i den mån 
som de investerar uteslutande för egen 
räkning,

Or. en

Motivering

Vi instämmer i principen bakom det föreslagna nya ledet fa i Gauzès betänkande, men förstår 
inte varför den bör begränsas till särskilda kategorier av enheter. Varje person eller enhet 
som handlar endast för egen räkning bör undantas från direktivets räckvidd.

Ändringsförslag 371
Olle Schmidt, Carl Haglund

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) AIF-förvaltare som förvaltar private 
equity-fonder eller slutna fonder,

Or. en

Motivering

Det är absolut nödvändigt att införa skyddsklausuler, t.ex. för att undanta existerande 
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AIF-förvaltare av private equity och AIF-fonder med private equity från räckvidden, eftersom 
villkoren för existerande AIF-fonder med private equity har framförhandlats utan hänsyn till 
de kostnader och skyldigheter som direktivet kommer att medföra för AIF-fonder. Eftersom 
små AIF-fonder med private equity inte påverkar den inre marknaden, förmodligen inte kan 
dra några fördelar av marknadsföringstillstånd, och förmodligen drabbas av besvär i 
samband med efterlevnaden och ökande kostnader bör sådana AIF-fonder undantas från 
direktivets räckvidd.

Ändringsförslag 372
Olle Schmidt

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) förvaltningsföretag som är 
auktoriserade i enlighet med nationell 
lagstiftning och som tillhandahåller 
förvaltningstjänster åt nationellt reglerade 
företag för kollektiva investeringar som 
endast marknadsförs i sina 
hemmedlemsstater,

Or. en

Motivering

Rent nationella AIF-fonder utgör ingen systemrisk, då de ofta är strängt reglerade fonder som 
vänder sig till privatmarknaden, och många av dem förvaltas på liknande sätt som 
fondföretag.

Ändringsförslag 373
Olle Schmidt

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

gb) nationellt reglerade företag för 
kollektiva investeringar som 
marknadsförs endast i sin 
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hemmedlemsstat,

Or. en

Motivering

Rent nationella AIF-fonder utgör ingen systemrisk, då de ofta är strängt reglerade fonder som 
vänder sig till privatmarknaden, och många av dem förvaltas på liknande sätt som 
fondföretag.

Ändringsförslag 374
Olle Schmidt

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

gc) AIF-förvaltare som tillhandahåller 
förvaltningstjänster uteslutande till sina 
moderföretag, sina dotterföretag eller till 
andra dotterföretag till samma 
moderföretag,

Or. en

Motivering

Undantag för förmögenhetsförvaltare som inte tillhandahåller tjänster åt tredje part.

Ändringsförslag 375
Olle Schmidt, Carl Haglund

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

gb) internt förvaltade företag som inte 
erbjuder sina aktieägare återköp eller 
inlösen, som investerar långsiktigt främst 
i överlåtbara värdepapper, som inte 
använder hävstång eller endast en 
begränsad sådan, och vars aktier handlas 
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med på en reglerad marknad i 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.

Ändringsförslag 376
Olle Schmidt

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

gd) system för anställdas delägarskap i 
företag.

Or. en

Motivering

System för anställdas delägarskap i företag bör uteslutas från direktivets tillämpningsområde.

Ändringsförslag 377
Wolf Klinz, Carl Haglund

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) system för anställdas delägarskap i 
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företag.

Or. en

Motivering

System för anställdas delägarskap i företag bör undantas.

Ändringsförslag 378
Sari Essayah

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) system för anställdas delägarskap i 
företag.

Or. en

Ändringsförslag 379
Syed Kamall

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) system för anställdas delägarskap i 
företag.

Or. en

Motivering

Vi instämmer både i ändringsförslagen från det svenska ordförandeskapets 
kompromissförslag och i Gauzès betänkande.
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Ändringsförslag 380
Sirpa Pietikäinen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) AIF-förvaltare av AIF-fonder vilkas 
investerare är före detta eller nuvarande 
ledamöter, aktieägare, styrelseledamöter, 
tjänstemän, chefer eller anställda hos 
AIF-förvaltaren eller hos en annan 
medlem i dess koncern och/eller som ger 
råd eller tillhandahåller tjänster åt 
AIF-fonden eller AIF-förvaltaren 
och/eller AIF-förvaltaren och dess 
koncernföretag och/eller andra godkända 
mottagare i enlighet med system för 
anställdas delägarskap.

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.

Ändringsförslag 381
Sirpa Pietikäinen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

gb) institutioner eller organisationer som 
kontrolleras av nationella, regionala och 
lokala myndigheter samt institutioner som 
förvaltar fonder som är kopplade till 
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trygghets- och pensionssystem, om dessa 
institutioner eller organisationer förvaltar 
en eller flera AIF-fonder.

Or. en

Motivering

Offentligt riskkapital undantas från direktivets räckvidd.

Ändringsförslag 382
Thomas Mann

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) kollektiva företag som regleras på 
lämpligt sätt genom tillämplig nationell 
lagstiftning i den medlemsstat där de har 
sin hemvist och som marknadsförs endast 
i den medlemsstaten.

Or. en

Ändringsförslag 383
Thomas Mann

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

gb) specialföretag som har etablerats med 
syftet att värdepapperisera vissa 
tillgångar.

Or. en
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Ändringsförslag 384
Syed Kamall

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

gb) specialföretag för värdepapperisering.

Or. en

Motivering

Vi instämmer både i ändringsförslagen från det svenska ordförandeskapets 
kompromissförslag och i Gauzès betänkande.

Ändringsförslag 385
Gunnar Hökmark

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) industriella holdingbolag vars aktier 
är upptagna till handel på en reglerad 
marknad i EU i den mån de innehar 
aktier i sina dotterbolag eller närstående 
bolag över vilka de har ett kontrollerande 
inflytande i syfte att fullfölja en industriell 
affärsstrategi.

Or. en

Motivering

Räckvidden måste begränsas till AIF-förvaltare som utgör en systemrisk, annars kommer det 
att bli svårt att upprätthålla den planerade tillsynen på ett korrekt sätt. Industriella 
holdingbolag är långsiktiga ägare utan någon plan för att avyttra innehaven efter någon viss 
tid och med ett industriellt synsätt på sina innehav. Sådana företag innebär inte någon 
systemrisk, och om de är börsnoterade är de föremål för gällande EU-bolagsrätt, nationella 
regler och börsens noteringsregler, vilket innebär ett effektivt skydd för investerare. Dessa 
bör undantas.
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Ändringsförslag 386
Marta Andreasen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) offentligt noterade slutna 
investeringsfonder.

Or. en

Motivering

Offentligt noterade företag som handhar slutna investeringsfonder har ingen AIF-förvaltare 
och sköts av de anställda. Styrelsen som är ansvarig inför aktieägarna ansvarar för risk- och 
investeringsstrategi.

Ändringsförslag 387
Werner Langen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) AIF-förvaltare som förvaltar en eller 
flera AIF-fonder vilkas enda investerare 
är AIF-förvaltarens moderföretag eller 
dotterföretag eller andra dotterföretag till 
samma moderföretag, förutsatt att ingen 
av dessa investerare själv är en AIF-fond.

Or. en

Motivering

Det är motiverat med ett undantag för förvaltare som förvaltar investeringar från samma 
grupp. Det uppstår ingen ytterligare risk för finansmarknaderna. Sådana fonder används ofta 
inom bank- och försäkringsgrupper och dessa finansiella institut måste ju i vederbörlig 
ordning beakta risken i enlighet med gällande lagstiftning och tillsyn. Dessutom behövs inget 
investerarskydd när investeringen sker inom samma grupp.
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Ändringsförslag 388
Burkhard Balz

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) AIF-förvaltare som förvaltar en eller 
flera AIF-fonder vilkas enda investerare 
är AIF-förvaltarens moderföretag eller 
dotterföretag eller andra dotterföretag till 
samma moderföretag, förutsatt att ingen 
av dessa investerare själv är en AIF-fond,

Or. en

Motivering

Det är motiverat med ett undantag för förvaltare som förvaltar investeringar från samma 
grupp. Det uppstår ingen ytterligare risk för finansmarknaderna. Sådana fonder ofta används 
inom bank- och försäkringsgrupper och dessa finansiella institut måste ju i vederbörlig 
ordning beakta risken i enlighet med gällande lagstiftning och tillsyn. Dessutom behövs inget 
investerarskydd när investeringen sker inom samma grupp.

Ändringsförslag 389
Syed Kamall

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

gc) AIF-förvaltare som förvaltar en eller 
flera AIF-fonder vilkas enda investerare 
är AIF-förvaltaren själv eller 
AIF-förvaltarens direkta eller indirekta 
moderföretag eller dotterföretag eller 
andra dotterföretag till dessa direkta eller 
indirekta moderföretag.

Or. en

Motivering

We broadly agree with the new subparagraph (ba) proposed in the Swedish Presidency 
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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.

Ändringsförslag 390
Sari Essayah

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

gb) AIF-förvaltare som enligt nationell 
lagstiftning får tillhandahålla 
förvaltningstjänster åt AIF-fonder, och 
som marknadsförs endast i 
hemmedlemsstaten.

Or. en

Ändringsförslag 391
Sari Essayah

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

gc) AIF-förvaltare som endast förvaltar 
företag för kollektiva investeringar som 
endast investerar i aktier eller andra 
värdepapper som hänför sig till eget 
kapital i icke börsnoterade företag eller 
liknande börsnoterade värdepapper, 
förutsatt att förvaltaren förbinder sig att 
inneha dessa börsnoterade värdepapper i 
minst [ett år]. 

Or. en
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Ändringsförslag 392
Sari Essayah

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

gd) förvaltningsföretag som är 
auktoriserade i enlighet med nationell 
lagstiftning och som tillhandahåller 
förvaltningstjänster åt nationellt reglerade 
företag för kollektiva investeringar som 
endast marknadsförs i sina 
hemmedlemsstater.

Or. en

Ändringsförslag 393
Werner Langen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

gb) förvaltningsföretag som är 
auktoriserade i enlighet med nationell 
lagstiftning och som tillhandahåller 
förvaltningstjänster åt nationellt reglerade 
företag för kollektiva investeringar som 
endast marknadsförs i sina 
hemmedlemsstater.

Or. en

Motivering

Eftersom det inte finns något påtagligt behov av reglering på EU-nivå för rent nationell 
förvaltning av reglerade investeringsfonder utan systemrelevans och deras marknadsföring i 
hemmedlemsstaten, ger förslaget till direktiv anledning till oro när det gäller 
subsidiaritetsprincipen, vilken fastslås i artikel 5.2 i fördraget om upprättandet av Europeiska 
gemenskapen (EG-fördraget).
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Ändringsförslag 394
Othmar Karas

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) förvaltningsföretag som är 
auktoriserade i enlighet med nationell 
lagstiftning och som tillhandahåller 
förvaltningstjänster åt nationellt reglerade 
företag för kollektiva investeringar som 
endast marknadsförs i sina 
hemmedlemsstater.

Or. en

Motivering

Tillämpning av subsidiaritetsprincipen (artikel 5.2 i fördraget om Europeiska unionen). 
Undantag från direktivets räckvidd för rent nationella AIF-fonder utan gränsöverskridande 
distribution samt deras förvaltare. 

Ändringsförslag 395
Burkhard Balz

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

gb) förvaltningsföretag som är 
auktoriserade i enlighet med nationell 
lagstiftning och som tillhandahåller 
förvaltningstjänster åt nationellt reglerade 
företag för kollektiva investeringar med 
högst fem investerare, som endast 
marknadsförs i sina hemmedlemsstater.

Or. en
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Motivering

Fonder med ett begränsat antal investerare öppnar möjligheten för enskilda kontraktsvillkor. 
AIF-förvaltare som förvaltare fonder med maximalt fem investerare och enbart distribuerar 
dem på nationell nivå bör därför undantas från detta direktiv förutsatt att de är föremål för 
riktig nationell reglering.

Ändringsförslag 396
Udo Bullmann, Robert Goebbels

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) nationella centralbanker.

Or. en

Ändringsförslag 397
Sari Essayah

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ge) nationella centralbanker.

Or. en

Ändringsförslag 398
Syed Kamall

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

gd) nationella centralbanker.

Or. en
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Motivering

Vi instämmer både i ändringsförslagen från det svenska ordförandeskapets 
kompromissförslag och i Gauzès betänkande.

Ändringsförslag 399
Sari Essayah

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

gf) nationella, regionala eller lokala 
myndigheter eller statliga 
investeringsinstrument eller organ eller 
institut som förvaltar fonder som är 
kopplade till trygghets- och 
pensionssystem, i de fall då dessa 
institutioner eller organisationer förvaltar
en eller flera AIF-fonder.

Or. en

Ändringsförslag 400
Syed Kamall

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ge) nationella, regionala eller lokala 
myndigheter eller institutioner som 
förvaltar fonder som är kopplade till 
trygghets- och pensionssystem.

Or. en

Motivering

Vi instämmer både i ändringsförslagen från det svenska ordförandeskapets 
kompromissförslag och i Gauzès betänkande.



AM\806449SV.doc 55/120 PE438.497v02-00

SV

Ändringsförslag 401
Wolf Klinz, Carl Haglund

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

gb) AIF-förvaltare som endast förvaltar 
investeringsprodukter som auktoriserats 
enligt nationell lag och som enbart säljs 
på nationell basis inom en medlemsstats 
territorium.

Or. en

Motivering

För att undvika oavsiktliga och oproportionerliga följder och för att minimera oönskade 
bieffekter bör vissa begränsade undantag beviljas. Framför allt bör nationella produkter falla 
utanför tillämpningsområdet eftersom de endast regleras och säljs på nationell nivå, inte 
utgör någon potentiell systemrisk och innebär fullgott konsumentskydd.

Ändringsförslag 402
Olle Schmidt

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ge) industriella holdingbolag vars aktier är 
upptagna till handel på en EU-reglerad 
marknad, om de innehar aktier i sina 
dotterbolag eller närstående bolag enbart i 
syfte att fullfölja en industriell 
affärsstrategi.

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.

Ändringsförslag 403
Syed Kamall

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

gf) AIF-förvaltare, i den mån som de är 
företag vilkas affärsstrategi är att via 
aktieinnehav kontrollera eller utöva 
inflytande över ett eller flera dotterföretag 
eller närstående företag och som inte 
huvudsakligen har etablerats för att 
generera avkastning åt sina investerare 
genom avveckling av sina dotterföretag 
eller närstående företag inom en 
förutbestämd tidsperiod.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till ett mer proportionellt direktiv som inte kommer att skada 
små aktörer utan vikt för systemet.

Ändringsförslag 404
Ramon Tremosa i Balcells

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) internt förvaltade AIF-fonder som är 
juridiska personer, som inte erbjuder sina 
aktieägare återköp eller inlösen, som 
investerar främst i överlåtbara 
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värdepapper, som inte använder hävstång 
eller endast en begränsad sådan, och 
vilkas aktier det handlas med på en 
reglerad marknad i EU.

Or. en

Motivering

Det föreslagna direktivet passar knappast vissa traditionella investment- eller portföljföretag 
vilka – eftersom de inte är fondföretag – det handlas med på reglerade marknader, som inte 
erbjuder sina aktieägare återköp eller inlösen och som inte använder hävstång eller endast en 
begränsad sådan. De risker och mål som ligger till grund för förslaget till direktiv och som är 
motiverade för riktiga AIF-förvaltare är, när det gäller investment- eller portföljföretag, 
antingen inte tillämpliga (t.ex. likviditetsrisker) eller tas redan upp ramlagstiftningen (t.ex. 
transparens). 

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

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) internt förvaltade AIF-fonder som är 
juridiska personer, som inte erbjuder sina 
aktieägare återköp eller inlösen, som 
investerar främst i överlåtbara 
värdepapper, som inte använder hävstång 
eller endast en begränsad sådan, och 
vilkas aktier det handlas med på en 
reglerad marknad i EU.

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 
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regulated market and, thus, are already subject to strict standards on auditing, accounting 
and risk control.

Ändringsförslag 406
Olle Schmidt, Carl Haglund

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

gc) internt förvaltade företag som inte 
erbjuder sina aktieägare återköp eller 
inlösen, som investerar långsiktigt främst 
i överlåtbara värdepapper, som inte 
använder hävstång eller endast en 
begränsad sådan, och vilkas aktier det 
handlas med på en reglerad marknad i 
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.
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Ändringsförslag 407
Syed Kamall

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

gg) AIF-förvaltare som internt förvaltar 
AIF-fonder som inte erbjuder sina 
aktieägare återköp eller inlösen, som 
investerar främst i överlåtbara 
värdepapper, som inte använder hävstång 
eller endast en begränsad sådan, och 
vilkas aktier det handlas med på en 
reglerad marknad i EU.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag är en direkt tillämpning av ”protokollet om tillämpning av 
subsidiaritets- och proportionalitetsprincipen” vars artikel 5 kräver att alla förslag till 
EU-lagstiftning tar hänsyn till att de ekonomiska aktörernas bördor ska minimeras och stå i 
proportion till det mål som skall uppnås. Tillämpningen av det nya direktivet om 
AIF-förvaltare på investeringsfonder i Storbritannien är en oavsedd sidoeffekt av den 
”allomfattande” strategi som kommissionen följde när man utarbetade förslaget till direktiv, 
och det ligger inte i linje med direktivets mål.

Ändringsförslag 408
Sharon Bowles

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) AIF-förvaltare som förvaltar en eller 
flera AIF-fonder endast för sina moder-
eller dotterföretag eller andra 
dotterföretag till sina moderföretag samt 
företag för kollektiva investeringar av 
sluten typ som är noterade på en reglerad 
marknad som lyder under 
direktiven 2001/34/EG, 2004/109/EG eller 
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2003/71/EG.

Or. en

Motivering

AIF-förvaltare som förvaltar AIF-fonder endast för sina moder- eller dotterföretag är inte 
företag för kollektiva investeringar, och bör inte regleras genom detta direktiv. Företag för 
kollektiva investeringar av sluten typ regleras redan genom CARD och transparens- och 
prospektdirektiven och bör därför undantas. Dessa direktiv bör ses över av kommissionen för 
att få till stånd en övergripande strategi och för att undvika regleringsarbitrage.

Ändringsförslag 409
Sirpa Pietikäinen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Endast avsnitt 2a i kapitel V i detta 
direktiv ska gälla för AIF-förvaltare som 
förvaltar portföljer med AIF-fonder vars 
förvaltade tillgångar totalt inte 
överskrider ett tröskelvärde på 1 miljard 
EUR, om AIF-fondens portfölj består av 
AIF-fonder utan hävstång och utan rätt 
till inlösen under en tid av fem år från 
dagen för bildandet av varje AIF-fond. 
För beräkning av sådana tröskelvärden
i) ska AIF-portföljer som förvaltas av 
AIF-förvaltaren eller den förvaltare till 
vilken AIF-förvaltaren har delegerat 
förvaltningen läggas samman, medan 
sådana portföljer som AIF-förvaltaren 
förvaltar enligt delegeringsuppdrag ska 
exkluderas.
ii) tröskelvärdena ska tillämpas på 
investerarnas totala 
investeringsåtaganden i AIF-fonderna i 
stället för de förvaltade tillgångarna.
AIF-förvaltare med auktorisation enligt 
detta direktiv för att tillhandahålla 
förvaltningstjänster åt en eller flera 
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AIF-fonder ska också ha rätt att 
marknadsföra aktier eller andelar i dessa 
fonder till professionella investerare på de 
villkor som anges i kapitel VI och, i 
tillämpliga fall, i artikel 35.

Or. en

Motivering

AIF-förvaltare som förvaltar portföljer med AIF-fonder utan hävstång och med förvaltade 
tillgångar under 1 miljard EUR bör inte underkastas samtliga krav i detta direktiv. Varje 
reglering som dessa AIF-förvaltare måste följa bör vara mycket noga anpassad efter de 
begränsade risker som de utgör.

Ändringsförslag 410
Corien Wortmann-Kool

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Detta direktiv ska inte tillämpas på 
AIF-förvaltare om de förvaltar en eller 
flera AIF-fonder vilkas enda investerare 
är i) AIF-förvaltarna själva, 
ii) moderföretag eller dotterföretag till 
AIF-förvaltaren, iii) andra dotterföretag 
till samma moderföretag eller 
iv) pensionsfonder kopplade till de 
enheter som nämns i i), ii) och iii) och till 
vilka dessa enheter bidrar med 
pensionspremieinbetalningar, förutsatt att 
ingen av dessa investerare själv är en 
AIF-fond.

Or. en

Motivering

Att erbjuda finansiella tjänster inom en koncern har historiskt sett alltid undantagits från 
EU:s finansieringslagstiftning. Ett sådant undantag kommer att vara positivt för många 
multinationella företag inom EU, förutsatt att det görs tydligt att deras pensionsfonder 
omfattas av detta undantag.
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Ändringsförslag 411
Wolf Klinz, Carl Haglund

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Endast artiklarna 6a, 19–21 och 40–44 
ska tillämpas på AIF-förvaltare som inte 
är av betydelse för det finansiella systemet.

Or. en

Motivering

Huvudmålet med detta direktiv är att fånga upp systemrisker. För att minimera oönskade 
bieffekter till följd av en universallösning borde mindre AIF-förvaltare endast behöva 
registrera sig och uppfylla transparenskraven i artiklarna 19-21.

Ändringsförslag 412
Olle Schmidt

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Endast artiklarna 6a, 19–21 och 40–
44 ska tillämpas på AIF-förvaltare som 
inte är av betydelse för det finansiella 
systemet.

Or. en

Motivering

Huvudmålet med detta direktiv är att fånga upp systemrisker. För att minimera oönskade 
bieffekter till följd av en universallösning borde mindre AIF-förvaltare endast behöva 
registrera sig och uppfylla transparenskraven i artiklarna 19-21.
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Ändringsförslag 413
Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 2a
Särskilda bestämmelser för 

självförvaltade AIF-fonder som är 
upptagna till handel på reglerade 

marknader
För självförvaltade AIF-fonder som är 
upptagna till handel på reglerade
marknader i EU, som inte erbjuder sina 
aktieägare återköp eller inlösen, som 
investerar främst i överlåtbara 
värdepapper, som inte använder hävstång 
eller endast en begränsad sådan, ska 
följande särskilda bestämmelser gälla:
1. Artikel 6.1 c ska tillämpas endast på 
sådana aktieägare med ett kvalificerat 
innehav som är representerade i 
AIF-fondens styrelse eller som på annat 
sätt kan utöva eller försöka utöva 
inflytande över AIF-fondens styrelse eller 
styre.
2. Artikel 12 ska inte gälla.
3. I ställer för artikel 16 [värdering av 
AIF-fonder] ska de uppfylla de 
redovisningsstandarder och 
värderingsbestämmelser som gäller för 
företag som är upptagna till handel på 
reglerade marknader. 
4. Artikel 17 ska endast gälla aktier och 
andra värdepapper som är upptagna till 
handel på organiserade eller reglerade 
marknader. Självförvaltade AIF-fonder 
får utnyttja mer än ett förvaringsinstitut 
eller en depåhållare. 

Or. en
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Motivering

Med denna bestämmelse kommer de specifika egenskaperna hos självförvaltade AIF-fonder 
att beaktas, vilket leder till en bättre tillämpning av direktivet.

Ändringsförslag 414
Jürgen Klute

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
AIF-förvaltare som inte uppnår 
tröskelvärdet i punkt 2 a är berättigade 
till behandling som AIF-förvaltare 
enligt detta direktiv.

utgår

Or. en

Motivering

Regleringen av hedgefonder och private equity måste omfatta alla fonder och får inte lämna 
några kryphål. Antagandet att private equity-fonder inte ger några hävstångseffekter, vilket 
skulle motivera ett högre tröskelvärde för dem, är orealistiskt. Tröskelvärden och undantag 
under vissa minimivärden kan uppmuntra AIF-förvaltare till kreativ bokföring för att 
undkomma reglering. 

Ändringsförslag 415
Bernd Lange

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
AIF-förvaltare som inte uppnår 
tröskelvärdet i punkt 2 a är berättigade 
till behandling som AIF-förvaltare 
enligt detta direktiv.

utgår

Or. en
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Motivering

Regleringen av hedgefonder och private equity måste omfatta alla fonder och får inte lämna 
några kryphål. Antagandet att private equity-fonder inte ger några hävstångseffekter, vilket 
skulle motivera ett högre tröskelvärde för dem, är orealistiskt. Tröskelvärden och undantag 
under vissa minimivärden kan uppmuntra AIF-förvaltare till kreativ bokföring för att 
undkomma reglering.

Ändringsförslag 416
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
AIF-förvaltare som inte uppnår 
tröskelvärdet i punkt 2 a är berättigade 
till behandling som AIF-förvaltare 
enligt detta direktiv.

utgår

Or. en

Motivering

Tröskelvärdena har utgått – se ändringsförslag till artikel 2.2.

Ändringsförslag 417
Pascal Canfin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
AIF-förvaltare som inte uppnår 
tröskelvärdet i punkt 2 a är berättigade 
till behandling som AIF-förvaltare 
enligt detta direktiv.

utgår

Or. en



PE438.497v02-00 66/120 AM\806449SV.doc

SV

Motivering

Tröskelvärdena har utgått genom ändringsförslag 27.

Ändringsförslag 418
Hans-Peter Martin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
AIF-förvaltare som inte uppnår 
tröskelvärdet i punkt 2 a är berättigade 
till behandling som AIF-förvaltare 
enligt detta direktiv.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 419
Wolf Klinz, Carl Haglund

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
AIF-förvaltare som inte uppnår 
tröskelvärdet i punkt 2 a är berättigade 
till behandling som AIF-förvaltare enligt 
detta direktiv.

3. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
AIF-förvaltare som undantas i enlighet 
med punkt 2 ba eller som omfattas av det 
förenklade systemet i punkt 2a är 
berättigade till frivillig behandling som 
AIF-förvaltare enligt detta direktiv.

Or. en

Motivering

Det bör finnas möjlighet att inte undantas.
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Ändringsförslag 420
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
AIF-förvaltare som inte uppnår 
tröskelvärdet i punkt 2 a är berättigade 
till behandling som AIF-förvaltare 
enligt detta direktiv.

3. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
AIF-förvaltare som inte uppnår 
tröskelvärdet i punkt 2 a är berättigade att 
marknadsföra andelar eller aktier i 
AIF-fonder till professionella investerare 
i EU i enlighet med detta direktiv, 
förutsatt att de är auktoriserade i enlighet 
med nationell lagstiftning i sina 
hemmedlemsstater och ger de behöriga 
myndigheterna i sina medlemsstater den 
information som nämns i artiklarna 31 
och 33 och ger investerarna den 
information som nämns i artikel 20.

Or. en

Ändringsförslag 421
Olle Schmidt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
AIF-förvaltare som inte uppnår 
tröskelvärdet i punkt 2 a är berättigade 
till behandling som AIF-förvaltare enligt 
detta direktiv.

3. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
AIF-förvaltare som inte uppnår 
tröskelvärdet i punkt 2 a eller som är 
undantagna enligt punkt 2 j är berättigade 
till behandling som AIF-förvaltare enligt 
detta direktiv.

Or. en

Motivering

Förvaltare och fonder som omfattas av nationell lagstiftning och fonder vars andelar/aktier 
distribueras endast nationellt bör undantas från direktivet om AIF-förvaltare, men behålla 
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rätten att välja att omfattas.

Ändringsförslag 422
Othmar Karas

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
AIF-förvaltare som inte uppnår 
tröskelvärdet i punkt 2 a är berättigade 
till behandling som AIF-förvaltare enligt 
detta direktiv.

3. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
AIF-förvaltare som inte uppnår 
tröskelvärdet i punkt 2 a eller som är 
undantagna enligt punkt 2 aa är 
berättigade till behandling som 
AIF-förvaltare enligt detta direktiv.

Or. en

Motivering

Om de undantas från direktivet om AIF-förvaltare bör AIF-förvaltare som förvaltar nationellt 
reglerade fonder och marknadsför dem endast inom hemmedlemsstaten ha möjlighet att välja 
att omfattas.

Ändringsförslag 423
Sari Essayah

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
AIF-förvaltare som inte uppnår 
tröskelvärdet i punkt 2 a är berättigade 
till behandling som AIF-förvaltare enligt 
detta direktiv.

3. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
AIF-förvaltare som inte uppnår 
tröskelvärdet i punkt 2 a är berättigade till 
behandling som AIF-förvaltare enligt detta 
direktiv och att marknadsföra andelar 
eller aktier i AIF-fonder till professionella 
investerare i EU i enlighet med detta 
direktiv, förutsatt att de är auktoriserade i 
enlighet med nationell lagstiftning i sina 
hemmedlemsstater och ger de behöriga 
myndigheterna i sina medlemsstater den 
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information som nämns i artiklarna 31 
och 33 och ger investerarna den 
information som nämns i artikel 20.

Or. en

Ändringsförslag 424
Sari Essayah

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – punkt 3a (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. AIF-förvaltare som når upp till 
tröskelvärdet i punkt 2 a ska, när det 
gäller AIF-fonder a) utan hävstång och 
b) utan rätt till inlösen under en tid av 
fem år från dagen för bildandet av 
AIF-fonden, omfattas av bestämmelserna 
i artiklarna 1–10, 15, 19–20, 21.3, 31–34 
samt kapitel VIII och IX, och inga 
ytterligare bestämmelser i detta direktiv. 

Or. en

Ändringsförslag 425
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – punkt 3a (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. AIF-förvaltare som når upp till 
tröskelvärdet i punkt 2 a ska, när det 
gäller AIF-fonder a) utan hävstång och 
b) utan rätt till inlösen under en tid av 
fem år från dagen för bildandet av 
AIF-fonden, omfattas av bestämmelserna 
i artiklarna 1–3, 4–8, 9–10, 15, 19–20, 
21.3, 31–34 samt kapitel VIII och IX, och 
inga ytterligare bestämmelser i detta 
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direktiv. 

Or. en

Motivering

I förslaget till direktiv sägs, helt korrekt, att private equity-fonder ”inte bidragit till att öka de 
makroprudentiella riskerna”. Dessa artiklar som syftar till att kontrollera systemrisker är inte 
lämpliga för sådana fonder och bör inte tillämpas på AIF-förvaltare av private equity och 
AIF-fonder med private equity. 

Ändringsförslag 426
Jürgen Klute

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen får anta 
genomförandebestämmelser för att 
fastställa genom vilka förfaranden 
AIF-förvaltare som förvaltar 
AIF-portföljer vilkas förvaltade tillgångar 
inte överstiger tröskelvärdet i punkt 2 a 
ska få utöva sin rätt enligt punkt 3.

utgår

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

Or. en

Motivering

Regleringen av hedgefonder och private equity måste omfatta alla fonder och får inte lämna 
några kryphål. Antagandet att private equity-fonder inte ger några hävstångseffekter, vilket 
skulle motivera ett högre tröskelvärde för dem, är orealistiskt. Tröskelvärden och undantag 
under vissa minimivärden kan uppmuntra AIF-förvaltare till kreativ bokföring för att 
undkomma reglering. 
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Ändringsförslag 427
Bernd Lange

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen får anta 
genomförandebestämmelser för att 
fastställa genom vilka förfaranden 
AIF-förvaltare som förvaltar 
AIF-portföljer vilkas förvaltade tillgångar 
inte överstiger tröskelvärdet i punkt 2 a 
ska få utöva sin rätt enligt punkt 3.

utgår

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

Or. en

Motivering

Regleringen av hedgefonder och private equity måste omfatta alla fonder och får inte lämna 
några kryphål. Antagandet att private equity-fonder inte ger några hävstångseffekter, vilket 
skulle motivera ett högre tröskelvärde för dem, är orealistiskt. Tröskelvärden och undantag 
under vissa minimivärden kan uppmuntra AIF-förvaltare till kreativ bokföring för att 
undkomma reglering. 

Ändringsförslag 428
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen får anta 
genomförandebestämmelser för att 
fastställa genom vilka förfaranden 
AIF-förvaltare som förvaltar 
AIF-portföljer vilkas förvaltade tillgångar 
inte överstiger tröskelvärdet i punkt 2 a 

utgår
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ska få utöva sin rätt enligt punkt 3.
Dessa åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar i detta direktiv genom att 
komplettera det, ska antas i enlighet med 
det föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel 49.3.

Or. en

Motivering

Tröskelvärdena har utgått – se ändringsförslag till artikel 2.2. 

Ändringsförslag 429
Wolf Klinz

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen får anta 
genomförandebestämmelser för att 
fastställa genom vilka förfaranden 
AIF-förvaltare som förvaltar 
AIF-portföljer vilkas förvaltade tillgångar 
inte överstiger tröskelvärdet i punkt 2 a 
ska få utöva sin rätt enligt punkt 3.

utgår

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

Or. en

Motivering

Dessa genomförandebestämmelser är överflödiga. 
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Ändringsförslag 430
Pascal Canfin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen får anta 
genomförandebestämmelser för att 
fastställa genom vilka förfaranden 
AIF-förvaltare som förvaltar 
AIF-portföljer vilkas förvaltade tillgångar 
inte överstiger tröskelvärdet i punkt 2 a 
ska få utöva sin rätt enligt punkt 3.

utgår

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

Or. en

Motivering

Tröskelvärdena har utgått genom ändringsförslag 27. 

Ändringsförslag 431
Hans-Peter Martin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen får anta 
genomförandebestämmelser för att 
fastställa genom vilka förfaranden 
AIF-förvaltare som förvaltar 
AIF-portföljer vilkas förvaltade tillgångar 
inte överstiger tröskelvärdet i punkt 2 a 
ska få utöva sin rätt enligt punkt 3.

utgår

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

Or. de

Ändringsförslag 432
Sharon Bowles

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen får anta 
genomförandebestämmelser för att 
fastställa genom vilka förfaranden 
AIF-förvaltare som förvaltar AIF-portföljer 
vilkas förvaltade tillgångar inte överstiger 
tröskelvärdet i punkt 2 a ska få utöva sin 
rätt enligt punkt 3.

4. Kommissionen får, genom delegerade 
akter i enlighet med artikel 49 a–c, 
besluta om åtgärder för att fastställa 
genom vilka förfaranden AIF-förvaltare 
som förvaltar AIF-portföljer vilkas 
förvaltade tillgångar inte överstiger 
tröskelvärdet i punkt 2 a ska få utöva sin 
rätt enligt punkt 3.

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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 433
Jean-Paul Gauzès

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen får anta 4. Kommissionen får anta delegerade akter 
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genomförandebestämmelser för att 
fastställa genom vilka förfaranden 
AIF-förvaltare som förvaltar 
AIF-portföljer vilkas förvaltade tillgångar 
inte överstiger tröskelvärdet i punkt 2 a 
ska få utöva sin rätt enligt punkt 3.

i enlighet med artikel 49 a–c för att 
anpassa de krav avseende 
likviditetsförvaltning, värdering och 
information till investerare som gäller för 
AIF-förvaltare som förvaltar private 
equity-fonder, fastighetsfonder och 
AIF-fonder med särskilda kännetecken 
vad gäller storlek och antal institutionella 
investerare, och som inte utgör en 
systemrisk.

Dessa anpassningar ska beakta gällande 
nationell lagstiftning och EU-lagstiftning 
för dessa produkter.

Or. en

Ändringsförslag 434
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen får anta 
genomförandebestämmelser för att 
fastställa genom vilka förfaranden 
AIF-förvaltare som förvaltar AIF-portföljer 
vilkas förvaltade tillgångar inte överstiger 
tröskelvärdet i punkt 2 a ska få utöva sin 
rätt enligt punkt 3.

4. Kommissionen får anta delegerade akter 
i enlighet med artikel 49 a–c för att 
fastställa genom vilka förfaranden 
AIF-förvaltare som förvaltar AIF-portföljer 
vilkas förvaltade tillgångar inte överstiger 
tröskelvärdet i punkt 2 a kan vara 
berättigade till behandling som 
AIF-förvaltare enligt detta direktiv. Dessa 
akter ska ta hänsyn till sådana AIF-
förvaltares storlek och beskaffenhet och 
får inte kräva att de omfattas av några 
andra bestämmelser i detta direktiv, än de 
som finn i artiklarna 1–3, 4–8, 9–10, 15, 
19–20, 21.3, 31–34 samt i kapitel VIII och 
IX.

Or. en

Motivering

Varje åtgärd som kommissionen fastställer för små AIF-förvaltare bör ta hänsyn till 
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förvaltarnas beskaffenhet. Kommissionen bör inte införa strängare krav på dessa 
AIF-förvaltare, utan kraven bör inskränka sig till de uppräknade artiklarna. Det är särskilt 
viktigt att små AIF-förvaltare av denna typ, av vilka många inom private equity inriktar sig på 
riskkapital och på att försörja nystartade företag och företag i utvecklingsfasen med kapital 
och expertkunskap som de är i stort behov av, inte bör drabbas av en hindrande reglering om 
de väljer att låta sig omfattas av direktivet.

Ändringsförslag 435
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – punkt 4 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen får anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 49 a–c för att 
specificera ytterligare omständigheter 
under vilka AIF-förvaltare och de 
AIF-fonder som de förvaltar inte behöver 
omfattas av detta direktiv, antingen 
generellt eller vad gäller vissa 
bestämmelser i direktivet, p.g.a. att sådana 
omständigheter inte utgör någon 
systemrisk eller kräver en sådan nivå på 
investerarskyddet som föreskrivs i detta 
direktiv.

Or. en

Motivering

Varje åtgärd som kommissionen fastställer för små AIF-förvaltare bör ta hänsyn till 
förvaltarnas beskaffenhet. Kommissionen bör inte införa strängare krav på dessa 
AIF-förvaltare, utan kraven bör inskränka sig till de uppräknade artiklarna. Det är särskilt 
viktigt att små AIF-förvaltare av denna typ, av vilka många inom private equity inriktar sig på 
riskkapital och på att försörja nystartade företag och företag i utvecklingsfasen med kapital 
och expertkunskap som de är i stort behov av, inte bör drabbas av en hindrande reglering om 
de väljer att låta sig omfattas av direktivet.
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Ändringsförslag 436
Sari Essayah

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Utan att det påverkar rätten att 
delegera funktioner enligt artikel 18 ska 
medlemsstaterna se till att varje AIF-fond 
som förvaltas i enlighet med detta direktiv 
har en enda AIF-förvaltare som är 
ansvarig för att kraven i detta direktiv 
uppfylls.
AIF-förvaltaren ska vara en extern 
förvaltare som är den juridiska person 
som utsetts av AIF-fonden eller på 
AIF-fondens vägnar (den utsedde 
AIF-förvaltaren) och som genom att bli 
utsedd blir ansvarig för att förvalta 
AIF-fondens hela portfölj.

Or. en

Ändringsförslag 437
Syed Kamall

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) alternativ investeringsfond 
(”AIF-fond”): varje företag för kollektiva 
investeringar, inbegripet dess delfonder, 
vars verksamhet avser kollektiva 
investeringar i tillgångar och för vilket det 
inte krävs auktorisation enligt artikel 5 i 
direktiv 2009/…/EG
[fondföretagsdirektivet].

a) alternativ investeringsfond 
(”AIF-fond”): varje företag för kollektiva 
investeringar, inbegripet dess delfonder, 
som skaffar kapital genom att 
marknadsföra aktier eller andelar i detta 
företag till professionella investerare för 
att investera vinsten enligt en fastställd 
investeringspolicy enligt principen om 
riskspridning för dessa investerares bästa, 
men som inte innehåller några slutna 
fonder eller företagsbildningar (corporate 
vehicles), någon enhet som kräver
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auktorisation enligt artikel 5 i 
direktiv 2009/65/EG
[fondföretagsdirektivet], något företag för 
kollektiva investeringar där, enligt 
bolagsordningen, företaget självt eller en 
av dess styrelseledamöter har det primära 
ansvaret för förvaltningen, eller företag 
för kollektiva investeringar vilkas 
investerare utgörs endast av andra 
AIF-fonder.

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).

Ändringsförslag 438
Sari Essayah

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) alternativ investeringsfond 
(”AIF-fond”): varje företag för kollektiva 
investeringar, inbegripet dess delfonder, 
vars verksamhet avser kollektiva 
investeringar i tillgångar och för vilket det 
inte krävs auktorisation enligt artikel 5 i 
direktiv 2009/…/EG
[fondföretagsdirektivet].

a) alternativ investeringsfond 
(”AIF-fond”): varje företag för kollektiva 
investeringar, inbegripet dess delfonder, 
som skaffar kapital genom att 
marknadsföra aktier eller andelar i detta 
företag till professionella investerare för 
att investera vinsten enligt en fastställd 
investeringspolicy enligt principen om 
riskspridning för dessa investerares bästa, 
men som inte innehåller några slutna 
fonder eller företagsbildningar (corporate 
vehicles), någon enhet som kräver
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auktorisation enligt artikel 5 i 
direktiv 2009/65/EG
[fondföretagsdirektivet], något företag för 
kollektiva investeringar där, enligt 
bolagsordningen, företaget självt eller en 
av dess styrelseledamöter har det primära 
ansvaret för förvaltningen, eller företag 
för kollektiva investeringar vilkas 
investerare utgörs endast av andra 
AIF-fonder.

Or. en

Ändringsförslag 439
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) alternativ investeringsfond 
(”AIF-fond”): varje företag för kollektiva 
investeringar, inbegripet dess delfonder, 
vars verksamhet avser kollektiva 
investeringar i tillgångar och för vilket det 
inte krävs auktorisation enligt artikel 5 i 
direktiv 2009/…/EG
[fondföretagsdirektivet].

a) alternativ investeringsfond 
(”AIF-fond”): varje företag för kollektiva 
investeringar, inbegripet dess delfonder,
som skaffar kapital genom att 
marknadsföra aktier eller andelar i detta 
företag till professionella investerare för 
att investera vinsten enligt en fastställd 
investeringspolicy enligt principen om 
riskspridning för dessa investerares bästa, 
men som inte innehåller några slutna 
fonder eller företagsbildningar (corporate 
vehicles), någon enhet som kräver
auktorisation enligt artikel 5 i 
direktiv 2009/65/EG
[fondföretagsdirektivet], något företag för 
kollektiva investeringar där, enligt 
bolagsordningen, företaget självt eller en 
av dess styrelseledamöter har det primära 
ansvaret för förvaltningen, eller företag 
för kollektiva investeringar vilkas 
investerare utgörs endast av andra 
AIF-fonder.

Or. en
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Motivering

Fonder bör endast klassificeras som AIF-fonder om de marknadsförs aktivt och bedriver sin 
verksamhet baserad på riskspridning. Slutna fonder eller företagsbildningar bör inte omfattas 
av denna reglering. Likaså bör självförvaltade fonder undantas eftersom de inte förvaltas av 
externa förvaltare. Master/feeder-strukturer bör inte underkastas dubbel reglering, och 
därför bör fonder som investerar i andra AIF-fonder undantas explicit.

Ändringsförslag 440
Corien Wortmann-Kool

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) alternativ investeringsfond 
(”AIF-fond”): varje företag för kollektiva 
investeringar, inbegripet dess delfonder, 
vars verksamhet avser kollektiva 
investeringar i tillgångar och för vilket det 
inte krävs auktorisation enligt artikel 5 i 
direktiv 2009/…/EG
[fondföretagsdirektivet].

a) alternativ investeringsfond 
(”AIF-fond”): varje företag för kollektiva 
investeringar som skaffar kapital från ett 
antal investerare för att investera det 
enligt en fastställd investeringspolicy 
enligt principen om riskspridning för 
dessa investerares bästa, inbegripet 
delfonder hos ett sådant företag, och för 
vilket det inte krävs auktorisation enligt 
artikel 5 i direktiv 2009/65/EG
[fondföretagsdirektivet].

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.



AM\806449SV.doc 81/120 PE438.497v02-00

SV

Ändringsförslag 441
Othmar Karas

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) alternativ investeringsfond 
(”AIF-fond”): varje företag för kollektiva 
investeringar, inbegripet dess delfonder, 
vars verksamhet avser kollektiva 
investeringar i tillgångar och för vilket det 
inte krävs auktorisation enligt artikel 5 i 
direktiv 2009/…/EG
[fondföretagsdirektivet].

a) alternativ investeringsfond 
(”AIF-fond”): varje företag för kollektiva 
investeringar, inbegripet dess delfonder, 
vars syfte det är att skaffa kapital från ett 
antal investerare för att investera det 
enligt en fastställd investeringspolicy 
enligt principen om riskspridning för 
dessa investerares bästa, och för vilket det 
inte krävs auktorisation enligt artikel 5 i 
direktiv 2009/65/EG
[fondföretagsdirektivet].

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att förtydliga de särskilda kännetecknen för kollektiva 
investeringar i definitionen av AIF-fonder.

Ändringsförslag 442
Astrid Lulling

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) alternativ investeringsfond 
(”AIF-fond”): varje företag för kollektiva 
investeringar, inbegripet dess delfonder, 
vars verksamhet avser kollektiva 
investeringar i tillgångar och för vilket det 
inte krävs auktorisation enligt artikel 5 i 
direktiv 2009/…/EG
[fondföretagsdirektivet].

a) alternativ investeringsfond 
(”AIF-fond”): varje företag för kollektiva 
investeringar, inbegripet dess delfonder, 

i) som skaffar kapital från ett antal 
investerare för att investera det enligt en 
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fastställd investeringspolicy enligt 
principen om riskspridning för dessa 
investerares bästa, och

ii) för vilket det inte krävs auktorisation 
enligt artikel 5 i direktiv 2009/65/EG
[fondföretagsdirektivet].

Or. en

Motivering

Denna formulering är en lämpligare definition av AIF-fonder. Se också artikel 3 a i 
ordförandeskapets reviderade förslag till kompromiss av den 15 december 2009.

Ändringsförslag 443
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) alternativ investeringsfond 
(”AIF-fond”): varje företag för kollektiva 
investeringar, inbegripet dess delfonder, 
vars verksamhet avser kollektiva 
investeringar i tillgångar och för vilket det 
inte krävs auktorisation enligt artikel 5 i 
direktiv 2009/…/EG
[fondföretagsdirektivet].

a) alternativ investeringsfond 
(”AIF-fond”): varje företag för kollektiva 
investeringar, inbegripet dess delfonder, 
vars verksamhet avser kollektiva 
investeringar i tillgångar, fonder med en 
enda investerare och förvaltarkonton med 
hävstångseffekt, och för vilket det inte 
krävs auktorisation enligt artikel 5 i 
direktiv 2009/65/EG
[fondföretagsdirektivet].

Or. en
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Ändringsförslag 444
Wolf Klinz

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) alternativ investeringsfond 
(”AIF-fond”): varje företag för kollektiva 
investeringar, inbegripet dess delfonder, 
vars verksamhet avser kollektiva 
investeringar i tillgångar och för vilket det 
inte krävs auktorisation enligt artikel 5 i 
direktiv 2009/…/EG
[fondföretagsdirektivet].

a) alternativ investeringsfond 
(”AIF-fond”): varje företag för kollektiva 
investeringar, inbegripet dess delfonder, 
vars verksamhet avser kollektiva 
investeringar i en portfölj med tillgångar 
och för vilket det inte krävs auktorisation 
enligt artikel 5 i direktiv 2009/65/EG
[fondföretagsdirektivet]. 

Or. en

Motivering

Klargörande av definitionen.

Ändringsförslag 445
Wolf Klinz, Carl Haglund

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) AIF-förvaltare som inte är 
systemviktiga: AIF-förvaltare som, 
antingen direkt eller indirekt via ett 
företag till vilket AIF-förvaltaren är 
knuten genom gemensam ledning eller 
kontroll eller genom ett väsentligt direkt 
eller indirekt innehav, förvaltar 
AIF-portföljer vilkas enskilda förvaltade 
tillgångar, inbegripet sådana som 
förvärvats med utnyttjande av 
hävstångseffekter, inte överstiger 
100 miljoner EUR eller ett tröskelvärde på 
totalt 250 miljoner EUR eller vilkas totala 
förvaltade tillgångar inte överskrider 
500 miljoner EUR om AIF-fondens 
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portfölj består av AIF-fonder utan 
hävstång och utan rätt till inlösen under 
en tid av fem år från dagen för bildandet 
av respektive AIF-fond.

Or. en

Motivering

Huvudmålet med detta direktiv är att fånga upp systemrisker. För att minimera oönskade 
bieffekter till följd av en universallösning borde mindre AIF-förvaltare endast behöva 
registrera sig och uppfylla transparenskraven i artiklarna 19-21.

Ändringsförslag 446
Olle Schmidt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) AIF-förvaltare som inte är 
systemviktiga: AIF-förvaltare som, 
antingen direkt eller indirekt via ett 
företag till vilket AIF-förvaltaren är 
knuten genom gemensam ledning eller 
kontroll eller genom ett väsentligt direkt 
eller indirekt innehav, förvaltar 
AIF-portföljer vilkas enskilda förvaltade 
tillgångar, inbegripet sådana som 
förvärvats med utnyttjande av 
hävstångseffekter, inte överstiger 
100 miljoner EUR eller ett tröskelvärde på 
totalt 500 miljoner EUR eller vilkas totala 
förvaltade tillgångar inte överskrider 
1 miljard EUR om AIF-fondens portfölj 
består av AIF-fonder utan hävstång och 
utan rätt till inlösen under en tid av 
fem år från dagen för bildandet av 
respektive AIF-fond.

Or. en
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Motivering

De oönskade bieffekter som detta direktiv orsakar kan inte motiveras. Eftersom många av de 
produkter som faller under direktivet om AIF-förvaltare regleras på en adekvat nationell 
nivå, bör vi koncentrera våra lagstiftningsansträngningar på att täppa till de hål som finns i 
lagstiftningen på ett vettigt sätt.

Ändringsförslag 447
Astrid Lulling

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) etablerat system för registrering eller 
indirekt ägande: deltagande av ett 
förvaringsinstitut eller tredje part till 
vilken förvaringsinstitutet direkt eller 
indirekt har delegerat de funktioner som 
omnämns i artikel 17.1 b, i enlighet med 
villkoren i artikel 17.4.2, i ett reglerat 
centralt förvaringsinstitut för aktier eller 
ett reglerat internationellt centralt 
förvaringsinstitut för aktier. 

Or. en

Motivering

Denna formulering förtydligar på nivå 2 huruvida och under vilka förutsättningar ett 
förvaringsinstitut måste ”delegera” funktioner till tredje part, inklusive prime brookers och 
fondförvaltare/registerförvaltare för målfonder.

Ändringsförslag 448
Syed Kamall

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) förvaltare av alternativa 
investeringsfonder (AIF-förvaltare): fysisk 

b) förvaltare av alternativa 
investeringsfonder (AIF-förvaltare): 
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eller juridisk person vars regelbundna 
verksamhet består i förvaltning av en eller 
flera AIF-fonder.

juridisk person som förvaltar en eller flera 
AIF-fonder och ansvarar för 
efterlevnaden av bestämmelserna i detta 
direktiv och som, beroende på 
AIF-fondens rättsliga form, kan vara 
antingen AIF-fonden själv eller en extern 
enhet.

Or. en

Motivering

Detta direktiv bör tillåta endast en enda AIF-förvaltare per AIF-fond.

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

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) förvaltare av alternativa 
investeringsfonder (AIF-förvaltare): fysisk 
eller juridisk person vars regelbundna 
verksamhet består i förvaltning av en eller 
flera AIF-fonder.

b) förvaltare av alternativa 
investeringsfonder (AIF-förvaltare): 
juridisk person som förvaltar en eller flera 
AIF-fonder och ansvarar för 
efterlevnaden av bestämmelserna i detta 
direktiv och som, beroende på 
AIF-fondens rättsliga form, kan vara 
antingen AIF-fonden själv eller en extern 
enhet.

Or. en

Motivering

Detta direktiv bör tillåta endast en enda AIF-förvaltare per AIF-fond.
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Ändringsförslag 450
Wolf Klinz

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) förvaltare av alternativa 
investeringsfonder (AIF-förvaltare): fysisk 
eller juridisk person vars regelbundna 
verksamhet består i förvaltning av en eller 
flera AIF-fonder.

b) förvaltare av alternativa 
investeringsfonder (AIF-förvaltare): 
juridisk person som ansvarar för 
förvaltning av en eller flera AIF-fonder 
och för efterlevnaden av bestämmelserna i 
detta direktiv, och som kan vara 
AIF-fonden själv om den inte har utsett 
en extern enhet.

Or. en

Motivering

Det behövs en klar definition för att olika fondstrukturer ska kunna få en riktig 
AIF-förvaltare. Detta gäller särskilt fallet med självförvaltade eller internt förvaltade fonder.

Ändringsförslag 451
Peter Skinner

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) förvaltare av alternativa 
investeringsfonder (AIF-förvaltare): fysisk 
eller juridisk person vars regelbundna 
verksamhet består i förvaltning av en eller 
flera AIF-fonder.

b) förvaltare av alternativa 
investeringsfonder (AIF-förvaltare): 
juridisk person som ansvarar för 
förvaltningen av en eller flera AIF-fonder
och som, beroende på AIF-fondens 
rättsliga form, kan vara antingen 
AIF-fonden själv eller en extern 
förvaltare.

Or. en

Motivering

AIF-förvaltaren är den som ansvarar för förvaltningen av AIF-fonden, och kan endast vara 
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en juridisk person. Direktivet måste ta hänsyn till olika fondstrukturer och kan, beroende på 
den rättsliga formen, vara AIF-fonden själv eller en extern enhet.

Ändringsförslag 452
Othmar Karas

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) förvaltare av alternativa 
investeringsfonder (AIF-förvaltare): fysisk 
eller juridisk person vars regelbundna 
verksamhet består i förvaltning av en eller 
flera AIF-fonder.

b) förvaltare av alternativa 
investeringsfonder (AIF-förvaltare): 
juridisk person som ansvarar för 
förvaltningen av en eller flera AIF-fonder
och som, beroende på AIF-fondens 
rättsliga form, kan vara antingen 
AIF-fonden själv eller en extern enhet.

Or. en

Motivering

AIF-förvaltaren är den som ansvarar för förvaltningen av AIF-fonden, och kan endast vara 
en juridisk person. Direktivet måste ta hänsyn till olika fondstrukturer och kan, beroende på 
den rättsliga formen, vara AIF-fonden själv eller en extern enhet.

Ändringsförslag 453
Catherine Stihler

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) värderingsorgan: fysisk eller juridisk 
person eller företag som värderar 
tillgångarna i en AIF-fond eller fastställer 
värdet av aktierna eller andelarna i en 
sådan fond.

utgår

Or. en
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Motivering

Avsikten är att införa mer praktiska och oberoende processer för värdering av alla typer av 
tillgångar, vilka lämpar sig för deras särskilda egenskaper och för AIF-fondens organisation.

Ändringsförslag 454
Wolf Klinz

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) värderingsorgan: fysisk eller juridisk 
person eller företag som värderar 
tillgångarna i en AIF-fond eller fastställer 
värdet av aktierna eller andelarna i en 
sådan fond.

utgår

Or. en

Motivering

Så länge värderingsprocessen är funktionellt oberoende av portföljförvaltningen behövs inga 
krav på att utse ett externt värderingsorgan. Att de underliggande metoderna är sunda är 
viktigare än värderingsorganets roll, och följaktligen bör dessa metoder offentliggöras, 
särskilt när det gäller tillgångar som är svåra att värdera. 

Ändringsförslag 455
Pascal Canfin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) värderingsorgan: fysisk eller juridisk 
person eller företag som värderar 
tillgångarna i en AIF-fond eller fastställer 
värdet av aktierna eller andelarna i en 
sådan fond.

c) värderingsorgan: fysisk eller juridisk 
person eller företag som värderar 
tillgångarna i en AIF-fond eller fastställer 
värdet av aktierna eller andelarna i en 
sådan fond och som är auktoriserad och 
övervakad av en behörig myndighet.

Or. en
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Motivering

Värderingsorgan måste auktoriseras och bli föremål för tillsyn.

Ändringsförslag 456
Syed Kamall

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) värderingsorgan: fysisk eller juridisk 
person eller företag som värderar 
tillgångarna i en AIF-fond eller fastställer 
värdet av aktierna eller andelarna i en 
sådan fond.

c) värderingsorgan: fysisk eller juridisk 
person som värderar tillgångarna i en 
AIF-fond eller fastställer värdet av aktierna 
eller andelarna i en sådan fond.

Or. en

Motivering

Ett ”företag” är en juridisk person och bör således utgå. Vi vill också påpeka att vi inte anser 
det lämpligt att, som i ändringsförslag 36 och 65 i Gauzès betänkande, värderingsorganet 
måste vara ”auktoriserad och övervakad av en behörig myndighet” eftersom 
värderingsverksamhet inte regleras i någon medlemsstat och inte heller föreslås regleras i 
framtiden.

Ändringsförslag 457
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) värderingsorgan: fysisk eller juridisk 
person eller företag som värderar 
tillgångarna i en AIF-fond eller fastställer 
värdet av aktierna eller andelarna i en 
sådan fond.

c) värderingsorgan: en juridisk person som 
är auktoriserad och övervakad av en 
behörig myndighet, inklusive 
AIF-förvaltaren, och som värderar 
tillgångarna i en AIF-fond eller fastställer 
värdet av aktierna eller andelarna i en 
sådan fond.
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Or. en

Ändringsförslag 458
Wolf Klinz

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) förvaringsuppdrag: den oberoende 
funktionen att förvara finansiella 
instrument, mottaga betalningar från 
investerarna och kontrollera äganderätten 
till de tillgångar i vilka en AIF-fond 
investerar. 

Or. en

Motivering

I stället för att tvinga förvaringsinstitutskonceptet på olika fondstrukturer, bör ett 
förvaringsinstituts funktion/uppgifter definieras tydligt, och kan läggas ut på ett 
förvaringsinstitut eller någon annan institution som garanterar en oberoende behandling i 
investerarnas bästa intresse. 

Ändringsförslag 459
Wolf Klinz

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) förvaltningstjänster: verksamhet med 
förvaltning och administration av en eller 
flera AIF-fonder för en eller flera 
investerares räkning

d) förvaltningstjänster: verksamhet som 
definieras i artikel 4a och bilaga II i 
direktiv 2009/65/EG.

Or. en

Motivering

Anpassning till gällande gemenskapslagstiftning (fondföretag), och en tydligare definition.
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Ändringsförslag 460
Othmar Karas

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) förvaltningstjänster: verksamhet med 
förvaltning och administration av en eller 
flera AIF-fonder för en eller flera 
investerares räkning

d) förvaltningstjänster: verksamhet med 
förvaltning enligt definitionen i artikel 4a 
och i bilagan.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att anpassa definitionen av ”förvaltningstjänster” till det fjärde 
fondföretagsdirektivet för att åstadkomma en sammanhållen rättslig ram för hela den 
europeiska fondsektorn. För närmare detaljer, se motiveringen till ändringsförslaget till 
artikel 4a (ny).

Ändringsförslag 461
Syed Kamall

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) förvaltningstjänster: verksamhet med 
förvaltning och administration av en eller 
flera AIF-fonder för en eller flera 
investerares räkning

d) förvaltningstjänster: verksamhet med 
förvaltning av en eller flera AIF-fonder.

Or. en
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Ändringsförslag 462
Astrid Lulling

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) förvaltningstjänster: verksamhet med 
förvaltning och administration av en eller 
flera AIF-fonder för en eller flera 
investerares räkning

d) förvaltning: de funktioner som beskrivs 
i bilagan.

Or. en

Motivering

Denna bilaga baserar sig på den relevanta bilagan i det fjärde fondföretagsdirektivet. Se 
också Gauzès betänkande (ändringsförslag 37).

Ändringsförslag 463
Corien Wortmann-Kool

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) marknadsföring: varje allmänt
erbjudande eller allmän placering av 
andelar eller aktier i en AIF-fond till 
respektive hos investerare med hemvist 
inom gemenskapen, oavsett på vems 
initiativ erbjudandet eller placeringen 
görs.

e) marknadsföring: varje direkt eller 
indirekt erbjudande eller placering, på 
AIF-förvaltarens initiativ eller på 
AIF-förvaltarens vägnar, av andelar eller 
aktier i en AIF-fond till respektive hos 
investerare med hemvist inom unionen.

Kommissionen får anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 49 a–c, med principer 
som klargör under vilka omständigheter 
som marknadsföring enligt led e ska 
anses äga rum på initiativ av 
AIF-förvaltaren, varvid hänsyn ska tas till 
hur kommunikationen till investerarna 
sker samt form och innehåll avseende den 
information som finns tillgänglig om 
AIF-fonden. 
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Or. en

Motivering

I gällande EU-lagstiftning och nationell lagstiftning tolkas ”marknadsföring” ofta som ”aktiv 
marknadsföring” eftersom endast tillstånd för aktiv marknadsföring kan få rättsliga följder.

Ändringsförslag 464
Syed Kamall

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) marknadsföring: varje allmänt 
erbjudande eller allmän placering av 
andelar eller aktier i en AIF-fond till 
respektive hos investerare med hemvist 
inom gemenskapen, oavsett på vems 
initiativ erbjudandet eller placeringen 
görs.

e) marknadsföring: varje allmänt 
erbjudande eller allmän placering av 
andelar eller aktier i en AIF-fond till 
respektive hos investerare med hemvist 
inom unionen, men inte i) icke begärda 
erbjudanden eller kontakter eller 
ii) legitima erbjudanden eller kontakter i 
en medlemsstat enligt denna medlemsstats 
lagstiftning som inte är 
genomförandelagstiftning till detta 
direktiv.

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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Ändringsförslag 465
Olle Schmidt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) marknadsföring: varje allmänt
erbjudande eller allmän placering av 
andelar eller aktier i en AIF-fond till 
respektive hos investerare med hemvist 
inom gemenskapen, oavsett på vems 
initiativ erbjudandet eller placeringen 
görs.

e) marknadsföring: varje direkt eller 
indirekt erbjudande eller placering, på 
AIF-förvaltarens initiativ eller på 
AIF-förvaltarens vägnar, av andelar eller 
aktier i en AIF-fond som denne förvaltar 
till respektive hos investerare med hemvist 
inom unionen.

Or. en

Motivering

För att inte ordentligt minska investeringsmöjligheterna för EU-investerare bör köp på 
initiativ av professionella kunder (”reverse enquiries”) undantas från definitionen av 
”marknadsföring” och inte omfattas av detta direktiv. Professionella investerare har 
tillräcklig sakkunskap för att fatta beslut om vilka investeringar som passar dem bäst. Endast 
aktiv marknadsföring bör ingå i definitionen.

Ändringsförslag 466
Thomas Mann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) marknadsföring: varje allmänt
erbjudande eller allmän placering av 
andelar eller aktier i en AIF-fond till 
respektive hos investerare med hemvist 
inom gemenskapen, oavsett på vems 
initiativ erbjudandet eller placeringen 
görs.

e) marknadsföring: varje direkt eller
indirekt offentligt erbjudande eller 
placering, på AIF-förvaltarens initiativ, av 
andelar eller aktier i en AIF-fond till 
respektive hos investerare med hemvist 
inom unionen.

Or. en
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Ändringsförslag 467
Derk Jan Eppink

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) marknadsföring: varje allmänt 
erbjudande eller allmän placering av 
andelar eller aktier i en AIF-fond till 
respektive hos investerare med hemvist 
inom gemenskapen, oavsett på vems 
initiativ erbjudandet eller placeringen 
görs.

e) marknadsföring: varje allmänt aktivt 
erbjudande eller aktiv allmän placering av 
andelar eller aktier i en AIF-fond till 
respektive hos investerare med hemvist 
inom unionen. Förfrågningar från 
investerare hos en AIF-förvaltare eller 
ytterligare teckning från nuvarande 
investerare omfattas inte av detta direktiv.

Or. en

Motivering

Direktivet bör inte hindra ”reverse inquiries” genom vilka sofistikerade investerare kan 
begära information från förvaltare om deras AIF-fonder.

Ändringsförslag 468
Diogo Feio

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) marknadsföring: varje allmänt 
erbjudande eller allmän placering av 
andelar eller aktier i en AIF-fond till 
respektive hos investerare med hemvist 
inom gemenskapen, oavsett på vems 
initiativ erbjudandet eller placeringen 
görs.

e) marknadsföring: varje allmänt 
erbjudande eller allmän placering, på 
initiativ av en AIFM-förvaltare eller en 
mellanhand som ansvarar för 
distributionen, av andelar eller aktier i en 
AIF-fond till respektive hos investerare 
med hemvist inom unionen, men inte 
i) icke begärda erbjudanden eller 
ii) legitima erbjudanden eller kontakter i 
en medlemsstat enligt denna medlemsstats 
lagstiftning som inte är 
genomförandelagstiftning till detta 
direktiv.
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Or. en

Motivering

Med den nya definitionen av marknadsföring skulle direktivet tillåta att nationella 
arrangemang för private placement får fortsätta att existera vid sidan av direktivet, 
protektionistiska hinder skulle undvikas, investerarna skulle få fler valmöjligheter och flera 
olika investeringsmöjligheter. Icke begärda erbjudanden bör inte omfattas av detta direktiv.

Ändringsförslag 469
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) marknadsföring: varje allmänt
erbjudande eller allmän placering av 
andelar eller aktier i en AIF-fond till 
respektive hos investerare med hemvist 
inom gemenskapen, oavsett på vems 
initiativ erbjudandet eller placeringen 
görs.

e) marknadsföring: varje erbjudande eller 
placering, på AIF-fondens eller 
AIF-förvaltarens initiativ, av andelar eller 
aktier i en AIF-fond till respektive hos 
investerare med hemvist inom unionen.

Or. en

Motivering

Eliminerar förbudet mot icke begärda (passiva) investeringar.
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Ändringsförslag 470
Othmar Karas

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) marknadsföring: varje allmänt
erbjudande eller allmän placering av 
andelar eller aktier i en AIF-fond till 
respektive hos investerare med hemvist 
inom gemenskapen, oavsett på vems 
initiativ erbjudandet eller placeringen 
görs.

e) marknadsföring: varje direkt eller 
indirekt offentligt erbjudande eller 
placering, på AIF-förvaltarens initiativ, av 
andelar eller aktier i en AIF-fond till 
respektive hos investerare med hemvist 
inom unionen.

Or. en

Motivering

När det gäller distribution bör förslaget till direktiv begränsa sin räckvidd till
marknadsföring till allmänheten. Bilaterala arrangemang mellan fondförvaltare och 
investerare grundade på private placement-arrangemang bör undantas.

Ändringsförslag 471
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) marknadsföring: varje allmänt
erbjudande eller allmän placering av 
andelar eller aktier i en AIF-fond till 
respektive hos investerare med hemvist 
inom gemenskapen, oavsett på vems 
initiativ erbjudandet eller placeringen görs.

e) marknadsföring: varje erbjudande eller 
placering av andelar eller aktier i en 
AIF-fond till respektive hos investerare 
med hemvist inom unionen, oavsett på 
vems initiativ erbjudandet eller placeringen 
görs.

Or. en

Motivering

Det finns ingen anledning att hänvisa till ”allmänna” erbjudanden – erbjudanden räcker.
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Ändringsförslag 472
Pascal Canfin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) AIF-fonder som erbjuds investerare: 
varje AIF-fond som erhåller medel från 
investerare med hemvist i unionen.

Or. en

Motivering

Överensstämmelse med den ändrade artikel 2.

Ändringsförslag 473
Pascal Canfin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) hemmedlemsstat: den medlemsstat där 
en AIF-förvaltare har auktoriserats enligt 
artikel 6.

h) hemmedlemsstat: den medlemsstat där 
AIF-förvaltaren har sin hemvist.

Or. en

Motivering

Konsekvens med följande ändringsförslag.
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Ändringsförslag 474
Syed Kamall

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ha) ett förvaringsinstituts 
hemmedlemsstat:
i) om förvaringsinstitutet är ett 
kreditinstitut som är auktoriserat i 
enlighet med direktiv 2006/48/EG, den 
hemmedlemsstat som avses i artikel 4.7 i 
det direktivet,
ii) om förvaringsinstitutet är ett 
värdepappersföretag som är auktoriserat i 
enlighet med direktiv 2004/39/EG, den 
hemmedlemsstat som avses i 
artikel 4.1.20 a i det direktivet,
iii) om förvaringsinstitutet är en juridisk 
person som avses i artikel 17.3 c eller 
17.3 d och är etablerad i unionen, den 
medlemsstat där det har sitt säte.

Or. en

Motivering

Artikel 17 måste ändras på motsvarande sätt i slutversionen.

Ändringsförslag 475
Astrid Lulling

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ha) ett förvaringsinstituts 
hemmedlemsstat:
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i) om förvaringsinstitutet är ett 
kreditinstitut som är auktoriserat i 
enlighet med direktiv 2006/48/EG, den 
hemmedlemsstat som avses i artikel 4.7 i 
det direktivet,
ii) om förvaringsinstitutet är ett 
värdepappersföretag som är auktoriserat i 
enlighet med direktiv 2004/39/EG, den 
hemmedlemsstat som avses i 
artikel 4.1.20 a i det direktivet,
iii) om AIF-fonden har sin hemvist i ett 
tredjeland, det land där 
förvaringsinstitutet är auktoriserat enligt 
artikel 17.3 b.

Or. en

Motivering

Det är nödvändigt att förtydliga hemmedlemsstat för förvaringsinstitut med tanke på att det 
nu finns tre kategorier föreslagna.

Ändringsförslag 476
Pascal Canfin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) värdmedlemsstat: en medlemsstat, 
annan än hemmedlemsstaten, inom vars 
territorium en AIF-förvaltare 
tillhandahåller förvaltningstjänster till en 
AIF-fond eller marknadsför aktier eller 
andelar i en sådan.

i) värdmedlemsstat: en medlemsstat inom 
vars territorium investerare erbjuds en 
AIF-fond.

Or. en

Motivering

För att skapa överensstämmelse med föregående och nästkommande ändringsförslag.
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Ändringsförslag 477
Pascal Canfin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

j) behöriga myndigheter: de nationella 
myndigheter som enligt lag eller annan 
författning har behörighet att utöva tillsyn 
över AIF-förvaltare.

j) behöriga myndigheter: de nationella 
myndigheter och myndigheter på EU-nivå 
som enligt lag eller annan författning har 
behörighet att utöva tillsyn över 
AIF-fonder och deras AIF-förvaltare.

Or. en

Motivering

Direktivet bör beakta det nya tillsynssystemet på EU-nivå.

Ändringsförslag 478
Othmar Karas

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

j) behöriga myndigheter: de nationella 
myndigheter som enligt lag eller annan 
författning har behörighet att utöva tillsyn 
över AIF-förvaltare.

j) behöriga myndigheter: de nationella 
myndigheter som enligt lag eller annan 
författning har behörighet att utöva tillsyn 
över AIF-förvaltare. Om en AIF-förvaltare 
marknadsför AIF-fonder i fler än tre 
medlemsstater ska Europeiska 
värdepappers- och marknadsmyndigheten 
(Esma) vara den behöriga myndigheten.

Or. de

Motivering

När en AIF-fond är verksam i flera länder kan en nationell tillsynsmyndighet inte längre 
utöva adekvat tillsyn. Eftersom AIF-förvaltare i motsats till andra finansmarknadsaktörer 
knappast har någon regional anknytning förefaller det lämpligt att överföra tillsynen på ett 
europeiskt organ.
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Ändringsförslag 479
Syed Kamall

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led ja (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ja) behöriga myndigheter för 
förvaringsinstitut:
i) om förvaringsinstitutet är ett 
kreditinstitut som är auktoriserat i 
enlighet med direktiv 2006/48/EG, de 
behöriga myndigheter som avses i 
artikel 4.4 i det direktivet,
ii) om förvaringsinstitutet är ett 
värdepappersföretag som är auktoriserat i 
enlighet med direktiv 2004/39/EG, den 
hemmedlemsstat som avses i artikel 4.1.22 
i det direktivet,
iii) om förvaringsinstitutet är en juridisk 
person som avses i artikel 17.3 och som är 
etablerad i unionen, de nationella 
myndigheter i dess hemmedlemsstat som 
enligt lag eller annan författning har 
behörighet att utöva tillsyn över sådana 
juridiska personer.

Or. en

Motivering

Artikel 17 måste ändras på motsvarande sätt i slutversionen. Definition av förvaringsinstitut 
kan behövas för att garantera att inga uttalade eller underförstådda krav införs via 
genomförandeåtgärderna eller rättspraxis i enskilda medlemsstater som får till följd att 
kraven i direktivet om AIF-förvaltare görs onödigt omfattande.
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Ändringsförslag 480
Astrid Lulling

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led ja (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ja) behöriga myndigheter för 
förvaringsinstitut:

i) om förvaringsinstitutet är ett 
kreditinstitut som är auktoriserat i 
enlighet med direktiv 2006/48/EG, de 
behöriga myndigheter som avses i 
artikel 4.4 i det direktivet,
ii) om förvaringsinstitutet är ett 
värdepappersföretag som är auktoriserat i 
enlighet med direktiv 2004/39/EG, den 
hemmedlemsstat som avses i artikel 4.1.22 
i det direktivet,
iii) om AIF-fonden har sin hemvist i ett 
tredjeland, de nationella myndigheterna i 
det land där förvaringsinstitutet är 
auktoriserat enligt artikel 17.3 b.

Or. en

Motivering

Det är nödvändigt att förtydliga de behöriga myndigheterna med tanke på att det nu finns 
tre kategorier föreslagna.

Ändringsförslag 481
Syed Kamall

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led l

Kommissionens förslag Ändringsförslag

l) hävstång: metod genom vilken en 
AIF-förvaltare ökar exponeringen för en 
viss placering i en förvaltad AIF-fond 

l) hävstång: metod genom vilken en 
AIF-förvaltare ökar exponeringen för vissa 
placeringar i en förvaltad AIF-fond genom 
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genom hävstångseffekter som skapats 
genom belåning eller utnyttjande av 
derivatinstrument eller på annat sätt.

hävstångseffekter som skapats genom lån 
av pengar eller värdepapper eller 
utnyttjande av derivatinstrument. Nivån på 
hävstången ska alltid bedömas utgående 
från en lämpligt riskjusterad nettobas. 

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.

Ändringsförslag 482
Gay Mitchell

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led l

Kommissionens förslag Ändringsförslag

l) hävstång: metod genom vilken en 
AIF-förvaltare ökar exponeringen för en 
viss placering i en förvaltad AIF-fond 
genom hävstångseffekter som skapats 
genom belåning eller utnyttjande av 
derivatinstrument eller på annat sätt.

l) hävstång: metod genom vilken en 
AIF-förvaltare ökar exponeringen för vissa 
placeringar i en förvaltad AIF-fond genom 
hävstångseffekter som skapats genom lån 
av pengar eller värdepapper eller 
utnyttjande av derivatinstrument. Nivån på 
hävstången ska alltid bedömas utgående 
från en lämpligt riskjusterad nettobas. 

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, 
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as is required for certain purposes.

Ändringsförslag 483
Sari Essayah

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led l

Kommissionens förslag Ändringsförslag

l) hävstång: metod genom vilken en 
AIF-förvaltare ökar exponeringen för en 
viss placering i en förvaltad AIF-fond 
genom hävstångseffekter som skapats 
genom belåning eller utnyttjande av 
derivatinstrument eller på annat sätt.

l) hävstång: metod genom vilken en 
AIF-förvaltare ökar exponeringen för vissa 
placeringar i en förvaltad AIF-fond genom 
hävstångseffekter som skapats genom lån 
av pengar eller värdepapper eller 
utnyttjande av derivatinstrument. Nivån på 
hävstången ska alltid bedömas utgående 
från en lämpligt riskjusterad nettobas. 

Or. en

Ändringsförslag 484
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led l

Kommissionens förslag Ändringsförslag

l) hävstång: metod genom vilken en 
AIF-förvaltare ökar exponeringen för en 
viss placering i en förvaltad AIF-fond 
genom hävstångseffekter som skapats 
genom belåning eller utnyttjande av 
derivatinstrument eller på annat sätt.

l) hävstång: metod genom vilken en 
AIF-förvaltare ökar exponeringen för vissa 
placeringar i en förvaltad AIF-fond genom 
hävstångseffekter som skapats genom lån 
av pengar eller värdepapper eller 
utnyttjande av derivatinstrument. Nivån på 
hävstången ska alltid bedömas utgående 
från en lämpligt riskjusterad nettobas. 

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 
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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.

Ändringsförslag 485
Burkhard Balz

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led l

Kommissionens förslag Ändringsförslag

l) hävstång: metod genom vilken en 
AIF-förvaltare ökar exponeringen för en 
viss placering i en förvaltad AIF-fond 
genom hävstångseffekter som skapats 
genom belåning eller utnyttjande av 
derivatinstrument eller på annat sätt.

l) hävstång: metod genom vilken en 
AIF-förvaltare ökar exponeringen för vissa 
placeringar i en förvaltad AIF-fond genom 
hävstångseffekter som skapats genom lån 
av pengar eller värdepapper eller genom 
utnyttjande av derivatinstrument. Nivån på 
hävstången ska alltid bedömas utgående 
från en lämpligt riskjusterad nettobas. 

Or. en

Motivering

Hävstången bör bedömas utifrån en nettobas och beräknas utifrån en riskjusterad bas. Ett 
absolut värde för leverage ratio (förhållandet mellan eget och lånat kapital) tar inte hänsyn 
till den underliggande risken.

Ändringsförslag 486
Diogo Feio

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led l

Kommissionens förslag Ändringsförslag

l) hävstång: metod genom vilken en 
AIF-förvaltare ökar exponeringen för en 
viss placering i en förvaltad AIF-fond 
genom hävstångseffekter som skapats 
genom belåning eller utnyttjande av 

l) hävstång: metod genom vilken en 
AIF-förvaltare ökar exponeringen för vissa 
placeringar i en förvaltad AIF-fond genom 
hävstångseffekter som skapats genom lån 
av pengar eller värdepapper eller genom 
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derivatinstrument eller på annat sätt. utnyttjande av derivatinstrument. Nivån på 
hävstången ska alltid bedömas utgående 
från en lämpligt riskjusterad nettobas. 

Or. en

Motivering

Det är svårt att definiera hävstången på ett meningsfullt sätt, eftersom hävstång inte är ett 
självständigt mått på risk, och det finns fall då ökad hävstång innebär minskad risk. I 
idealfallet skulle ett hävstångsmått skapas som tar hänsyn till risken i de underliggande 
tillgångarna (t.ex. ”riskvägda tillgångar” i Basel II). Detta skulle dock leda till en mycket 
komplex reglering.

Ändringsförslag 487
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led l

Kommissionens förslag Ändringsförslag

l) hävstång: metod genom vilken en 
AIF-förvaltare ökar exponeringen för en 
viss placering i en förvaltad AIF-fond 
genom hävstångseffekter som skapats 
genom belåning eller utnyttjande av 
derivatinstrument eller på annat sätt.

l) hävstång: metod genom vilken en 
AIF-förvaltare ökar exponeringen för en 
viss placering i en förvaltad AIF-fond 
genom hävstångseffekter som skapats 
genom lån av pengar eller värdepapper 
eller utnyttjande av derivatinstrument eller 
på annat sätt, inklusive hävstång som 
utnyttjas av fonder eller andra juridiska 
personer som AIF-fonden kontrollerar, 
ensam eller tillsammans med andra 
AIF-fonder.

Or. en

Motivering

En hög hävstångsnivå kan ingå i enheter i enheter under fonden. Det bör beaktas, särskilt i 
samband med private equity.
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Ändringsförslag 488
Othmar Karas

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led l

Kommissionens förslag Ändringsförslag

l) hävstång: metod genom vilken en 
AIF-förvaltare ökar exponeringen för en 
viss placering i en förvaltad AIF-fond 
genom hävstångseffekter som skapats 
genom belåning eller utnyttjande av 
derivatinstrument eller på annat sätt.

l) hävstång: metod genom vilken en 
AIF-förvaltare ökar den rådande 
exponeringen för en viss placering i en 
förvaltad AIF-fond genom 
hävstångseffekter som skapats genom lån 
av pengar eller värdepapper eller 
utnyttjande av derivatinstrument för 
samma specifika investering eller på annat 
sätt. Denna definition ska inte gälla för en 
AIF-fond vars investeringsstrategi är att 
handla med en diversifierad framtida 
portfölj och har tillräckliga gränser för 
handeln, och förutsatt att inget lånat 
kapital läggs till för att öka investeringen.

Or. en

Motivering

Direktivet bör skilja mellan olika former av hävstång. Fokuseringen på att tillåta lånat 
kapital för att öka hävstångseffekten kommer från direktivets syfte.

Ändringsförslag 489
Wolf Klinz

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led l

Kommissionens förslag Ändringsförslag

l) hävstång: metod genom vilken en 
AIF-förvaltare ökar exponeringen för en 
viss placering i en förvaltad AIF-fond 
genom hävstångseffekter som skapats 
genom belåning eller utnyttjande av 
derivatinstrument eller på annat sätt.

l) hävstång: metod genom vilken en 
AIF-förvaltare ökar exponeringen för en 
förvaltad AIF-fond genom 
hävstångseffekter som skapats genom lån 
av pengar eller värdepapper eller 
utnyttjande av derivatinstrument eller på 
annat sätt.
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Or. en

Ändringsförslag 490
Syed Kamall

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen får anta delegerade akter i 
enlighet med artiklarna 49a, 49b och 49c 
för att förtydliga hävstångsmetoderna i 
första stycket i led l och, när det gäller 
artikel 21.4, specificera när hävstång 
anses utnyttjad i en systempåverkande 
utsträckning samt hur hävstången ska
beräknas. 

Or. en

Ändringsförslag 491
Sirpa Pietikäinen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen får anta delegerade akter i 
enlighet med artiklarna 49a, 49b och 49c 
för att förtydliga hävstångsmetoderna i 
första stycket i led l och, när det gäller 
artikel 21.4, specificera när hävstång 
anses utnyttjad i en systempåverkande 
utsträckning samt hur hävstången ska 
beräknas. 

Or. en
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Ändringsförslag 492
Gay Mitchell

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen får anta delegerade akter i 
enlighet med artiklarna 49a, 49b och 49c 
för att förtydliga hävstångsmetoderna i 
första stycket i led l och, när det gäller 
artikel 21.4, specificera när hävstång 
anses utnyttjad i en systempåverkande 
utsträckning samt hur hävstången ska 
beräknas.

Or. en

Motivering

Se i anslutning till ändringsförslaget definitionen av hävstång ovan (ändringsförslag 3) och 
de föreslagna ändringarna av artikel 21.4.

Ändringsförslag 493
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led oa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

oa) förvaltarkonto med hävstångseffekt: 
investeringskonto som förvaltas av en 
extern part som får genomföra 
transaktioner utan föregående 
godkännande från innehavaren och där 
finansiella hävstångseffekter utnyttjas.

Or. en
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Ändringsförslag 494
Sharon Bowles

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led oa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

oa) målföretag: en emittent eller ett ej 
börsnoterat företag som blir föremål för 
övertagande av en investerare som har 
skaffat sig kontrollerande inflytande.

Or. en

Motivering

Det är nödvändigt att definiera betydelsen av ”målföretag” när begreppet ”utförsäljning av 
tillgångar” behandlas. 

Ändringsförslag 495
Sharon Bowles

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led ob (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ob) företag för kollektiva investeringar av 
sluten typ: företag för kollektiva 
investeringar vilkas aktier och andelar 
inte kan återköpas eller lösas in, direkt 
eller indirekt, på begäran av innehavarna, 
från dessa företags tillgångar.

Or. en

Motivering

Det är nödvändigt att definiera företag för kollektiva investeringar av sluten typ för att skilja 
dem från företag för kollektiva investeringar vilka bör omfattas av detta direktiv.
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Ändringsförslag 496
Robert Goebbels

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led oa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

oa) blankning: försäljning av ett 
värdepapper som säljaren inte äger samt 
varje försäljning som kompletteras av 
ställning av en säkerhet som lånats av 
säljaren eller för säljarens räkning.

Or. en

Ändringsförslag 497
Robert Goebbels

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led ob (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ob) naken blankning: otillåten eller 
manipulativ transaktion där värdepapper 
säljs av en motpart som inte har tillgång 
till dem genom fullständigt ägande eller 
genom värdepapper som är lånade för 
överlämnande i enlighet med 
standardavvecklingstiden.

Or. en
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Ändringsförslag 498
Peter Skinner

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led oa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

oa) slutna AIF-fonder: AIF-fonder vilkas 
aktier eller andelar innehavarna inte kan 
få återköpta eller inlösta, direkt eller 
indirekt, från AIF-fondens tillgångar.

Or. en

Motivering

Slutna fonder erbjuder inte inlösen på begäran. Den slutna karaktären bör beaktas i detta 
direktiv. Första steget är att definiera slutna AIF-fonder.

Ändringsförslag 499
Jean-Pierre Audy

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led oa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

oa) förvaring: innehav av finansiella 
instrument för depåförvaring eller genom 
övervakning av positionerna på 
AIF-fondens vägnar.

Or. en



AM\806449SV.doc 115/120 PE438.497v02-00

SV

Ändringsförslag 500
Olle Schmidt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led oa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

oa) förvaring: innehav av finansiella 
instrument för depåförvaring eller genom 
övervakning av positionerna på 
AIF-fondens vägnar.

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).

Ändringsförslag 501
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led oa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

oa) förvaring: innehav av finansiella 
instrument för depåförvaring eller genom 
övervakning av positionerna på 
AIF-fondens vägnar.

Or. en

Motivering

Det finns skillnader mellan innehav av olika typer av tillgångar, och man måste skilja mellan 
tillgångar som förvaringsinstitutet innehar direkt eller indirekt och sådana tillgångar som 
inte kontrolleras direkt av förvaringsinstitutet, d.v.s. depåförvaring och positionsövervakning.
Detta måste specificeras i direktivet för att göra det mer anpassat till praxis på marknaden.
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Ändringsförslag 502
Olle Schmidt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led ob (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ob) industriellt holdingbolag: företag 
vilkas affärsidé det är att fullfölja en 
industriell affärsstrategi genom sina 
dotterföretag eller närstående företag och 
som inte huvudsakligen har etablerats för 
att generera avkastning åt sina 
investerare genom avyttringar av sina 
dotterföretag eller närstående företag 
inom en bestämd tidsperiod.

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.

Ändringsförslag 503
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led ob (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ob) industriellt holdingbolag: företag med 
kontrollerande aktieinnehav i ett eller 
flera företag vilkas affärsidé det är att 
fullfölja en industriell affärsstrategi 
genom sina dotterföretag eller närstående 
företag och som inte huvudsakligen har 
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etablerats för att generera avkastning åt 
sina investerare genom avyttringar av 
sina dotterföretag eller närstående företag 
inom en bestämd tidsperiod.

Or. en

Motivering

Räckvidden måste begränsas till AIF-förvaltare som utgör en systemrisk, annars kommer det 
att bli svårt att upprätthålla den planerade tillsynen på ett korrekt sätt. Industriella 
holdingbolag är långsiktiga ägare utan någon plan för att avyttra innehaven efter någon viss 
tid och med ett industriellt synsätt på sina innehav. Sådana företag innebär inte någon 
systemrisk, och om de är börsnoterade är de föremål för gällande EU-bolagsrätt, nationella 
regler och börsens noteringsregler, vilket innebär ett effektivt skydd för investerare. Dessa 
bör undantas.

Ändringsförslag 504
Olle Schmidt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led oc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

oc) närstående företag: företag i vilket ett 
industriellt holdingbolag genom direkt 
eller indirekt ägande innehar 20 procent 
eller mer av rösterna.

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.
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Ändringsförslag 505
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led oc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

oc) kontrollerande inflytande: direkt eller
indirekt innehav som representerar 
20 procent eller mer av rösterna i ett 
företag. 

Or. en

Motivering

Räckvidden måste begränsas till AIF-förvaltare som utgör en systemrisk, annars kommer det 
att bli svårt att upprätthålla den planerade tillsynen på ett korrekt sätt. Industriella 
holdingbolag är långsiktiga ägare utan någon plan för att avyttra innehaven efter någon viss 
tid och med ett industriellt synsätt på sina innehav. Sådana företag innebär inte någon 
systemrisk, och om de är börsnoterade är de föremål för gällande EU-bolagsrätt, nationella 
regler och börsens noteringsregler, vilket innebär ett effektivt skydd för investerare. Dessa 
bör undantas.

Ändringsförslag 506
Syed Kamall

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led oa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

oa) feeder-AIF-fond: AIF-fond som 
investerar minst 85 procent av sina 
tillgångar i aktier eller andelar i en annan 
AIF-fond (master-AIF-fond); investera 
som en feeder-AIF-fond: investering av 
minst 85 procent av AIF-fondens 
tillgångar i aktier eller andelar i 
master-AIF-fonden.

Or. en
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Motivering

Den nya definitionen används i de följande ändringsförslagen. Den baserar sig på 
definitionen av feeder-fonder i det fjärde fondföretagsdirektivet (d.v.s. ett gränsvärde på 
85 procent) och föreslogs även i det svenska ordförandeskapets kompromissförslag.

Ändringsförslag 507
Syed Kamall

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3a
Definition av AIF-förvaltare

Utan att det påverkar rätten att delegera 
funktioner enligt artikel 18 ska 
medlemsstaterna se till att varje AIF-fond 
som förvaltas i enlighet med detta direktiv 
har en enda AIF-förvaltare som är 
ansvarig för att kraven i detta direktiv 
uppfylls. 
AIF-förvaltaren ska vara en extern 
förvaltare som är en juridisk person som 
utsetts av AIF-fonden eller på 
AIF-fondens vägnar (den utsedde 
AIF-förvaltaren) och som genom att bli 
utsedd blir ansvarig för att förvalta 
AIF-fondens hela portfölj.

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.
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