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Amendement 1184
Pascal Canfin

Voorstel voor een richtlijn
Hoofdstuk V – Titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Verplichtingen ten aanzien van BAB's die
bijzondere soorten AB's beheren

Verplichtingen ten aanzien van bijzondere 
soorten AB's

Or. en

Motivering

Het gaat om verplichtingen ten aanzien van AB’s.

Amendement 1185
Pascal Canfin

Voorstel voor een richtlijn
Hoofdstuk V – afdeling 1 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Verplichtingen met betrekking tot BAB's 
die AB's met hefboomfinanciering beheren

Verplichtingen met betrekking tot AB's 
met hefboomfinanciering

Or. en

Motivering

Het gaat om verplichtingen ten aanzien van AB’s.
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Amendement 1186
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 22 Schrappen

Toepassingsgebied

Deze afdeling is alleen van toepassing op 
BAB's die een of meer AB's beheren die 
systematisch met een hoge 
hefboomfinanciering werken. 
BAB's beoordelen elk kwartaal of het AB 
systematisch met een hoge 
hefboomfinanciering werkt, en stellen de 
bevoegde autoriteiten daarvan in kennis.
Voor de toepassing van de tweede alinea 
wordt een AB geacht systematisch met een 
hoge hefboomfinanciering te werken 
wanneer de hefboomfinanciering uit alle 
bronnen samen hoger is dan de waarde 
van het aandelenkapitaal van het AB in 
twee van de vier voorgaande kwartalen.

Or. en

Amendement 1187
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 22 Schrappen

Toepassingsgebied

Deze afdeling is alleen van toepassing op 
BAB's die een of meer AB's beheren die 
systematisch met een hoge 
hefboomfinanciering werken. 
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BAB's beoordelen elk kwartaal of het AB 
systematisch met een hoge 
hefboomfinanciering werkt, en stellen de 
bevoegde autoriteiten daarvan in kennis.
Voor de toepassing van de tweede alinea 
wordt een AB geacht systematisch met een 
hoge hefboomfinanciering te werken 
wanneer de hefboomfinanciering uit alle 
bronnen samen hoger is dan de waarde 
van het aandelenkapitaal van het AB in 
twee van de vier voorgaande kwartalen.

Or. en

Amendement 1188
Gay Mitchell

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 22 Schrappen

Toepassingsgebied

Deze afdeling is alleen van toepassing op 
BAB's die een of meer AB's beheren die 
systematisch met een hoge 
hefboomfinanciering werken. 
BAB's beoordelen elk kwartaal of het AB 
systematisch met een hoge 
hefboomfinanciering werkt, en stellen de 
bevoegde autoriteiten daarvan in kennis.
Voor de toepassing van de tweede alinea 
wordt een AB geacht systematisch met een 
hoge hefboomfinanciering te werken 
wanneer de hefboomfinanciering uit alle 
bronnen samen hoger is dan de waarde 
van het aandelenkapitaal van het AB in 
twee van de vier voorgaande kwartalen.

Or. en
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Motivering

Dit amendement weerspiegelt de amendementen van het compromisvoorstel van het Zweedse 
voorzitterschap, die wij steunen.

Amendement 1189
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 22 Schrappen

Toepassingsgebied

Deze afdeling is alleen van toepassing op 
BAB's die een of meer AB's beheren die 
systematisch met een hoge 
hefboomfinanciering werken. 
BAB's beoordelen elk kwartaal of het AB 
systematisch met een hoge 
hefboomfinanciering werkt, en stellen de 
bevoegde autoriteiten daarvan in kennis.
Voor de toepassing van de tweede alinea 
wordt een AB geacht systematisch met een 
hoge hefboomfinanciering te werken 
wanneer de hefboomfinanciering uit alle 
bronnen samen hoger is dan de waarde
van het aandelenkapitaal van het AB in 
twee van de vier voorgaande kwartalen.

Or. en

Motivering

Hefboomfinanciering heeft voor elk fonds een eigen betekenis en belang, en er zijn veel 
manieren om het te berekenen.  Aangezien er geen methode is voor het berekenen van de 
hefboomfinanciering, is de definitie "een hoge hefboomfinanciering" niet erg nuttig.
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Amendement 1190
Pascal Canfin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze afdeling is alleen van toepassing op 
BAB's die een of meer AB's beheren die 
systematisch met een hoge
hefboomfinanciering werken.

Deze afdeling is alleen van toepassing op 
AB's met hefboomfinanciering die op 
Europese markten beleggen en waarvan 
de beheerde activa, inclusief de activa die 
met hefboomfinanciering zijn verworven, 
niet uitkomen boven de drempel van 100 
miljoen EUR. 

Or. en

Motivering

Kleine AB's creëren geen systeemrisico's. Aangezien het moeilijk is een definitie vast te stellen 
van "die systematisch met een hoge hefboomfinanciering werken", is het beter deze beperking 
te schrappen.

Amendement 1191
Bernd Lange

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze afdeling is alleen van toepassing op 
BAB's die een of meer AB's beheren die 
systematisch met een hoge 
hefboomfinanciering werken. 

Deze afdeling is alleen van toepassing op 
AB's die systematisch met een hoge 
hefboomfinanciering werken en BAB's die 
een of meer van dergelijke AB's beheren.  

Or. en

Motivering

Zie motivering bij de titel. De artikelen 19 t/m 30 van de richtlijn moeten ook van toepassing 
zijn op AB's.
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Amendement 1192
Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze afdeling is alleen van toepassing op 
BAB's die een of meer AB's beheren die 
systematisch met een hoge 
hefboomfinanciering werken. 

Deze afdeling is alleen van toepassing op 
AB's die systematisch met een hoge 
hefboomfinanciering werken en BAB's die 
een of meer van dergelijke AB's beheren.  

Or. en

Motivering

Zie motivering bij de titel. De artikelen 19 t/m 30 van de richtlijn moeten ook van toepassing 
zijn op AB's.

Amendement 1193
Derk Jan Eppink

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze afdeling is alleen van toepassing op 
BAB's die een of meer AB's beheren die 
systematisch met een hoge 
hefboomfinanciering werken. 

Deze afdeling is alleen van toepassing op 
BAB's die een of meer AB's beheren die 
aan hoge niveaus van systeemrisico 
blootstaan.  

Or. en

Motivering

De richtlijn moet het accent leggen op systeemrisico's, waarvan hefboomfinanciering maar 
een aspect is.  De risico's van hefboomfinanciering mogen alleen worden beoordeeld in 
combinatie met de onderliggende beleggingsstrategie, de risicobeheerprocedures en de mate 
waarin de posities van een fonds werkelijk worden gehedged.
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Amendement 1194
Wolf Klinz, Carl Haglund

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

BAB's beoordelen elk kwartaal of het AB 
systematisch met een hoge 
hefboomfinanciering werkt, en stellen de 
bevoegde autoriteiten daarvan in kennis.

Schrappen.

Or. en

Amendement 1195
Pascal Canfin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

BAB's beoordelen elk kwartaal of het AB 
systematisch met een hoge 
hefboomfinanciering werkt, en stellen de 
bevoegde autoriteiten daarvan in kennis.

Schrappen.

Or. en

Motivering

Kleine AB's creëren geen systeemrisico's. Aangezien het moeilijk is een definitie vast te stellen 
van "die systematisch met een hoge hefboomfinanciering werken", is het beter deze beperking 
te schrappen.

Amendement 1196
Bernd Lange

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

BAB's beoordelen elk kwartaal of het AB 
systematisch met een hoge 

AB's en BAB's beoordelen elk kwartaal of 
het AB systematisch met een hoge 
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hefboomfinanciering werkt, en stellen de 
bevoegde autoriteiten daarvan in kennis.

hefboomfinanciering werkt, en stellen de 
bevoegde autoriteiten daarvan in kennis.

Or. en

Motivering

Zie motivering bij de titel. De artikelen 19 t/m 30 van de richtlijn moeten ook van toepassing 
zijn op AB's.

Amendement 1197
Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

BAB's beoordelen elk kwartaal of het AB 
systematisch met een hoge 
hefboomfinanciering werkt, en stellen de 
bevoegde autoriteiten daarvan in kennis.

AB's en BAB's beoordelen elk kwartaal of 
het AB systematisch met een hoge 
hefboomfinanciering werkt, en stellen de 
bevoegde autoriteiten daarvan in kennis.

Or. en

Motivering

Zie motivering bij de titel. De artikelen 19 t/m 30 van de richtlijn moeten ook van toepassing 
zijn op AB's.

Amendement 1198
Derk Jan Eppink

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

BAB's beoordelen elk kwartaal of het AB 
systematisch met een hoge 
hefboomfinanciering werkt, en stellen de 
bevoegde autoriteiten daarvan in kennis.

BAB's beoordelen elk kwartaal of het AB 
aan een hoog niveau van systeemrisico 
blootstaat, en stellen de bevoegde 
autoriteiten daarvan in kennis.

Or. en
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Motivering

De richtlijn moet het accent leggen op systeemrisico's, waarvan hefboomfinanciering maar 
een aspect is.  De risico's van hefboomfinanciering mogen alleen worden beoordeeld in 
combinatie met de onderliggende beleggingsstrategie, de risicobeheerprocedures en de mate 
waarin de posities van een fonds werkelijk worden gehedged.

Amendement 1199
Wolf Klinz, Carl Haglund

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de toepassing van de tweede alinea 
wordt een AB geacht systematisch met een 
hoge hefboomfinanciering te werken 
wanneer de hefboomfinanciering uit alle 
bronnen samen hoger is dan de waarde 
van het aandelenkapitaal van het AB in 
twee van de vier voorgaande kwartalen.

Schrappen

Or. en

Amendement 1200
Pascal Canfin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de toepassing van de tweede alinea 
wordt een AB geacht systematisch met een 
hoge hefboomfinanciering te werken 
wanneer de hefboomfinanciering uit alle 
bronnen samen hoger is dan de waarde 
van het aandelenkapitaal van het AB in 
twee van de vier voorgaande kwartalen.

Schrappen

Or. en
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Motivering

Kleine AB's creëren geen systeemrisico's. Aangezien het moeilijk is een definitie vast te stellen 
van "die systematisch met een hoge hefboomfinanciering werken", is het beter deze beperking 
te schrappen.

Amendement 1201
Derk Jan Eppink

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de toepassing van de tweede alinea
wordt een AB geacht systematisch met een 
hoge hefboomfinanciering te werken 
wanneer de hefboomfinanciering uit alle 
bronnen samen hoger is dan de waarde 
van het aandelenkapitaal van het AB in 
twee van de vier voorgaande kwartalen.

Voor de toepassing van het tweede lid kan
een AB worden geacht aan hoge niveaus 
van systeemrisico bloot te staan wanneer 
het systematisch met een hoge 
hefboomfinanciering werkt. Het AB wordt 
echter alleen geacht aan hoge niveaus 
van systeemrisico bloot te staan na 
inachtneming van zijn onderliggende 
beleggingsstrategie, zijn 
risicobeheerprocessen en de mate waarin 
zijn posities werkelijk worden gehedged. 

Or. en

Motivering

De richtlijn moet het accent leggen op systeemrisico's, waarvan hefboomfinanciering maar 
een aspect is.  De risico's van hefboomfinanciering mogen alleen worden beoordeeld in 
combinatie met de onderliggende beleggingsstrategie, de risicobeheerprocedures en de mate 
waarin de posities van een fonds werkelijk worden gehedged.

Amendement 1202
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de toepassing van de tweede alinea
wordt een AB geacht systematisch met een 

Voor de toepassing van het tweede lid
wordt een AB geacht systematisch met een 
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hoge hefboomfinanciering te werken 
wanneer de hefboomfinanciering uit alle 
bronnen samen hoger is dan de waarde van 
het aandelenkapitaal van het AB in twee 
van de vier voorgaande kwartalen.

hoge hefboomfinanciering te werken 
wanneer de totale hefboomfinanciering uit 
alle bronnen samen hoger is dan de waarde 
van het aandelenkapitaal van het AB in 
twee van de vier voorgaande kwartalen.

Or. en

Amendement 1203
Wolf Klinz, Carl Haglund

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 23 Schrappen

Verstrekking van informatie aan 
beleggers

BAB's die een of meer AB's beheren die 
systematisch met een hoge 
hefboomfinanciering werken, maken voor 
elk van deze fondsen het volgende 
bekend:
a) zij stellen de beleggers in kennis van de 
maximale hefboomfinanciering die zij 
voor het AB mogen gebruiken, alsmede 
van de rechten op hergebruik van 
zekerheden of de garanties die in het 
kader van de 
hefboomfinancieringsregeling zijn 
verleend; 
b) ze stellen de beleggers elk kwartaal in 
kennis van het totale bedrag van de 
hefboomfinanciering waarmee elk AB in 
het voorgaande kwartaal heeft gewerkt.

Or. en

Motivering

Staat in artikel 21.
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Amendement 1204
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 23 Schrappen

Verstrekking van informatie aan 
beleggers

BAB's die een of meer AB's beheren die 
systematisch met een hoge 
hefboomfinanciering werken, maken voor 
elk van deze fondsen het volgende 
bekend:
a) zij stellen de beleggers in kennis van de 
maximale hefboomfinanciering die zij 
voor het AB mogen gebruiken, alsmede 
van de rechten op hergebruik van 
zekerheden of de garanties die in het 
kader van de 
hefboomfinancieringsregeling zijn 
verleend; 
b) ze stellen de beleggers elk kwartaal in 
kennis van het totale bedrag van de 
hefboomfinanciering waarmee elk AB in 
het voorgaande kwartaal heeft gewerkt.

Or. en
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Amendement 1205
Gay Mitchell

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 23 Schrappen

Verstrekking van informatie aan 
beleggers

BAB's die een of meer AB's beheren die 
systematisch met een hoge 
hefboomfinanciering werken, maken voor 
elk van deze fondsen het volgende 
bekend:
a) zij stellen de beleggers in kennis van de 
maximale hefboomfinanciering die zij 
voor het AB mogen gebruiken, alsmede 
van de rechten op hergebruik van 
zekerheden of de garanties die in het 
kader van de 
hefboomfinancieringsregeling zijn 
verleend; 
b) ze stellen de beleggers elk kwartaal in 
kennis van het totale bedrag van de 
hefboomfinanciering waarmee elk AB in 
het voorgaande kwartaal heeft gewerkt.

Or. en

Amendement 1206
Pascal Canfin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 23 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

BAB's die een of meer AB's beheren die 
systematisch met een hoge
hefboomfinanciering werken, maken voor 
elk van deze fondsen het volgende bekend:

AB's die met hefboomfinanciering werken,
maken het volgende bekend:
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Or. en

Motivering

Samenhang met vorige amendementen

Amendement 1207
Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 23 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

BAB's die een of meer AB's beheren die 
systematisch met een hoge 
hefboomfinanciering werken, maken voor 
elk van deze fondsen het volgende bekend:

AB's die systematisch met een hoge 
hefboomfinanciering werken en BAB's die 
een of meer van dergelijke AB's beheren, 
maken het volgende bekend:

Or. en

Motivering

Zie motivering bij de titel. De artikelen 19 t/m 30 van de richtlijn moeten ook van toepassing 
zijn op AB's.

Amendement 1208
Bernd Lange

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 23 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

BAB's die een of meer AB's beheren die 
systematisch met een hoge 
hefboomfinanciering werken, maken voor 
elk van deze fondsen het volgende bekend:

AB's die systematisch met een hoge 
hefboomfinanciering werken en BAB's die 
een of meer van dergelijke AB's beheren, 
maken het volgende bekend:

Or. en

Motivering

Zie motivering bij de titel. De artikelen 19 t/m 30 van de richtlijn moeten ook van toepassing 
zijn op AB's.
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Amendement 1209
Pascal Canfin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 23 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) zij stellen de beleggers in kennis van de 
maximale hefboomfinanciering die zij voor
het AB mogen gebruiken, alsmede van de 
rechten op hergebruik van zekerheden of 
de garanties die in het kader van de 
hefboomfinancieringsregeling zijn 
verleend; 

a) zij stellen de beleggers in kennis van de 
maximale hefboomfinanciering die het AB 
mag gebruiken, alsmede van de rechten op 
hergebruik van zekerheden of de garanties 
die in het kader van de 
hefboomfinancieringsregeling zijn 
verleend;

Or. en

Motivering

Samenhang met vorige amendementen

Amendement 1210
Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 23 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) zij stellen de beleggers in kennis van de 
maximale hefboomfinanciering die zij voor 
het AB mogen gebruiken, alsmede van de 
rechten op hergebruik van zekerheden of 
de garanties die in het kader van de 
hefboomfinancieringsregeling zijn 
verleend; 

a) zij stellen de beleggers in kennis van de 
maximale hefboomfinanciering die mag
worden gebruikt, alsmede van de rechten 
op hergebruik van zekerheden of de 
garanties die in het kader van de 
hefboomfinancieringsregeling zijn 
verleend; 

Or. en

Motivering

Zie motivering bij de titel. De artikelen 19 t/m 30 van de richtlijn moeten ook van toepassing 
zijn op AB's.
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Amendement 1211
Bernd Lange

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 23 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) zij stellen de beleggers in kennis van de 
maximale hefboomfinanciering die zij voor 
het AB mogen gebruiken, alsmede van de 
rechten op hergebruik van zekerheden of 
de garanties die in het kader van de 
hefboomfinancieringsregeling zijn 
verleend; 

a) zij stellen de beleggers in kennis van de 
maximale hefboomfinanciering die mag
worden gebruikt, alsmede van de rechten 
op hergebruik van zekerheden of de 
garanties die in het kader van de 
hefboomfinancieringsregeling zijn 
verleend;

Or. en

Motivering

Zie motivering bij de titel. De artikelen 19 t/m 30 van de richtlijn moeten ook van toepassing 
zijn op AB's.

Amendement 1212
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 23 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) ze stellen de beleggers elk kwartaal in 
kennis van het totale bedrag van de 
hefboomfinanciering waarmee elk AB in 
het voorgaande kwartaal heeft gewerkt.

b) ze stellen de beleggers elk kwartaal in 
kennis van het totale bedrag van de 
hefboomfinanciering waarmee elk AB in 
het voorgaande kwartaal heeft gewerkt, de 
vijf grootste bronnen van geleend geld of 
geleende effecten, en een onderverdeling
in hefboomfinanciering uit geleend geld 
of geleende effecten en 
hefboomfinanciering in de vorm van 
financiële derivaten.

Or. en
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Motivering

Beleggers moeten zich een getrouw beeld kunnen vormen van de risico's waaraan zij 
blootstaan, inclusief het tegenpartijrisico (op basis van de bron van het geleend geld of de 
geleende effecten).

Amendement 1213
Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 23 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) ze stellen de beleggers elk kwartaal in 
kennis van het totale bedrag van de 
hefboomfinanciering waarmee elk AB in 
het voorgaande kwartaal heeft gewerkt.

b) ze stellen de beleggers elk kwartaal in 
kennis van het totale bedrag van de 
hefboomfinanciering in het voorgaande 
kwartaal.

Or. en

Motivering

Zie motivering bij de titel. De artikelen 19 t/m 30 van de richtlijn moeten ook van toepassing 
zijn op AB's.

Amendement 1214
Pascal Canfin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 23 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) ze stellen de beleggers elk kwartaal in 
kennis van het totale bedrag van de 
hefboomfinanciering waarmee elk AB in 
het voorgaande kwartaal heeft gewerkt.

b) ze stellen de beleggers elk kwartaal in 
kennis van het totale bedrag van de 
hefboomfinanciering in het voorgaande 
kwartaal.

Or. en

Motivering

Samenhang met vorige amendementen
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Amendement 1215
Bernd Lange

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 23 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) ze stellen de beleggers elk kwartaal in 
kennis van het totale bedrag van de 
hefboomfinanciering waarmee elk AB in 
het voorgaande kwartaal heeft gewerkt.

b) ze stellen de beleggers elk kwartaal in 
kennis van het totale bedrag van de 
hefboomfinanciering in het voorgaande 
kwartaal.

Or. en

Motivering

Zie motivering bij de titel. De artikelen 19 t/m 30 van de richtlijn moeten ook van toepassing 
zijn op AB's.

Amendement 1216
Wolf Klinz, Carl Haglund

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 24 Schrappen

Rapportage aan de bevoegde autoriteiten

1. BAB's die een of meer AB's beheren 
die systematisch met een hoge 
hefboomfinanciering werken, verstrekken 
de bevoegde autoriteiten van hun lidstaat 
van herkomst informatie over de totale 
hefboomfinanciering waarmee elk door 
hen beheerd AB werkt, en een 
onderverdeling in hefboomfinanciering 
uit geleend geld of geleende effecten en 
hefboomfinanciering in de vorm van 
financiële derivaten.
Daarbij wordt voor elk door de BAB 
beheerd AB de identiteit vermeld van de 
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vijf grootste bronnen van geleend geld of 
geleende effecten en voor elk door de 
BAB beheerd AB de 
hefboomfinancieringsbedragen die van 
elke entiteit zijn ontvangen.
2. De Commissie stelt 
uitvoeringsmaatregelen vast ter nadere 
uitwerking van de informatievereisten met 
betrekking tot de hefboomfinanciering en 
de frequentie van de rapportage aan de 
bevoegde autoriteiten en van de 
informatieverschaffing aan beleggers.
Deze maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn beogen te 
wijzigen door haar aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de in artikel 49, lid 3, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.

Or. en

Motivering

Staat in artikel 21.

Amendement 1217
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Rapportage aan de bevoegde autoriteiten Schrappen

1. BAB's die een of meer AB's beheren 
die systematisch met een hoge 
hefboomfinanciering werken, verstrekken 
de bevoegde autoriteiten van hun lidstaat 
van herkomst informatie over de totale 
hefboomfinanciering waarmee elk door 
hen beheerd AB werkt, en een 
onderverdeling in hefboomfinanciering 
uit geleend geld of geleende effecten en 
hefboomfinanciering in de vorm van 
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financiële derivaten.
Daarbij wordt voor elk door de BAB 
beheerd AB de identiteit vermeld van de 
vijf grootste bronnen van geleend geld of 
geleende effecten en voor elk door de 
BAB beheerd AB de 
hefboomfinancieringsbedragen die van 
elke entiteit zijn ontvangen.
2. De Commissie stelt 
uitvoeringsmaatregelen vast ter nadere 
uitwerking van de informatievereisten met 
betrekking tot de hefboomfinanciering en 
de frequentie van de rapportage aan de 
bevoegde autoriteiten en van de 
informatieverschaffing aan beleggers.
Deze maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn beogen te 
wijzigen door haar aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de in artikel 49, lid 3, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.

Or. en

Amendement 1218
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Rapportage aan de bevoegde autoriteiten Schrappen
1. BAB's die een of meer AB's beheren 
die systematisch met een hoge 
hefboomfinanciering werken, verstrekken 
de bevoegde autoriteiten van hun lidstaat 
van herkomst informatie over de totale 
hefboomfinanciering waarmee elk door 
hen beheerd AB werkt, en een 
onderverdeling in hefboomfinanciering 
uit geleend geld of geleende effecten en 
hefboomfinanciering in de vorm van 
financiële derivaten.
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Daarbij wordt voor elk door de BAB 
beheerd AB de identiteit vermeld van de 
vijf grootste bronnen van geleend geld of 
geleende effecten en voor elk door de 
BAB beheerd AB de 
hefboomfinancieringsbedragen die van 
elke entiteit zijn ontvangen.
2. De Commissie stelt 
uitvoeringsmaatregelen vast ter nadere 
uitwerking van de informatievereisten met 
betrekking tot de hefboomfinanciering en 
de frequentie van de rapportage aan de 
bevoegde autoriteiten en van de 
informatieverschaffing aan beleggers.
Deze maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn beogen te 
wijzigen door haar aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de in artikel 49, lid 3, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.

Or. en

Amendement 1219
Gay Mitchell

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Rapportage aan de bevoegde autoriteiten Schrappen
1. BAB's die een of meer AB's beheren 
die systematisch met een hoge 
hefboomfinanciering werken, verstrekken 
de bevoegde autoriteiten van hun lidstaat 
van herkomst informatie over de totale 
hefboomfinanciering waarmee elk door 
hen beheerd AB werkt, en een 
onderverdeling in hefboomfinanciering 
uit geleend geld of geleende effecten en 
hefboomfinanciering in de vorm van 
financiële derivaten.
Daarbij wordt voor elk door de BAB 
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beheerd AB de identiteit vermeld van de 
vijf grootste bronnen van geleend geld of 
geleende effecten en voor elk door de 
BAB beheerd AB de 
hefboomfinancieringsbedragen die van 
elke entiteit zijn ontvangen.
2. De Commissie stelt 
uitvoeringsmaatregelen vast ter nadere 
uitwerking van de informatievereisten met 
betrekking tot de hefboomfinanciering en 
de frequentie van de rapportage aan de 
bevoegde autoriteiten en van de 
informatieverschaffing aan beleggers.
Deze maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn beogen te 
wijzigen door haar aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de in artikel 49, lid 3, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.

Or. en

Amendement 1220
Pascal Canfin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. BAB's die een of meer AB's beheren
die systematisch met een hoge
hefboomfinanciering werken, verstrekken 
de bevoegde autoriteiten van hun lidstaat 
van herkomst informatie over de totale 
hefboomfinanciering waarmee elk door 
hen beheerd AB werkt, en een 
onderverdeling in hefboomfinanciering uit 
geleend geld of geleende effecten en 
hefboomfinanciering in de vorm van 
financiële derivaten.

1. AB's die met hefboomfinanciering 
werken en waarvan de activa, inclusief de 
activa die met hefboomfinanciering zijn 
verworven, uitkomen boven de drempel 
van 100 miljoen EUR, verstrekken de 
EAEM informatie over de totale 
hefboomfinanciering waarmee elk door 
hen beheerd AB werkt, en een 
onderverdeling in hefboomfinanciering uit 
geleend geld of geleende effecten en 
hefboomfinanciering in de vorm van 
financiële derivaten. 

Or. en
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Motivering

Grote AB's moeten informatie over hefboomfinanciering direct aan de EAEM verstrekken. 

Amendement 1221
Pervenche Berès

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. BAB's die een of meer AB's beheren die 
systematisch met een hoge 
hefboomfinanciering werken, verstrekken 
de bevoegde autoriteiten van hun lidstaat 
van herkomst informatie over de totale 
hefboomfinanciering waarmee elk door 
hen beheerd AB werkt, en een 
onderverdeling in hefboomfinanciering uit 
geleend geld of geleende effecten en 
hefboomfinanciering in de vorm van 
financiële derivaten.

1. BAB's die een of meer AB's beheren die 
systematisch met een hoge 
hefboomfinanciering werken, verstrekken 
de EAEM, de ERSR en de bevoegde 
autoriteiten van hun lidstaat van herkomst 
informatie over de totale 
hefboomfinanciering waarmee elk door 
hen beheerd AB werkt, en een 
onderverdeling in hefboomfinanciering uit 
geleend geld of geleende effecten en 
hefboomfinanciering in de vorm van 
financiële derivaten.

Or. en

Motivering

De EAEM moet het eindtoezicht op BAB's uitoefenen en moet met het oog daarop in kennis 
worden gesteld van alle relevante verslagen en informatie. In het geval van 
hefboomfinanciering moet de informatie ook worden verstrekt aan de ERSR.

Amendement 1222
Bernd Lange

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. BAB's die een of meer AB's beheren die 
systematisch met een hoge 
hefboomfinanciering werken, verstrekken 
de bevoegde autoriteiten van hun lidstaat 

1. AB's die systematisch met een hoge 
hefboomfinanciering werken en BAB's die 
een of meer van dergelijke AB's beheren , 
verstrekken de bevoegde autoriteiten van 
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van herkomst informatie over de totale 
hefboomfinanciering waarmee elk door 
hen beheerd AB werkt, en een 
onderverdeling in hefboomfinanciering uit 
geleend geld of geleende effecten en 
hefboomfinanciering in de vorm van 
financiële derivaten.

de lidstaat van herkomst informatie over de 
totale hefboomfinanciering waarmee wordt 
gewerkt, en een onderverdeling in 
hefboomfinanciering uit geleend geld of 
geleende effecten en hefboomfinanciering
in de vorm van financiële derivaten.

Or. en

Motivering

Er is behoefte aan een transparante berekeningsmethode op Europees niveau om de 
hefboomfinanciering waarmee wordt gewerkt op consistente wijze te kunnen beoordelen. De 
nieuwe Europese toezichtautoriteiten komt hierbij een rol toe.

Amendement 1223
Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. BAB's die een of meer AB's beheren die 
systematisch met een hoge 
hefboomfinanciering werken, verstrekken 
de bevoegde autoriteiten van hun lidstaat 
van herkomst informatie over de totale 
hefboomfinanciering waarmee elk door 
hen beheerd AB werkt, en een 
onderverdeling in hefboomfinanciering uit 
geleend geld of geleende effecten en 
hefboomfinanciering in de vorm van 
financiële derivaten.

1. AB's die systematisch met een hoge 
hefboomfinanciering werken en BAB's die 
een of meer van dergelijke AB's beheren , 
verstrekken de bevoegde autoriteiten van 
de lidstaat van herkomst informatie over de 
totale hefboomfinanciering waarmee wordt 
gewerkt, en een onderverdeling in 
hefboomfinanciering uit geleend geld of 
geleende effecten en hefboomfinanciering 
in de vorm van financiële derivaten.

Or. en
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Amendement 1224
Bernd Lange

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Daarbij wordt voor elk door de BAB 
beheerd AB de identiteit vermeld van de 
vijf grootste bronnen van geleend geld of 
geleende effecten en voor elk door de BAB 
beheerd AB de 
hefboomfinancieringsbedragen die van 
elke entiteit zijn ontvangen.

Daarbij wordt de identiteit vermeld van de 
vijf grootste bronnen van geleend geld of 
geleende effecten en de 
hefboomfinancieringsbedragen die van 
elke entiteit zijn ontvangen.

Or. en

Motivering

Er is behoefte aan een transparante berekeningsmethode op Europees niveau om de 
hefboomfinanciering waarmee wordt gewerkt op consistente wijze te kunnen beoordelen. De 
nieuwe Europese toezichtautoriteiten komt hierbij een rol toe.

Amendement 1225
Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Daarbij wordt voor elk door de BAB 
beheerd AB de identiteit vermeld van de 
vijf grootste bronnen van geleend geld of 
geleende effecten en voor elk door de BAB 
beheerd AB de 
hefboomfinancieringsbedragen die van 
elke entiteit zijn ontvangen.

Daarbij wordt de identiteit vermeld van de 
vijf grootste bronnen van geleend geld of 
geleende effecten en de 
hefboomfinancieringsbedragen die van 
elke entiteit zijn ontvangen.

Or. en
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Amendement 1226
Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie stelt
uitvoeringsmaatregelen vast ter nadere 
uitwerking van de informatievereisten met 
betrekking tot de hefboomfinanciering en 
de frequentie van de rapportage aan de 
bevoegde autoriteiten en van de 
informatieverschaffing aan beleggers.

De Commissie kan, middels gedelegeerde 
handelingen overeenkomstig de artikelen 
49 bis, 49 ter en 49 quater, 
uitvoeringsmaatregelen vaststellen ter 
nadere uitwerking van de 
informatievereisten met betrekking tot de 
hefboomfinanciering en de frequentie van 
de rapportage aan de bevoegde autoriteiten 
en van de informatieverschaffing aan 
beleggers.

Deze maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn beogen te 
wijzigen door haar aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de in artikel 49, lid 3, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.

Or. en

Motivering

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

Amendement 1227
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie stelt 
uitvoeringsmaatregelen vast ter nadere 
uitwerking van de informatievereisten met 
betrekking tot de hefboomfinanciering en 
de frequentie van de rapportage aan de 
bevoegde autoriteiten en van de 

2. De Commissie stelt, na het ECSR en de 
EAEM te hebben gehoord, gedelegeerde 
handelingen overeenkomstig de artikelen 
49 bis, 49, ter en 49 quater vast ter nadere 
uitwerking van de informatievereisten met 
betrekking tot de hefboomfinanciering en 
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informatieverschaffing aan beleggers. de frequentie van de rapportage aan de 
bevoegde autoriteiten en van de 
informatieverschaffing aan beleggers.

Or. en

Motivering

De nieuwe actoren van de Europese toezichtstructuur komt in dit verband een rol toe.

Amendement 1228
Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie stelt 
uitvoeringsmaatregelen vast ter nadere 
uitwerking van de informatievereisten met 
betrekking tot de hefboomfinanciering en 
de frequentie van de rapportage aan de 
bevoegde autoriteiten en van de 
informatieverschaffing aan beleggers.

2. De Commissie stelt, na het ECSR en de 
EAEM te hebben gehoord, gedelegeerde 
handelingen overeenkomstig de artikelen 
49 bis, 49, ter en 49 quater vast ter nadere 
uitwerking van de informatievereisten met 
betrekking tot de hefboomfinanciering en 
de frequentie van de rapportage aan de 
bevoegde autoriteiten en van de 
informatieverschaffing aan beleggers.

Or. en

Motivering

Er is behoefte aan een transparante berekeningsmethode op Europees niveau om de 
hefboomfinanciering waarmee wordt gewerkt op consistente wijze te kunnen beoordelen. De 
nieuwe Europese toezichtautoriteiten komt hierbij een rol toe.

Amendement 1229
Bernd Lange

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie stelt 2. De Commissie stelt, na het ECSR en de 
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uitvoeringsmaatregelen vast ter nadere 
uitwerking van de informatievereisten met 
betrekking tot de hefboomfinanciering en 
de frequentie van de rapportage aan de 
bevoegde autoriteiten en van de 
informatieverschaffing aan beleggers.

EAEM te hebben gehoord, gedelegeerde 
handelingen overeenkomstig de artikelen 
49 bis, 49, ter en 49 quater vast ter nadere 
uitwerking van de informatievereisten met 
betrekking tot de hefboomfinanciering en 
de frequentie van de rapportage aan de 
bevoegde autoriteiten en van de 
informatieverschaffing aan beleggers.

Or. en

Motivering

Er is behoefte aan een transparante berekeningsmethode op Europees niveau om de 
hefboomfinanciering waarmee wordt gewerkt op consistente wijze te kunnen beoordelen. De 
nieuwe Europese toezichtautoriteiten komt hierbij een rol toe.

Amendement 1230
Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie stelt overeenkomstig de 
artikelen 49 bis, 49 ter en 49 quater verder 
gedelegeerde handelingen vast waarin de 
methode voor het berekenen van de 
hefboomfinanciering nader wordt 
omschreven. Deze methode stemt overeen 
met artikel 22, waarin de 
hefboomfinanciering uit alle bronnen 
wordt gerelateerd aan het 
aandelenkapitaal van het AB. 

Or. en

Motivering

Er is behoefte aan een transparante berekeningsmethode op Europees niveau om de 
hefboomfinanciering waarmee wordt gewerkt op consistente wijze te kunnen beoordelen. De 
nieuwe Europese toezichtautoriteiten komt hierbij een rol toe.
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Amendement 1231
Bernd Lange

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie stelt overeenkomstig de 
artikelen 49 bis, 49 ter en 49 quater verder 
gedelegeerde handelingen vast waarin de 
methode voor het berekenen van de 
hefboomfinanciering nader wordt 
omschreven. Deze methode stemt overeen 
met artikel 22, waarin de 
hefboomfinanciering uit alle bronnen 
wordt gerelateerd aan het 
aandelenkapitaal van het AB. 

Or. en

Motivering

Er is behoefte aan een transparante berekeningsmethode op Europees niveau om de 
hefboomfinanciering waarmee wordt gewerkt op consistente wijze te kunnen beoordelen. De 
nieuwe Europese toezichtautoriteiten komt hierbij een rol toe.

Amendement 1232
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
krachtens richtlijn 2006/48/EG toegelaten 
kredietinstellingen en krachtens richtlijn 
2004/39/EG toegelaten 
beleggingsondernemingen, die AB's als 
tegenpartij hebben, mechanismen 
ontwikkelen en handhaven voor het zowel 
op een gevalsgewijze basis, als in het 
algemeen uitoefenen van toezicht op de 
met die AB's verbonden 
hefboomfinanciering, en contractueel 
maxima vaststellen voor het 
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tegenpartijrisico dat is verbonden aan elk 
AB en elk AB dat dezelfde 
beleggingsstrategie hanteert.

Or. en

Motivering

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

Amendement 1233
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaat van 
herkomst op basis van de ingevolge artikel 
24 mede te delen informatie bepalen in 
hoever de gebruikmaking van 
hefboomfinanciering tot een toename van 
het systeemrisico in het financiële stelsel 
leidt of het gevaar van chaotische 
marktomstandigheden vergroot.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaat van 
herkomst van de BAB de ingevolge artikel 
21 te verzamelen informatie gebruiken om 
te bepalen in hoever de activiteiten van de 
BAB bijdragen tot een toename van het 
systeemrisico in het financiële stelsel leidt 
of het gevaar van chaotische 
marktomstandigheden vergroot.

Or. en

Motivering

Ter wille van een efficiënt toezicht op en een effectieve beheersing van systeemrisico’s is er 
behoefte aan een mechanisme om de uitwisseling van informatie tussen de lidstaten en de 
Europese autoriteiten op een duidelijker en doelmatiger manier gestalte te geven; tevens zou 
de EAEM op die manier de beschikking krijgen over de nodige bevoegdheden om relevante 
informatie te verkrijgen, om zowel permanent als voor specifieke gevallen bij de nationale 
autoriteiten en fondsbeheerders te kunnen interveniëren, om juridisch bindende technische 



AM\807997NL.doc 33/178 PE439.134v03-00

NL

normen vast te stellen en om de risico’s voor de integriteit en stabiliteit van de financiële 
markten, inclusief systeemrisico's als gevolg van excessieve hefboomtoepassing, te 
ondervangen.

Amendement 1234
Wolf Klinz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaat van 
herkomst op basis van de ingevolge artikel 
24 mede te delen informatie bepalen in 
hoever de gebruikmaking van 
hefboomfinanciering tot een toename van 
het systeemrisico in het financiële stelsel 
leidt of het gevaar van chaotische 
marktomstandigheden vergroot.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaat van 
herkomst de ingevolge artikel 21 mede te 
delen geaggregeerde informatie aan het 
ECSR doorgeven om te bepalen in hoever 
de gebruikmaking van 
hefboomfinanciering tot een toename van 
het systeemrisico in het financiële stelsel 
leidt of het gevaar van chaotische 
marktomstandigheden vergroot.

Or. en

Amendement 1235
Pervenche Berès

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaat van 
herkomst op basis van de ingevolge artikel 
24 mede te delen informatie bepalen in 
hoever de gebruikmaking van 
hefboomfinanciering tot een toename van 
het systeemrisico in het financiële stelsel 
leidt of het gevaar van chaotische 
marktomstandigheden vergroot.

1. De Commissie zorgt ervoor dat de 
EAEM, de ERSR en de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaat van herkomst 
op basis van de ingevolge artikel 24 mede 
te delen informatie bepalen in hoever de 
gebruikmaking van hefboomfinanciering 
tot een toename van het systeemrisico in 
het financiële stelsel leidt of het gevaar van 
chaotische marktomstandigheden vergroot.

Or. en
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Motivering

De EAEM moet het eindtoezicht op BAB's uitoefenen en moet met het oog daarop in kennis 
worden gesteld van alle relevante verslagen en informatie. In het geval van 
hefboomfinanciering moet de informatie ook worden verstrekt aan de ERSR.

Amendement 1236
Pascal Canfin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaat van 
herkomst op basis van de ingevolge artikel 
24 mede te delen informatie bepalen in 
hoever de gebruikmaking van 
hefboomfinanciering tot een toename van 
het systeemrisico in het financiële stelsel 
leidt of het gevaar van chaotische 
marktomstandigheden vergroot.

1. De Commissie zorgt ervoor dat het 
EAEM op basis van de ingevolge artikel 
24 mede te delen informatie bepalen in 
hoever de gebruikmaking van 
hefboomfinanciering tot een toename van 
het systeemrisico in het financiële stelsel 
leidt of het gevaar van chaotische 
marktomstandigheden vergroot.

Or. en

Motivering

Samenhang met vorige amendementen

Amendement 1237
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten van herkomst zorgen ervoor 
dat alle ingevolge artikel 24 ontvangen
informatie voor alle BAB's waarop zij 
toezicht houden, in geaggregeerde vorm
ter beschikking wordt gesteld van andere
bevoegde autoriteiten middels de 
procedure van artikel 46 inzake de 

2. De bevoegde autoriteiten van de lidstaat
van herkomst van de BAB zorgen ervoor 
dat alle ingevolge artikel 21 te verzamelen
informatie voor alle BAB's waarop zij 
toezicht houden, onverwijld wordt 
doorgegeven aan de EAEM en ter 
beschikking wordt gesteld van de bevoegde 
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samenwerking tussen toezichthouders. Als 
een onder hun verantwoordelijkheid 
vallende BAB mogelijk een belangrijke 
bron van tegenpartijrisico vormt voor een 
kredietinstelling of andere 
systeemrelevante instelling in andere 
lidstaten, melden zij dit eveneens middels 
dit mechanisme, alsook bilateraal aan 
andere rechtstreeks betrokken lidstaten.

autoriteiten van de andere lidstaten en het 
ECSR middels de procedure van artikel 46 
inzake de samenwerking tussen 
toezichthouders.  Als de activiteiten van 
een onder hun verantwoordelijkheid 
vallende BAB mogelijk een belangrijke 
bron van tegenpartijrisico vormt voor een 
kredietinstelling of andere 
systeemrelevante instelling in die andere 
lidstaten of van invloed zou kunnen zijn 
op de goede werking van de financiële 
markten, melden zij dit eveneens middels 
dit mechanisme aan de EAEM en het 
ECSR, alsook bilateraal aan andere 
rechtstreeks betrokken lidstaten.

Or. en

Motivering

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

Amendement 1238
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten van herkomst zorgen ervoor 
dat alle ingevolge artikel 24 ontvangen
informatie voor alle BAB's waarop zij 
toezicht houden, in geaggregeerde vorm ter 
beschikking wordt gesteld van andere
bevoegde autoriteiten middels de 
procedure van artikel 46 inzake de 
samenwerking tussen toezichthouders. Als 

2. De bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten van herkomst zorgen ervoor dat 
alle ingevolge artikel 21 te verzamelen
informatie voor alle BAB's waarop zij 
toezicht houden, in geaggregeerde vorm ter 
beschikking wordt gesteld van de bevoegde 
autoriteiten van de andere lidstaten, de 
EAEM en het ECSR middels de procedure 
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een onder hun verantwoordelijkheid 
vallende BAB mogelijk een belangrijke 
bron van tegenpartijrisico vormt voor een 
kredietinstelling of andere 
systeemrelevante instelling in andere 
lidstaten, melden zij dit eveneens middels 
dit mechanisme, alsook bilateraal aan 
andere rechtstreeks betrokken lidstaten.

van artikel 46 inzake de samenwerking 
tussen toezichthouders. Als een onder hun 
verantwoordelijkheid vallende BAB, of 
een door die BAB beheerd AB, mogelijk 
een belangrijke bron van tegenpartijrisico 
vormt voor een kredietinstelling of andere 
systeemrelevante instelling in die andere 
lidstaten, melden zij dit eveneens middels 
dit mechanisme, alsook bilateraal aan de 
bevoegde autoriteiten van andere 
rechtstreeks betrokken lidstaten. 

Or. en

Amendement 1239
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten van herkomst zorgen ervoor 
dat alle ingevolge artikel 24 ontvangen
informatie voor alle BAB's waarop zij 
toezicht houden, in geaggregeerde vorm ter 
beschikking wordt gesteld van andere
bevoegde autoriteiten middels de 
procedure van artikel 46 inzake de 
samenwerking tussen toezichthouders.  Als 
een onder hun verantwoordelijkheid 
vallende BAB mogelijk een belangrijke 
bron van tegenpartijrisico vormt voor een 
kredietinstelling of andere 
systeemrelevante instelling in andere 
lidstaten, melden zij dit eveneens middels 
dit mechanisme, alsook bilateraal aan 
andere rechtstreeks betrokken lidstaten.

2. De bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten van herkomst zorgen ervoor dat 
alle ingevolge artikel 21 te verzamelen
informatie voor alle BAB's waarop zij 
toezicht houden, in geaggregeerde vorm ter 
beschikking wordt gesteld van de bevoegde 
autoriteiten van andere lidstaten, de 
EAEM en het ECSR middels de procedure 
van artikel 46 inzake de samenwerking 
tussen toezichthouders.  Als een onder hun 
verantwoordelijkheid vallende BAB, of 
een door die BAB beheerd AB, mogelijk 
een belangrijke bron van tegenpartijrisico 
vormt voor een kredietinstelling of andere 
systeemrelevante instelling in die andere 
lidstaten, melden zij dit eveneens middels 
dit mechanisme, alsook bilateraal aan de 
bevoegde autoriteiten van andere 
rechtstreeks betrokken lidstaten.

Or. en
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Amendement 1240
Gay Mitchell

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten van herkomst zorgen ervoor 
dat alle ingevolge artikel 24 ontvangen
informatie voor alle BAB's waarop zij 
toezicht houden, in geaggregeerde vorm ter 
beschikking wordt gesteld van andere
bevoegde autoriteiten middels de 
procedure van artikel 46 inzake de 
samenwerking tussen toezichthouders.  Als 
een onder hun verantwoordelijkheid 
vallende BAB mogelijk een belangrijke 
bron van tegenpartijrisico vormt voor een 
kredietinstelling of andere 
systeemrelevante instelling in andere 
lidstaten, melden zij dit eveneens middels 
dit mechanisme, alsook bilateraal aan 
andere rechtstreeks betrokken lidstaten.

2. De bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten van herkomst zorgen ervoor dat 
alle ingevolge artikel 21 te verzamelen
informatie voor alle BAB's waarop zij 
toezicht houden, in geaggregeerde vorm ter 
beschikking wordt gesteld van de bevoegde 
autoriteiten van andere lidstaten, de 
EAEM en het ECSR middels de procedure 
van artikel 46 inzake de samenwerking 
tussen toezichthouders.  Als een onder hun 
verantwoordelijkheid vallende BAB, of het 
door die BAB beheerd AB, mogelijk een 
belangrijke bron van tegenpartijrisico 
vormt voor een kredietinstelling of andere 
systeemrelevante instelling in die andere 
lidstaten, melden zij dit eveneens middels 
dit mechanisme, alsook bilateraal aan de 
bevoegde autoriteiten van andere 
rechtstreeks betrokken lidstaten.

Or. en

Motivering

Amendement 1241
Wolf Klinz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten van herkomst zorgen ervoor 
dat alle ingevolge artikel 24 ontvangen 
informatie voor alle BAB's waarop zij 
toezicht houden, in geaggregeerde vorm ter 
beschikking wordt gesteld van andere 

2. De lidstaten van herkomst zorgen ervoor 
dat alle ingevolge artikel 21 ontvangen 
informatie voor alle BAB's waarop zij 
toezicht houden, in geaggregeerde vorm ter 
beschikking wordt gesteld van andere 
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bevoegde autoriteiten middels de 
procedure van artikel 46 inzake de 
samenwerking tussen toezichthouders.
Als een onder hun verantwoordelijkheid
vallende BAB mogelijk een belangrijke 
bron van tegenpartijrisico vormt voor een 
kredietinstelling of andere 
systeemrelevante instelling in andere 
lidstaten, melden zij dit eveneens middels 
dit mechanisme, alsook bilateraal aan 
andere rechtstreeks betrokken lidstaten.

bevoegde autoriteiten binnen de EU  en 
van de EAEM. Als een onder hun 
verantwoordelijkheid vallende BAB 
mogelijk een belangrijke bron van 
tegenpartijrisico vormt voor een 
kredietinstelling of andere 
systeemrelevante instelling in die andere 
lidstaten, melden de bevoegde autoriteiten 
van de lidstaten van ontvangst dit middels 
de procedure van artikel 46 inzake de 
samenwerking tussen toezichthouders, 
alsook bilateraal aan andere rechtstreeks 
betrokken lidstaten.

Or. en

Amendement 1242
Pascal Canfin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten van herkomst zorgen
ervoor dat alle ingevolge artikel 24 
ontvangen informatie voor alle BAB's 
waarop zij toezicht houden, in 
geaggregeerde vorm ter beschikking wordt 
gesteld van andere bevoegde autoriteiten 
middels de procedure van artikel 46 inzake 
de samenwerking tussen toezichthouders. 
Als een onder hun verantwoordelijkheid 
vallende BAB mogelijk een belangrijke 
bron van tegenpartijrisico vormt voor een 
kredietinstelling of andere 
systeemrelevante instelling in andere
lidstaten, melden zij dit eveneens middels 
dit mechanisme, alsook bilateraal aan 
andere rechtstreeks betrokken lidstaten.

2. De EAEM zorgt ervoor dat alle 
ingevolge artikel 24 ontvangen informatie 
voor alle BAB's waarop zij toezicht 
houden, in geaggregeerde vorm ter 
beschikking wordt gesteld van de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaten middels de 
procedure van artikel 46 inzake de 
samenwerking tussen toezichthouders. Als 
een BAB mogelijk een belangrijke bron 
van tegenpartijrisico vormt voor een 
kredietinstelling of andere 
systeemrelevante instelling in lidstaten, 
melden zij dit eveneens middels dit 
mechanisme, alsook bilateraal aan andere 
rechtstreeks betrokken lidstaten.

Or. en

Motivering

Samenhang met vorige amendementen
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Amendement 1243
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten van herkomst zorgen ervoor 
dat alle ingevolge artikel 24 ontvangen 
informatie voor alle BAB's waarop zij 
toezicht houden, in geaggregeerde vorm
ter beschikking wordt gesteld van andere 
bevoegde autoriteiten middels de 
procedure van artikel 46 inzake de 
samenwerking tussen toezichthouders. Als 
een onder hun verantwoordelijkheid 
vallende BAB mogelijk een belangrijke 
bron van tegenpartijrisico vormt voor een 
kredietinstelling of andere 
systeemrelevante instelling in andere 
lidstaten, melden zij dit eveneens middels 
dit mechanisme, alsook bilateraal aan 
andere rechtstreeks betrokken lidstaten.

2. De lidstaten van herkomst zorgen ervoor 
dat alle ingevolge artikel 24 ontvangen 
informatie ter beschikking wordt gesteld 
van andere bevoegde autoriteiten middels 
de procedure van artikel 46 inzake de 
samenwerking tussen toezichthouders. Als 
een onder hun verantwoordelijkheid 
vallende BAB mogelijk een belangrijke 
bron van tegenpartijrisico vormt voor een 
kredietinstelling of andere 
systeemrelevante instelling in andere 
lidstaten, melden zij dit eveneens middels 
dit mechanisme, alsook bilateraal aan 
andere rechtstreeks betrokken lidstaten. De 
krachtens dit lid ter beschikking gestelde 
informatie wordt bij de EAEM bewaard. 
De EAEM stelt hiertoe een specifieke 
databank in, die voor de bevoegde 
autoriteiten van alle lidstaten toegankelijk 
is. 

Or. en

Motivering

Alle beschikbare informatie moet in een door de ERSR opgericht algemeen kredietregister 
worden opgeslagen. Dit strookt met de in het verslag-De Larosière tot uitdrukking gebrachte 
wens betreffende een algemeen register van handelsposities met hefboomfinanciering. De 
mate van aggregatie van de bij de ERSR ingeleverde informatie moet aan wetgeving van 
niveau 2 worden overgelaten.
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Amendement 1244
Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten van herkomst zorgen ervoor 
dat alle ingevolge artikel 24 ontvangen 
informatie voor alle BAB's waarop zij 
toezicht houden, in geaggregeerde vorm ter 
beschikking wordt gesteld van andere 
bevoegde autoriteiten middels de 
procedure van artikel 46 inzake de 
samenwerking tussen toezichthouders. Als 
een onder hun verantwoordelijkheid 
vallende BAB mogelijk een belangrijke 
bron van tegenpartijrisico vormt voor een 
kredietinstelling of andere 
systeemrelevante instelling in andere 
lidstaten, melden zij dit eveneens middels 
dit mechanisme, alsook bilateraal aan 
andere rechtstreeks betrokken lidstaten.

2. De lidstaten van herkomst zorgen ervoor 
dat alle ingevolge artikel 24 ontvangen 
informatie voor alle AB's en BAB's 
waarop zij toezicht houden, in 
geaggregeerde vorm ter beschikking wordt 
gesteld van andere bevoegde autoriteiten, 
alsook van het ECSR en de EAEM
middels de procedure van artikel 46 inzake 
de samenwerking tussen toezichthouders. 
Als een onder hun verantwoordelijkheid 
vallende AB of BAB mogelijk een 
belangrijke bron van tegenpartijrisico 
vormt voor een kredietinstelling of andere 
systeemrelevante instelling in andere 
lidstaten, melden zij dit eveneens middels 
dit mechanisme, alsook bilateraal aan 
andere rechtstreeks betrokken lidstaten.

Or. en

Amendement 1245
Bernd Lange

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten van herkomst zorgen ervoor 
dat alle ingevolge artikel 24 ontvangen 
informatie voor alle BAB's waarop zij 
toezicht houden, in geaggregeerde vorm ter 
beschikking wordt gesteld van andere 
bevoegde autoriteiten middels de 
procedure van artikel 46 inzake de 
samenwerking tussen toezichthouders. Als 
een onder hun verantwoordelijkheid 
vallende BAB mogelijk een belangrijke 

2. De lidstaten van herkomst zorgen ervoor 
dat alle ingevolge artikel 24 ontvangen 
informatie voor alle AB's en BAB's 
waarop zij toezicht houden, in 
geaggregeerde vorm ter beschikking wordt 
gesteld van andere bevoegde autoriteiten, 
alsook van het Europees Comité voor 
systeemrisico's en de Europese Autoriteit 
voor effecten en markten middels de 
procedure van artikel 46 inzake de 
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bron van tegenpartijrisico vormt voor een 
kredietinstelling of andere 
systeemrelevante instelling in andere 
lidstaten, melden zij dit eveneens middels 
dit mechanisme, alsook bilateraal aan 
andere rechtstreeks betrokken lidstaten.

samenwerking tussen toezichthouders. Als 
een onder hun verantwoordelijkheid 
vallende AB of BAB mogelijk een 
belangrijke bron van tegenpartijrisico 
vormt voor een kredietinstelling of andere 
systeemrelevante instelling in andere 
lidstaten, melden zij dit eveneens middels 
dit mechanisme, alsook bilateraal aan 
andere rechtstreeks betrokken lidstaten.

Or. en

Motivering

Dit amendement impliceert dat de maxima voor hefboomfinanciering strikter moeten zijn 
naarmate de omvang van de AB's groter is. Een maximum voor hefboomfinanciering is van 
essentieel belang om systeemrisico's te voorkomen.

Amendement 1246
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Behalve de verplichting uit hoofde 
van lid 2 om verslag aan de EAEM uit te 
brengen, moeten de bevoegde autoriteiten 
van de lidstaat van ontvangst van de 
BAB's:
a) snel reageren op elk verzoek van de 
EAEM, ongeacht het feit of dit verzoek 
betrekking heeft op BAB's die onder hun 
toezicht vallen of AB's die wordt beheerd 
door deze BAB's, of het een verzoek van 
algemene aard betreft;
b) de EAEM snel de conclusies doen 
toekomen van hun beoordelingen van de 
risico's die de activiteiten van een BAB 
met betrekking tot de AB die hij beheert 
met zich kunnen meebrengen, met 
inbegrip van de maatregelen die de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaat van 
herkomst van de BAB in dit opzicht 
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voorstellen; alsmede
c) de EAEM alle informatie doen 
toekomen die door hen wordt 
geproduceerd of die ze bezitten, en die ze 
van betekenis achten voor de taak van de 
EAEM. 

Or. en

Motivering

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

Amendement 1247
Wolf Klinz, Sharon Bowles, Carl Haglund

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Om de stabiliteit en integriteit van het 
financiële stelsel te waarborgen stelt de 
Commissie uitvoeringsmaatregelen vast 
ter beperking van de hefboomfinanciering 
waarmee BAB's mogen werken. Deze 
beperkingen dienen onder meer rekening 
te houden met het soort AB, hun strategie 
en hun hefboomfinancieringsbronnen.

Schrappen

Deze maatregelen, die ten doel hebben 
niet-essentiële elementen van deze 
richtlijn door aanvullingen te wijzigen, 
worden vastgesteld volgens de in 
artikel 49, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Or. en
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Amendement 1248
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Om de stabiliteit en integriteit van het 
financiële stelsel te waarborgen stelt de 
Commissie uitvoeringsmaatregelen vast 
ter beperking van de hefboomfinanciering 
waarmee BAB's mogen werken. Deze 
beperkingen dienen onder meer rekening 
te houden met het soort AB, hun strategie 
en hun hefboomfinancieringsbronnen.

Schrappen

Deze maatregelen, die ten doel hebben 
niet-essentiële elementen van deze 
richtlijn door aanvullingen te wijzigen, 
worden vastgesteld volgens de in 
artikel 49, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Or. en

Amendement 1249
Gay Mitchell

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Om de stabiliteit en integriteit van het 
financiële stelsel te waarborgen stelt de 
Commissie uitvoeringsmaatregelen vast 
ter beperking van de hefboomfinanciering 
waarmee BAB's mogen werken. Deze 
beperkingen dienen onder meer rekening 
te houden met het soort AB, hun strategie 
en hun hefboomfinancieringsbronnen.

Schrappen

Deze maatregelen, die ten doel hebben 
niet-essentiële elementen van deze 
richtlijn door aanvullingen te wijzigen, 
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worden vastgesteld volgens de in 
artikel 49, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Or. en

Amendement 1250
Diogo Feio

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Om de stabiliteit en integriteit van het 
financiële stelsel te waarborgen stelt de 
Commissie uitvoeringsmaatregelen vast 
ter beperking van de hefboomfinanciering 
waarmee BAB's mogen werken. Deze 
beperkingen dienen onder meer rekening 
te houden met het soort AB, hun strategie 
en hun hefboomfinancieringsbronnen.

Schrappen

Deze maatregelen, die ten doel hebben 
niet-essentiële elementen van deze 
richtlijn door aanvullingen te wijzigen, 
worden vastgesteld volgens de in 
artikel 49, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Or. en

Motivering

Overwegende dat niet is bewezen dat hefboomfinanciering in het geval van AB's 
systeemrisico's inhouden en dat harde maxima voor hefboomfinanciering in onzekere 
marktomstandigheden schadelijk kunnen zijn en procyclische gevolgen kunnen hebben 
doordat ze managers ertoe brengen hun posities in reeds dalende markten te verkopen, 
beoogt dit amendement de ex ante maxima voor hefboomfinanciering te elimineren. Ook moet 
in overweging worden genomen dat het moeilijk is een gemeenschappelijke definitie van 
hefboomfinanciering vast te stellen die rekening houdt met de risiconiveaus van de 
verschillende onderliggende pakketten activa. 
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Amendement 1251
Corien Wortmann-Kool

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Om de stabiliteit en integriteit van het 
financiële stelsel te waarborgen stelt de 
Commissie uitvoeringsmaatregelen vast 
ter beperking van de hefboomfinanciering 
waarmee BAB's mogen werken. Deze 
beperkingen dienen onder meer rekening 
te houden met het soort AB, hun strategie 
en hun hefboomfinancieringsbronnen.

Schrappen

Deze maatregelen, die ten doel hebben 
niet-essentiële elementen van deze 
richtlijn door aanvullingen te wijzigen, 
worden vastgesteld volgens de in 
artikel 49, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Or. en

Motivering

It is of crucial importance that investment funds do not take on leverage to the extent that this 
leads to excessive risks. The risks following from the use of leverage vary between funds, 
depending on the investment strategies used and the market circumstances in which they 
operate. A general limit set by the Commission would not be able to fully take these specific 
characteristics into account. Supervisory authorities are better able to judge what leverage 
level would be appropriate for the funds they authorise, as this is a very technical issue. In 
order to make sure supervisory authorities throughout the European Union assess these risks 
and set leverage limits in an equal manner, and in order to avoid a race the bottom, it is 
appropriate that the Commission adopts implementing measures setting common principles to 
be used by supervisory authorities when setting limits and ESMA - through technical 
standards - further harmonises the way supervisory authorities assess risks following from 
leverage and set limits.
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Amendement 1252
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Om de stabiliteit en integriteit van het 
financiële stelsel te waarborgen stelt de 
Commissie uitvoeringsmaatregelen vast 
ter beperking van de hefboomfinanciering 
waarmee BAB's mogen werken. Deze 
beperkingen dienen onder meer rekening 
te houden met het soort AB, hun strategie 
en hun hefboomfinancieringsbronnen.

3. Met het oog op de stabiliteit en 
integriteit van het financiële systeem kan 
de EAEM, met inachtneming van de 
beoordelingen en analyses die hij in het 
kader van zijn toezicht heeft verricht, 
juridisch bindende technische normen 
ontwikkelen en vaststellen. Dergelijke 
technische normen kunnen in het 
bijzonder betrekking hebben op de hoogte 
of de aard van de hefboomfinanciering die 
voor een bepaalde beleggingsstrategie 
wordt gebruikt in specifieke 
omstandigheden, of op het gewicht, 
concentratie of correlatie van de 
beleggingen van AB's op een bepaalde 
markt.  

Deze maatregelen, die ten doel hebben 
niet-essentiële elementen van deze 
richtlijn door aanvullingen te wijzigen, 
worden vastgesteld volgens de in 
artikel 49, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Or. en

Motivering

Ter wille van een efficiënt toezicht op en een effectieve beheersing van systeemrisico’s is er 
behoefte aan een mechanisme om de uitwisseling van informatie tussen de lidstaten en de 
Europese autoriteiten op een duidelijker en doelmatiger manier gestalte te geven; tevens zou 
de EAEM op die manier de beschikking krijgen over de nodige bevoegdheden om relevante 
informatie te verkrijgen, om zowel permanent als voor specifieke gevallen bij de nationale 
autoriteiten en fondsbeheerders te kunnen interveniëren, om juridisch bindende technische 
normen vast te stellen en om de risico’s voor de integriteit en stabiliteit van de financiële 
markten, inclusief systeemrisico's als gevolg van excessieve hefboomtoepassing, te 
ondervangen.
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Amendement 1253
Pascal Canfin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Om de stabiliteit en integriteit van het 
financiële stelsel te waarborgen stelt de 
Commissie uitvoeringsmaatregelen vast 
ter beperking van de hefboomfinanciering 
waarmee BAB's mogen werken. Deze 
beperkingen dienen onder meer rekening te 
houden met het soort AB, hun strategie en 
hun hefboomfinancieringsbronnen.

3. Om de stabiliteit en integriteit van het 
financiële stelsel te waarborgen heeft de 
EAEM de bevoegdheid beperkingen vast 
te stellen voor de hefboomfinanciering 
waarmee BA's mogen werken. Deze 
beperkingen dienen onder meer rekening te 
houden met het soort AB, hun strategie en 
hun hefboomfinancieringsbronnen. 

Deze maatregelen, die ten doel hebben 
niet-essentiële elementen van deze 
richtlijn door aanvullingen te wijzigen, 
worden vastgesteld volgens de in 
artikel 49, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Or. en

Motivering

De EAEM moet ook beperkingen kunnen vaststellen voor de hefboomfinanciering waarmee 
BA's mogen werken.

Amendement 1254
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Om de stabiliteit en integriteit van het 
financiële stelsel te waarborgen stelt de 
Commissie uitvoeringsmaatregelen vast
ter beperking van de hefboomfinanciering 
waarmee BAB's mogen werken. Deze 
beperkingen dienen onder meer rekening te 
houden met het soort AB, hun strategie en 
hun hefboomfinancieringsbronnen.

3. Om de stabiliteit en integriteit van het 
financiële stelsel te waarborgen en om 
duurzame groei van de economie te 
bevorderen stelt de Commissie 
gedelegeerde handelingen vast 
overeenkomstig de artikelen 49 bis, 49 ter 
en 49 quater ter beperking van de totale 
hefboomfinanciering waarmee BAB's 
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mogen werken.  De beperkingen 
respecteren een maximum van vijf keer de 
waarde van het aandelenkapitaal van elke 
AB, met uitzondering van specifieke 
categorieën AB's waarvoor een hoger 
veelvoud kan worden toegestaan op basis 
van hun bedrijfsmodel en op voorwaarde 
dat dat veelvoud het systeemrisico niet 
vergroot, verenigbaar is met het 
risicoprofiel van de gerelateerde soort 
AB's en hoogstwaarschijnlijk niet leidt tot 
een onevenredige impact op de 
gerelateerde soorten AB's op de markt 
waarop deze opereren. Deze beperkingen 
dienen onder meer rekening te houden met 
het soort AB, hun strategie en hun 
hefboomfinancieringsbronnen. De 
Commissie specificeert tevens het niveau 
van aggregatie van de overeenkomstig lid 
2 doorgegeven informatie.

Or. en

Motivering

De richtlijn moet een absolute beperking voor hefboomfinanciering vaststellen. Een hogere 
hefboomfinanciering kan worden toegestaan wanneer dit noodzakelijk is op basis van het 
bedrijfsmodel van de AB en wanneer dit aanvaardbaar is tegen de achtergrond van de 
bijkomende risico's.

Amendement 1255
Bernd Lange

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Om de stabiliteit en integriteit van het 
financiële stelsel te waarborgen stelt de 
Commissie uitvoeringsmaatregelen vast 
ter beperking van de hefboomfinanciering 
waarmee BAB's mogen werken. Deze 
beperkingen dienen onder meer rekening te 
houden met het soort AB, hun strategie en 
hun hefboomfinancieringsbronnen.

3. Om de stabiliteit en integriteit van het 
financiële stelsel te waarborgen stelt de 
Commissie, met inachtneming van de 
standpunten van het ECSR, gedelegeerde 
handelingen vast overeenkomstig de 
artikelen 49 bis, 49 ter en 49 quater ter 
beperking van de hefboomfinanciering 
waarmee AB's en BAB's mogen werken.  
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Deze beperkingen dienen onder meer 
rekening te houden met het soort AB, hun 
strategie, hun omvang en hun 
hefboomfinancieringsbronnen, waarbij het 
maximum aan hefboomfinanciering niet 
hoger mag zijn dan vijf keer de netto 
activa.

Or. en

Motivering

Dit amendement impliceert dat de maxima voor hefboomfinanciering strikter moeten zijn 
naarmate de omvang van de BA's groter is. Een maximum voor hefboomfinanciering is van 
essentieel belang om systeemrisico's te voorkomen.

Amendement 1256
Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Om de stabiliteit en integriteit van het 
financiële stelsel te waarborgen stelt de 
Commissie uitvoeringsmaatregelen vast 
ter beperking van de hefboomfinanciering 
waarmee BAB's mogen werken. Deze 
beperkingen dienen onder meer rekening te 
houden met het soort AB, hun strategie en 
hun hefboomfinancieringsbronnen.

3. Om de stabiliteit en integriteit van het 
financiële stelsel te waarborgen stelt de 
Commissie, met inachtneming van de 
standpunten van het ECSR, gedelegeerde 
handelingen vast overeenkomstig de 
artikelen 49 bis, 49 ter en 49 quater ter 
beperking van de hefboomfinanciering 
waarmee AB's en BAB's mogen werken.  
Deze beperkingen dienen onder meer 
rekening te houden met het soort AB, hun 
strategie, hun omvang en hun 
hefboomfinancieringsbronnen, waarbij het 
maximum aan hefboomfinanciering niet 
hoger mag zijn dan vijf keer de netto 
activa.

Or. en

Motivering

Dit amendement impliceert dat de maxima voor hefboomfinanciering strikter moeten zijn 
naarmate de omvang van de AB's groter is. Een maximum voor hefboomfinanciering is van 
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essentieel belang om systeemrisico's te voorkomen.

Amendement 1257
Pervenche Berès

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Om de stabiliteit en integriteit van het 
financiële stelsel te waarborgen stelt de 
Commissie uitvoeringsmaatregelen vast 
ter beperking van de hefboomfinanciering 
waarmee BAB's mogen werken. Deze 
beperkingen dienen onder meer rekening te 
houden met het soort AB, hun strategie en 
hun hefboomfinancieringsbronnen.

3. Om de stabiliteit en integriteit van het 
financiële stelsel te waarborgen stelt de 
Commissie, na raadpleging van de 
EAEM, gedelegeerde handelingen vast 
overeenkomstig de artikelen 49 bis, 49 ter 
en 49 quater ter beperking van de 
hefboomfinanciering waarmee BAB's 
mogen werken.  Deze beperkingen dienen 
onder meer rekening te houden met het 
soort AB, hun strategie en hun 
hefboomfinancieringsbronnen.

Or. en

Motivering

De uitvoeringsmaatregelen, of hun opvolger krachtens het Verdrag van Lissabon, moeten 
rekening houden met de expertise van de EAEM.

Amendement 1258
Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Om de stabiliteit en integriteit van het 
financiële stelsel te waarborgen stelt de 
Commissie uitvoeringsmaatregelen vast ter 
beperking van de hefboomfinanciering 
waarmee BAB's mogen werken. Deze 
beperkingen dienen onder meer rekening te 
houden met het soort AB, hun strategie en 

3. Om de stabiliteit en integriteit van het 
financiële stelsel te waarborgen kan de 
Commissie gedelegeerde handelingen
vaststellen overeenkomstig de artikelen 49 
bis, 49 ter en 49 quater ter beperking van 
de hefboomfinanciering waarmee BAB's 
mogen werken.  Deze beperkingen dienen 
onder meer rekening te houden met het 
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hun hefboomfinancieringsbronnen. soort AB, hun strategie en hun 
hefboomfinancieringsbronnen.

Deze maatregelen, die ten doel hebben 
niet-essentiële elementen van deze 
richtlijn door aanvullingen te wijzigen, 
worden vastgesteld volgens de in 
artikel 49, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Or. en

Motivering

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

Amendement 1259
Enikő Győri

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De Commissie heeft de 
discretionaire bevoegdheid om, met 
inachtneming van een advies van het 
ECSR, het maximale geaggregeerde 
systeemrisico vast te stellen van de 
activiteiten van AB's die met een hoge 
hefboomfinanciering werken.  De 
indicator voor het geaggregeerde 
systeemrisico wordt uitgedrukt in een 
formule en voortdurend getoetst.

Or. en

Motivering

Indien de drempel voor het gecumuleerde systeemrisico middels een formule wordt 
vastgesteld (en niet via een discretionair besluitvormingsproces), vergemakkelijkt dat het 
toezicht op de ontwikkeling van het geaggregeerde systeemrisico en ook de tijdige 
onderkenning van de accumulatie van individuele risico's in combinatie met strategieën voor 
een hoge hefboomfinanciering zoals gehanteerd door BAB's.
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Amendement 1260
Corien Wortmann-Kool

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De bevoegde autoriteiten beoordelen 
de risico’s die kunnen ontstaan als een 
BAB hefboomfinanciering toepast met 
betrekking tot het AB dat hij beheert, en 
indien dit vereist is om de stabiliteit en 
integriteit van het financiële stelsel te 
waarborgen, verbinden de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaat van herkomst 
van de BAB restricties aan de 
hefboomfinanciering die de BAB mag 
toepassen. De bevoegde autoriteiten van 
de lidstaat van herkomst van de BAB 
stellen de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaat van herkomst van de AB, de 
EAEM en het ECSR in kennis van de in 
dit verband genomen maatregelen, 
overeenkomstig artikel 46.. 

Or. en

Motivering

It is of crucial importance that investment funds do not take on leverage to the extent that this 
leads to excessive risks. The risks following from the use of leverage vary between funds, 
depending on the investment strategies used and the market circumstances in which they 
operate. A general limit set by the Commission would not be able to fully take these specific 
characteristics into account. Supervisory authorities are better able to judge what leverage 
level would be appropriate for the funds they authorise, as this is a very technical issue. In 
order to make sure supervisory authorities throughout the European Union assess these risks 
and set leverage limits in an equal manner, and in order to avoid a race the bottom, it is 
appropriate that the Commission adopts implementing measures setting common principles to 
be used by supervisory authorities when setting limits and ESMA - through technical 
standards - further harmonises the way supervisory authorities assess risks following from 
leverage and set limits.
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Amendement 1261
Gay Mitchell

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De bevoegde autoriteiten beoordelen 
de systeemrisico’s die kunnen ontstaan als 
een BAB hefboomfinanciering toepast 
met betrekking tot het AB dat hij beheert, 
en indien dit vereist is om de stabiliteit en 
integriteit van het financiële stelsel te 
waarborgen, verbinden de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaat van herkomst 
van de BAB restricties aan de 
hefboomfinanciering die de BAB mag 
toepassen met betrekking tot het AB onder 
zijn beheer. De bevoegde autoriteiten van 
de lidstaat van herkomst van de BAB 
stellen het ECSR en de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaat van herkomst 
van het AB in kennis van de in dit 
verband genomen maatregelen.

Or. en

Amendement 1262
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De bevoegde autoriteiten beoordelen 
de systeemrisico’s die kunnen ontstaan als 
een BAB hefboomfinanciering toepast 
met betrekking tot het AB dat hij beheert, 
en indien dit vereist is om de stabiliteit en 
integriteit van het financiële stelsel te 
waarborgen, verbinden de bevoegde 
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autoriteiten van de lidstaat van herkomst 
van de BAB restricties aan de 
hefboomfinanciering die de BAB mag 
toepassen met betrekking tot het AB onder 
zijn beheer. De bevoegde autoriteiten van 
de lidstaat van herkomst van de BAB 
stellen het CEER en de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaat van herkomst 
van het AB in kennis van de in dit 
verband genomen maatregelen.

Or. en

Amendement 1263
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De bevoegde autoriteiten beoordelen 
de systeemrisico’s die kunnen ontstaan als 
een BAB hefboomfinanciering toepast 
met betrekking tot het AB dat hij beheert, 
en indien dit vereist is om de stabiliteit en 
integriteit van het financiële stelsel te 
waarborgen, verbinden de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaat van herkomst 
van de BAB restricties aan de 
hefboomfinanciering die de BAB mag 
toepassen met betrekking tot het AB onder 
zijn beheer. De bevoegde autoriteiten van 
de lidstaat van herkomst van de BAB 
stellen het CEER en de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaat van herkomst 
van het AB in kennis van de in dit 
verband genomen maatregelen. 

Or. en
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Amendement 1264
Gay Mitchell

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. De Commissie stelt gedelegeerde 
handelingen overeenkomstig de artikelen 
49 bis, 49 ter en 49 quater vast alsmede 
beginselen ter verduidelijking van de 
omstandigheden waarin de bevoegde 
autoriteiten de bepalingen van lid 3 bis 
toepassen, rekening houdende met de 
verschillende strategieën van AB’s, 
verschillende marktomstandigheden 
waarin AB’s opereren en mogelijke 
procyclische effecten die voortvloeien uit 
de toepassing van de bepalingen.

Or. en

Amendement 1265
Corien Wortmann-Kool

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. De Commissie stelt gedelegeerde 
handelingen overeenkomstig de artikelen 
49 bis, 49 ter en 49 quater vast alsmede 
beginselen ter verduidelijking van de 
omstandigheden waarin de bevoegde 
autoriteiten de bepalingen van lid 3 bis 
moeten toepassen, rekening houdende met 
de verschillende strategieën van AB’s, 
verschillende marktomstandigheden 
waarin AB’s opereren en mogelijke 
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procyclische effecten die voortvloeien uit 
de toepassing van de bepalingen.

Or. en

Motivering

It is of crucial importance that investment funds do not take on leverage to the extent that this 
leads to excessive risks. The risks following from the use of leverage vary between funds, 
depending on the investment strategies used and the market circumstances in which they 
operate. A general limit set by the Commission would not be able to fully take these specific 
characteristics into account. Supervisory authorities are better able to judge what leverage 
level would be appropriate for the funds they authorise, as this is a very technical issue. In 
order to make sure supervisory authorities throughout the European Union assess these risks 
and set leverage limits in an equal manner, and in order to avoid a race the bottom, it is 
appropriate that the Commission adopts implementing measures setting common principles to 
be used by supervisory authorities when setting limits and ESMA - through technical 
standards - further harmonises the way supervisory authorities assess risks following from 
leverage and set limits.

Amendement 1266
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. De Commissie stelt gedelegeerde 
handelingen overeenkomstig de artikelen 
49 bis, 49 ter en 49 quater vast alsmede 
beginselen ter verduidelijking van de 
omstandigheden waarin de bevoegde 
autoriteiten de bepalingen van lid 3 bis 
moeten toepassen, rekening houdende met 
de verschillende strategieën van AB’s, 
verschillende marktomstandigheden 
waarin AB’s opereren en mogelijke 
procyclische effecten die voortvloeien uit 
de toepassing van de bepalingen.

Or. en
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Amendement 1267
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. De Commissie stelt gedelegeerde 
handelingen overeenkomstig de artikelen 
49 bis, 49 ter en 49 quater vast alsmede 
beginselen ter verduidelijking van de 
omstandigheden waarin de bevoegde 
autoriteiten de bepalingen van lid 3 bis 
moeten toepassen, rekening houdende met 
de verschillende strategieën van AB’s, 
verschillende marktomstandigheden 
waarin AB’s opereren en mogelijke 
procyclische effecten die voortvloeien uit 
de toepassing van de bepalingen.

Or. en

Amendement 1268
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 3 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 quater. De Commissie stelt gedelegeerde 
handelingen overeenkomstig de artikelen 
49 bis, 49 ter en 49 quater vast ter 
verduidelijking van de methoden van 
hefboomfinanciering als gedefinieerd in 
artikel 3, letter l), en om te voldoen aan 
artikel 21, lid 4, waarbij zij aangeeft 
wanneer hefboomfinanciering op 
systeemrelevante wijze wordt toegepast en 
hoe hefboomfinanciering moet worden 
berekend.

Or. en
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Amendement 1269
Corien Wortmann-Kool

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 3 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 quater. Om te zorgen voor een uniforme 
toepassing van dit artikel kan de EAEM 
een ontwerp van technische normen 
opstellen, waarin is vastgelegd onder 
welke voorwaarden de bepalingen in lid 3 
bis van toepassing zijn, waarbij rekening 
wordt gehouden met de door de 
Commissie overeenkomstig dit lid 
vastgestelde gedelegeerde handelingen.
De Commissie kan het in de vorige alinea 
bedoelde ontwerp van technische normen 
vaststellen volgens de in artikel 7 van 
Verordening …/…. [EAEM] bedoelde 
procedure. 

Or. en

Motivering

It is of crucial importance that investment funds do not take on leverage to the extent that this 
leads to excessive risks. The risks following from the use of leverage vary between funds, 
depending on the investment strategies used and the market circumstances in which they 
operate. A general limit set by the Commission would not be able to fully take these specific 
characteristics into account. Supervisory authorities are better able to judge what leverage 
level would be appropriate for the funds they authorise, as this is a very technical issue. In 
order to make sure supervisory authorities throughout the European Union assess these risks 
and set leverage limits in an equal manner, and in order to avoid a race the bottom, it is 
appropriate that the Commission adopts implementing measures setting common principles to 
be used by supervisory authorities when setting limits and ESMA - through technical 
standards - further harmonises the way supervisory authorities assess risks following from 
leverage and set limits.
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Amendement 1270
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Onder uitzonderlijke omstandigheden 
en indien dit vereist is om de stabiliteit en 
integriteit van het financiële stelsel te 
waarborgen, kunnen de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaat van herkomst 
bijkomende restricties of voorwaarden 
verbinden aan de hefboomfinanciering 
waarmee BAB's mogen werken. De 
maatregelen van de bevoegde autoriteiten 
van de lidstaten van herkomst dienen 
tijdelijk van aard te zijn en te voldoen aan 
de krachtens lid 3 door de Commissie 
vastgestelde bepalingen.

Schrappen

Or. en

Amendement 1271
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Onder uitzonderlijke omstandigheden 
en indien dit vereist is om de stabiliteit en 
integriteit van het financiële stelsel te 
waarborgen, kunnen de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaat van herkomst 
bijkomende restricties of voorwaarden 
verbinden aan de hefboomfinanciering 
waarmee BAB's mogen werken. De 
maatregelen van de bevoegde autoriteiten 
van de lidstaten van herkomst dienen 
tijdelijk van aard te zijn en te voldoen aan 
de krachtens lid 3 door de Commissie 
vastgestelde bepalingen.

Schrappen
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Or. en

Motivering

Het is niet terecht en ook niet praktisch om restricties of limieten vast te stellen voor 
hefboomfinanciering. Hefboomfinanciering is heel moeilijk te bepalen en de toepassing ervan 
hangt vaak af van de activacategorie waarin wordt belegd en/of de strategie die voor een 
bepaald AB wordt toegepast. 

Amendement 1272
Gay Mitchell

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Onder uitzonderlijke omstandigheden 
en indien dit vereist is om de stabiliteit en 
integriteit van het financiële stelsel te 
waarborgen, kunnen de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaat van herkomst 
bijkomende restricties of voorwaarden 
verbinden aan de hefboomfinanciering 
waarmee BAB's mogen werken. De 
maatregelen van de bevoegde autoriteiten 
van de lidstaten van herkomst dienen 
tijdelijk van aard te zijn en te voldoen aan 
de krachtens lid 3 door de Commissie 
vastgestelde bepalingen.

Schrappen

Or. en
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Amendement 1273
Markus Ferber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Onder uitzonderlijke omstandigheden 
en indien dit vereist is om de stabiliteit en 
integriteit van het financiële stelsel te 
waarborgen, kunnen de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaat van herkomst 
bijkomende restricties of voorwaarden 
verbinden aan de hefboomfinanciering 
waarmee BAB's mogen werken. De 
maatregelen van de bevoegde autoriteiten 
van de lidstaten van herkomst dienen 
tijdelijk van aard te zijn en te voldoen aan 
de krachtens lid 3 door de Commissie 
vastgestelde bepalingen.

Schrappen

Or. en

Motivering

Het is niet terecht en ook niet praktisch om restricties of limieten vast te stellen voor 
hefboomfinanciering. Hefboomfinanciering is heel moeilijk te bepalen en de toepassing ervan 
hangt vaak af van de activacategorie waarin wordt belegd en/of de strategie die voor een 
bepaald AB wordt toegepast. 

Amendement 1274
Corien Wortmann-Kool

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Onder uitzonderlijke omstandigheden 
en indien dit vereist is om de stabiliteit en 
integriteit van het financiële stelsel te 
waarborgen, kunnen de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaat van herkomst 
bijkomende restricties of voorwaarden 
verbinden aan de hefboomfinanciering 
waarmee BAB's mogen werken. De 

Schrappen
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maatregelen van de bevoegde autoriteiten 
van de lidstaten van herkomst dienen 
tijdelijk van aard te zijn en te voldoen aan 
de krachtens lid 3 door de Commissie 
vastgestelde bepalingen.

Or. en

Motivering

It is of crucial importance that investment funds do not take on leverage to the extent that this 
leads to excessive risks. The risks following from the use of leverage vary between funds, 
depending on the investment strategies used and the market circumstances in which they 
operate. A general limit set by the Commission would not be able to fully take these specific 
characteristics into account. Supervisory authorities are better able to judge what leverage 
level would be appropriate for the funds they authorise, as this is a very technical issue. In 
order to make sure supervisory authorities throughout the European Union assess these risks 
and set leverage limits in an equal manner, and in order to avoid a race the bottom, it is 
appropriate that the Commission adopts implementing measures setting common principles to 
be used by supervisory authorities when setting limits and ESMA - through technical 
standards - further harmonises the way supervisory authorities assess risks following from 
leverage and set limits.

Amendement 1275
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Onder uitzonderlijke omstandigheden 
en indien dit vereist is om de stabiliteit en 
integriteit van het financiële stelsel te 
waarborgen, kunnen de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaat van herkomst 
bijkomende restricties of voorwaarden 
verbinden aan de hefboomfinanciering 
waarmee BAB's mogen werken. De 
maatregelen van de bevoegde autoriteiten 
van de lidstaten van herkomst dienen 
tijdelijk van aard te zijn en te voldoen aan 
de krachtens lid 3 door de Commissie 
vastgestelde bepalingen.

4. Op basis van de informatie die zij 
krachtens deze richtlijn regelmatig dan 
wel incidenteel, op verzoek of op welke 
wijze ook ontvangt, en om de stabiliteit en 
de integriteit van de financiële markten te 
verzekeren:

a) controleert en beoordeelt de EAEM de 
risico’s die samenhangen met de 
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activiteiten van elke BAB ten aanzien van 
de AB’s die deze beheert. Met het oog op 
deze beoordeling neemt de EAEM contact 
op met het ECSR en de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaat van herkomst 
van de BAB;
b) kan de EAEM, indien zij dit nodig acht, 
van de betrokken BAB aanvullende 
informatie eisen die zij van belang acht, 
hetzij rechtstreeks, hetzij via de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaat van herkomst 
van de BAB;
c)  kan de EAEM op eigen initiatief en/of 
bij ontstentenis van passend optreden 
door de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaat van herkomst van de BAB, van 
geval tot geval besluiten om van de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaat van 
herkomst van de BAB te eisen dat zij 
optreden om mogelijke risico’s aan te 
pakken die de integriteit van de financiële 
markten of de stabiliteit van het financiële 
stelsel of een deel daarvan in gevaar 
kunnen brengen, en wel door te 
verzekeren dat passende verzoeken 
worden gedaan of restricties worden 
opgelegd in verband met de activiteiten 
van een of meer BAB’s ten aanzien van 
de AB’s die zij beheren; dergelijke 
verzoeken en restricties omvatten ook 
beperkingen voor de hefboomfinanciering 
die een BAB mag gebruiken, met name 
ten aanzien van de omvang of aard ervan, 
onder meer rekening houdend met het 
type AB, zijn strategie, de bronnen van 
zijn hefboomfinanciering en de 
concentratie van zijn investeringen, de 
marktomstandigheden waarin het AB 
opereert en mogelijke procyclische 
effecten na toepassing van dergelijke 
beperkingen; dergelijke verzoeken en 
restricties omvatten tevens wijzigingen in 
het beleggingsbeleid van het AB, in 
verband waarmee de EAEM het ECSR op 
de hoogte brengt van de besluiten die zij 
in elk geval heeft genomen; indien de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaat van 
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herkomst van de BAB een dergelijk 
individueel besluit van de EAEM niet 
binnen de daarin vastgelegde termijn 
opvolgen, dan kan de EAEM over een of 
meer betrokken BAB’s een individueel 
besluit nemen waarbij van hen wordt 
geëist dat zij de nodige stappen zetten 
(onder meer stopzetting van de 
activiteiten) om aan het individuele besluit 
van de EAEM te voldoen; individuele 
besluiten van de EAEM die rechtstreeks 
tot de BAB zijn gericht, prevaleren boven 
eventuele eerdere besluiten van de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaat van 
herkomst van de BAB over hetzelfde 
onderwerp; elk optreden van de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaat van herkomst 
van de BAB in verband met feiten 
waarover de EAEM een individueel 
besluit tot de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaat van herkomst van de BAB of tot 
de BAB zelf heeft gericht, moet 
verenigbaar zijn met een dergelijk 
individueel besluit.

Or. en

Motivering

Ter wille van een efficiënt toezicht op en een effectieve beheersing van systeemrisico’s is er 
behoefte aan een mechanisme om de uitwisseling van informatie tussen de lidstaten en de 
Europese autoriteiten op een duidelijker en doelmatiger manier gestalte te geven; tevens zou 
de EAEM op die manier de beschikking krijgen over de nodige bevoegdheden om relevante 
informatie te verkrijgen, om zowel permanent als voor specifieke gevallen bij de nationale 
autoriteiten en fondsbeheerders te kunnen interveniëren, om juridisch bindende technische 
normen vast te stellen en om de risico’s voor de integriteit en stabiliteit van de financiële 
markten, inclusief systeemrisico's als gevolg van excessieve hefboomtoepassing, te 
ondervangen.
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Amendement 1276
Pervenche Berès

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Onder uitzonderlijke omstandigheden en 
indien dit vereist is om de stabiliteit en 
integriteit van het financiële stelsel te 
waarborgen, kunnen de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaat van herkomst 
bijkomende restricties of voorwaarden 
verbinden aan de hefboomfinanciering 
waarmee BAB's mogen werken. De 
maatregelen van de bevoegde autoriteiten 
van de lidstaten van herkomst dienen 
tijdelijk van aard te zijn en te voldoen aan 
de krachtens lid 3 door de Commissie 
vastgestelde bepalingen.

4. Onder uitzonderlijke omstandigheden en 
indien het ECSR dit nodig acht voor de 
stabiliteit en integriteit van het financiële 
stelsel, kunnen de bevoegde autoriteiten 
van de lidstaat van herkomst bijkomende 
restricties of voorwaarden verbinden aan 
de hefboomfinanciering waarmee BAB's 
mogen werken. De maatregelen die de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaten van 
herkomst overeenkomstig de richtsnoeren 
van de EAEM en de aanbevelingen van 
het ECSR nemen, dienen tijdelijk van aard 
te zijn en te voldoen aan de krachtens lid 3 
door de Commissie vastgestelde 
bepalingen.

Or. en

Motivering

Het ECSR moet uitzonderlijke omstandigheden opsporen die de stabiliteit en integriteit van 
het financiële stelsel in gevaar kunnen brengen. De maatregelen die de bevoegde autoriteiten 
van de lidstaat van herkomst nemen om dit risico te verkleinen moeten in overeenstemming 
zijn met de richtsnoeren van de EAEM en de aanbevelingen van het ECSR, zodat sprake is 
van een gelijk speelveld en een consequente toepassing van deze richtlijn.

Amendement 1277
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Onder uitzonderlijke omstandigheden en 
indien dit vereist is om de stabiliteit en 
integriteit van het financiële stelsel te 
waarborgen, kunnen de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaat van herkomst 

4. Onder uitzonderlijke omstandigheden en 
indien dit vereist is om de stabiliteit en 
integriteit van het financiële stelsel te 
waarborgen of de duurzame groei van de 
economie op lange termijn te beschermen, 
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bijkomende restricties of voorwaarden 
verbinden aan de hefboomfinanciering 
waarmee BAB's mogen werken. De 
maatregelen van de bevoegde autoriteiten 
van de lidstaten van herkomst dienen 
tijdelijk van aard te zijn en te voldoen aan 
de krachtens lid 3 door de Commissie 
vastgestelde bepalingen.

kunnen de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaat van herkomst en de Commissie
bijkomende restricties of voorwaarden 
verbinden aan de hefboomfinanciering 
waarmee BAB's mogen werken. De 
maatregelen van de bevoegde autoriteiten 
van de lidstaten van herkomst dienen 
tijdelijk van aard te zijn en te voldoen aan 
de krachtens lid 3 door de Commissie 
vastgestelde bepalingen.

Or. en

Motivering

Besluiten over het opleggen van tijdelijke restricties voor hefboomfinanciering moeten 
worden genomen door de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst of de Commissie.

Amendement 1278
Wolf Klinz, Carl Haglund

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Onder uitzonderlijke omstandigheden en 
indien dit vereist is om de stabiliteit en 
integriteit van het financiële stelsel te 
waarborgen, kunnen de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaat van herkomst 
bijkomende restricties of voorwaarden 
verbinden aan de hefboomfinanciering 
waarmee BAB's mogen werken. De 
maatregelen van de bevoegde autoriteiten 
van de lidstaten van herkomst dienen 
tijdelijk van aard te zijn en te voldoen aan 
de krachtens lid 3 door de Commissie 
vastgestelde bepalingen.

4. Onder uitzonderlijke omstandigheden en 
indien dit vereist is om de stabiliteit en 
integriteit van het financiële stelsel te 
waarborgen, kunnen de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaat van herkomst 
van de BAB restricties of voorwaarden 
verbinden aan de hefboomfinanciering 
waarmee BAB's mogen werken. De 
lidstaat van herkomst van het AB, de 
EAEM, het ECSR en de Commissie 
worden van een dergelijke maatregel in 
kennis gesteld.

Or. en
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Amendement 1279
Pascal Canfin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Onder uitzonderlijke omstandigheden en 
indien dit vereist is om de stabiliteit en 
integriteit van het financiële stelsel te 
waarborgen, kunnen de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaat van herkomst 
bijkomende restricties of voorwaarden 
verbinden aan de hefboomfinanciering 
waarmee BAB's mogen werken. De 
maatregelen van de bevoegde autoriteiten 
van de lidstaten van herkomst dienen 
tijdelijk van aard te zijn en te voldoen aan 
de krachtens lid 3 door de Commissie
vastgestelde bepalingen.

4. Onder uitzonderlijke omstandigheden en 
indien dit vereist is om de stabiliteit en 
integriteit van het financiële stelsel te 
waarborgen, kunnen de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaat van herkomst 
bijkomende restricties of voorwaarden 
verbinden aan de hefboomfinanciering 
waarmee AB's mogen werken. De 
maatregelen van de bevoegde autoriteiten 
van de lidstaten van herkomst dienen 
tijdelijk van aard te zijn. De EAEM wordt 
van dergelijke restricties in kennis gesteld 
door de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaat van herkomst.

Or. en

Motivering

De EAEM moet in kennis worden gesteld om te zorgen voor consistente maatregelen op het 
vlak van de Gemeenschap.

Amendement 1280
Bernd Lange

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Onder uitzonderlijke omstandigheden en 
indien dit vereist is om de stabiliteit en 
integriteit van het financiële stelsel te 
waarborgen, kunnen de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaat van herkomst 
bijkomende restricties of voorwaarden 
verbinden aan de hefboomfinanciering 
waarmee BAB's mogen werken. De 
maatregelen van de bevoegde autoriteiten 

4. Onder uitzonderlijke omstandigheden en 
indien dit vereist is om de stabiliteit en 
integriteit van het financiële stelsel te 
waarborgen, kunnen de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaat van herkomst 
bijkomende restricties of voorwaarden 
verbinden aan de hefboomfinanciering 
waarmee BAB's en AB's mogen werken. 
De maatregelen van de bevoegde 
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van de lidstaten van herkomst dienen 
tijdelijk van aard te zijn en te voldoen aan 
de krachtens lid 3 door de Commissie 
vastgestelde bepalingen.

autoriteiten van de lidstaten van herkomst 
dienen tijdelijk van aard te zijn en te 
voldoen aan de krachtens lid 3 door de 
Commissie vastgestelde bepalingen.

Or. en

Motivering

 De artikelen 19 t/m 30 van de richtlijn moeten ook van toepassing zijn op AB's.

Amendement 1281
Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Onder uitzonderlijke omstandigheden en 
indien dit vereist is om de stabiliteit en 
integriteit van het financiële stelsel te 
waarborgen, kunnen de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaat van herkomst 
bijkomende restricties of voorwaarden 
verbinden aan de hefboomfinanciering 
waarmee BAB's mogen werken. De 
maatregelen van de bevoegde autoriteiten 
van de lidstaten van herkomst dienen 
tijdelijk van aard te zijn en te voldoen aan 
de krachtens lid 3 door de Commissie 
vastgestelde bepalingen.

4. Onder uitzonderlijke omstandigheden en 
indien dit vereist is om de stabiliteit en 
integriteit van het financiële stelsel te 
waarborgen, kunnen de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaat van herkomst 
bijkomende restricties of voorwaarden 
verbinden aan de hefboomfinanciering 
waarmee BAB's en AB's mogen werken. 
De maatregelen van de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaten van herkomst 
dienen tijdelijk van aard te zijn en te 
voldoen aan de krachtens lid 3 door de 
Commissie vastgestelde bepalingen.

Or. en

Motivering

 De artikelen 19 t/m 30 van de richtlijn moeten ook van toepassing zijn op AB's.
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Amendement 1282
Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De Commissie stelt criteria vast voor 
de solvabiliteit op lange termijn van 
ondernemingen die het doelwit zijn van 
een overname door een AB met 
hefboomfinanciering. De criteria bestaan 
uit een combinatie van vier indicatoren, te 
weten:
a) dekking van de 
aflossingsverplichtingen (de verhouding 
tussen de cashflow en de totale 
schuldendienst);
b) totale hefboomfinanciering “dynamic 
gearing 1” (de verhouding tussen de 
geconsolideerde EBITDA en de netto 
rente);
c) dynamic gearing 2 (de verhouding 
tussen de netto schuld en de vrije 
cashflow); en
d) aandelenkapitaalindex (de verhouding 
tussen het aandelenkapitaal en het totale 
kapitaal).
Doelwitondernemingen moeten aan alle 
vier indicatoren voldoen en hun 
solvabiliteit moet regelmatig worden 
getest. Dividenduitkeringen moeten 
beperkt blijven tot één uitbetaling per jaar 
en mogen niet hoger zijn dan de 
inkomsten. Is de solvabiliteit negatief, dan 
mag geen dividend worden uitgekeerd.

Or. en

Motivering

Deze bepaling betreft de allerergste gevallen van leveraged buyout (LBO) van 
ondernemingen met of zonder beursnotering door private-equityfondsen. De eis dat voldaan 
moet zijn aan vier criteria dient ter bescherming van het kapitaal van doelwitondernemingen, 
in het bijzonder KMO’s, zodat zij niet worden belast met een ondraaglijke schuld en niet 
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worden ontdaan van hun waardevolle activa. Solvabiliteitstoetsen in combinatie met de 
beperking van dividenduitkeringen zijn nodig voor het behoud van de solvabiliteit van 
ondernemingen die het doelwit zijn van AB’s met hefboomkapitaal, met name gezien de 
internationale boekhoudregels.

Amendement 1283
Bernd Lange

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De Commissie stelt criteria vast voor 
de solvabiliteit op lange termijn van 
ondernemingen die het doelwit zijn van 
een overname door een AB met 
hefboomfinanciering. De criteria bestaan 
uit een combinatie van vier indicatoren, te 
weten:
a) dekking van de 
aflossingsverplichtingen (de verhouding 
tussen de cashflow en de totale 
schuldendienst);
b) totale hefboomfinanciering “dynamic 
gearing 1” (de verhouding tussen de 
geconsolideerde EBITDA en de netto 
rente);
c) dynamic gearing 2 (de verhouding 
tussen de netto schuld en de vrije 
cashflow);
d) aandelenkapitaalindex (de verhouding 
tussen het aandelenkapitaal en het totale 
kapitaal).
Doelwitondernemingen moeten aan alle 
vier indicatoren voldoen en hun 
solvabiliteit moet regelmatig worden 
getest. Dividenduitkeringen moeten 
beperkt blijven tot één uitbetaling per jaar 
en mogen niet hoger zijn dan de 
inkomsten. Is de solvabiliteit negatief, dan 
mag geen dividend worden uitgekeerd.

Or. en
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Motivering

Deze bepaling betreft de allerergste gevallen van leveraged buyout (LBO) van 
ondernemingen met of zonder beursnotering door private-equityfondsen. De eis dat voldaan 
moet zijn aan vier criteria dient ter bescherming van het kapitaal van doelwitondernemingen, 
in het bijzonder KMO’s, zodat zij niet worden belast met een ondraaglijke schuld en niet 
worden ontdaan van hun waardevolle activa. Solvabiliteitstoetsen in combinatie met de 
beperking van dividenduitkeringen zijn nodig voor het behoud van de solvabiliteit van 
ondernemingen die het doelwit zijn van AB’s met hefboomkapitaal, met name gezien de 
internationale boekhoudregels.

Amendement 1284
Pascal Canfin

Voorstel voor een richtlijn
Hoofdstuk V – afdeling 2 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

VERPLICHTINGEN MET 
BETREKKING TOT BAB'S DIE AB'S 
BEHEREN DIE EEN BEHEERSENDE
INVLOED IN EEN ONDERNEMING 
VERWERVEN

VERPLICHTINGEN MET 
BETREKKING TOT AB'S DIE 
INVLOED IN EEN ONDERNEMING 
VERWERVEN

Or. en

Motivering

De verplichtingen gelden voor AB’s en niet voor BAB’s.

Amendement 1285
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Voorstel voor een richtlijn
Hoofdstuk V – afdeling 2 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

VERPLICHTINGEN MET 
BETREKKING TOT BAB'S DIE AB'S 
BEHEREN DIE EEN BEHEERSENDE 
INVLOED IN EEN ONDERNEMING 
VERWERVEN

VERPLICHTINGEN MET 
BETREKKING TOT BAB'S DIE AB'S 
BEHEREN DIE EEN AANMERKELIJK 
BELANG OF EEN BEHEERSENDE 
INVLOED IN EEN ONDERNEMING 
VERWERVEN
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Or. en

Amendement 1286
José Manuel García-Margallo y Marfil, Emilio Menéndez del Valle, Pablo Zalba 
Bidegain

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 26 Schrappen
Toepassingsgebied
1. Deze afdeling is van toepassing op:
a) BAB's die een of meer AB's beheren 
die hetzij individueel hetzij samen ten 
minste 30% van de stemrechten van een 
uitgevende instelling of van een niet-
beursgenoteerde onderneming met zetel in 
de Gemeenschap verwerven;
b) BAB's die met een of meer AB's een 
overeenkomst hebben gesloten op grond 
waarvan de door deze BAB's beheerde 
AB's ten minste 30% van de stemrechten 
van de uitgevende instelling of de niet-
beursgenoteerde onderneming kunnen 
verwerven.
2. Deze afdeling is niet van toepassing 
wanneer de uitgevende instelling of de 
niet-beursgenoteerde onderneming een 
kleine of middelgrote onderneming is 
waar minder dan 250 personen werkzaam 
zijn en/of waarvan de jaaromzet 50 
miljoen EUR en het jaarlijkse 
balanstotaal 43 miljoen EUR niet 
overschrijdt.

Or. en

Motivering

De bepalingen van de artikelen 26 t/m 30 gelden meer in het algemeen voor allen die een 
significante deelneming verwerven, en niet alleen voor BAB’s en de ondernemingen waarin 
zij beleggen. De zorgen over de transparantie of de belangen van werknemers en 
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aandeelhouders in het bedrijf gelden net zo goed voor de activiteiten van alle andere 
marktdeelnemers die zeggenschap hebben over een EU-onderneming, en niet alleen voor de 
activiteiten van BAB’s. Bekendmakingverplichtingen moeten worden vastgelegd in een 
algemene richtlijn vennootschaprecht en mogen niet alleen worden opgelegd aan BAB’s en de 
bedrijven waarin zij beleggen.

Amendement 1287
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 26 Schrappen
Toepassingsgebied
1. Deze afdeling is van toepassing op:
a) BAB's die een of meer AB's beheren 
die hetzij individueel hetzij samen ten 
minste 30% van de stemrechten van een 
uitgevende instelling of van een niet-
beursgenoteerde onderneming met zetel in 
de Gemeenschap verwerven;
b) BAB's die met een of meer AB's een 
overeenkomst hebben gesloten op grond 
waarvan de door deze BAB's beheerde 
AB's ten minste 30% van de stemrechten 
van de uitgevende instelling of de niet-
beursgenoteerde onderneming kunnen 
verwerven.
2. Deze afdeling is niet van toepassing 
wanneer de uitgevende instelling of de 
niet-beursgenoteerde onderneming een 
kleine of middelgrote onderneming is 
waar minder dan 250 personen werkzaam 
zijn en/of waarvan de jaaromzet 50 
miljoen EUR en het jaarlijkse 
balanstotaal 43 miljoen EUR niet 
overschrijdt.

Or. en
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Motivering

De bepalingen van de artikelen 26 t/m 30 gelden meer in het algemeen voor allen die een 
significante deelneming verwerven, en niet alleen voor BAB’s en de ondernemingen waarin 
zij beleggen. De zorgen over de transparantie of de belangen van werknemers en 
aandeelhouders in het bedrijf gelden net zo goed voor de activiteiten van alle andere 
marktdeelnemers die zeggenschap hebben over een EU-onderneming, en niet alleen voor de 
activiteiten van BAB’s. Bekendmakingverplichtingen moeten daarom worden vastgelegd in 
een algemene richtlijn vennootschaprecht en mogen niet alleen worden opgelegd aan BAB’s 
en de bedrijven waarin zij beleggen.

Amendement 1288
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – titel en lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Toepassingsgebied Prudentieel toezicht op leveraged buyout’s  
van niet-beursgenoteerde ondernemingen

1. Deze afdeling is van toepassing op: 1. De lidstaten zorgen ervoor dat BAB's 
die een of meer AB's beheren die hetzij 
individueel hetzij samen de zeggenschap 
over een niet-beursgenoteerde 
onderneming verwerven, verstrekken 
informatie over de directe en indirecte 
schuldenlast van de doelwitonderneming 
voor en na de overname ervan.

a) BAB's die een of meer AB's beheren 
die hetzij individueel hetzij samen ten 
minste 30% van de stemrechten van een 
uitgevende instelling of van een niet-
beursgenoteerde onderneming met zetel in 
de Gemeenschap verwerven;
b) BAB's die met een of meer AB's een 
overeenkomst hebben gesloten op grond 
waarvan de door deze BAB's beheerde 
AB's ten minste 30% van de stemrechten 
van de uitgevende instelling of de niet-
beursgenoteerde onderneming kunnen 
verwerven.

Or. en
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Motivering

De bekendmakingverplichtingen voor private-equitybeheerders in de artikelen 26 t/m 30 van 
het voorstel leveren geen relevante bijdrage aan het toezicht op systeemrisico’s. Deze 
bekendmakingverplichtingen worden al in andere EU-richtlijnen behandeld of zijn nauwelijks 
toe te passen (bijvoorbeeld de verplichting het ontwikkelingsplan voor een niet-
beursgenoteerde onderneming bekend te maken, wat ernstige gevolgen kan hebben voor de 
vertrouwelijkheid en andere economische informatie). Bovendien gelden deze verplichtingen 
niet voor alle marktdeelnemers wier activiteiten een systeemrisico kan inhouden.

Amendement 1289
Pascal Canfin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze afdeling is van toepassing op: 1. Deze afdeling is van toepassing op AB’s 
die hetzij individueel hetzij samen met een 
of meer andere AB's een aanzienlijke of 
beheersende invloed, als gedefinieerd in 
de IFRS-normen, in een uitgevende 
instelling of een niet-beursgenoteerde 
onderneming met zetel in de Unie
verwerven;

a) BAB's die een of meer AB's beheren die 
hetzij individueel hetzij samen ten minste 
30% van de stemrechten van een 
uitgevende instelling of van een niet-
beursgenoteerde onderneming met zetel in 
de Gemeenschap verwerven;

b) BAB's die met een of meer AB's een 
overeenkomst hebben gesloten op grond 
waarvan de door deze BAB's beheerde 
AB's ten minste 30% van de stemrechten 
van de uitgevende instelling of de niet-
beursgenoteerde onderneming kunnen 
verwerven.

Or. en

Motivering

Eisen moeten evenredig zijn met de invloed van het AB op de onderneming.
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Amendement 1290
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) BAB's die een of meer AB's beheren die 
hetzij individueel hetzij samen ten minste 
30% van de stemrechten van een 
uitgevende instelling of van een niet-
beursgenoteerde onderneming met zetel in 
de Gemeenschap verwerven;

a) BAB's die een of meer AB's beheren die 
hetzij individueel hetzij samen 10%, 20%, 
30% en 50% of meer van de stemrechten 
van een uitgevende instelling of van een 
niet-beursgenoteerde onderneming met 
zetel in de Gemeenschap verwerven;

Or. en

Motivering

Private equity heeft tot nu toe zeer weinig informatie verstrekt, die bovendien grotendeels niet 
na te trekken was en niet regelmatig werd verstrekt. Daar dit type eigendom tot grote 
veranderingen in de manier van leiding geven aan ondernemingen leidt, is het van het 
grootste belang een volledig en consistent beeld te hebben van ondernemingen die met 
geleend kapitaal worden overgenomen. Deze informatie is belangrijk voor beleggers, 
toezichthouders, werknemers en het grote publiek. Op deze informatie-eisen mag geen 
uitzondering worden gemaakt, wat de omvang van het fonds of van de beheerste onderneming 
ook is. De gevolgen van een belegging door een private-equityfonds kunnen zelfs merkbaar 
zijn als slechts een klein belang wordt genomen, bijvoorbeeld 10%. De gevolgen worden 
groter naarmate het belang toeneemt.

Amendement 1291
Bernd Lange

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) BAB's die een of meer AB's beheren
die hetzij individueel hetzij samen ten 
minste 30% van de stemrechten van een 
uitgevende instelling of van een niet-
beursgenoteerde onderneming met zetel in 
de Gemeenschap verwerven;

a) AB's die hetzij individueel hetzij samen 
ten minste 25% van de stemrechten van 
een uitgevende instelling of van een niet-
beursgenoteerde onderneming met zetel in 
de Unie verwerven en BAB's die een of 
meer van dergelijke AB's beheren;
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Or. en

Motivering

Leveraged buyout’s (LBO) hebben vaak grote gevolgen voor bedrijven en werknemers. De 
drempel voor de regulering van private-equityfondsen moet daarom worden verlaagd tot het 
niveau van daadwerkelijke controle; 25% van de stemrechten kan worden beschouwd als 
drempel voor een beheersende invloed. In veel lidstaten richten private-equityfondsen zich 
vooral op arbeidsintensieve KMO’s die niet onder de in lid 2 genoemde drempel vallen.

Amendement 1292
Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) BAB's die een of meer AB's beheren
die hetzij individueel hetzij samen ten 
minste 30% van de stemrechten van een 
uitgevende instelling of van een niet-
beursgenoteerde onderneming met zetel in 
de Gemeenschap verwerven;

a) AB's die hetzij individueel hetzij samen 
ten minste 25% van de stemrechten van 
een uitgevende instelling of van een niet-
beursgenoteerde onderneming met zetel in 
de Unie verwerven en BAB's die een of 
meer van dergelijke AB's beheren;

Or. en

Motivering

Leveraged buyout’s (LBO) hebben vaak grote gevolgen voor bedrijven en werknemers. De 
drempel voor de regulering van private-equityfondsen moet daarom worden verlaagd tot het 
niveau van daadwerkelijke controle; 25% van de stemrechten kan worden beschouwd als 
drempel voor een beheersende invloed. In veel lidstaten richten private-equityfondsen zich 
vooral op arbeidsintensieve KMO’s die niet onder de in lid 2 genoemde drempel vallen.

Amendement 1293
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze afdeling is van toepassing op: 1. Deze afdeling is van toepassing op:
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a) BAB's die een of meer AB's beheren die 
hetzij individueel hetzij samen ten minste 
30% van de stemrechten van een 
uitgevende instelling of van een niet-
beursgenoteerde onderneming met zetel in 
de Gemeenschap verwerven;

a) BAB's die een of meer AB's beheren die 
hetzij individueel hetzij samen een 
beheersende invloed in een niet-
beursgenoteerde onderneming verwerven;

b) BAB's die met een of meer AB's een 
overeenkomst hebben gesloten op grond 
waarvan de door deze BAB's beheerde 
AB's ten minste 30% van de stemrechten 
van de uitgevende instelling of de niet-
beursgenoteerde onderneming kunnen 
verwerven.

b) BAB's die met een of meer AB's een 
overeenkomst hebben gesloten op grond 
waarvan de door deze BAB's beheerde 
AB’s een beheersende invloed in een niet-
beursgenoteerde onderneming kunnen 
verwerven.

In dit artikel betekent een beheersende 
invloed ten minste 50% van de 
stemrechten van een niet-beursgenoteerde 
onderneming.

Or. en

Amendement 1294
Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze afdeling is van toepassing op: 1. Deze afdeling is van toepassing op:

a) BAB's die een of meer AB's beheren die 
hetzij individueel hetzij samen ten minste
30% van de stemrechten van een 
uitgevende instelling of van een niet-
beursgenoteerde onderneming met zetel in 
de Gemeenschap verwerven;

a) BAB's die een of meer AB's beheren die 
hetzij individueel hetzij samen een 
beheersende invloed in een niet-
beursgenoteerde onderneming met zetel in 
de Unie verwerven;

b) BAB's die met een of meer AB's een 
overeenkomst hebben gesloten op grond 
waarvan de door deze BAB's beheerde 
AB's ten minste 30% van de stemrechten
van de uitgevende instelling of de niet-
beursgenoteerde onderneming kunnen 
verwerven.

b) BAB's die met een of meer AB's een 
overeenkomst hebben gesloten op grond 
waarvan de door deze BAB's beheerde 
AB’s een beheersende invloed in de niet-
beursgenoteerde onderneming kunnen 
verwerven.

Or. en



AM\807997NL.doc 79/178 PE439.134v03-00

NL

Motivering

Het is niet nodig uitgevende instellingen in het toepassingsgebied van deze richtlijn op te 
nemen, aangezien het vennootschapsrecht al op deze instellingen van toepassing is. 
‘Beheersende invloed’ moet worden gedefinieerd in overeenstemming met het 
vennootschapsrecht. 

Amendement 1295
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) BAB's die met een of meer AB's een 
overeenkomst hebben gesloten op grond 
waarvan de door deze BAB's beheerde 
AB's ten minste 30% van de stemrechten 
van de uitgevende instelling of de niet-
beursgenoteerde onderneming kunnen
verwerven.

b) BAB's die met een of meer AB’s 
optreden om de door deze BAB's beheerde 
AB’s te verwerven of stemrechten daarin 
uit te oefenen, indien dergelijke BAB’s 
een of meer AB’s beheren die hetzij 
individueel hetzij samen 10%, 20%,  30% 
en 50% of meer van de stemrechten van de 
uitgevende instelling of de niet-
beursgenoteerde onderneming verwerven.

Or. en

Motivering

Private equity heeft tot nu toe zeer weinig informatie verstrekt, die bovendien grotendeels niet 
na te trekken was en niet regelmatig werd verstrekt. Daar dit type eigendom tot grote 
veranderingen in de manier van leiding geven aan ondernemingen leidt, is het van het 
grootste belang een volledig en consistent beeld te hebben van ondernemingen die met 
geleend kapitaal worden overgenomen. Deze informatie is belangrijk voor beleggers, 
toezichthouders, werknemers en het grote publiek. Op deze informatie-eisen mag geen 
uitzondering worden gemaakt, wat de omvang van het fonds of van de beheerste onderneming 
ook is.

Amendement 1296
Bernd Lange

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) BAB's die met een of meer AB's een b) BAB's die met een of meer AB's een 
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overeenkomst hebben gesloten op grond 
waarvan de door deze BAB's beheerde 
AB's ten minste 30% van de stemrechten 
van de uitgevende instelling of de niet-
beursgenoteerde onderneming kunnen 
verwerven.

overeenkomst hebben gesloten op grond 
waarvan de door deze BAB's beheerde 
AB's ten minste 25 % van de stemrechten 
van de uitgevende instelling of de niet-
beursgenoteerde onderneming kunnen 
verwerven.

Or. en

Motivering

Leveraged buyout’s (LBO) hebben vaak grote gevolgen voor bedrijven en werknemers. De 
drempel voor de regulering van private-equityfondsen moet daarom worden verlaagd tot het 
niveau van daadwerkelijke controle; 25% van de stemrechten kan worden beschouwd als 
drempel voor een beheersende invloed. In veel lidstaten richten private-equityfondsen zich 
vooral op arbeidsintensieve KMO’s die niet onder de in lid 2 genoemde drempel vallen.

Amendement 1297
Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) BAB's die met een of meer AB's een 
overeenkomst hebben gesloten op grond 
waarvan de door deze BAB's beheerde 
AB's ten minste 30% van de stemrechten 
van de uitgevende instelling of de niet-
beursgenoteerde onderneming kunnen 
verwerven.

b) BAB's die met een of meer AB's een 
overeenkomst hebben gesloten op grond 
waarvan de door deze BAB's beheerde 
AB's ten minste 25 % van de stemrechten 
van de uitgevende instelling of de niet-
beursgenoteerde onderneming kunnen 
verwerven.

Or. en

Motivering

Leveraged buyout’s (LBO) hebben vaak grote gevolgen voor bedrijven en werknemers. De 
drempel voor de regulering van private-equityfondsen moet daarom worden verlaagd tot het 
niveau van daadwerkelijke controle; 25% van de stemrechten kan worden beschouwd als 
drempel voor een beheersende invloed. In veel lidstaten richten private-equityfondsen zich 
vooral op arbeidsintensieve KMO’s die niet onder de in lid 2 genoemde drempel vallen.
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Amendement 1298
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Niet-beursgenoteerde 
ordernemingen die door een BAB worden 
beheerst, moeten voldoen aan het 
desbetreffende communautaire en 
nationale recht inzake 
informatieverstrekking over 
vennootschappen.

Or. en

Motivering

Alleen een globale aanpak kan voorkomen dat de mededinging wordt verstoord tussen 
marktdeelnemers die wel en die niet onder deze richtlijn vallen. Bekendmakingverplichtingen 
moeten dan ook gelden voor alle vormen van eigendom, door wijziging van de EU-richtlijnen 
inzake het vennootschapsrecht.

Amendement 1299
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. Uiterlijk op …* legt de Commissie 
het Europees Parlement en de Raad een 
verslag voor op basis van een herziening 
van de desbetreffende 
vennootschapswetgeving en van de 
desbetreffende richtlijnen inzake de 
financiële sector, in voorkomend geval 
tezamen met een wetgevingsvoorstel met 
wijzigingen op de onderhavige richtlijn. 
Bij haar evaluatie houdt de Commissie 
rekening met de doelstellingen van meer 
transparantie, eerlijke mededinging en 
behoud van een gelijk speelveld voor alle 
ondernemingen zonder discriminatie op 
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grond van eigendomsvorm. Ook houdt zij 
rekening met het concurrentievermogen 
van de EU in verband met de financiering 
van innovatie. 
* PB datum invoegen: de datum van 
inwerkingtreding van deze richtlijn.

Or. en

Motivering

Alleen een globale aanpak kan voorkomen dat de mededinging wordt verstoord tussen 
marktdeelnemers die wel en die niet onder deze richtlijn vallen. Bekendmakingverplichtingen 
moeten dan ook gelden voor alle vormen van eigendom, door wijziging van de EU-richtlijnen 
inzake het vennootschapsrecht.

Amendement 1300
Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Deze afdeling is niet van toepassing 
wanneer de uitgevende instelling of de 
niet-beursgenoteerde onderneming een 
kleine of middelgrote onderneming is 
waar minder dan 250 personen werkzaam 
zijn en/of waarvan de jaaromzet 50 
miljoen EUR en het jaarlijkse 
balanstotaal 43 miljoen EUR niet 
overschrijdt.

Schrappen

Or. en

Motivering

Leveraged buyout’s (LBO) hebben vaak grote gevolgen voor bedrijven en werknemers. De 
drempel voor de regulering van private-equityfondsen moet daarom worden verlaagd tot het 
niveau van daadwerkelijke controle; 25% van de stemrechten kan worden beschouwd als 
drempel voor een beheersende invloed. In veel lidstaten richten private-equityfondsen zich 
vooral op arbeidsintensieve KMO’s die niet onder de in lid 2 genoemde drempel vallen.
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Amendement 1301
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Deze afdeling is niet van toepassing 
wanneer de uitgevende instelling of de 
niet-beursgenoteerde onderneming een 
kleine of middelgrote onderneming is 
waar minder dan 250 personen werkzaam 
zijn en/of waarvan de jaaromzet 50 
miljoen EUR en het jaarlijkse 
balanstotaal 43 miljoen EUR niet 
overschrijdt.

Schrappen

Or. en

Amendement 1302
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Deze afdeling is niet van toepassing 
wanneer de uitgevende instelling of de 
niet-beursgenoteerde onderneming een 
kleine of middelgrote onderneming is 
waar minder dan 250 personen werkzaam 
zijn en/of waarvan de jaaromzet 50 
miljoen EUR en het jaarlijkse 
balanstotaal 43 miljoen EUR niet 
overschrijdt.

Schrappen

Or. en
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Amendement 1303
Bernd Lange

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Deze afdeling is niet van toepassing 
wanneer de uitgevende instelling of de 
niet-beursgenoteerde onderneming een 
kleine of middelgrote onderneming is 
waar minder dan 250 personen werkzaam 
zijn en/of waarvan de jaaromzet 50 
miljoen EUR en het jaarlijkse 
balanstotaal 43 miljoen EUR niet 
overschrijdt.

Schrappen

Or. en

Motivering

Leveraged buyout’s (LBO) hebben vaak grote gevolgen voor bedrijven en werknemers. De 
drempel voor de regulering van private-equityfondsen moet daarom worden verlaagd tot het 
niveau van daadwerkelijke controle; 25% van de stemrechten kan worden beschouwd als 
drempel voor een beheersende invloed. In veel lidstaten richten private-equityfondsen zich 
vooral op arbeidsintensieve KMO’s die niet onder de in lid 2 genoemde drempel vallen.

Amendement 1304
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Deze afdeling is niet van toepassing 
wanneer de uitgevende instelling of de 
niet-beursgenoteerde onderneming een 
kleine of middelgrote onderneming is 
waar minder dan 250 personen werkzaam 
zijn en/of waarvan de jaaromzet 50 
miljoen EUR en het jaarlijkse 
balanstotaal 43 miljoen EUR niet 
overschrijdt.

2. Ter voege van lid 1 stellen BAB’s, 
alvorens een niet-beursgenoteerde 
onderneming te verwerven, de bevoegde 
autoriteiten van hun lidstaat in kennis als 
de overwogen verwerving direct of 
indirect tot gevolg heeft dat de schulden 
van de doelwitonderneming hoger zijn 
dan een veelvoud van de waardering  van 
de onderneming. In dat geval verrichten 
de bevoegde toezichtautoriteiten 
prudentiële controles op de mogelijke 
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gevolgen van de verwerving, waarbij 
vooral wordt gelet op de ermee verband 
houdende systeemrisico’s.

Or. en

Motivering

De bekendmakingverplichtingen voor private-equitybeheerders in de artikelen 26 t/m 30 van 
het voorstel leveren geen relevante bijdrage aan het toezicht op systeemrisico’s. Deze 
bekendmakingverplichtingen worden al in andere EU-richtlijnen behandeld of zijn nauwelijks 
toe te passen (bijvoorbeeld de verplichting het ontwikkelingsplan voor een niet-
beursgenoteerde onderneming bekend te maken, wat ernstige gevolgen kan hebben voor de 
vertrouwelijkheid en andere economische informatie). Bovendien gelden deze verplichtingen 
niet voor alle marktdeelnemers wier activiteiten een systeemrisico kan inhouden.

Amendement 1305
Pascal Canfin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Deze afdeling is niet van toepassing 
wanneer de uitgevende instelling of de 
niet-beursgenoteerde onderneming een 
kleine of middelgrote onderneming is 
waar minder dan 250 personen werkzaam 
zijn en/of waarvan de jaaromzet 50 
miljoen EUR en het jaarlijkse 
balanstotaal 43 miljoen EUR niet 
overschrijdt.

2. Deze afdeling is niet van toepassing 
wanneer in de niet-beursgenoteerde 
onderneming minder dan 50 personen
werkzaam zijn

Or. en

Motivering

De verplichtingen moeten evenredig zijn aan de omvang van de onderneming. Als echter alle 
KMO’s buiten de werkingssfeer van de richtlijn worden gehouden, dan vallen de meeste 
bedrijfsovernames met hefboomfinanciering daarbuiten.
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Amendement 1306
Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Deze afdeling is niet van toepassing 
wanneer de uitgevende instelling of de 
niet-beursgenoteerde onderneming een 
kleine of middelgrote onderneming is waar 
minder dan 250 personen werkzaam zijn 
en/of waarvan de jaaromzet 50 miljoen 
EUR en het jaarlijkse balanstotaal 43 
miljoen EUR niet overschrijdt.

2. Deze afdeling is niet van toepassing 
wanneer de niet-beursgenoteerde 
onderneming ofwel een special purpose 
vehicle (SPV) ofwel een kleine of 
middelgrote onderneming is.

In deze sectie wordt verstaan onder: 
a) SPV: een onderneming die op grond 
van haar statuten of het toepasselijke 
nationale recht alleen activa of belangen 
mag verwerven, aanhouden of verkopen 
in andere SPV’s, die krachtens het 
reglement of de statuten van het AB en 
het nationale recht rechtstreeks voor of 
door het AB mogen worden verworven, 
aangehouden of verkocht;
b) kleine en middelgrote onderneming: 
een onderneming die volgens haar laatste 
jaarrekeningen of geconsolideerde 
jaarrekeningen aan ten minste twee van 
de volgende criteria voldoet: 
i) een gemiddeld personeelsbestand in de 
Unie over het boekjaar van minder dan 
250 personen; 
ii) een jaarlijks balanstotaal dat 43 
miljoen EUR niet overschrijdt; 
iii) een jaaromzet van maximaal 50 
miljoen EUR.

Or. en

Motivering

De opneming van alle fondsen met een beheersende invloed op ondernemingen zonder 
onderscheid zou betekenen dat open-ended vastgoedfondsen die bezittingen hebben in de 
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vorm van special purpose vehicles worden ingedeeld als AB’s met een beheersende invloed.
Dit zou ingaan tegen de normale praktijk van open-ended vastgoedfondsen die van wezenlijk 
belang is om toegang te hebben tot bepaalde vastgoedmarkten. De opneming van open-ended 
vastgoedfondsen is dus niet terecht en de beheersende invloed op dergelijke SPV’s is niet 
voldoende voor opneming.

Amendement 1307
Wolf Klinz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Deze afdeling is niet van toepassing 
wanneer de uitgevende instelling of de 
niet-beursgenoteerde onderneming een 
kleine of middelgrote onderneming is waar 
minder dan 250 personen werkzaam zijn 
en/of waarvan de jaaromzet 50 miljoen 
EUR en het jaarlijkse balanstotaal 43 
miljoen EUR niet overschrijdt.

2. Deze afdeling is niet van toepassing 
wanneer de niet-beursgenoteerde 
onderneming een kleine of middelgrote 
onderneming is waar ofwel minder dan 250 
personen werkzaam zijn ofwel waarvan de 
jaaromzet 50 miljoen EUR en het jaarlijkse 
balanstotaal 43 miljoen EUR niet 
overschrijdt.

Or. en

Amendement 1308
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

  2 bis. De Commissie stelt overeenkomstig 
de artikelen 49 bis, 49 ter en 49 quater 
gedelegeerde handelingen vast met een 
nadere omschrijving van de begrippen 
niet-beursgenoteerde onderneming, 
verwerving van controle, veelvoud (met 
vaststelling van de grondslag) en 
waardering, onder vastlegging van de 
prudentiële regels die in dit verband van 
toepassing zijn.



PE439.134v03-00 88/178 AM\807997NL.doc

NL

Or. en

Motivering

De bepalingen van de artikelen 26 t/m 30 gelden meer in het algemeen voor allen die een 
significante deelneming verwerven, en niet alleen voor BAB’s en de ondernemingen waarin 
zij beleggen. De zorgen over de transparantie of de belangen van werknemers en 
aandeelhouders in het bedrijf gelden net zo goed voor de activiteiten van alle andere 
marktdeelnemers die zeggenschap over een EU-onderneming hebben, en niet alleen voor de 
activiteiten van BAB’s. Bekendmakingverplichtingen moeten daarom worden vastgelegd in 
een algemene richtlijn vennootschaprecht en mogen niet alleen worden opgelegd aan BAB’s 
en de bedrijven waarin zij beleggen.

Amendement 1309
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De artikelen 28 t/m 30 zijn niet van 
toepassing op industriële holdings 
waarvan de aandelen worden verhandeld 
op een gereglementeerde markt in de EU, 
voor zover zij aandelen in hun 
dochterondernemingen of verbonden 
bedrijven bezitten ter uitvoering van een 
industriële bedrijfsstrategie en niet zijn 
opgericht met als voornaamste doel voor 
hun beleggers rendement te genereren 
door deze bedrijven binnen een bepaalde 
termijn af te stoten.

Or. en

Motivering

Beursgenoteerde industriële holdings vallen onder de toepassing van de prospectus- en 
transparantierichtlijnen, alsmede van het nationale vennootschapsrecht, de nationale 
fondsenreglementen en overige nationale regelingen. Een en ander staat garant voor 
voldoende transparantie ten aanzien van de beleggers, de toezichthouders en de samenleving 
in het algemeen. De bepalingen van de artikelen 28 t/m 30 zijn niet relevant voor of 
toegesneden op dit soort bedrijven.
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Amendement 1310
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 27 Schrappen
Kennisgeving van de verwerving van een 
beheersende invloed in niet-
beursgenoteerde ondernemingen 
1. De lidstaten zorgen ervoor dat wanneer 
een BAB in staat is om ten minste 30% 
van de stemrechten van een niet-
beursgenoteerde onderneming te 
verwerven, deze BAB de niet-
beursgenoteerde onderneming zelf en alle 
andere aandeelhouders in kennis stelt van 
de bij lid 2 voorgeschreven informatie.
Deze kennisgeving wordt zo spoedig 
mogelijk gedaan en in elk geval binnen 
vier handelsdagen, waarvan de eerste dag 
de dag is waarop de BAB's de positie heeft 
bereikt waarin hij 30% van de 
stemrechten kan uitoefenen.
2. De uit hoofde van lid 1 vereiste 
kennisgeving bevat de volgende 
informatie:
a) de resulterende situatie wat de 
stemrechten betreft;
b) de omstandigheden waaronder de 
drempel van 30% is bereikt, waaronder 
informatie over de identiteit van de 
verschillende betrokken aandeelhouders;
c) de datum waarop de drempelwaarde is 
bereikt of overschreden.

Or. en

Motivering

De bepalingen van de artikelen 26 t/m 30 gelden meer in het algemeen voor allen die een 
significante deelneming verwerven, en niet alleen voor BAB’s en de ondernemingen waarin 
zij beleggen. De zorgen over de transparantie of de belangen van werknemers en 
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aandeelhouders in het bedrijf gelden net zo goed voor de activiteiten van alle andere 
marktdeelnemers die zeggenschap hebben over een EU-onderneming, en niet alleen voor de 
activiteiten van BAB’s. Bekendmakingverplichtingen moeten worden vastgelegd in een 
algemene richtlijn vennootschaprecht en mogen niet alleen worden opgelegd aan BAB’s en de 
bedrijven waarin zij beleggen.

Amendement 1311
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 27 Schrappen
Kennisgeving van de verwerving van een 
beheersende invloed in niet-
beursgenoteerde ondernemingen 
1. De lidstaten zorgen ervoor dat wanneer 
een BAB in staat is om ten minste 30% 
van de stemrechten van een niet-
beursgenoteerde onderneming te 
verwerven, deze BAB de niet-
beursgenoteerde onderneming zelf en alle 
andere aandeelhouders in kennis stelt van 
de bij lid 2 voorgeschreven informatie.
Deze kennisgeving wordt zo spoedig 
mogelijk gedaan en in elk geval binnen 
vier handelsdagen, waarvan de eerste dag 
de dag is waarop de BAB's de positie heeft 
bereikt waarin hij 30% van de 
stemrechten kan uitoefenen.
2. De uit hoofde van lid 1 vereiste 
kennisgeving bevat de volgende 
informatie:
a) de resulterende situatie wat de 
stemrechten betreft;
b) de omstandigheden waaronder de 
drempel van 30% is bereikt, waaronder 
informatie over de identiteit van de 
verschillende betrokken aandeelhouders;
c) de datum waarop de drempelwaarde is 
bereikt of overschreden.
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Or. en

Motivering

De bepalingen van de artikelen 26 t/m 30 gelden meer in het algemeen voor allen die een 
significante deelneming verwerven, en niet alleen voor BAB’s en de ondernemingen waarin 
zij beleggen. De zorgen over de transparantie of de belangen van werknemers en 
aandeelhouders in het bedrijf gelden net zo goed voor de activiteiten van alle andere 
marktdeelnemers die zeggenschap hebben over een EU-onderneming, en niet alleen voor de 
activiteiten van BAB’s. Bekendmakingverplichtingen moeten daarom worden vastgelegd in 
een algemene richtlijn vennootschaprecht en mogen niet alleen worden opgelegd aan BAB’s 
en de bedrijven waarin zij beleggen.

Amendement 1312
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 27 Schrappen
Kennisgeving van de verwerving van een 
beheersende invloed in niet-
beursgenoteerde ondernemingen 
1. De lidstaten zorgen ervoor dat wanneer 
een BAB in staat is om ten minste 30% 
van de stemrechten van een niet-
beursgenoteerde onderneming te 
verwerven, deze BAB de niet-
beursgenoteerde onderneming zelf en alle 
andere aandeelhouders in kennis stelt van 
de bij lid 2 voorgeschreven informatie.
Deze kennisgeving wordt zo spoedig 
mogelijk gedaan en in elk geval binnen 
vier handelsdagen, waarvan de eerste dag 
de dag is waarop de BAB's de positie heeft 
bereikt waarin hij 30% van de 
stemrechten kan uitoefenen.
2. De uit hoofde van lid 1 vereiste 
kennisgeving bevat de volgende 
informatie:
a) de resulterende situatie wat de 
stemrechten betreft;
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b) de omstandigheden waaronder de 
drempel van 30% is bereikt, waaronder 
informatie over de identiteit van de 
verschillende betrokken aandeelhouders;
c) de datum waarop de drempelwaarde is 
bereikt of overschreden.

Or. en

Motivering

Alleen een globale aanpak kan voorkomen dat de mededinging wordt verstoord tussen 
marktdeelnemers die wel en die niet onder deze richtlijn vallen. Bekendmakingverplichtingen 
moeten dan ook gelden voor alle vormen van eigendom, door wijziging van de EU-richtlijnen 
inzake het vennootschapsrecht.

Amendement 1313
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 27 Schrappen
Kennisgeving van de verwerving van een 
beheersende invloed in niet-
beursgenoteerde ondernemingen 
1. De lidstaten zorgen ervoor dat wanneer 
een BAB in staat is om ten minste 30% 
van de stemrechten van een niet-
beursgenoteerde onderneming te 
verwerven, deze BAB de niet-
beursgenoteerde onderneming zelf en alle 
andere aandeelhouders in kennis stelt van 
de bij lid 2 voorgeschreven informatie.
Deze kennisgeving wordt zo spoedig 
mogelijk gedaan en in elk geval binnen 
vier handelsdagen, waarvan de eerste dag 
de dag is waarop de BAB's de positie heeft 
bereikt waarin hij 30% van de 
stemrechten kan uitoefenen.
2. De uit hoofde van lid 1 vereiste
kennisgeving bevat de volgende 
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informatie:
a) de resulterende situatie wat de 
stemrechten betreft;
b) de omstandigheden waaronder de 
drempel van 30% is bereikt, waaronder 
informatie over de identiteit van de 
verschillende betrokken aandeelhouders;
c) de datum waarop de drempelwaarde is 
bereikt of overschreden.

Or. en

Motivering

De bekendmakingverplichtingen voor private-equitybeheerders in de artikelen 26 t/m 30 van 
het voorstel leveren geen relevante bijdrage aan het toezicht op systeemrisico’s. Deze 
bekendmakingverplichtingen worden immers al in andere EU-richtlijnen behandeld of zijn 
nauwelijks toe te passen (bijvoorbeeld de verplichting het ontwikkelingsplan voor een niet-
beursgenoteerde onderneming bekend te maken, wat ernstige gevolgen kan hebben voor de 
vertrouwelijkheid en andere economische informatie). Bovendien gelden deze verplichtingen 
niet voor alle marktdeelnemers wier activiteiten een systeemrisico kunnen inhouden.

Amendement 1314
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 27 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Kennisgeving van de verwerving van een 
beheersende invloed in niet-
beursgenoteerde ondernemingen 

Kennisgeving van de verwerving van een 
aanmerkelijk belang in niet-
beursgenoteerde ondernemingen

Or. en
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Amendement 1315
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 27 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat wanneer 
een BAB in staat is om ten minste 30% 
van de stemrechten van een niet-
beursgenoteerde onderneming te 
verwerven, deze BAB de niet-
beursgenoteerde onderneming zelf en alle 
andere aandeelhouders in kennis stelt van 
de bij lid 2 voorgeschreven informatie.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat wanneer 
een BAB, die alleen of samen met een 
andere BAB optreedt, via een of meer 
AB’s die hij beheert 10%, 20%, 30% of 
50% van de stemrechten van een 
uitgevende instelling of een niet-
beursgenoteerde onderneming verwerft, 
deze BAB de uitgevende instelling dan 
wel de niet-beursgenoteerde 
onderneming, haar 
werknemersvertegenwoordigers of, bij 
ontstentenis daarvan, de werknemers zelf, 
de bevoegde autoriteit van de BAB en de 
bevoegde autoriteit van de lidstaat waar 
de uitgevende instelling of de niet-
beursgenoteerde onderneming gevestigd 
is, in kennis stelt van de bij lid 2 
voorgeschreven informatie. 

Deze kennisgeving wordt zo spoedig 
mogelijk gedaan en in elk geval binnen 
vier handelsdagen, waarvan de eerste dag 
de dag is waarop de BAB's de positie heeft 
bereikt waarin hij 30 % van de 
stemrechten kan uitoefenen.

Deze kennisgeving wordt zo spoedig 
mogelijk gedaan en in elk geval binnen 
vier handelsdagen, waarvan de eerste dag 
de dag is waarop de BAB via een of meer 
AB’s die hij beheert 10%, 20%, 30% of 
50% van de stemrechten verwerft.

Or. en

Amendement 1316
Pascal Canfin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 27 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat wanneer 
een BAB in staat is om ten minste 30% 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat wanneer 
een AB in staat is om een aanzienlijke of 
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van de stemrechten van een niet-
beursgenoteerde onderneming te 
verwerven, deze BAB de niet-
beursgenoteerde onderneming zelf en alle 
andere aandeelhouders in kennis stelt van
de bij lid 2 voorgeschreven informatie.

beheersende invloed, zoals omschreven in 
de IFRS-normen, in een niet-
beursgenoteerde onderneming te 
verwerven, dit AB de niet-beursgenoteerde 
onderneming zelf en alle andere 
aandeelhouders in kennis stelt van de bij 
lid 2 voorgeschreven informatie.

Deze kennisgeving wordt zo spoedig 
mogelijk gedaan en in elk geval binnen 
vier handelsdagen, waarvan de eerste dag 
de dag is waarop de BAB's de positie heeft 
bereikt waarin hij 30% van de stemrechten 
kan uitoefenen.

Deze kennisgeving wordt zo spoedig 
mogelijk gedaan en in elk geval binnen 
vier handelsdagen, waarvan de eerste dag 
de dag is waarop het AB de positie heeft 
bereikt waarin hij een aanzienlijke of 
beheersende invloed heeft.
Na de eerste kennisgeving meldt het AB 
steeds wanneer het aantal van zijn 
stemrechten met meer dan 5 
procentpunten is toegenomen of wanneer 
het AB zeggenschap verwerft over de niet-
beursgenoteerde onderneming, volgens de 
omschrijving in de IFRS-normen;

Or. en

Motivering

Als het AB een aanzienlijke invloed verwerft in een niet-beursgenoteerde onderneming, dan 
moet het dat melden.

Amendement 1317
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 27 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat wanneer 
een BAB in staat is om ten minste 30% 
van de stemrechten van een niet-
beursgenoteerde onderneming te 
verwerven, deze BAB de niet-
beursgenoteerde onderneming zelf en alle 
andere aandeelhouders in kennis stelt van
de bij lid 2 voorgeschreven informatie.

1. De lidstaten eisen dat wanneer een BAB 
op een punt komt dat hij ten minste 30% 
van de stemrechten van een niet-
beursgenoteerde onderneming verwerft, de
BAB de niet-beursgenoteerde onderneming 
en de aandeelhouders, waarvan de 
identiteit en adressen beschikbaar zijn 
voor de BAB of die beschikbaar kunnen 
worden gesteld door de niet-
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beursgenoteerde onderneming of een 
register waartoe de BAB toegang heeft of 
kan krijgen, toegang geeft tot de bij lid 2 
vermelde informatie.

Deze kennisgeving wordt zo spoedig 
mogelijk gedaan en in elk geval binnen 
vier handelsdagen, waarvan de eerste dag 
de dag is waarop de BAB's de positie heeft 
bereikt waarin hij 30 % van de 
stemrechten kan uitoefenen.

Deze informatie wordt zo spoedig 
mogelijk beschikbaar gesteld en in elk 
geval binnen tien werkdagen, waarvan de 
eerste dag de dag is waarop de BAB's de 
positie heeft bereikt waarin hij 
zeggenschap kan uitoefenen.

Or. en

Motivering

De bepalingen van artikel 27 gelden meer in het algemeen voor allen die een significante 
deelneming verwerven, en niet alleen voor BAB’s en de ondernemingen waarin zij beleggen. 
De zorgen over de transparantie of de belangen van werknemers en aandeelhouders in het 
bedrijf gelden net zo goed voor de activiteiten van alle andere marktdeelnemers die 
zeggenschap hebben over een EU-onderneming, en niet alleen voor de activiteiten van BAB’s. 
Bekendmakingverplichtingen moeten daarom worden vastgelegd in een algemene richtlijn 
vennootschaprecht en mogen niet alleen worden opgelegd aan BAB’s en de bedrijven waarin 
zij beleggen.

Amendement 1318
Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 27 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat wanneer 
een BAB in staat is om ten minste 30% van 
de stemrechten van een niet-
beursgenoteerde onderneming te 
verwerven, deze BAB de niet-
beursgenoteerde onderneming zelf en alle 
andere aandeelhouders in kennis stelt van 
de bij lid 2 voorgeschreven informatie.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat wanneer 
een AB of BAB in staat is om ten minste 
25 % van de stemrechten van een niet-
beursgenoteerde onderneming te 
verwerven, dit AB of deze BAB de niet-
beursgenoteerde onderneming zelf en alle 
andere aandeelhouders in kennis stelt van 
de bij lid 2 voorgeschreven informatie.

Or. en
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Amendement 1319
Bernd Lange

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 27 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat wanneer 
een BAB in staat is om ten minste 30% van 
de stemrechten van een niet-
beursgenoteerde onderneming te 
verwerven, deze BAB de niet-
beursgenoteerde onderneming zelf en alle 
andere aandeelhouders in kennis stelt van 
de bij lid 2 voorgeschreven informatie.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat wanneer 
een AB of BAB in staat is om ten minste 
25 % van de stemrechten van een niet-
beursgenoteerde onderneming te 
verwerven, dit AB of deze BAB de niet-
beursgenoteerde onderneming zelf en alle 
andere aandeelhouders in kennis stelt van 
de bij lid 2 voorgeschreven informatie.

Or. en

Amendement 1320
Pervenche Berès

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 27 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat wanneer 
een BAB in staat is om ten minste 30% van 
de stemrechten van een niet-
beursgenoteerde onderneming te 
verwerven, deze BAB de niet-
beursgenoteerde onderneming zelf en alle 
andere aandeelhouders in kennis stelt van 
de bij lid 2 voorgeschreven informatie.

1. De EAEM zorgt ervoor dat wanneer een 
BAB in staat is om ten minste 30% van de 
stemrechten van een niet-beursgenoteerde 
onderneming te verwerven, deze BAB de 
niet-beursgenoteerde onderneming zelf en 
alle andere aandeelhouders in kennis stelt 
van de bij lid 2 voorgeschreven informatie.

Or. en

Motivering

Alle verslaglegging en kennisgeving moet gebeuren aan de EAEM als hoogste toezichthouder 
op de BAB’s.
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Amendement 1321
Bernd Lange

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 27 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze kennisgeving wordt zo spoedig 
mogelijk gedaan en in elk geval binnen 
vier handelsdagen, waarvan de eerste dag 
de dag is waarop de BAB's de positie heeft 
bereikt waarin hij 30 % van de stemrechten 
kan uitoefenen.

Deze kennisgeving wordt zo spoedig 
mogelijk gedaan en in elk geval binnen 
vier werkdagen, waarvan de eerste dag de 
dag is waarop het AB of de BAB de positie 
heeft bereikt waarin hij 25 % van de 
stemrechten kan uitoefenen.

Or. en

Amendement 1322
Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 27 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze kennisgeving wordt zo spoedig 
mogelijk gedaan en in elk geval binnen 
vier handelsdagen, waarvan de eerste dag 
de dag is waarop de BAB's de positie heeft 
bereikt waarin hij 30 % van de stemrechten 
kan uitoefenen.

Deze kennisgeving wordt zo spoedig 
mogelijk gedaan en in elk geval binnen 
vier werkdagen, waarvan de eerste dag de 
dag is waarop het AB of de BAB de positie 
heeft bereikt waarin hij 25 % van de 
stemrechten kan uitoefenen.

Or. en

Amendement 1323
Wolf Klinz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 27 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze kennisgeving wordt zo spoedig 
mogelijk gedaan en in elk geval binnen 
vier handelsdagen, waarvan de eerste dag 

Deze kennisgeving wordt zo spoedig 
mogelijk gedaan en in elk geval binnen vijf 
werkdagen, waarvan de eerste dag de dag 
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de dag is waarop de BAB's de positie heeft 
bereikt waarin hij 30 % van de stemrechten 
kan uitoefenen.

is waarop de BAB's de positie heeft bereikt 
waarin hij 30 % van de stemrechten kan 
uitoefenen.

Or. en

Amendement 1324
Pervenche Berès

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 27 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze kennisgeving wordt zo spoedig 
mogelijk gedaan en in elk geval binnen 
vier handelsdagen, waarvan de eerste dag 
de dag is waarop de BAB's de positie heeft 
bereikt waarin hij 30 % van de 
stemrechten kan uitoefenen.

Deze kennisgeving wordt zo spoedig 
mogelijk gedaan en in elk geval binnen 
vier handelsdagen, waarvan de eerste dag 
de dag is waarop de BAB's de positie heeft 
bereikt waarin hij een beheersende invloed
kan uitoefenen.

Or. en

Motivering

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

Amendement 1325
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 27 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De uit hoofde van lid 1 vereiste 
kennisgeving bevat de volgende
informatie:

2. De uit hoofde van lid 1 vereiste 
informatie bevat de informatie die 
krachtens de bestaande EU-wetgeving 
beschikbaar of bekend moet worden 
gemaakt voor de in lid 1 genoemde 
personen.

a) de resulterende situatie wat de 
stemrechten betreft;
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b) de omstandigheden waaronder de 
drempel van 30 % is bereikt, waaronder 
informatie over de identiteit van de 
verschillende betrokken aandeelhouders;
c) de datum waarop de drempelwaarde is 
bereikt of overschreden.

Or. en

Motivering

De bepalingen van artikel 27 gelden meer in het algemeen voor allen die een significante 
deelneming verwerven, en niet alleen voor BAB’s en de ondernemingen waarin zij beleggen. 
De zorgen over de transparantie of de belangen van werknemers en aandeelhouders in het 
bedrijf gelden net zo goed voor de activiteiten van alle andere marktdeelnemers die 
zeggenschap hebben over een EU-onderneming, en niet alleen voor de activiteiten van BAB’s. 
Bekendmakingverplichtingen moeten daarom worden vastgelegd in een algemene richtlijn 
vennootschaprecht en mogen niet alleen worden opgelegd aan BAB’s en de bedrijven waarin 
zij beleggen.

Amendement 1326
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 27 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de omstandigheden waaronder de 
drempel van 30 % is bereikt, waaronder 
informatie over de identiteit van de 
verschillende betrokken aandeelhouders;

b) de omstandigheden waaronder de 
drempel is bereikt, waaronder informatie 
over de volledige identificatie van de 
verschillende betrokken aandeelhouders en 
van personen die samen met hen 
optreden, natuurlijke of rechtspersonen 
die namens hen stemrechten kunnen 
uitoefenen en, indien van toepassing, de 
keten van ondernemingen via welke 
stemrechten daadwerkelijk worden 
gehouden; 

Or. en
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Amendement 1327
Pascal Canfin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 27 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de omstandigheden waaronder de 
drempel van 30 % is bereikt, waaronder 
informatie over de identiteit van de 
verschillende betrokken aandeelhouders;

b) de omstandigheden waaronder 
aanzienlijke of een beheersende invloed is 
bereikt, waaronder informatie over de 
identiteit van de verschillende betrokken 
aandeelhouders;

Or. en

Motivering

Ter wille van de consistentie met een eerder amendement.

Amendement 1328
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 27 – lid 2 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) de intentie van de BAB aangaande 
de verdere verwerving van stemrechten, 
de intentie om zeggenschap te verwerven, 
de omvang van de hefboomfinanciering 
die wordt aangewend om de verwerving te 
financieren en de geplande 
beleggingshorizon van de verwerving. 

Or. en
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Amendement 1329
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 27 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. In geval van een wezenlijke 
verandering van de verstrekte informatie 
maakt de BAB de bijgewerkte informatie 
bekend volgens de in lid 1 beschreven 
procedure.

Or. en

Amendement 1330
Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 27 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 27 bis
Kapitaaltoereikendheid van 

doelwitondernemingen
Om de mogelijke verkoop van waardevolle 
activa (asset stripping) te voorkomen 
moeten de netto activa van een 
doelwitonderneming die wordt beheerst 
door een AB, voldoen aan de bepalingen 
inzake kapitaaltoereikendheid van de 
tweede vennootschapsrichtlijn. 

Or. en

Motivering

Het bepaalde in artikel 15, lid 1, letter a) van de Tweede Richtlijn 77/91/EEG van de Raad 
van 13 december 1976 strekkende tot het coördineren van de waarborgen, alsook het 
bepaalde in artikel 1, punt 4, letter b) en artikel 1, punt 5, van Richtlijn 2006/68/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 6 september 2006 tot wijziging van Richtlijn 77/91/EEG 
van de Raad met betrekking tot de oprichting van de naamloze vennootschap, zou kunnen 
helpen om asset stripping, het afstoten van activa alleen om de voor de verwerving aangegane 
schuld af te betalen, te voorkomen en tegelijk voldoende ruimte scheppen voor de nodige 
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strategische herstructurering.

Amendement 1331
Wolf Klinz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 27 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 27 ter
Verplichtingen betreffende beleggingen in 
doelwitondernemingen 
Ongeacht de nationale wetgeving ter zake, 
moet elke BAB, ter voorkoming van asset
stripping bij doelwitondernemingen 
waarin wordt geïnvesteerd door een BAB 
die AB’s beheert, ervoor zorgen dat de 
investering van AB’s in de 
doelwitonderneming voor drie jaar 
vastligt.

Or. en

Motivering

Gesloten fondsen die een beheersende invloed in een doelwitonderneming verwerven, moeten 
hun investering voor drie jaar vastleggen, zodat wordt voorkomen dat asset stripping bij die 
onderneming plaatsvindt.

Amendement 1332
Pascal Canfin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 27 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 27 quater
Beperking van de hefboomfinanciering 
bij verwerving van een beheersende 
invloed
De hefboomfinanciering die wordt 
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gebruikt door een AB die een beheersende 
invloed verwerft in een niet-
beursgenoteerde onderneming, moet 
beperkt blijven tot een bepaalde 
verhouding tussen de financiële schuld 
die voor de verwerving is aangegaan en de 
winst voor aftrek van interest, belastingen, 
afschrijvingen op activa en afschrijvingen 
op leningen.  
Ten tijde van de verwerving van de 
beheersende invloed mag deze verhouding 
niet groter zijn dan 4.
De voor de berekening gebruikte schuld 
omvat alle schuld die door het AB is 
opgenomen om een beheersende invloed 
te verwerven, of deze schuld zich nu in de 
overgenomen onderneming bevindt of in 
het AB.
De Commissie stelt overeenkomstig de 
artikelen 49 bis, 49 ter en 49 quater 
gedelegeerde handelingen vast waarin de 
berekening van de verhouding nader 
wordt omschreven.

Or. en

Motivering

Voor het overnemen van ondernemingen mag geen gebruik worden gemaakt van overmatige 
hefboomfinanciering, daar dit nadelige gevolgen zou hebben voor het ontwikkelings- en 
investeringsbeleid.

Amendement 1333
Pascal Canfin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 27 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 27 quinquies
Beperking van de onderkapitalisatie van 
AB’s die investeren in niet-
beursgenoteerde ondernemingen
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AB’s die met behulp van 
hefboomfinanciering een beheersende 
invloed in niet-beursgenoteerde 
ondernemingen verwerven, mogen de 
vóór de overname ingehouden winsten 
van de overgenomen overneming niet 
gebruiken om de schuld af te betalen die 
voor de verwerving is aangegaan.  
Ondernemingen die met behulp van 
hefboomfinanciering zijn verworven door 
een AB, mogen in de eerste twee jaar na 
de overname geen dividend uitkeren als 
dit zou resulteren in een kleiner bedrag 
aan ingehouden winsten dan ten tijde van 
de overname.
De Commissie stelt overeenkomstig de 
artikelen 49 bis, 49 ter en 49 quater 
gedelegeerde handelingen vast waarin de 
wijze van berekening van de 
dividendbeperking nader wordt 
omschreven.

Or. en

Motivering

De middelen van de onderneming mogen niet worden gebruikt om de voor de overname 
aangegane schuld af te betalen.
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Amendement 1334
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 28

Informatieverstrekking bij de verwerving 
van een beheersende invloed in uitgevende 
instellingen of niet-beursgenoteerde 
ondernemingen
1. Naast hetgeen op grond van artikel 
27 vereist is, zorgen de lidstaten ervoor dat 
wanneer een BAB ten minste 30% van de 
stemrechten van een uitgevende instelling 
of een niet-beursgenoteerde onderneming 
verwerft, deze BAB de in de tweede en 
derde alinea genoemde informatie ter 
beschikking stelt van de uitgevende 
instelling, de niet-beursgenoteerde 
onderneming, hun aandeelhouders en 
werknemersvertegenwoordigers of, bij 
ontstentenis van dergelijke 
vertegenwoordigers, de werknemers zelf.
Bij uitgevende instellingen stelt de BAB de 
volgende informatie ter beschikking van 
de betrokken uitgevende instelling, haar 
aandeelhouders en 
werknemersvertegenwoordigers:
a) de informatie als bedoeld in artikel 
6, lid 3, van Richtlijn 2004/25/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 21 
april 2004 betreffende het openbaar 
overnamebod;
b) het beleid om belangenconflicten, 
en met name belangenconflicten tussen de 
uitgevende instelling en de BAB, te 
voorkomen en te beheren;
c) het beleid inzake de externe en 
interne communicatie van de uitgevende 
instelling, met name wat het personeel 

Schrappen
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betreft.
Bij niet-beursgenoteerde ondernemingen 
stelt de BAB de volgende informatie ter 
beschikking van de betrokken niet-
beursgenoteerde onderneming, haar 
aandeelhouders, hun aandeelhouders en 
werknemersvertegenwoordigers:
d)        de identiteit van de BAB die hetzij 
individueel hetzij in afspraak met andere 
BAB's de drempel van 30% heeft bereikt;
e) het ontwikkelingsplan voor de niet-
beursgenoteerde onderneming;
f) het beleid om belangenconflicten, 
en met name belangenconflicten tussen de 
niet-beursgenoteerde onderneming en de 
BAB, te voorkomen en te beheren;
g) het beleid inzake de externe en 
interne communicatie van de uitgevende 
instelling of niet-beursgenoteerde 
onderneming, met name wat het personeel 
betreft.
2. De Commissie stelt 
uitvoeringsmaatregelen vast voor:
a) de nadere inhoud van de 
informatie die uit hoofde van lid 1 wordt 
verstrekt;
b) de wijze waarop de informatie 
wordt gecommuniceerd.
Deze maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn beogen te 
wijzigen door haar aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de in artikel 49, lid 3, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.

Or. en

Motivering

De bepalingen van de artikelen 26 t/m 30 gelden meer in het algemeen voor allen die een 
significante deelneming verwerven, en niet alleen voor BAB’s en de ondernemingen waarin 
zij beleggen. De zorgen over de transparantie of de belangen van werknemers en 
aandeelhouders in het bedrijf gelden net zo goed de activiteiten van alle andere 
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marktdeelnemers die zeggenschap hebben over een EU-onderneming, en niet alleen voor de 
activiteiten van BAB’s. Bekendmakingverplichtingen moeten worden vastgelegd in een 
algemene richtlijn vennootschaprecht en mogen niet alleen worden opgelegd aan BAB’s en de 
bedrijven waarin zij beleggen.

Amendement 1335
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 28

Informatieverstrekking bij de verwerving 
van een beheersende invloed in 
uitgevende instellingen of niet-
beursgenoteerde ondernemingen
1. Naast hetgeen op grond van artikel 
27 vereist is, zorgen de lidstaten ervoor 
dat wanneer een BAB ten minste 30% van 
de stemrechten van een uitgevende 
instelling of een niet-beursgenoteerde 
onderneming verwerft, deze BAB de in de 
tweede en derde alinea genoemde 
informatie ter beschikking stelt van de 
uitgevende instelling, de niet-
beursgenoteerde onderneming, hun 
aandeelhouders en 
werknemersvertegenwoordigers of, bij 
ontstentenis van dergelijke 
vertegenwoordigers, de werknemers zelf.
Bij uitgevende instellingen stelt de BAB 
de volgende informatie ter beschikking 
van de betrokken uitgevende instelling, 
haar aandeelhouders en 
werknemersvertegenwoordigers:
a) de informatie als bedoeld in artikel 
6, lid 3, van Richtlijn 2004/25/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 21 
april 2004 betreffende het openbaar 
overnamebod;
b) het beleid om belangenconflicten, 

Schrappen
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en met name belangenconflicten tussen 
de uitgevende instelling en de BAB, te 
voorkomen en te beheren;
c) het beleid inzake de externe en 
interne communicatie van de uitgevende 
instelling, met name wat het personeel 
betreft.
Bij niet-beursgenoteerde ondernemingen 
stelt de BAB de volgende informatie ter 
beschikking van de betrokken niet-
beursgenoteerde onderneming, haar 
aandeelhouders, hun aandeelhouders en 
werknemersvertegenwoordigers:
d)      de identiteit van de BAB die hetzij 
individueel hetzij in afspraak met andere 
BAB's de drempel van 30% heeft bereikt;
e) het ontwikkelingsplan voor de 
niet-beursgenoteerde onderneming;
f) het beleid om belangenconflicten, 
en met name belangenconflicten tussen 
de niet-beursgenoteerde onderneming en 
de BAB, te voorkomen en te beheren;
g) het beleid inzake de externe en 
interne communicatie van de uitgevende 
instelling of niet-beursgenoteerde 
onderneming, met name wat het 
personeel betreft.
2. De Commissie stelt 
uitvoeringsmaatregelen vast voor:
a) de nadere inhoud van de 
informatie die uit hoofde van lid 1 wordt 
verstrekt;
b) de wijze waarop de informatie 
wordt gecommuniceerd.
Deze maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn beogen te 
wijzigen door haar aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de in artikel 49, lid 3, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.

Or. en
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Motivering

De bepalingen van de artikelen 26 t/m 30 gelden meer in het algemeen voor allen die een 
significante deelneming verwerven, en niet alleen voor BAB’s en de ondernemingen waarin 
zij beleggen. De zorgen over de transparantie of de belangen van werknemers en 
aandeelhouders in het bedrijf gelden net zo goed de activiteiten van alle andere 
marktdeelnemers die zeggenschap hebben over een EU-onderneming, en niet alleen voor de 
activiteiten van BAB’s. Bekendmakingverplichtingen moeten daarom worden vastgelegd in 
een algemene richtlijn vennootschaprecht en mogen niet alleen worden opgelegd aan BAB’s 
en de bedrijven waarin zij beleggen.

Amendement 1336
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 28

Informatieverstrekking bij de verwerving 
van een beheersende invloed in 
uitgevende instellingen of niet-
beursgenoteerde ondernemingen
1. Naast hetgeen op grond van artikel 
27 vereist is, zorgen de lidstaten ervoor 
dat wanneer een BAB ten minste 30% van 
de stemrechten van een uitgevende 
instelling of een niet-beursgenoteerde 
onderneming verwerft, deze BAB de in de 
tweede en derde alinea genoemde 
informatie ter beschikking stelt van de 
uitgevende instelling, de niet-
beursgenoteerde onderneming, hun 
aandeelhouders en 
werknemersvertegenwoordigers of, bij 
ontstentenis van dergelijke 
vertegenwoordigers, de werknemers zelf.
Bij uitgevende instellingen stelt de BAB 
de volgende informatie ter beschikking 
van de betrokken uitgevende instelling, 
haar aandeelhouders en 
werknemersvertegenwoordigers:
a) de informatie als bedoeld in artikel 

Schrappen
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6, lid 3, van Richtlijn 2004/25/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 21 
april 2004 betreffende het openbaar 
overnamebod;
b) het beleid om belangenconflicten, 
en met name belangenconflicten tussen 
de uitgevende instelling en de BAB, te 
voorkomen en te beheren;
c) het beleid inzake de externe en 
interne communicatie van de uitgevende 
instelling, met name wat het personeel 
betreft.
Bij niet-beursgenoteerde ondernemingen 
stelt de BAB de volgende informatie ter 
beschikking van de betrokken niet-
beursgenoteerde onderneming, haar 
aandeelhouders, hun aandeelhouders en 
werknemersvertegenwoordigers:
d)       de identiteit van de BAB die hetzij 
individueel hetzij in afspraak met andere 
BAB's de drempel van 30% heeft bereikt;
e) het ontwikkelingsplan voor de 
niet-beursgenoteerde onderneming;
f) het beleid om belangenconflicten, 
en met name belangenconflicten tussen 
de niet-beursgenoteerde onderneming en 
de BAB, te voorkomen en te beheren;
g) het beleid inzake de externe en 
interne communicatie van de uitgevende 
instelling of niet-beursgenoteerde 
onderneming, met name wat het 
personeel betreft.
2. De Commissie stelt 
uitvoeringsmaatregelen vast voor:
a) de nadere inhoud van de 
informatie die uit hoofde van lid 1 wordt 
verstrekt;
b) de wijze waarop de informatie 
wordt gecommuniceerd.
Deze maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn beogen te 
wijzigen door haar aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de in artikel 49, lid 3, 
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bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.

Or. en

Motivering

De bekendmakingverplichtingen voor private-equitybeheerders in de artikelen 26 t/m 30 van 
het voorstel leveren geen relevante bijdrage aan het toezicht op systeemrisico’s. Deze 
bekendmakingverplichtingen worden immers al in andere EU-richtlijnen behandeld of zijn 
nauwelijks toe te passen (bijvoorbeeld de verplichting het ontwikkelingsplan voor een niet-
beursgenoteerde onderneming bekend te maken, wat ernstige gevolgen kan hebben voor de 
vertrouwelijkheid en andere economische informatie). Bovendien gelden deze verplichtingen 
niet voor alle marktdeelnemers wier activiteiten een systeemrisico kunnen inhouden.

Amendement 1337
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 28

Informatieverstrekking bij de verwerving 
van een beheersende invloed in 
uitgevende instellingen of niet-
beursgenoteerde ondernemingen
1. Naast hetgeen op grond van artikel 
27 vereist is, zorgen de lidstaten ervoor 
dat wanneer een BAB ten minste 30% van 
de stemrechten van een uitgevende 
instelling of een niet-beursgenoteerde 
onderneming verwerft, deze BAB de in de 
tweede en derde alinea genoemde 
informatie ter beschikking stelt van de 
uitgevende instelling, de niet-
beursgenoteerde onderneming, hun 
aandeelhouders en 
werknemersvertegenwoordigers of, bij 
ontstentenis van dergelijke 
vertegenwoordigers, de werknemers zelf.
Bij uitgevende instellingen stelt de BAB 

Schrappen
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de volgende informatie ter beschikking 
van de betrokken uitgevende instelling, 
haar aandeelhouders en 
werknemersvertegenwoordigers:
a) de informatie als bedoeld in artikel 
6, lid 3, van Richtlijn 2004/25/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 21 
april 2004 betreffende het openbaar 
overnamebod;
b) het beleid om belangenconflicten, 
en met name belangenconflicten tussen 
de uitgevende instelling en de BAB, te 
voorkomen en te beheren;
c) het beleid inzake de externe en 
interne communicatie van de uitgevende 
instelling, met name wat het personeel 
betreft.
Bij niet-beursgenoteerde ondernemingen 
stelt de BAB de volgende informatie ter 
beschikking van de betrokken niet-
beursgenoteerde onderneming, haar 
aandeelhouders, hun aandeelhouders en 
werknemersvertegenwoordigers:
d) de identiteit van de BAB die hetzij
individueel hetzij in afspraak met andere 
BAB's de drempel van 30% heeft bereikt;
e) het ontwikkelingsplan voor de 
niet-beursgenoteerde onderneming;
f) het beleid om belangenconflicten, 
en met name belangenconflicten tussen 
de niet-beursgenoteerde onderneming en 
de BAB, te voorkomen en te beheren;
g) het beleid inzake de externe en 
interne communicatie van de uitgevende 
instelling of niet-beursgenoteerde 
onderneming, met name wat het 
personeel betreft.
2. De Commissie stelt 
uitvoeringsmaatregelen vast voor:
a) de nadere inhoud van de 
informatie die uit hoofde van lid 1 wordt 
verstrekt;
b) de wijze waarop de informatie 
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wordt gecommuniceerd.
Deze maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn beogen te 
wijzigen door haar aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de in artikel 49, lid 3, 
bedoelde regelgevingsprocedure met
toetsing.

Or. en

Motivering

Alleen een globale aanpak kan voorkomen dat de mededinging wordt verstoord tussen 
marktdeelnemers die wel en die niet onder deze richtlijn vallen. Bekendmakingverplichtingen 
moeten dan ook gelden voor alle vormen van eigendom, door wijziging van de EU-richtlijnen 
inzake het vennootschapsrecht.

Amendement 1338
Wolf Klinz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Informatieverstrekking bij de verwerving 
van een beheersende invloed in uitgevende 
instellingen of niet-beursgenoteerde 
ondernemingen

Informatieverstrekking bij de verwerving 
van een beheersende invloed in niet-
beursgenoteerde ondernemingen

Or. en

Amendement 1339
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Naast hetgeen op grond van artikel 27 
vereist is, zorgen de lidstaten ervoor dat 
wanneer een BAB ten minste 30% van de 

1. Naast hetgeen op grond van artikel 27 
vereist is, zorgen de lidstaten ervoor dat 
wanneer een BAB, die alleen of samen 
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stemrechten van een uitgevende instelling 
of een niet-beursgenoteerde onderneming 
verwerft, deze BAB de in de tweede en 
derde alinea genoemde informatie ter 
beschikking stelt van de uitgevende 
instelling, de niet-beursgenoteerde 
onderneming, hun aandeelhouders en 
werknemersvertegenwoordigers of, bij 
ontstentenis van dergelijke 
vertegenwoordigers, de werknemers zelf.

met een andere BAB optreedt via een of 
meer AB’s die hij beheert, in het bezit 
komt van ten minste 30% van de 
stemrechten van een uitgevende instelling 
of een niet-beursgenoteerde onderneming 
of op een andere wijze een beheersende 
invloed in die AB’s krijgt, deze BAB de in 
de tweede alinea genoemde informatie 
bekend maakt aan de uitgevende 
instelling, de niet-beursgenoteerde 
onderneming, hun aandeelhouders en 
werknemersvertegenwoordigers of, bij 
ontstentenis van dergelijke 
vertegenwoordigers, de werknemers zelf, 
de bevoegde autoriteit van de BAB en de 
bevoegde autoriteit van de lidstaat waar 
de uitgevende instelling of de niet-
beursgenoteerde onderneming gevestigd 
is. 

Or. en

Amendement 1340
Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Naast hetgeen op grond van artikel 27 
vereist is, zorgen de lidstaten ervoor dat 
wanneer een BAB ten minste 30% van de 
stemrechten van een uitgevende instelling 
of een niet-beursgenoteerde onderneming 
verwerft, deze BAB de in de tweede en 
derde alinea genoemde informatie ter 
beschikking stelt van de uitgevende 
instelling, de niet-beursgenoteerde 
onderneming, hun aandeelhouders en 
werknemersvertegenwoordigers of, bij 
ontstentenis van dergelijke 
vertegenwoordigers, de werknemers zelf.

Naast hetgeen op grond van artikel 27 
vereist is, zorgen de lidstaten ervoor dat 
wanneer een BAB een beheersende 
invloed in een niet-beursgenoteerde 
onderneming verwerft, deze BAB de 
volgende informatie ter beschikking stelt 
van de niet-beursgenoteerde onderneming, 
haar aandeelhouders en 
werknemersvertegenwoordigers:

Or. en
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Motivering

Het is niet nodig uitgevende instellingen in het toepassingsgebied van deze richtlijn op te 
nemen, aangezien het vennootschapsrecht al op deze instellingen van toepassing is. Het is niet 
gepast BAB’s die een beheersende invloed verwerven te vragen gevoelige handelsinformatie 
vrij te geven.

Amendement 1341
Pascal Canfin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Naast hetgeen op grond van artikel 27 
vereist is, zorgen de lidstaten ervoor dat 
wanneer een BAB ten minste 30% van de 
stemrechten van een uitgevende instelling 
of een niet-beursgenoteerde onderneming 
verwerft, deze BAB de in de tweede en 
derde alinea genoemde informatie ter 
beschikking stelt van de uitgevende 
instelling, de niet-beursgenoteerde 
onderneming, hun aandeelhouders en 
werknemersvertegenwoordigers of, bij 
ontstentenis van dergelijke 
vertegenwoordigers, de werknemers zelf.

1. Naast hetgeen op grond van artikel 27 
vereist is, zorgen de lidstaten ervoor dat 
wanneer een AB een aanzienlijke of 
beheersende invloed in een uitgevende 
instelling of een niet-beursgenoteerde 
onderneming verwerft, de BAB ervan de in 
de tweede en derde alinea genoemde 
informatie ter beschikking stelt van de 
uitgevende instelling, de niet-
beursgenoteerde onderneming, hun 
aandeelhouders en 
werknemersvertegenwoordigers of, bij 
ontstentenis van dergelijke 
vertegenwoordigers, de werknemers zelf.

Or. en

Motivering

Samenhang met vorige amendementen.

Amendement 1342
Wolf Klinz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Naast hetgeen op grond van artikel 27 1. Naast hetgeen op grond van artikel 27 
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vereist is, zorgen de lidstaten ervoor dat 
wanneer een BAB ten minste 30% van de 
stemrechten van een uitgevende instelling 
of een niet-beursgenoteerde onderneming 
verwerft, deze BAB de in de tweede en
derde alinea genoemde informatie ter 
beschikking stelt van de uitgevende 
instelling, de niet-beursgenoteerde 
onderneming, hun aandeelhouders en 
werknemersvertegenwoordigers of, bij 
ontstentenis van dergelijke 
vertegenwoordigers, de werknemers zelf.

vereist is, zorgen de lidstaten ervoor dat 
wanneer een BAB ten minste 30% van de 
stemrechten van een niet-beursgenoteerde 
onderneming verwerft, deze BAB de in de 
tweede en derde alinea genoemde 
informatie zo spoedig mogelijk ter 
beschikking stelt van de niet-
beursgenoteerde onderneming, haar
aandeelhouders en 
werknemersvertegenwoordigers of, bij 
ontstentenis van dergelijke 
vertegenwoordigers, de werknemers zelf.

Or. en

Amendement 1343
Bernd Lange

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Naast hetgeen op grond van artikel 27 
vereist is, zorgen de lidstaten ervoor dat 
wanneer een BAB ten minste 30% van de 
stemrechten van een uitgevende instelling 
of een niet-beursgenoteerde onderneming 
verwerft, deze BAB de in de tweede en 
derde alinea genoemde informatie ter 
beschikking stelt van de uitgevende 
instelling, de niet-beursgenoteerde 
onderneming, hun aandeelhouders en 
werknemersvertegenwoordigers of, bij 
ontstentenis van dergelijke 
vertegenwoordigers, de werknemers zelf.

1. Naast hetgeen op grond van artikel 27 
vereist is, zorgen de lidstaten ervoor dat 
wanneer een AB of BAB ten minste 25%
van de stemrechten van een uitgevende 
instelling of een niet-beursgenoteerde 
onderneming verwerft, dit AB of deze 
BAB de in de tweede en derde alinea 
genoemde informatie ter beschikking stelt 
van de uitgevende instelling, de niet-
beursgenoteerde onderneming, hun 
aandeelhouders en 
werknemersvertegenwoordigers of, bij 
ontstentenis van dergelijke 
vertegenwoordigers, de werknemers zelf.

Or. en

Motivering

Leveraged buyout’s (LBO) hebben vaak grote gevolgen voor bedrijven en werknemers. 
Daarom is het van essentieel belang dat werknemers geïnformeerd en geraadpleegd worden.
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Amendement 1344
Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Naast hetgeen op grond van artikel 27 
vereist is, zorgen de lidstaten ervoor dat 
wanneer een BAB ten minste 30% van de 
stemrechten van een uitgevende instelling 
of een niet-beursgenoteerde onderneming 
verwerft, deze BAB de in de tweede en 
derde alinea genoemde informatie ter 
beschikking stelt van de uitgevende 
instelling, de niet-beursgenoteerde 
onderneming, hun aandeelhouders en 
werknemersvertegenwoordigers of, bij 
ontstentenis van dergelijke 
vertegenwoordigers, de werknemers zelf.

1. Naast hetgeen op grond van artikel 27 
vereist is, zorgen de lidstaten ervoor dat 
wanneer een AB of BAB ten minste 25%
van de stemrechten van een uitgevende 
instelling of een niet-beursgenoteerde 
onderneming verwerft, dit AB of deze 
BAB de in de tweede en derde alinea 
genoemde informatie ter beschikking stelt 
van de uitgevende instelling, de niet-
beursgenoteerde onderneming, hun 
aandeelhouders en 
werknemersvertegenwoordigers of, bij 
ontstentenis van dergelijke 
vertegenwoordigers, de werknemers zelf.

Or. en

Motivering

Leveraged buyout’s (LBO) hebben vaak grote gevolgen voor bedrijven en werknemers. 
Daarom is het van essentieel belang dat werknemers geïnformeerd en geraadpleegd worden.

Amendement 1345
Wolf Klinz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28 – lid 1 - alinea 2 - inleidend gedeelte 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij uitgevende instellingen stelt de BAB 
de volgende informatie ter beschikking 
van de betrokken uitgevende instelling, 
haar aandeelhouders en 
werknemersvertegenwoordigers:

Schrappen

Or. en
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Amendement 1346
Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28 – lid 1 - alinea 2 - inleidend gedeelte 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij uitgevende instellingen stelt de BAB 
de volgende informatie ter beschikking 
van de betrokken uitgevende instelling, 
haar aandeelhouders en 
werknemersvertegenwoordigers:

Schrappen

Or. en

Motivering

Het is niet nodig uitgevende instellingen in het toepassingsgebied van deze richtlijn op te 
nemen, aangezien het vennootschapsrecht al op deze instellingen van toepassing is.

Amendement 1347
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28 – lid 1 - alinea 2 - inleidend gedeelte 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij uitgevende instellingen stelt de BAB 
de volgende informatie ter beschikking 
van de betrokken uitgevende instelling, 
haar aandeelhouders en 
werknemersvertegenwoordigers:

Onverminderd artikel 6, lid 3, van 
Richtlijn 2004/25/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 21 april 2004 
betreffende het openbaar overnamebod1, 
moet de uit hoofde van alinea 1 vereiste 
kennisgeving de volgende informatie 
bevatten: 
1 PB L 142 van 3.4..2004, blz. 12.

Or. en
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Amendement 1348
Bernd Lange

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28 – lid 1 - alinea 2 - inleidend gedeelte

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij uitgevende instellingen stelt de BAB de 
volgende informatie ter beschikking van de 
betrokken uitgevende instelling, haar 
aandeelhouders en 
werknemersvertegenwoordigers:

Bij uitgevende instellingen stelt het AB of
de BAB de volgende informatie ter 
beschikking van de betrokken uitgevende 
instelling, haar aandeelhouders en 
werknemersvertegenwoordigers:

Or. en

Motivering

Leveraged buy-outs (LBO’s - met vreemd vermogen gefinancierde overnames) hebben vaak 
grote gevolgen voor bedrijven en werknemers. Daarom is het van essentieel belang dat 
werknemers geïnformeerd en geraadpleegd worden.

Amendement 1349
Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28 – lid 1 - alinea 2 - inleidend gedeelte

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij uitgevende instellingen stelt de BAB de 
volgende informatie ter beschikking van de 
betrokken uitgevende instelling, haar 
aandeelhouders en 
werknemersvertegenwoordigers:

Bij uitgevende instellingen stelt het AB of
de BAB de volgende informatie ter 
beschikking van de betrokken uitgevende 
instelling, haar aandeelhouders en 
werknemersvertegenwoordigers:

Or. en

Motivering

Leveraged buy-outs (LBO’s - met vreemd vermogen gefinancierde overnames) hebben vaak 
grote gevolgen voor bedrijven en werknemers. Daarom is het van essentieel belang dat 
werknemers geïnformeerd en geraadpleegd worden.
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Amendement 1350
Wolf Klinz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28 – lid 1 – alinea 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de informatie als bedoeld in artikel 6, 
lid 3, van Richtlijn 2004/25/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 
21 april 2004 betreffende het openbaar 
overnamebod;

PB L 142 van 30.4.2004, blz. 12.

Schrappen

Or. en

Amendement 1351
Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28 – lid 1 – alinea 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de informatie als bedoeld in artikel 6, 
lid 3, van Richtlijn 2004/25/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 
21 april 2004 betreffende het openbaar 
overnamebod;

PB L 142 van 30.4.2004, blz. 12.

Schrappen

Or. en

Motivering

Het is niet nodig uitgevende instellingen in het toepassingsgebied van deze richtlijn op te 
nemen, aangezien het vennootschapsrecht al op deze instellingen van toepassing is.
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Amendement 1352
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28 – lid 1 – alinea 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de informatie als bedoeld in artikel 6, 
lid 3, van Richtlijn 2004/25/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 
21 april 2004 betreffende het openbaar 
overnamebod;

a) de plannen van de BAB met betrekking 
tot de zakelijke toekomst van de 
uitgevende instelling of de niet-
beursgenoteerde onderneming, de 
vrijwaring van de banen van hun 
werknemers en beheerders, met inbegrip 
van eventuele belangrijke veranderingen 
in de arbeidsvoorwaarden, en in het 
bijzonder de strategie of het 
ontwikkelingsplan van de BAB en de te 
verwachten impact daarvan op de 
tewerkstelling en op de vestigingsplaatsen 
van de ondernemingen;

Or. en

Motivering

Wanneer een AB tot een aanzienlijke participatie besluit, ontvangen alle belanghebbenden 
omwille van de transparantie voldoende informatie hierover. Deze informatie omvat in het 
bijzonder de strategie van de belegger en de impact hiervan op het aantal banen en de 
vestigingsplaatsen, alsook alle geplande afstotingen van activa (in LBO's gebeuren dergelijke 
afstotingen gewoonlijk met het oog op de terugbetaling van de lening die de verwerver is 
aangegaan om de verwerving van de doelonderneming te financieren).

Amendement 1353
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28 – lid 1 – alinea 2 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) geplande belangrijke afstotingen 
van activa;

Or. en
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Motivering

Wanneer een AB tot een aanzienlijke participatie besluit, ontvangen alle belanghebbenden 
omwille van de transparantie voldoende informatie hierover. Deze informatie omvat onder 
meer alle geplande afstotingen van activa (in LBO's gebeuren dergelijke afstotingen 
gewoonlijk met het oog op de terugbetaling van de lening die de verwerver is aangegaan om 
de verwerving van de doelonderneming te financieren).

Amendement 1354
Wolf Klinz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28 – lid 1 – alinea 2 – letter b 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) het beleid om belangenconflicten, en 
met name belangenconflicten tussen de 
uitgevende instelling en de BAB, te 
voorkomen en te beheren;

Schrappen

Or. en

Motivering

Amendement 1355
Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28 – lid 1 – alinea 2 – letter b 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) het beleid om belangenconflicten, en 
met name belangenconflicten tussen de 
uitgevende instelling en de BAB, te 
voorkomen en te beheren;

Schrappen

Or. en

Motivering

Het is niet nodig uitgevende instellingen in het toepassingsgebied van deze richtlijn op te 
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nemen, aangezien het vennootschapsrecht al op deze instellingen van toepassing is.

Amendement 1356
Bernd Lange

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28 – lid 1 – alinea 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) het beleid om belangenconflicten, en 
met name belangenconflicten tussen de 
uitgevende instelling en de BAB, te 
voorkomen en te beheren;

b) het beleid om belangenconflicten, en 
met name belangenconflicten tussen de 
uitgevende instelling en het AB of de 
BAB, te voorkomen en te beheren;

Or. en

Motivering

Leveraged buy-outs (LBO’s - met vreemd vermogen gefinancierde overnames) hebben vaak 
grote gevolgen voor bedrijven en werknemers. Daarom is het van essentieel belang dat 
werknemers geïnformeerd en geraadpleegd worden.

Amendement 1357
Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28 – lid 1 – alinea 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) het beleid om belangenconflicten, en 
met name belangenconflicten tussen de 
uitgevende instelling en de BAB, te 
voorkomen en te beheren;

b) het beleid om belangenconflicten, en 
met name belangenconflicten tussen de 
uitgevende instelling en het AB of de 
BAB, te voorkomen en te beheren;

Or. en

Motivering

Leveraged buy-outs (LBO’s - met vreemd vermogen gefinancierde overnames) hebben vaak 
grote gevolgen voor bedrijven en werknemers. Daarom is het van essentieel belang dat 
werknemers geïnformeerd en geraadpleegd worden.
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Amendement 1358
Wolf Klinz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28 – lid 1 – alinea 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) het beleid inzake de externe en interne 
communicatie van de uitgevende 
instelling, met name wat het personeel 
betreft.

Schrappen

Or. en

Amendement 1359
Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28 – lid 1 – alinea 2 – letter c 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) het beleid inzake de externe en interne 
communicatie van de uitgevende 
instelling, met name wat het personeel 
betreft.

Schrappen

Or. en

Motivering

Het is niet nodig uitgevende instellingen in het toepassingsgebied van deze richtlijn op te 
nemen, aangezien het vennootschapsrecht al op deze instellingen van toepassing is.

Amendement 1360
Pascal Canfin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28 – lid 1 – alinea 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) het beleid inzake de externe en interne 
communicatie van de uitgevende instelling, 

c) voor AB’s met een beheersende invloed,
het beleid inzake de externe en interne 
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met name wat het personeel betreft. communicatie van de uitgevende instelling, 
met name wat het personeel betreft.

Or. en

Motivering

De vereisten moeten in verhouding zijn met het niveau van zeggenschap.

Amendement 1361
Bernd Lange

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28 – lid 1 – alinea 2 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) de mogelijke gevolgen voor het 
personeel.

Or. en

Motivering

Leveraged buy-outs (LBO’s - met vreemd vermogen gefinancierde overnames) hebben vaak 
grote gevolgen voor bedrijven en werknemers. Daarom is het van essentieel belang dat 
werknemers geïnformeerd en geraadpleegd worden.

Amendement 1362
Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28 – lid 1 – alinea 2 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) de mogelijke gevolgen voor het 
personeel.

Or. en

Motivering

Leveraged buy-outs (LBO’s - met vreemd vermogen gefinancierde overnames) hebben vaak 
grote gevolgen voor bedrijven en werknemers. Daarom is het van essentieel belang dat 
werknemers geïnformeerd en geraadpleegd worden.
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Amendement 1363
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij niet-beursgenoteerde ondernemingen 
stelt de BAB de volgende informatie ter 
beschikking van de betrokken niet-
beursgenoteerde onderneming, haar 
aandeelhouders, hun aandeelhouders en 
werknemersvertegenwoordigers:

Schrappen

d) de identiteit van de BAB die hetzij 
individueel hetzij in afspraak met andere 
BAB's de drempel van 30% heeft bereikt;
e) het ontwikkelingsplan voor de niet-
beursgenoteerde onderneming;
f) het beleid om belangenconflicten, en 
met name belangenconflicten tussen de 
niet-beursgenoteerde onderneming en de 
BAB, te voorkomen en te beheren;
g) het beleid inzake de externe en interne 
communicatie van de uitgevende 
instelling of niet-beursgenoteerde 
onderneming, met name wat het personeel 
betreft.

Or. en

Amendement 1364
Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28 – lid 1 - alinea 3 - inleidend gedeelte

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij niet-beursgenoteerde ondernemingen 
stelt de BAB de volgende informatie ter 
beschikking van de betrokken niet-
beursgenoteerde onderneming, haar 

Schrappen
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aandeelhouders, hun aandeelhouders en 
werknemersvertegenwoordigers:

Or. en

Motivering

In overeenstemming met de wijzigingen in artikel 28 – lid 1 – alinea 1.

Amendement 1365
Bernd Lange

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28 – lid 1 - alinea 3 - inleidend gedeelte

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij niet-beursgenoteerde ondernemingen 
stelt de BAB de volgende informatie ter 
beschikking van de betrokken niet-
beursgenoteerde onderneming, haar 
aandeelhouders, hun aandeelhouders en 
werknemersvertegenwoordigers:

Bij niet-beursgenoteerde ondernemingen 
stelt het AB of de BAB de volgende 
informatie ter beschikking van de 
betrokken niet-beursgenoteerde 
onderneming, haar aandeelhouders, hun 
aandeelhouders en 
werknemersvertegenwoordigers:

Or. en

Motivering

Leveraged buy-outs (LBO’s - met vreemd vermogen gefinancierde overnames) hebben vaak 
grote gevolgen voor bedrijven en werknemers. Daarom is het van essentieel belang dat 
werknemers geïnformeerd en geraadpleegd worden.

Amendement 1366
Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28 – lid 1 - alinea 3 - inleidend gedeelte

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij niet-beursgenoteerde ondernemingen 
stelt de BAB de volgende informatie ter 
beschikking van de betrokken niet-
beursgenoteerde onderneming, haar 

Bij niet-beursgenoteerde ondernemingen 
stelt het AB of de BAB de volgende 
informatie ter beschikking van de 
betrokken niet-beursgenoteerde 
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aandeelhouders, hun aandeelhouders en 
werknemersvertegenwoordigers:

onderneming, haar aandeelhouders, hun 
aandeelhouders en 
werknemersvertegenwoordigers:

Or. en

Motivering

Leveraged buy-outs (LBO’s - met vreemd vermogen gefinancierde overnames) hebben vaak 
grote gevolgen voor bedrijven en werknemers. Daarom is het van essentieel belang dat 
werknemers geïnformeerd en geraadpleegd worden.

Amendement 1367
Bernd Lange

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28 – lid 1 – alinea 3 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de identiteit van de BAB die hetzij 
individueel hetzij in afspraak met andere 
BAB's de drempel van 30% heeft bereikt;

d) de identiteit van het AB of de BAB 
dat/die hetzij individueel hetzij in afspraak 
met andere BAB's de drempel van 25%
heeft bereikt;

Or. en

Motivering

Leveraged buy-outs (LBO’s - met vreemd vermogen gefinancierde overnames) hebben vaak 
grote gevolgen voor bedrijven en werknemers. Daarom is het van essentieel belang dat 
werknemers geïnformeerd en geraadpleegd worden.

Amendement 1368
Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28 – lid 1 – alinea 3 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de identiteit van de BAB die hetzij 
individueel hetzij in afspraak met andere 
BAB's de drempel van 30% heeft bereikt;

d) de identiteit van het AB of de BAB 
dat/die hetzij individueel hetzij in afspraak 
met andere BAB's de drempel van 25%
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heeft bereikt;

Or. en

Motivering

Leveraged buy-outs (LBO’s - met vreemd vermogen gefinancierde overnames) hebben vaak 
grote gevolgen voor bedrijven en werknemers. Daarom is het van essentieel belang dat 
werknemers geïnformeerd en geraadpleegd worden.

Amendement 1369
Pascal Canfin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28 – lid 1 – alinea 3 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de identiteit van de BAB die hetzij 
individueel hetzij in afspraak met andere 
BAB's de drempel van 30% heeft bereikt;

d) de identiteit van de BAB die hetzij 
individueel hetzij in afspraak met andere 
BAB’s een aanzienlijke of beheersende 
invloed heeft verworven;

Or. en

Motivering

Samenhang met vorige amendementen

Amendement 1370
Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28 – lid 1 – alinea 3 – letter d 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de identiteit van de BAB die hetzij 
individueel hetzij in afspraak met andere 
BAB's de drempel van 30% heeft bereikt;

d) de identiteit van de BAB die hetzij 
individueel hetzij in afspraak met andere 
BAB's een beheersende invloed heeft 
bereikt;

Or. en
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Motivering

‘Beheersende invloed’ moet worden gedefinieerd in overeenstemming met het 
vennootschapsrecht.

Amendement 1371
Wolf Klinz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28 – lid 1– alinea 3 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) het ontwikkelingsplan voor de niet-
beursgenoteerde onderneming;

Schrappen

Or. en

Motivering

Essentiële bedrijfsinformatie die de mededinging verstoort en tot een ongelijk speelveld leidt.

Amendement 1372
Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28 – lid 1– alinea 3 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) het ontwikkelingsplan voor de niet-
beursgenoteerde onderneming;

Schrappen

Or. en

Motivering

Het is niet gepast BAB’s die een beheersende invloed verwerven te vragen gevoelige 
handelsinformatie vrij te geven.
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Amendement 1373
Pascal Canfin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28 – lid 1– alinea 3 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) het ontwikkelingsplan voor de niet-
beursgenoteerde onderneming;

e) voor AB’s die een beheersende invloed 
hebben en gebruikmaken van 
hefboomfinanciering, het 
ontwikkelingsplan voor de niet-
beursgenoteerde onderneming;

Or. en

Motivering

De vereisten moeten in verhouding zijn met het niveau van zeggenschap en hangen eveneens 
af van het feit of er al dan niet wordt gebruikgemaakt van hefboomfinanciering.

Amendement 1374
Bernd Lange

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28 – lid 1 – alinea 3 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) het beleid om belangenconflicten, en met 
name belangenconflicten tussen de niet-
beursgenoteerde onderneming en de BAB, 
te voorkomen en te beheren;

f) het beleid om belangenconflicten, en met 
name belangenconflicten tussen de niet-
beursgenoteerde onderneming en het AB of
de BAB, te voorkomen en te beheren;

Or. en

Motivering

Leveraged buy-outs (LBO’s - met vreemd vermogen gefinancierde overnames) hebben vaak 
grote gevolgen voor bedrijven en werknemers. Daarom is het van essentieel belang dat 
werknemers geïnformeerd en geraadpleegd worden.
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Amendement 1375
Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28 – lid 1 – alinea 3 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) het beleid om belangenconflicten, en met 
name belangenconflicten tussen de niet-
beursgenoteerde onderneming en de BAB, 
te voorkomen en te beheren;

f) het beleid om belangenconflicten, en met 
name belangenconflicten tussen de niet-
beursgenoteerde onderneming en het AB of
de BAB, te voorkomen en te beheren;

Or. en

Motivering

Leveraged buy-outs (LBO’s - met vreemd vermogen gefinancierde overnames) hebben vaak 
grote gevolgen voor bedrijven en werknemers. Daarom is het van essentieel belang dat 
werknemers geïnformeerd en geraadpleegd worden.

Amendement 1376
Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28 – lid 1 – alinea 3 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) het beleid inzake de externe en interne 
communicatie van de uitgevende 
instelling of niet-beursgenoteerde 
onderneming, met name wat het personeel 
betreft.

Schrappen

Or. en
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Amendement 1377
Pascal Canfin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28 – lid 1 – alinea 3 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) het beleid inzake de externe en interne 
communicatie van de uitgevende instelling 
of niet-beursgenoteerde onderneming, met 
name wat het personeel betreft. 

g) voor AB’s die een beheersende invloed 
hebben en gebruikmaken van 
hefboomfinanciering, het beleid inzake de 
externe en interne communicatie van de 
uitgevende instelling, met name wat het 
personeel betreft. 

Or. en

Motivering

De vereisten moeten in verhouding zijn met het niveau van zeggenschap en hangen eveneens 
af van het feit of er al dan niet wordt gebruikgemaakt van hefboomfinanciering.

Amendement 1378
Bernd Lange

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28 – lid 1 – alinea 3 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g bis) de mogelijke gevolgen voor 
werknemers van kwesties die verband 
houden met de bedrijfsstrategie en het 
personeelsbeleid.

Or. en

Motivering

Leveraged buy-outs (LBO’s - met vreemd vermogen gefinancierde overnames) hebben vaak 
grote gevolgen voor bedrijven en werknemers. Daarom is het van essentieel belang dat 
werknemers geïnformeerd en geraadpleegd worden.
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Amendement 1379
Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28 – lid 1 – alinea 3 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g bis) de mogelijke gevolgen voor 
werknemers van kwesties die verband 
houden met de bedrijfsstrategie en het
personeelsbeleid.

Or. en

Motivering

Leveraged buy-outs (LBO’s - met vreemd vermogen gefinancierde overnames) hebben vaak 
grote gevolgen voor bedrijven en werknemers. Daarom is het van essentieel belang dat 
werknemers geïnformeerd en geraadpleegd worden.

Amendement 1380
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Het inlichten, conform lid 1, van de 
werknemersvertegenwoordigers of van de 
werknemers zelf wordt geregeld door 
Richtlijn 2001/23/EG van de Raad van 
12 maart 2001 inzake de onderlinge 
aanpassing van de wetgevingen der 
lidstaten betreffende het behoud van de 
rechten van de werknemers bij overgang 
van ondernemingen, vestigingen of 
onderdelen van ondernemingen of 
vestigingen1.
1 PB L 82 van 22.3.2001, blz. 16.

Or. en
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Amendement 1381
Wolf Klinz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie stelt 
uitvoeringsmaatregelen vast voor: Schrappen

a) de nadere inhoud van de informatie die 
uit hoofde van lid 1 wordt verstrekt;
b) de wijze waarop de informatie wordt 
gecommuniceerd.
Deze maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn beogen te 
wijzigen door haar aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de in artikel 49, lid 3, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.

Or. en

Amendement 1382
Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie stelt 
uitvoeringsmaatregelen vast voor:

2. De Commissie kan conform de 
artikelen 49 bis, 49 ter en 49 quater met 
behulp van gedelegeerde handelingen
maatregelen vaststellen voor:

a) de nadere inhoud van de informatie die 
uit hoofde van lid 1 wordt verstrekt;

a) de nadere inhoud van de informatie die 
uit hoofde van lid 1 wordt verstrekt;

b) de wijze waarop de informatie wordt 
gecommuniceerd.

b) de wijze waarop de informatie wordt 
gecommuniceerd.

Deze maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn beogen te 
wijzigen door haar aan te vullen, worden 
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vastgesteld volgens de in artikel 49, lid 3, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.

Or. en

Motivering

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

Amendement 1383
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de nadere inhoud van de informatie die 
uit hoofde van lid 1 wordt verstrekt;

a) de nadere inhoud van de informatie die 
uit hoofde van dit artikel wordt verstrekt;

Or. en

Amendement 1384
Bernd Lange

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28 - lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Wanneer een AB of BAB het punt 
heeft bereikt waarop het/hij 
controlerechten kan uitoefenen, moet de 
doelonderneming de vertegenwoordigers 
van haar personeel, of indien die er niet 
zijn, haar werknemers zelf uitvoerig en 
tijdig over de overname informeren door 
hen alle relevante documentatie voor te 
leggen waarnaar in artikel 9, lid 5, van 
richtlijn 2004/25/EG verwezen wordt, op 
voorwaarde dat en in die mate dat het 
functioneren van het bedrijf niet in 
gevaar wordt gebracht. 
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Or. en

Motivering

Leveraged buy-outs (LBO) hebben vaak grote gevolgen voor bedrijven en werknemers. 
Daarom is het van essentieel belang dat werknemers geïnformeerd en geraadpleegd worden.

Amendement 1385
Bernd Lange

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 28 bis
Openbaarmaking
1. De BAB stelt de doelonderneming 
binnen 20 werkdagen in kennis van:
a) de met de overname beoogde 
doelstellingen;
b) het geproduceerde kapitaal voor de 
overname. 
De doelonderneming maakt deze 
informatie openbaar.
2. De doelonderneming informeert de 
vertegenwoordigers van haar personeel, 
of indien die er niet zijn, haar 
werknemers zelf zonder uitstel over het 
vermelde in lid 1.

Or. en

Motivering

Leveraged buy-outs (LBO) hebben vaak grote gevolgen voor bedrijven en werknemers. 
Daarom is het van essentieel belang dat werknemers geïnformeerd en geraadpleegd worden.
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Amendement 1386
Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 28 bis
Openbaarmaking
1. De BAB stelt de doelonderneming 
binnen 20 werkdagen in kennis van:
a) de met de overname beoogde 
doelstellingen;
b) het geproduceerde kapitaal voor de 
overname. 
De doelonderneming maakt deze 
informatie openbaar.
2. De doelonderneming informeert de 
vertegenwoordigers van haar personeel, 
of indien die er niet zijn, haar 
werknemers zelf zonder uitstel over het 
vermelde in lid 1.

Or. en

Motivering

Leveraged buy-outs (LBO) hebben vaak grote gevolgen voor bedrijven en werknemers. 
Daarom is het van essentieel belang dat werknemers geïnformeerd en geraadpleegd worden.

Amendement 1387
Bernd Lange

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 28 ter
Sancties
1. De lidstaten zorgen ervoor dat om het 
even welke beslissing van de BAB en/of de 
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doelonderneming die een ernstige 
overtreding vormt van de in de artikelen 
27, 28 en 28 bis vermelde voorschriften 
inzake inlichting en openbaarmaking, 
geen juridische gevolgen heeft. De 
juridische gevolgen kunnen pas 
plaatsvinden wanneer de BAB en/of de 
doelonderneming aan zijn/haar 
verplichtingen heeft voldaan, of, als dit 
niet langer mogelijk is, wanneer de 
overtreding naar behoren is rechtgezet, in 
overeenstemming met de regelingen en 
procedures die de lidstaten zullen 
vaststellen.
2. Ernstige overtredingen, in het kader 
van lid 1, omvatten in het bijzonder:
a) de personeelsvertegenwoordigers totaal 
niet inlichten vooraleer een besluit wordt 
genomen; en 
b) belangrijke informatie achterhouden of 
onjuiste informatie verschaffen, met als 
gevolg dat de uitoefening van het recht op 
informatie ineffectief wordt.

Or. en

Motivering

Uit ervaring blijkt dat veel grote ondernemingen liever een boete betalen dan dat ze de 
voorschriften inzake inlichting naleven.

Amendement 1388
Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 28 ter
Sancties
1. De lidstaten zorgen ervoor dat om het 
even welke beslissing van de BAB en/of de 
doelonderneming die een ernstige 
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overtreding vormt van de in de artikelen 
27, 28 en 28 bis vermelde voorschriften 
inzake inlichting en openbaarmaking, 
geen juridische gevolgen heeft. De 
juridische gevolgen kunnen pas 
plaatsvinden wanneer de BAB en/of de 
doelonderneming aan zijn/haar 
verplichtingen heeft voldaan, of, als dit 
niet langer mogelijk is, wanneer de 
overtreding naar behoren is rechtgezet, in 
overeenstemming met de regelingen en 
procedures die de lidstaten zullen 
vaststellen.
2. Ernstige overtredingen, in het kader 
van lid 1, omvatten in het bijzonder:
a) de personeelsvertegenwoordigers totaal 
niet inlichten vooraleer een besluit wordt 
genomen; of 
b) belangrijke informatie achterhouden of 
onjuiste informatie verschaffen, met als 
gevolg dat de uitoefening van het recht op 
informatie ineffectief wordt.

Or. en

Motivering

Uit ervaring blijkt dat veel grote ondernemingen liever een boete betalen dan dat ze de 
voorschriften inzake voorlichting naleven.

Amendement 1389
José Manuel García-Margallo y Marfil, Iñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegaín

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 29

Bijzondere bepalingen inzake het 
jaarverslag van AB's die een beheersende 
invloed in uitgevende instellingen of niet-
beursgenoteerde ondernemingen 

Schrappen
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uitoefenen
De lidstaten zorgen ervoor dat BAB's de 
bij lid 2 voorgeschreven informatie voor 
elk door hen beheerd AB opnemen in het 
in artikel 19 bedoelde jaarverslag.
Het AB-jaarverslag bevat voor elke 
uitgevende instelling en niet-
beursgenoteerde onderneming waarin het 
AB heeft belegd, de volgende aanvullende 
informatie:
a) wat de operationele en financiële 
ontwikkelingen betreft, een overzicht van 
de inkomsten en winst per 
bedrijfssegment, een verklaring over de 
ontwikkeling van de activiteiten en 
financiële situatie van de onderneming, 
een analyse van de verwachte verdere 
ontwikkeling van de activiteiten en 
financiële situatie, en een verslag over de 
gebeurtenissen van betekenis die in het 
boekjaar hebben plaatsgevonden;
b) wat de financiële en andere risico's 
betreft, ten minste de financiële risico's 
van de kapitaalstructuur;
(c ) wat personeelszaken betreft, het 
personeelsverloop, beëindigingen van 
dienstverband en werving van nieuw 
personeel;
d) een overzicht van belangrijke 
afstotingen van activa.
Voorts bevat het AB-jaarverslag voor elke 
uitgevende instelling waarin het AB een 
beheersende invloed heeft verworven, de 
bij artikel 46 bis, lid 1, onder f), van 
Vierde Richtlijn 78/660/EEG van de Raad 
van 25 juli 1978 op de grondslag van 
artikel 54, lid 3, sub g), van het Verdrag 
betreffende de jaarrekening van bepaalde 
vennootschapsvormen1 voorgeschreven 
informatie, alsmede een overzicht van de 
kapitaalstructuur als bedoeld in artikel 
10, lid 1, onder a) en d), van 
Richtlijn 2004/25/EG.
                                               
1 PB L 222 van 14.8.1978, blz. 11.
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Voor elke niet-beursgenoteerde 
onderneming waarin het AB een 
beheersende invloed heeft verworven, 
geeft het AB-verslag een overzicht van de 
beheerregelingen en de informatie 
voorgeschreven bij artikel 3, onder b), c), 
en e) tot en met h), van Tweede Richtlijn 
77/91/EEG van de Raad van 13 december 
1976 strekkende tot het coördineren van 
de waarborgen welke in de lidstaten 
worden verlangd van de vennootschappen 
in de zin van artikel 58, tweede alinea, 
van het Verdrag, om de belangen te 
beschermen zowel van de deelnemers in 
deze vennootschappen als van derden met 
betrekking tot de oprichting van de 
naamloze vennootschap, alsook de 
instandhouding en wijziging van haar 
kapitaal, zulks ten einde die waarborgen 
gelijkwaardig te maken1.
De BAB verstrekt bij elk door hem 
beheerd AB waarvoor hij aan de vereisten 
van deze afdeling is onderworpen, aan 
alle werknemersvertegenwoordigers van 
de in artikel 26, lid 1, bedoelde 
onderneming in kwestie binnen de in 
artikel 19, lid 1, genoemde periode de in 
lid 2 bedoelde informatie.
4. De Commissie stelt 
uitvoeringsmaatregelen vast voor de 
nadere inhoud van de informatie die uit 
hoofde van de leden 1 en 2 moet worden 
verstrekt.
Deze maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn beogen te 
wijzigen door haar aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de in artikel 49, lid 3, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.

Or. en

                                                                                                                                                  
1 PB L 26 van 31.1.1977, blz. 1.
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Motivering

The provisions of Art. 26 to 30 should apply as a matter on a consistent basis to all those 
acquiring the relevant size of holding, and not just to AIFM and the undertakings in which 
they invest. Any concerns there may be regarding transparency, or the interests of employees 
and stakeholders in the business, apply equally to the activities of all types of controller of an 
EU company, not just to situations involving AIFM. Any disclosure obligations should be 
applied in a general Company Law Directive on a consistent basis, rather than 
disadvantaging AIFM and the companies in which they invest.

Amendement 1390
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 29

Bijzondere bepalingen inzake het 
jaarverslag van AB's die een beheersende 
invloed in uitgevende instellingen of niet-
beursgenoteerde ondernemingen 
uitoefenen
De lidstaten zorgen ervoor dat BAB's de 
bij lid 2 voorgeschreven informatie voor 
elk door hen beheerd AB opnemen in het 
in artikel 19 bedoelde jaarverslag.
Het AB-jaarverslag bevat voor elke 
uitgevende instelling en niet-
beursgenoteerde onderneming waarin het 
AB heeft belegd, de volgende aanvullende 
informatie:
a) wat de operationele en financiële 
ontwikkelingen betreft, een overzicht van 
de inkomsten en winst per 
bedrijfssegment, een verklaring over de 
ontwikkeling van de activiteiten en 
financiële situatie van de onderneming, 
een analyse van de verwachte verdere 
ontwikkeling van de activiteiten en 

Schrappen

                                               
1 PB L 222 van 14.8.1978, blz. 11.
2 PB L 26 van 31.1.1977, blz. 1.
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financiële situatie, en een verslag over de 
gebeurtenissen van betekenis die in het 
boekjaar hebben plaatsgevonden;
b) wat de financiële en andere risico's 
betreft, ten minste de financiële risico's 
van de kapitaalstructuur;
c ) wat personeelszaken betreft, het 
personeelsverloop, beëindigingen van 
dienstverband en werving van nieuw 
personeel;
d) een overzicht van belangrijke 
afstotingen van activa.
Voorts bevat het AB-jaarverslag voor elke 
uitgevende instelling waarin het AB een 
beheersende invloed heeft verworven, de 
bij artikel 46 bis, lid 1, onder f), van 
Vierde Richtlijn 78/660/EEG van de Raad 
van 25 juli 1978 op de grondslag van 
artikel 54, lid 3, sub g), van het Verdrag 
betreffende de jaarrekening van bepaalde 
vennootschapsvormen1 voorgeschreven 
informatie, alsmede een overzicht van de 
kapitaalstructuur als bedoeld in artikel 
10, lid 1, onder a) en d), van 
Richtlijn 2004/25/EG.
Voor elke niet-beursgenoteerde 
onderneming waarin het AB een 
beheersende invloed heeft verworven, 
geeft het AB-verslag een overzicht van de 
beheerregelingen en de informatie 
voorgeschreven bij artikel 3, onder b), c), 
en e) tot en met h), van Tweede Richtlijn 
77/91/EEG van de Raad van 13 december 
1976 strekkende tot het coördineren van 
de waarborgen welke in de lidstaten 
worden verlangd van de vennootschappen 
in de zin van artikel 58, tweede alinea, 
van het Verdrag, om de belangen te 
beschermen zowel van de deelnemers in 
deze vennootschappen als van derden met 
betrekking tot de oprichting van de 
naamloze vennootschap, alsook de 
instandhouding en wijziging van haar 
kapitaal, zulks ten einde die waarborgen 
gelijkwaardig te maken2.
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3. De BAB verstrekt bij elk door hem 
beheerd AB waarvoor hij aan de vereisten 
van deze afdeling is onderworpen, aan 
alle werknemersvertegenwoordigers van 
de in artikel 26, lid 1, bedoelde 
onderneming in kwestie binnen de in 
artikel 19, lid 1, genoemde periode de in 
lid 2 bedoelde informatie.
4. De Commissie stelt 
uitvoeringsmaatregelen vast voor de 
nadere inhoud van de informatie die uit 
hoofde van de leden 1 en 2 moet worden 
verstrekt.
Deze maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn beogen te 
wijzigen door haar aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de in artikel 49, lid 3, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.

Or. en

Motivering

The provisions of Articles 26 to 30 should apply as a matter on a consistent basis to all those 
acquiring the relevant size of holding, and not just to AIFM and the undertakings in which 
they invest. Any concerns there may be regarding transparency, or the interests of employees 
and stakeholders in the business, apply equally to the activities of all types of controller of an 
EU company, not just to situations involving AIFM. Accordingly any disclosure obligations 
should be applied in a general Company Law Directive on a consistent basis, rather than 
disadvantaging AIFM and the companies in which they invest.

Amendement 1391
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 29

Bijzondere bepalingen inzake het 

Schrappen
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jaarverslag van AB's die een beheersende 
invloed in uitgevende instellingen of niet-
beursgenoteerde ondernemingen 
uitoefenen
De lidstaten zorgen ervoor dat BAB's de 
bij lid 2 voorgeschreven informatie voor 
elk door hen beheerd AB opnemen in het 
in artikel 19 bedoelde jaarverslag.
Het AB-jaarverslag bevat voor elke 
uitgevende instelling en niet-
beursgenoteerde onderneming waarin het 
AB heeft belegd, de volgende aanvullende 
informatie:
a) wat de operationele en financiële 
ontwikkelingen betreft, een overzicht van 
de inkomsten en winst per 
bedrijfssegment, een verklaring over de 
ontwikkeling van de activiteiten en 
financiële situatie van de onderneming, 
een analyse van de verwachte verdere 
ontwikkeling van de activiteiten en 
financiële situatie, en een verslag over de 
gebeurtenissen van betekenis die in het 
boekjaar hebben plaatsgevonden;
b) wat de financiële en andere risico's 
betreft, ten minste de financiële risico's 
van de kapitaalstructuur;
c)  wat personeelszaken betreft, het 
personeelsverloop, beëindigingen van 
dienstverband en werving van nieuw 
personeel;
d) een overzicht van belangrijke 
afstotingen van activa.
Voorts bevat het AB-jaarverslag voor elke 
uitgevende instelling waarin het AB een 
beheersende invloed heeft verworven, de 
bij artikel 46 bis, lid 1, onder f), van 
Vierde Richtlijn 78/660/EEG van de Raad 
van 25 juli 1978 op de grondslag van 
artikel 54, lid 3, sub g), van het Verdrag 
betreffende de jaarrekening van bepaalde 
vennootschapsvormen1 voorgeschreven 
informatie, alsmede een overzicht van de 
                                               
1 PB L 222 van 14.8.1978, blz. 11.
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kapitaalstructuur als bedoeld in artikel 
10, lid 1, onder a) en d), van 
Richtlijn 2004/25/EG.
Voor elke niet-beursgenoteerde 
onderneming waarin het AB een 
beheersende invloed heeft verworven, 
geeft het AB-verslag een overzicht van de 
beheerregelingen en de informatie 
voorgeschreven bij artikel 3, onder b), c), 
en e) tot en met h), van Tweede Richtlijn 
77/91/EEG van de Raad van 13 december 
1976 strekkende tot het coördineren van 
de waarborgen welke in de lidstaten 
worden verlangd van de vennootschappen 
in de zin van artikel 58, tweede alinea, 
van het Verdrag, om de belangen te 
beschermen zowel van de deelnemers in 
deze vennootschappen als van derden met 
betrekking tot de oprichting van de 
naamloze vennootschap, alsook de 
instandhouding en wijziging van haar 
kapitaal, zulks ten einde die waarborgen 
gelijkwaardig te maken1.
3. De BAB verstrekt bij elk door hem 
beheerd AB waarvoor hij aan de vereisten 
van deze afdeling is onderworpen, aan 
alle werknemersvertegenwoordigers van 
de in artikel 26, lid 1, bedoelde 
onderneming in kwestie binnen de in 
artikel 19, lid 1, genoemde periode de in 
lid 2 bedoelde informatie.
4. De Commissie stelt 
uitvoeringsmaatregelen vast voor de 
nadere inhoud van de informatie die uit 
hoofde van de leden 1 en 2 moet worden 
verstrekt.
Deze maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn beogen te 
wijzigen door haar aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de in artikel 49, lid 3, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.

                                                                                                                                                  
1 PB L 26 van 31.1.1977, blz. 1.
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Or. en

Motivering

Alleen een globale aanpak kan voorkomen dat de mededinging wordt verstoord tussen 
marktdeelnemers die wel en die niet onder deze richtlijn vallen. Bekendmakingsverplichtingen 
moeten dan ook gelden voor alle vormen van eigendom, door wijziging van de EU-richtlijnen 
inzake het vennootschapsrecht.

Amendement 1392
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 29

Bijzondere bepalingen inzake het 
jaarverslag van AB's die een beheersende 
invloed in uitgevende instellingen of niet-
beursgenoteerde ondernemingen 
uitoefenen
De lidstaten zorgen ervoor dat BAB's de 
bij lid 2 voorgeschreven informatie voor 
elk door hen beheerd AB opnemen in het 
in artikel 19 bedoelde jaarverslag.
Het AB-jaarverslag bevat voor elke 
uitgevende instelling en niet-
beursgenoteerde onderneming waarin het 
AB heeft belegd, de volgende aanvullende 
informatie:
a) wat de operationele en financiële 
ontwikkelingen betreft, een overzicht van 
de inkomsten en winst per 
bedrijfssegment, een verklaring over de 
ontwikkeling van de activiteiten en 
financiële situatie van de onderneming, 
een analyse van de verwachte verdere 
ontwikkeling van de activiteiten en 
financiële situatie, en een verslag over de 

Schrappen

                                               
1 PB L 222 van 14.8.1978, blz. 11.
2 PB L 26 van 31.1.1977, blz. 1.
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gebeurtenissen van betekenis die in het 
boekjaar hebben plaatsgevonden;
b) wat de financiële en andere risico's 
betreft, ten minste de financiële risico's 
van de kapitaalstructuur;
c) wat personeelszaken betreft, het 
personeelsverloop, beëindigingen van 
dienstverband en werving van nieuw 
personeel;
d) een overzicht van belangrijke 
afstotingen van activa.
Voorts bevat het AB-jaarverslag voor elke 
uitgevende instelling waarin het AB een 
beheersende invloed heeft verworven, de 
bij artikel 46 bis, lid 1, onder f), van 
Vierde Richtlijn 78/660/EEG van de Raad 
van 25 juli 1978 op de grondslag van 
artikel 54, lid 3, sub g), van het Verdrag 
betreffende de jaarrekening van bepaalde 
vennootschapsvormen1 voorgeschreven 
informatie, alsmede een overzicht van de 
kapitaalstructuur als bedoeld in artikel 
10, lid 1, onder a) en d), van 
Richtlijn 2004/25/EG.
Voor elke niet-beursgenoteerde 
onderneming waarin het AB een 
beheersende invloed heeft verworven, 
geeft het AB-verslag een overzicht van de 
beheerregelingen en de informatie 
voorgeschreven bij artikel 3, onder b), c), 
en e) tot en met h), van Tweede Richtlijn 
77/91/EEG van de Raad van 13 december 
1976 strekkende tot het coördineren van 
de waarborgen welke in de lidstaten 
worden verlangd van de vennootschappen 
in de zin van artikel 58, tweede alinea, 
van het Verdrag, om de belangen te 
beschermen zowel van de deelnemers in 
deze vennootschappen als van derden met 
betrekking tot de oprichting van de 
naamloze vennootschap, alsook de 
instandhouding en wijziging van haar 
kapitaal, zulks ten einde die waarborgen 
gelijkwaardig te maken2.
3. De BAB verstrekt bij elk door hem 
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beheerd AB waarvoor hij aan de vereisten 
van deze afdeling is onderworpen, aan 
alle werknemersvertegenwoordigers van 
de in artikel 26, lid 1, bedoelde 
onderneming in kwestie binnen de in 
artikel 19, lid 1, genoemde periode de in 
lid 2 bedoelde informatie.
4. De Commissie stelt 
uitvoeringsmaatregelen vast voor de 
nadere inhoud van de informatie die uit 
hoofde van de leden 1 en 2 moet worden 
verstrekt.
Deze maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn beogen te 
wijzigen door haar aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de in artikel 49, lid 3, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.

Or. en

Motivering

De bekendmakingsverplichtingen voor private-equitybeheerders in de artikelen 26 t/m 30 van 
het voorstel leveren geen relevante bijdrage aan het toezicht op systeemrisico’s. Deze 
bekendmakingsverplichtingen worden immers al in andere EU-richtlijnen behandeld of zijn 
nauwelijks toe te passen (bijvoorbeeld de verplichting het ontwikkelingsplan voor een niet-
beursgenoteerde onderneming bekend te maken, wat ernstige gevolgen kan hebben voor de 
vertrouwelijkheid en andere economische informatie). Bovendien gelden deze verplichtingen 
niet voor alle marktdeelnemers wier activiteiten een systeemrisico kunnen inhouden.

Amendement 1393
Wolf Klinz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 29 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijzondere bepalingen inzake het 
jaarverslag van AB's die een beheersende 
invloed in uitgevende instellingen of niet-
beursgenoteerde ondernemingen 
uitoefenen

Bijzondere bepalingen inzake het 
jaarverslag van AB's die een beheersende 
invloed in niet-beursgenoteerde 
ondernemingen uitoefenen
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Or. en

Amendement 1394
Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 29 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat BAB's de 
bij lid 2 voorgeschreven informatie voor 
elk door hen beheerd AB opnemen in het 
in artikel 19 bedoelde jaarverslag.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat AB’s en
BAB's de bij lid 2 voorgeschreven 
informatie voor elk door hen beheerd AB 
opnemen in het in artikel 19 bedoelde 
jaarverslag.

Or. en

Amendement 1395
Bernd Lange

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 29 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat BAB's de 
bij lid 2 voorgeschreven informatie voor 
elk door hen beheerd AB opnemen in het 
in artikel 19 bedoelde jaarverslag.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat AB’s en
BAB's de bij lid 2 voorgeschreven 
informatie voor elk door hen beheerd AB 
opnemen in het in artikel 19 bedoelde 
jaarverslag.

Or. en

Motivering

Een actief beheerde private equity-portefeuille, waarmee aan snel tempo wordt belegd en 
verkocht, houdt meer risico’s in voor de werknemers.
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Amendement 1396
Pascal Canfin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 29 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het AB-jaarverslag bevat voor elke 
uitgevende instelling en niet-
beursgenoteerde onderneming waarin het 
AB heeft belegd, de volgende aanvullende 
informatie:

2. Het AB-jaarverslag bevat voor elke 
uitgevende instelling en niet-
beursgenoteerde onderneming waarin het 
AB een beheersende invloed heeft, de 
volgende aanvullende informatie:

Or. en

Motivering

De vereisten moeten in verhouding zijn met het niveau van zeggenschap.

Amendement 1397
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 29 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het AB-jaarverslag bevat voor elke 
uitgevende instelling en niet-
beursgenoteerde onderneming waarin het 
AB heeft belegd, de volgende aanvullende 
informatie:

2. Het AB-jaarverslag bevat voor elke 
uitgevende instelling en niet-
beursgenoteerde onderneming waarin een 
BAB een beheersende invloed uitoefent in 
de zin van artikel 28, de volgende 
aanvullende informatie:

Or. en
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Amendement 1398
Wolf Klinz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 29 – lid 2 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het AB-jaarverslag bevat voor elke 
uitgevende instelling en niet-
beursgenoteerde onderneming waarin het 
AB heeft belegd, de volgende aanvullende 
informatie:

2. Het AB-jaarverslag bevat voor elke 
uitgevende instelling en niet-
beursgenoteerde onderneming waarin het 
AB een beheersende invloed heeft 
verworven, de volgende aanvullende 
informatie:

Or. en

Amendement 1399
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 29 – lid 2 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) wat de operationele en financiële 
ontwikkelingen betreft, een overzicht van 
de inkomsten en winst per bedrijfssegment, 
een verklaring over de ontwikkeling van de 
activiteiten en financiële situatie van de 
onderneming, een analyse van de 
verwachte verdere ontwikkeling van de 
activiteiten en financiële situatie, en een 
verslag over de gebeurtenissen van 
betekenis die in het boekjaar hebben 
plaatsgevonden;

a) wat de operationele en financiële 
ontwikkelingen betreft, een overzicht van 
de inkomsten en winst per bedrijfssegment, 
een verklaring over de ontwikkeling van de 
activiteiten en financiële situatie van de 
onderneming, een analyse van de 
verwachte verdere ontwikkeling van de 
activiteiten en financiële situatie, en een 
verslag over de gebeurtenissen van 
betekenis die in het boekjaar hebben 
plaatsgevonden en over de onderzoeks- en 
ontwikkelingsinspanningen;

Or. en
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Amendement 1400
Wolf Klinz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 29 – lid 2 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) wat de operationele en financiële 
ontwikkelingen betreft, een overzicht van 
de inkomsten en winst per bedrijfssegment, 
een verklaring over de ontwikkeling van de 
activiteiten en financiële situatie van de 
onderneming, een analyse van de 
verwachte verdere ontwikkeling van de 
activiteiten en financiële situatie, en een 
verslag over de gebeurtenissen van 
betekenis die in het boekjaar hebben 
plaatsgevonden;

a) wat de operationele en financiële 
ontwikkelingen betreft, een overzicht van 
de inkomsten en winst per bedrijfssegment, 
een verklaring over de ontwikkeling van de 
activiteiten en financiële situatie van de 
onderneming, en een verslag over de 
gebeurtenissen van betekenis die in het 
boekjaar hebben plaatsgevonden;

Or. en

Amendement 1401
Pascal Canfin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 29 – lid 2 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) wat de operationele en financiële 
ontwikkelingen betreft, een overzicht van 
de inkomsten en winst per bedrijfssegment, 
een verklaring over de ontwikkeling van de 
activiteiten en financiële situatie van de 
onderneming, een analyse van de 
verwachte verdere ontwikkeling van de 
activiteiten en financiële situatie, en een 
verslag over de gebeurtenissen van 
betekenis die in het boekjaar hebben 
plaatsgevonden;

a) wat betreft de operationele en financiële 
ontwikkelingen, de kapitaalstructuur, 
kapitaaluitgaven en onderzoeks- en 
ontwikkelingsuitgaven, een overzicht van 
de inkomsten en winst per bedrijfssegment, 
een verklaring over de ontwikkeling van de 
activiteiten en financiële situatie van de 
onderneming, een analyse van de 
verwachte verdere ontwikkeling van de 
activiteiten en financiële situatie, en een 
verslag over de gebeurtenissen van 
betekenis die in het boekjaar hebben 
plaatsgevonden;

Or. en
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Motivering

Deze elementen zijn belangrijk om de impact van het toezicht door het AB te beoordelen.

Amendement 1402
Wolf Klinz 

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 29 – lid 2 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) wat de financiële en andere risico's 
betreft, ten minste de financiële risico's 
van de kapitaalstructuur;

Schrappen

Or. en

Amendement 1403
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 29 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) wat personeelszaken betreft, het 
personeelsverloop, beëindigingen van 
dienstverband en werving van nieuw 
personeel;

c) wat personeelszaken betreft, het 
personeelsverloop, beëindigingen van 
dienstverband en werving van nieuw 
personeel, beloningsbeleid en andere 
arbeidsvoorwaarden;

Or. en

Motivering

Het is noodzakelijk een duidelijk beeld te hebben van het gebruik van private equity in 
verband met onder meer onderzoeks- en ontwikkelingsinspanningen, personeelsbeleid, 
arbeidsvoorwaarden, afstoting van activa, milieu, aankoopfinanciering, vergoedingspakket 
voor beheerders, aankoop- en verkoopprijs en bedrijfsvestigingen. Deze informatie wordt 
soms op vrijwillige basis door de sector zelf verstrekt, maar is niet consistent, onvolledig en 
onbetrouwbaar.
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Amendement 1404
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 29 – lid 2 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) een overzicht van belangrijke 
afstotingen van activa.

d) een overzicht van gerealiseerde, 
lopende of geplande belangrijke 
afstotingen van activa;

Or. en

Amendement 1405
Bernd Lange

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 29 – lid 2 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) een overzicht van belangrijke 
afstotingen van activa.

d) een overzicht van belangrijke 
afstotingen van activa en de jaaromzet van 
de activa.

Or. en

Motivering

Een actief beheerde private equity-portefeuille, waarmee aan snel tempo wordt belegd en 
verkocht, houdt meer risico’s in voor de werknemers.

Amendement 1406
Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 29 – lid 2 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) een overzicht van belangrijke 
afstotingen van activa.

d) een overzicht van belangrijke 
afstotingen van activa en de jaaromzet van 
de activa.
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Or. en

Motivering

Een actief beheerde private equity-portefeuille, waarmee aan snel tempo wordt belegd en 
verkocht, houdt meer risico’s in voor de werknemers.

Amendement 1407
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 29 – lid 2 – alinea 1 – letter d bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) het milieubeleid; 

Or. en

Motivering

Volledige informatie hierover is vereist voor ondernemingen waarover BAB’s zeggenschap 
hebben. 

Amendement 1408
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 29 – lid 2 – alinea 1 – letter d ter (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d ter) de financiering van de verwerving
en het plan voor herfinanciering na de 
verwerving;

Or. en

Motivering

Volledige informatie hierover is vereist voor ondernemingen waarover BAB’s zeggenschap 
hebben. 
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Amendement 1409
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 29 – lid 2 – alinea 1 – letter d quater (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d quater) vergoedingspakket voor 
beheerders;

Or. en

Motivering

Volledige informatie hierover is vereist voor ondernemingen waarover BAB’s zeggenschap 
hebben. 

Amendement 1410
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 29 – lid 2 – alinea 1 – letter d quinquies (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d quinquies) verwervings- en 
verkoopprijs;

Or. en

Motivering

Volledige informatie hierover is vereist voor ondernemingen waarover BAB’s zeggenschap 
hebben. 

Amendement 1411
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 29 – lid 2 – alinea 1 – letter d sexies (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d sexies) belangrijke wijzigingen aan de 
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bedrijfsvestigingslocaties van de 
uitgevende instelling of privé-
onderneming.

Or. en

Motivering

Volledige informatie hierover is vereist voor ondernemingen waarover BAB’s zeggenschap 
hebben. 

Amendement 1412
Wolf Klinz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 29 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorts bevat het AB-jaarverslag voor elke 
uitgevende instelling waarin het AB een 
beheersende invloed heeft verworven, de 
bij artikel 46 bis, lid 1, onder f), van 
Vierde Richtlijn 78/660/EEG van de Raad 
van 25 juli 1978 op de grondslag van 
artikel 54, lid 3, sub g), van het Verdrag 
betreffende de jaarrekening van bepaalde 
vennootschapsvormen voorgeschreven 
informatie1, alsmede een overzicht van de 
kapitaalstructuur als bedoeld in artikel 
10, lid 1, onder a) en d), van 
Richtlijn 2004/25/EG.

Schrappen

Or. en

                                               
1 PB L 222 van 14.8.1978, blz. 11.



AM\807997NL.doc 161/178 PE439.134v03-00

NL

Amendement 1413
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 29 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorts bevat het AB-jaarverslag voor elke 
uitgevende instelling waarin het AB een 
beheersende invloed heeft verworven, de 
bij artikel 46 bis, lid 1, onder f), van 
Vierde Richtlijn 78/660/EEG van de Raad 
van 25 juli 1978 op de grondslag van 
artikel 54, lid 3, sub g), van het Verdrag 
betreffende de jaarrekening van bepaalde 
vennootschapsvormen voorgeschreven
informatie1, alsmede een overzicht van de 
kapitaalstructuur als bedoeld in artikel 
10, lid 1, onder a) en d), van 
Richtlijn 2004/25/EG.

Voorts bevat het AB-jaarverslag voor elke 
uitgevende instelling waarin een BAB een 
beheersende invloed uitoefent in de zin 
van artikel 28, de volgende informatie:

a) de samenstelling en werkwijze van de 
bestuurlijke instanties en beheers- en 
controle-instanties en van de commissies 
van deze instanties; alsmede 
b) een overzicht van de kapitaalstructuur, 
inclusief effecten die niet zijn toegelaten 
tot de handel op een gereglementeerde 
markt in een lidstaat, indien toepasselijk 
met een vermelding van de verschillende 
aandelenklassen en voor elke 
aandelenklasse de aan de aandelen 
verbonden rechten en verplichtingen 
alsook het percentage van de aandelen in 
het totale aandelenkapitaal, en voorts 
gedetailleerde informatie over de houders 
van effecten met bijzondere 
controlerechten en een beschrijving van 
deze rechten.

Or. en

                                               
1 PB L 222 van 14.8.1978, blz. 11.
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Motivering

Dit amendement wijzigt de inhoud van de de richtlijn niet, het bevat enkel een samenvatting 
van de artikelen waarnaar eerder verwezen wordt.

Amendement 1414
Wolf Klinz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 29 – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor elke niet-beursgenoteerde 
onderneming waarin het AB een 
beheersende invloed heeft verworven, 
geeft het AB-verslag een overzicht van de 
beheerregelingen en de informatie 
voorgeschreven bij artikel 3, onder b), c), 
en e) tot en met h), van Tweede Richtlijn 
77/91/EEG van de Raad van 13 december 
1976 strekkende tot het coördineren van 
de waarborgen welke in de lidstaten 
worden verlangd van de vennootschappen 
in de zin van artikel 58, tweede alinea, 
van het Verdrag, om de belangen te 
beschermen zowel van de deelnemers in 
deze vennootschappen als van derden met 
betrekking tot de oprichting van de 
naamloze vennootschap, alsook de 
instandhouding en wijziging van haar 
kapitaal, zulks ten einde die waarborgen 
gelijkwaardig te maken1.

Schrappen

Or. en

                                               
1 PB L 26 van 31.1.1977, blz. 1.
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Amendement 1415
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 29 – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor elke niet-beursgenoteerde 
onderneming waarin het AB een 
beheersende invloed heeft verworven, 
geeft het AB-verslag een overzicht van de 
beheerregelingen en de informatie 
voorgeschreven bij artikel 3, onder b), c), 
en e) tot en met h), van Tweede Richtlijn 
77/91/EEG van de Raad van 13 december 
1976 strekkende tot het coördineren van 
de waarborgen welke in de lidstaten 
worden verlangd van de vennootschappen 
in de zin van artikel 58, tweede alinea, 
van het Verdrag, om de belangen te 
beschermen zowel van de deelnemers in 
deze vennootschappen als van derden met 
betrekking tot de oprichting van de 
naamloze vennootschap, alsook de 
instandhouding en wijziging van haar 
kapitaal, zulks ten einde die waarborgen 
gelijkwaardig te maken1.

Voor elke niet-beursgenoteerde 
onderneming waarin een BAB een 
beheersende invloed uitoefent in de zin 
van artikel 28, geeft het AB-verslag een 
overzicht van de volgende
beheerregelingen en informatie:

a) de nominale waarde van de geplaatste 
aandelen en, ten minste eenmaal per jaar, 
het aantal van deze aandelen;
b) het aantal geplaatste aandelen zonder 
nominale waarde, indien de nationale 
wetgeving de uitgifte van zulke aandelen 
toestaat;
c) in geval van verscheidene 
aandelenklassen, de onder a) en b) 
beschreven informatie voor elke 
aandelenklasse en de rechten die aan de 
aandelen van elke klasse verbonden zijn;
d) of de aandelen op naam of aan toonder 
luiden, indien de nationale wetgeving in 
deze twee vormen voorziet, alsmede alle 
bepalingen inzake de omwisseling 

                                               
1 PB L 26 van 31.1.1977, blz. 1.
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daarvan, tenzij de wijze waarop deze 
plaatsvindt bij de wet is geregeld;
e) het bedrag van het geplaatste kapitaal 
dat gestort is bij de oprichting van de 
onderneming of op het ogenblik waarop 
zij toestemming verkrijgt om haar 
werkzaamheden aan te vangen;
f) de nominale waarde van de aandelen 
of, indien een nominale waarde ontbreekt, 
het aantal aandelen dat tegen inbreng 
anders dan in geld is uitgegeven, alsmede 
de aard van deze inbreng en de naam van 
de inbrenger; 

Or. en

Motivering

Dit amendement wijzigt de inhoud van de de richtlijn niet, het bevat enkel een samenvatting 
van de artikelen waarnaar eerder verwezen wordt.

Amendement 1416
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 29 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De BAB verstrekt bij elk door hem 
beheerd AB waarvoor hij aan de vereisten 
van deze afdeling is onderworpen, aan alle 
werknemersvertegenwoordigers van de in 
artikel 26, lid 1, bedoelde onderneming in 
kwestie binnen de in artikel 19, lid 1, 
genoemde periode de in lid 2 bedoelde 
informatie.

3. De BAB verstrekt voor elk door hem 
beheerd AB waarvoor hij aan de vereisten 
van deze afdeling is onderworpen, aan alle 
werknemersvertegenwoordigers van de in 
artikel 26, lid 1, bedoelde onderneming in 
kwestie, aan de bevoegde instantie van de 
BAB en aan de bevoegde instantie van de 
lidstaat waar de uitgevende instelling of 
de niet-beursgenoteerde onderneming 
gevestigd is, binnen de in artikel 19, lid 1, 
genoemde periode de in lid 2 bedoelde 
informatie.

Or. en
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Motivering

Met het oog op volledige transparantie moet het jaarverslag van het AB dat een beheersende 
invloed uitoefent op ondernemingen, ingediend worden bij de bevoegde instanties zodat deze 
controle kunnen uitoefenen en statistieken kunnen opstellen.

Amendement 1417
Bernd Lange

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 29 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De BAB verstrekt bij elk door hem 
beheerd AB waarvoor hij aan de vereisten 
van deze afdeling is onderworpen, aan alle 
werknemersvertegenwoordigers van de in 
artikel 26, lid 1, bedoelde onderneming in 
kwestie binnen de in artikel 19, lid 1, 
genoemde periode de in lid 2 bedoelde 
informatie.

3. AB’s die aan deze afdeling onderworpen 
zijn, verstrekken aan alle 
werknemersvertegenwoordigers van de in 
artikel 26, lid 1, bedoelde onderneming in 
kwestie binnen de in artikel 19, lid 1, 
genoemde periode de in lid 2 bedoelde 
informatie. Hetzelfde doet ook de BAB die 
dergelijke AB’s beheert, en wel voor elk 
van deze AB’s.

Or. en

Amendement 1418
Wolf Klinz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 29 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie stelt 
uitvoeringsmaatregelen vast voor de 
nadere inhoud van de informatie die uit 
hoofde van de leden 1 en 2 moet worden 
verstrekt.

Schrappen

Deze maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn beogen te 
wijzigen door haar aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de in artikel 49, lid 3, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
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toetsing.

Or. en

Amendement 1419
Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 29 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie stelt
uitvoeringsmaatregelen vast voor de 
nadere inhoud van de informatie die uit 
hoofde van de leden 1 en 2 moet worden 
verstrekt.

4. De Commissie kan conform de 
artikelen 49 bis, 49 ter en 49 quater met 
behulp van gedelegeerde handelingen 
maatregelen vaststellen voor de nadere 
inhoud van de informatie die uit hoofde 
van de leden 1 en 2 moet worden verstrekt.

Deze maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn beogen te 
wijzigen door haar aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de in artikel 49, lid 3, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.

Or. en

Motivering

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

Amendement 1420
Pascal Canfin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 29 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 29 bis
Specifieke bepalingen betreffende de 
inlichting van werknemers van 
ondernemingen waarin een AB een 
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beheersende invloed uitoefent

Wanneer een AB met behulp van 
hefboomfinanciering een beheersende 
invloed heeft verworven in een niet-
beursgenoteerde onderneming, komt de 
BAB binnen twee maanden na de 
verwerving bijeen met de 
werknemersvertegenwoordigers of, bij 
ontstentenis van dergelijke 
vertegenwoordigers, met de werknemers 
zelf. Tijdens deze bijeenkomst wordt onder 
andere het ontwikkelingsplan van de niet-
beursgenoteerde onderneming 
geëvalueerd en worden de mogelijke 
gevolgen van de verwerving door het AB 
voor de werknemers besproken.
Na de verwerving komt de BAB ten minste 
één keer per jaar bijeen met de 
werknemersvertegenwoordigers of, bij 
ontstentenis van dergelijke 
vertegenwoordigers, met de werknemers 
zelf, om de in het jaarverslag van het AB 
opgenomen informatie betreffende de 
verworven onderneming te bespreken.

Or. en

Motivering

Werknemersvertegenwoordigers moeten in contact kunnen treden met de BAB aangezien de 
lening die het AB aangegaan is om de onderneming te kopen, bepalend is voor de strategie 
van de verworven onderneming.

Amendement 1421
Pascal Canfin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 29 ter – lid 1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 29 ter
Specifieke bepalingen voor AB’s die 
deelnemen aan de algemene vergadering 
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van beursgenoteerde bedrijven
1. AB’s die beleggen in beursgenoteerde 
bedrijven moeten hun aandelen ten 
minste twee maanden lang houden om te 
kunnen gebruikmaken van de eraan 
verbonden stemrechten in de algemene 
vergadering van deze beursgenoteerde 
ondernemingen.

Or. en

Motivering

Er moet worden vermeden dat kortetermijnbeleggers de langetermijnstrategie van 
beursgenoteerde ondernemingen kunnen beïnvloeden.

Amendement 1422
Pascal Canfin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 29 ter – lid 2 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Stemrechten in een beursgenoteerde 
onderneming die verbonden zijn aan door 
AB’s gehouden geleende aandelen, 
kunnen niet gebruikt worden in de 
algemene vergadering van deze 
beursgenoteerde onderneming.

Or. en

Motivering

Geleende aandelen mogen niet het recht verlenen de langetermijnstrategie van 
beursgenoteerde ondernemingen te beïnvloeden.
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Amendement 1423
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 29 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 29 quater
Specifieke bepalingen betreffende het 
afstoten van waarde
1. Wanneer een BAB die een beheersende 
invloed heeft in de zin van artikel 28 op 
een uitgevende instelling of een niet-
beursgenoteerde onderneming, zich wil
ontdoen van een wezenlijk deel van de 
activa van de onderneming, zijn de 
volgende beginselen van toepassing: 
a) De wettelijke vertegenwoordigers van 
zowel de uitgevende instelling of de niet-
beursgenoteerde onderneming als het AB 
leggen een verklaring af met betrekking 
tot de reden voor de afstoting en attesteren 
na rijp beraad dat de voorgestelde 
afstoting bij hun weten en overtuiging in 
het beste belang is van de uitgevende 
instelling of de niet-beursgenoteerde 
onderneming. Deze verklaring wordt 
opgenomen in het jaarverslag.
b) Indien de voorgestelde verkoop 
gekoppeld wordt aan een afbetaling van 
de voor de verwerving aangegane schuld, 
moeten de 
werknemersvertegenwoordigers van de 
uitgevende instelling of de niet-
beursgenoteerde onderneming hierover 
worden ingelicht en geraadpleegd.
c) Indien de uitgevende instelling of de 
niet-beursgenoteerde onderneming 
insolvabel wordt als gevolg van de 
verkoop, wordt de BAB voor alle gevolgen 
hiervan aansprakelijk gesteld.
2. Wanneer een BAB een beheersende 
invloed uitoefent in de zin van artikel 28 
op een uitgevende instelling of een niet-
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beursgenoteerde onderneming, wordt de 
wettelijke vertegenwoordiger van de 
uitgevende instelling of de niet-
beursgenoteerde onderneming verzocht 
om in het jaarverslag te verklaren dat alle 
uitgaande kapitaalstromen 
(beheersvergoedingen inbegrepen) op 
lange termijn in het belang zijn van de 
uitgevende instelling of de niet-
beursgenoteerde onderneming.
3. De Commissie stelt overeenkomstig de 
artikelen 49 bis, 49 ter en 49 quater, 
gedelegeerde handelingen vast ter nadere 
bepaling van de inhoud van de 
verklaringen die uit hoofde van de leden 1 
en 2 moeten worden afgelegd en ter 
bepaling van de voorwaarden waaronder 
de BAB krachtens lid 1aansprakelijk kan 
worden gesteld.

Or. en

Motivering

It is well known that asset stripping is motivated by the need to repay a portion of the 
acquisition debt. It may impair the target company’s ability to develop and in some cases, 
lead to insolvency. It should thus be appropriately controlled. To this effect, in the event a 
company under private equity control wishes to sell company assets in any material respect, 
the management of both the target company and the AIF should issue a statement as to why 
the sale is implemented and certifying that the proposed sale is in the best interest of the 
target company. Second, in the event the proposed sale is connected to a repayment of the 
acquisition debt, the employees of the target company should be informed and consulted, 
through the workers’ council when there is one. Third, in the event the company becomes 
insolvent after the asset stripping, the private equity firm should be held liable.  More 
generally, management of companies under LBO should be required to issue a statement that 
capital outflows (including management fees paid) is in the long term interest of the company.
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Amendement 1424
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 29 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 29 quinquies
Specifieke bepalingen betreffende de 
hefboomfinanciering van ondernemingen 
of uitgevende instellingen na verwerving
1. Naast de in artikel 29 quater 
vastgelegde beperkingen mag een BAB 
die een beheersende invloed uitoefent in 
de zin van artikel 28 op een uitgevende 
instelling of een niet-beursgenoteerde 
onderneming, de hefboomfinanciering 
waarvan deze uitgevende instelling of 
niet-beursgenoteerde onderneming 
gebruikmaakt in verband met een aan het 
AB of een van diens 
dochterondernemingen betaalde 
distributie, niet met meer dan 20% 
verhogen in vergelijking met de situatie 
vóór de verwerving indien de 
hefboomfinanciering van de uitgevende 
instelling of niet-beursgenoteerde 
onderneming in kwestie als gevolg van 
deze verhoging meer dan anderhalf keer 
zo groot is als de gemiddelde 
hefboomfinanciering die in de 
desbetreffende sector gebruikelijk is, of 
indien de hefboomfinanciering van de 
uitgevende instelling of niet-
beursgenoteerde onderneming drie keer 
zo hoog is als de waarde van haar 
aandelenkapitaal.
2. De Commissie stelt overeenkomstig de 
artikelen 49 bis, 49 ter en 49 quater 
gedelegeerde handelingen vast met 
betrekking tot hefboomfinanciering, 
distributie, gemiddelde 
hefboomfinanciering in de sector en 
methoden. 



PE439.134v03-00 172/178 AM\807997NL.doc

NL

Or. en

Motivering

Het is alom geweten dat een toename van de schuldenlast in samenhang met distributies aan 
aandeelhouders doorgaans veroorzaakt wordt door de noodzaak om een deel van de voor de 
verwerving aangegane schuld terug te betalen. Dit kan het vermogen van de doelonderneming 
om zich verder te ontwikkelen in het gedrang brengen en kan in sommige gevallen leiden tot 
insolvabiliteit. Afdoende controle is bijgevolg noodzakelijk. Hiertoe moet een veiligheidsnet 
worden ingesteld, gebaseerd op ondubbelzinnige regels en cijfers, dat bovenop de in 
artikel 29 bis voorziene bescherming komt.

Amendement 1425
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 29 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 29 sexies
Specifieke bepalingen betreffende de 
vastleggingsperiode
1. Wanneer een BAB via een AB een 
beheersende invloed uitoefent in de zin 
van artikel 28 op een uitgevende instelling 
of een niet-beursgenoteerde onderneming, 
mag deze uitgevende instelling of niet-
beursgenoteerde onderneming geen 
distributie betalen aan dit AB of aan een 
van diens dochterondernemingen, noch 
direct, noch indirect, die meer bedraagt 
dan 50% van de waarde van de 
oorspronkelijke belegging van de AB in 
de uitgevende instelling of niet-
beursgenoteerde onderneming, gedurende 
een periode die afloopt op de vijfde 
verjaardag van de afronding van de 
belegging of op de datum waarop de 
belangen van het AB in de uitgevende 
instelling of niet-beursgenoteerde 
onderneming worden verkocht, indien dit 
eerder plaatsvindt.
2. De Commissie stelt overeenkomstig de 
artikelen 49 bis, 49 ter en 49 quater 
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gedelegeerde handelingen vast ter 
uitvoering van lid 1.

Or. en

Motivering

Het is alom geweten dat de verkoop van activa (asset stripping) gebeurt om een deel van de 
voor de verwerving aangegane schuld terug te betalen Dit kan het vermogen van de 
doelonderneming om zich verder te ontwikkelen in het gedrang brengen en kan in sommige 
gevallen leiden tot insolvabiliteit. Afdoende controle is bijgevolg noodzakelijk. Hiertoe moet 
50% van de waarde van de belegging in elke onderneming in de portefeuille vastgelegd 
worden gedurende een periode van vijf jaar, of tot de verkoop van de onderneming in kwestie, 
indien deze eerder plaatsvindt.

Amendement 1426
José Manuel García-Margallo y Marfil, Iñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegaín

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 30 Schrappen
Bijzondere bepalingen inzake 
ondernemingen waarvan de aandelen niet 
meer tot de handel op een 
gereglementeerde markt worden 
toegelaten 
Wanneer de aandelen van een uitgevende 
instelling na een verwerving van ten
minste 30% van de stemrechten van deze 
instelling niet meer worden toegelaten tot 
de handel op een gereglementeerde markt, 
blijft zij, gerekend vanaf de dag waarop zij 
de gereglementeerde markt heeft verlaten, 
nog twee jaar lang voldoen aan haar 
verplichtingen uit hoofde van 
Richtlijn 2004/109/EG.

Or. en

Motivering

De bepalingen van de artikelen 26 t/m 30 gelden meer in het algemeen voor allen die een 
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significante deelneming verwerven, en niet alleen voor BAB’s en de ondernemingen waarin 
zij beleggen. De zorgen over de transparantie of de belangen van werknemers en 
aandeelhouders in het bedrijf gelden net zo goed de activiteiten van alle andere 
marktdeelnemers die een EU-onderneming controleren, en niet alleen die van BAB’s. 
Bekendmakingsverplichtingen moeten worden vastgelegd in een algemene richtlijn 
vennootschaprecht en mogen niet alleen worden opgelegd aan BAB’s en de bedrijven waarin 
zij beleggen.

Amendement 1427
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 30 Schrappen
Bijzondere bepalingen inzake 
ondernemingen waarvan de aandelen niet 
meer tot de handel op een 
gereglementeerde markt worden 
toegelaten 
Wanneer de aandelen van een uitgevende 
instelling na een verwerving van ten 
minste 30% van de stemrechten van deze 
instelling niet meer worden toegelaten tot 
de handel op een gereglementeerde markt, 
blijft zij, gerekend vanaf de dag waarop zij 
de gereglementeerde markt heeft verlaten, 
nog twee jaar lang voldoen aan haar 
verplichtingen uit hoofde van 
Richtlijn 2004/109/EG.

Or. en

Motivering

De bepalingen van de artikelen 26 t/m 30 gelden voor allen die een significante deelneming 
verwerven, en niet alleen voor BAB’s en de ondernemingen waarin zij beleggen. De zorgen 
over de transparantie of de belangen van werknemers en aandeelhouders in het bedrijf gelden 
net zo goed de activiteiten van alle andere beleggers die een EU-onderneming controleren, 
niet alleen die van BAB’s. Bekendmakingsverplichtingen moeten worden vastgelegd in een 
algemene richtlijn vennootschaprecht.
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Amendement 1428
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 30 Schrappen
Bijzondere bepalingen inzake 
ondernemingen waarvan de aandelen niet 
meer tot de handel op een 
gereglementeerde markt worden 
toegelaten 
Wanneer de aandelen van een uitgevende 
instelling na een verwerving van ten 
minste 30% van de stemrechten van deze 
instelling niet meer worden toegelaten tot 
de handel op een gereglementeerde markt, 
blijft zij, gerekend vanaf de dag waarop zij 
de gereglementeerde markt heeft verlaten, 
nog twee jaar lang voldoen aan haar 
verplichtingen uit hoofde van 
Richtlijn 2004/109/EG.

Or. en

Motivering

Alleen een globale aanpak kan voorkomen dat de mededinging wordt verstoord tussen 
marktdeelnemers die wel en die niet onder deze richtlijn vallen. Bekendmakingsverplichtingen 
moeten dan ook gelden voor alle vormen van eigendom, door wijziging van de EU-richtlijnen 
inzake het vennootschapsrecht.

Amendement 1429
Wolf Klinz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 30 Schrappen
Bijzondere bepalingen inzake 
ondernemingen waarvan de aandelen niet 
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meer tot de handel op een 
gereglementeerde markt worden 
toegelaten 
Wanneer de aandelen van een uitgevende 
instelling na een verwerving van ten 
minste 30% van de stemrechten van deze 
instelling niet meer worden toegelaten tot 
de handel op een gereglementeerde markt, 
blijft zij, gerekend vanaf de dag waarop zij 
de gereglementeerde markt heeft verlaten, 
nog twee jaar lang voldoen aan haar 
verplichtingen uit hoofde van 
Richtlijn 2004/109/EG.

Or. en

Amendement 1430
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 30 Schrappen
Bijzondere bepalingen inzake 
ondernemingen waarvan de aandelen niet 
meer tot de handel op een 
gereglementeerde markt worden 
toegelaten 
Wanneer de aandelen van een uitgevende 
instelling na een verwerving van ten 
minste 30% van de stemrechten van deze 
instelling niet meer worden toegelaten tot 
de handel op een gereglementeerde markt, 
blijft zij, gerekend vanaf de dag waarop zij 
de gereglementeerde markt heeft verlaten, 
nog twee jaar lang voldoen aan haar 
verplichtingen uit hoofde van 
Richtlijn 2004/109/EG.

Or. en
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Amendement 1431
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 30 Schrappen
Bijzondere bepalingen inzake 
ondernemingen waarvan de aandelen niet 
meer tot de handel op een 
gereglementeerde markt worden 
toegelaten 
Wanneer de aandelen van een uitgevende
instelling na een verwerving van ten 
minste 30% van de stemrechten van deze 
instelling niet meer worden toegelaten tot 
de handel op een gereglementeerde markt, 
blijft zij, gerekend vanaf de dag waarop zij 
de gereglementeerde markt heeft verlaten, 
nog twee jaar lang voldoen aan haar 
verplichtingen uit hoofde van 
Richtlijn 2004/109/EG.

Or. en

Motivering

De bekendmakingsverplichtingen voor private-equitybeheerders in de artikelen 26 t/m 30 van 
het voorstel leveren geen relevante bijdrage aan het toezicht op systeemrisico’s. Deze 
bekendmakingsverplichtingen worden immers al in andere EU-richtlijnen behandeld of zijn 
nauwelijks toe te passen (bijvoorbeeld de verplichting het ontwikkelingsplan voor een niet-
beursgenoteerde onderneming bekend te maken, wat ernstige gevolgen kan hebben voor de 
vertrouwelijkheid en andere economische informatie). Bovendien gelden deze verplichtingen 
niet voor alle marktdeelnemers wier activiteiten een systeemrisico kunnen inhouden.

Amendement 1432
Pascal Canfin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de aandelen van een uitgevende Wanneer de aandelen van een uitgevende 
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instelling na een verwerving van ten 
minste 30% van de stemrechten van deze 
instelling niet meer worden toegelaten tot 
de handel op een gereglementeerde markt, 
blijft zij, gerekend vanaf de dag waarop zij 
de gereglementeerde markt heeft verlaten, 
nog twee jaar lang voldoen aan haar 
verplichtingen uit hoofde van 
Richtlijn 2004/109/EG.

instelling na de verwerving van een 
beheersende invloed in deze instelling niet 
meer worden toegelaten tot de handel op 
een gereglementeerde markt, blijft zij, 
gerekend vanaf de dag waarop zij de 
gereglementeerde markt heeft verlaten, nog 
twee jaar lang voldoen aan haar 
verplichtingen uit hoofde van 
Richtlijn 2004/109/EG.

Or. en

Motivering

Samenhang met vorige amendementen.


