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Ändringsförslag 1184
Pascal Canfin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Kapitel V – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Skyldigheter vid förvaltning av särskilda 
slag av AIF-fonder

Skyldigheter för särskilda slag av 
AIF-fonder

Or. en

Motivering

Skyldigheterna gäller AIF-fonder.

Ändringsförslag 1185
Pascal Canfin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Kapitel V – avsnitt 1 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

SKYLDIGHETER VID FÖRVALTNING 
AV AIF-FONDER MED HÄVSTÅNG

SKYLDIGHETER FÖR AIF-FONDER 
MED HÄVSTÅNG

Or. en

Motivering

Skyldigheterna gäller AIF-fonder.
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Ändringsförslag 1186
Syed Kamall

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 22 utgår
Tillämpningsområde

Detta avsnitt ska endast tillämpas på 
AIF-förvaltare som förvaltar en eller flera 
AIF-fonder som systematiskt i hög grad 
utnyttjar hävstång. 
AIF-förvaltare ska varje kvartal bedöma 
om AIF-fonder systematiskt utnyttjar 
hävstång i hög grad och underrätta de 
behöriga myndigheterna om detta.
Vid tillämpningen av andra stycket ska en 
AIF-förvaltare anses systematiskt utnyttja 
hävstång i hög grad om den samlade 
utnyttjade hävstången från alla källor 
under två av de senaste fyra kvartalen 
överstigit värdet av AIF-fondens egna 
kapital.

Or. en

Ändringsförslag 1187
Sari Essayah

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 22 utgår
Tillämpningsområde

Detta avsnitt ska endast tillämpas på 
AIF-förvaltare som förvaltar en eller flera 
AIF-fonder som systematiskt i hög grad 
utnyttjar hävstång. 
AIF-förvaltare ska varje kvartal bedöma 
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om AIF-fonder systematiskt utnyttjar 
hävstång i hög grad och underrätta de 
behöriga myndigheterna om detta.
Vid tillämpningen av andra stycket ska en 
AIF-förvaltare anses systematiskt utnyttja 
hävstång i hög grad om den samlade
utnyttjade hävstången från alla källor 
under två av de senaste fyra kvartalen 
överstigit värdet av AIF-fondens egna 
kapital.

Or. en

Ändringsförslag 1188
Gay Mitchell

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 22 utgår
Tillämpningsområde

Detta avsnitt ska endast tillämpas på 
AIF-förvaltare som förvaltar en eller flera 
AIF-fonder som systematiskt i hög grad 
utnyttjar hävstång. 
AIF-förvaltare ska varje kvartal bedöma 
om AIF-fonder systematiskt utnyttjar 
hävstång i hög grad och underrätta de 
behöriga myndigheterna om detta.
Vid tillämpningen av andra stycket ska en 
AIF-förvaltare anses systematiskt utnyttja 
hävstång i hög grad om den samlade 
utnyttjade hävstången från alla källor 
under två av de senaste fyra kvartalen 
överstigit värdet av AIF-fondens egna 
kapital.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag återspeglar ändringsförslagen i det svenska ordförandeskapets 
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kompromissförslag som vi anser ska följas.

Ändringsförslag 1189
Olle Schmidt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 22 utgår
Tillämpningsområde

Detta avsnitt ska endast tillämpas på 
AIF-förvaltare som förvaltar en eller flera 
AIF-fonder som systematiskt i hög grad 
utnyttjar hävstång. 
AIF-förvaltare ska varje kvartal bedöma 
om AIF-fonder systematiskt utnyttjar 
hävstång i hög grad och underrätta de 
behöriga myndigheterna om detta.
Vid tillämpningen av andra stycket ska en 
AIF-förvaltare anses systematiskt utnyttja 
hävstång i hög grad om den samlade 
utnyttjade hävstången från alla källor 
under två av de senaste fyra kvartalen 
överstigit värdet av AIF-fondens egna 
kapital.

Or. en

Motivering

Hävstång kan ha olika betydelse i olika fonder, och det finns många olika sätt att beräkna 
denna. Eftersom det inte finns någon metod för att beräkna hävstång är definitionen 
”hävstång i hög grad” utan mening.
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Ändringsförslag 1190
Pascal Canfin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 22 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta avsnitt ska endast tillämpas på 
AIF-förvaltare som förvaltar en eller flera
AIF-fonder som systematiskt i hög grad
utnyttjar hävstång.

Detta avsnitt ska endast tillämpas på 
AIF-fonder som utnyttjar hävstång och 
som investerar på europeiska marknader 
och vars förvaltade tillgångar, inbegripet 
sådana som förvärvats med utnyttjande av 
hävstång, överskrider tröskelvärdet
100 miljoner EUR.

Or. en

Motivering

Små AIF-fonder utgör ingen systemrisk. Då det är svårt att definiera ett systematiskt 
utnyttjande av hävstång i hög grad bör denna begränsning tas bort.

Ändringsförslag 1191
Bernd Lange

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 22 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta avsnitt ska endast tillämpas på 
AIF-förvaltare som förvaltar en eller flera
AIF-fonder som systematiskt i hög grad 
utnyttjar hävstång. 

Detta avsnitt ska endast tillämpas på 
AIF-fonder som systematiskt i hög grad 
utnyttjar hävstång och AIF-förvaltare som 
förvaltar en eller flera sådana 
AIF-fonder. 

Or. en

Motivering

Se motivering under Rubriken. Även AIF-fonder bör omfattas av artiklarna 19–30 i direktivet.



PE439.134v03-00 8/169 AM\807997SV.doc

SV

Ändringsförslag 1192
Jürgen Klute

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 22 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta avsnitt ska endast tillämpas på 
AIF-förvaltare som förvaltar en eller flera
AIF-fonder som systematiskt i hög grad 
utnyttjar hävstång. 

Detta avsnitt ska endast tillämpas på 
AIF-fonder som systematiskt i hög grad 
utnyttjar hävstång och AIF-förvaltare som 
förvaltar en eller flera sådana 
AIF-fonder. 

Or. en

Motivering

Se motivering under Rubriken. Även AIF-fonder bör omfattas av artiklarna 19–30 i direktivet.

Ändringsförslag 1193
Derk Jan Eppink

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 22 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta avsnitt ska endast tillämpas på 
AIF-förvaltare som förvaltar en eller flera 
AIF-fonder som systematiskt i hög grad 
utnyttjar hävstång. 

Detta avsnitt ska endast tillämpas på 
AIF-förvaltare som förvaltar en eller flera 
AIF-fonder som är exponerade mot en 
hög systemrisk. 

Or. en

Motivering

Direktivet bör inriktas på systemrisk, där hävstång bara är en faktor. Risken med hävstång 
bör endast bedömas i kombination med bakomliggande investeringsstrategi, 
riskhanteringsförfaranden och den omfattning i vilken en fonds exponeringar är effektivt 
säkrade.
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Ändringsförslag 1194
Wolf Klinz, Carl Haglund

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 22 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

AIF-förvaltare ska varje kvartal bedöma 
om AIF-fonder systematiskt utnyttjar 
hävstång i hög grad och underrätta de 
behöriga myndigheterna om detta.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1195
Pascal Canfin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 22 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

AIF-förvaltare ska varje kvartal bedöma 
om AIF-fonder systematiskt utnyttjar 
hävstång i hög grad och underrätta de 
behöriga myndigheterna om detta.

utgår

Or. en

Motivering

Små AIF-fonder utgör ingen systemrisk. Då det är svårt att definiera ett systematiskt 
utnyttjande av hävstång i hög grad bör denna begränsning tas bort.

Ändringsförslag 1196
Bernd Lange

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 22 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

AIF-förvaltare ska varje kvartal bedöma 
om AIF-fonder systematiskt utnyttjar 
hävstång i hög grad och underrätta de 

AIF-fonder och AIF-förvaltare ska varje 
kvartal bedöma om AIF-fonderna
systematiskt utnyttjar hävstång i hög grad 
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behöriga myndigheterna om detta. och underrätta de behöriga myndigheterna 
om detta.

Or. en

Motivering

Se motivering under Rubriken. Även AIF-fonder bör omfattas av artiklarna 19–30 i direktivet.

Ändringsförslag 1197
Jürgen Klute

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 22 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

AIF-förvaltare ska varje kvartal bedöma 
om AIF-fonder systematiskt utnyttjar 
hävstång i hög grad och underrätta de 
behöriga myndigheterna om detta.

AIF-fonder och AIF-förvaltare ska varje 
kvartal bedöma om AIF-fonderna
systematiskt utnyttjar hävstång i hög grad 
och underrätta de behöriga myndigheterna 
om detta.

Or. en

Motivering

Se motivering under Rubriken. Även AIF-fonder bör omfattas av artiklarna 19–30 i direktivet.

Ändringsförslag 1198
Derk Jan Eppink

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 22 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

AIF-förvaltare ska varje kvartal bedöma 
om AIF-fonder systematiskt utnyttjar 
hävstång i hög grad och underrätta de 
behöriga myndigheterna om detta.

AIF-förvaltare ska varje kvartal bedöma 
om AIF-fonder är exponerade mot en hög 
systemrisk och underrätta de behöriga 
myndigheterna om detta.

Or. en
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Motivering

Direktivet bör inriktas på systemrisk, där hävstång bara är en faktor. Risken med hävstång 
bör endast bedömas i kombination med bakomliggande investeringsstrategi, 
riskhanteringsförfaranden och den omfattning i vilken en fonds exponeringar är effektivt 
säkrade.

Ändringsförslag 1199
Wolf Klinz, Carl Haglund

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 22 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid tillämpningen av andra stycket ska en 
AIF-förvaltare anses systematiskt utnyttja 
hävstång i hög grad om den samlade 
utnyttjade hävstången från alla källor 
under två av de senaste fyra kvartalen
överstigit värdet av AIF-fondens egna 
kapital.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1200
Pascal Canfin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 22 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid tillämpningen av andra stycket ska en 
AIF-förvaltare anses systematiskt utnyttja 
hävstång i hög grad om den samlade 
utnyttjade hävstången från alla källor 
under två av de senaste fyra kvartalen 
överstigit värdet av AIF-fondens egna 
kapital.

utgår

Or. en
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Motivering

Små AIF-fonder utgör ingen systemrisk. Då det är svårt att definiera ett systematiskt 
utnyttjande av hävstång i hög grad bör denna begränsning tas bort.

Ändringsförslag 1201
Derk Jan Eppink

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 22 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid tillämpningen av andra stycket ska en 
AIF-förvaltare anses systematiskt utnyttja 
hävstång i hög grad om den samlade 
utnyttjade hävstången från alla källor 
under två av de senaste fyra kvartalen 
överstigit värdet av AIF-fondens egna 
kapital.

Vid tillämpningen av andra stycket kan en 
AIF-fond anses vara exponerad mot en 
hög systemrisk om den systematiskt 
utnyttjar hävstång i hög grad. Denna 
bedömning ska dock göras först efter att 
man har tagit hänsyn till AIF-fondens 
bakomliggande investeringsstrategi, 
riskhanteringsförfaranden och i vilken 
omfattning fondens exponeringar är 
effektivt säkrade.

Or. en

Motivering

Direktivet bör inriktas på systemrisk, där hävstång bara är en faktor. Risken med hävstång 
bör endast bedömas i kombination med bakomliggande investeringsstrategi, 
riskhanteringsförfaranden och den omfattning i vilken en fonds exponeringar är effektivt 
säkrade.

Ändringsförslag 1202
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 22 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid tillämpningen av andra stycket ska en 
AIF-förvaltare anses systematiskt utnyttja 
hävstång i hög grad om den samlade 
utnyttjade hävstången från alla källor under 

Vid tillämpningen av andra stycket ska en 
AIF-förvaltare anses systematiskt utnyttja 
hävstång i hög grad om den samlade 
utnyttjade bruttoeffekten av hävstången 
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två av de senaste fyra kvartalen överstigit 
värdet av AIF-fondens egna kapital.

från alla källor under två av de senaste fyra 
kvartalen överstigit värdet av AIF-fondens 
egna kapital.

Or. en

Ändringsförslag 1203
Wolf Klinz, Carl Haglund

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 23 utgår
Information till investerare

AIF-förvaltare som förvaltar AIF-fonder 
som systematiskt i hög grad utnyttjar 
hävstång ska för varje sådan AIF-fond
a) informera investerarna om den högsta 
grad av hävstång som de får utnyttja för 
de enskilda AIF-fonderna samt om 
eventuella rättigheter att återanvända 
säkerheter eller andra garantier som 
lämnats enligt hävstångsordningen, och 
b) en gång per kvartal informera 
investerarna om det totala beloppet för 
den hävstång som utnyttjats av varje 
AIF-fond under föregående kvartal.

Or. en

Motivering

Artikel 21 behandlar detta.
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Ändringsförslag 1204
Sari Essayah

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 23 utgår
Information till investerare

AIF-förvaltare som förvaltar AIF-fonder 
som systematiskt i hög grad utnyttjar 
hävstång ska för varje sådan AIF-fond
a) informera investerarna om den högsta 
grad av hävstång som de får utnyttja för 
de enskilda AIF-fonderna samt om 
eventuella rättigheter att återanvända 
säkerheter eller andra garantier som 
lämnats enligt hävstångsordningen, och 
b) en gång per kvartal informera 
investerarna om det totala beloppet för 
den hävstång som utnyttjats av varje 
AIF-fond under föregående kvartal.

Or. en

Ändringsförslag 1205
Gay Mitchell

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 23 utgår
Information till investerare

AIF-förvaltare som förvaltar AIF-fonder 
som systematiskt i hög grad utnyttjar 
hävstång ska för varje sådan AIF-fond
a) informera investerarna om den högsta 
grad av hävstång som de får utnyttja för 
de enskilda AIF-fonderna samt om 
eventuella rättigheter att återanvända 
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säkerheter eller andra garantier som 
lämnats enligt hävstångsordningen, och 
b) en gång per kvartal informera 
investerarna om det totala beloppet för 
den hävstång som utnyttjats av varje 
AIF-fond under föregående kvartal.

Or. en

Ändringsförslag 1206
Pascal Canfin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 23 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

AIF-förvaltare som förvaltar AIF-fonder 
som systematiskt i hög grad utnyttjar 
hävstång ska för varje sådan AIF-fond

AIF-fonder som utnyttjar hävstång ska

Or. en

Motivering

Överensstämmer med ändringsförslagen ovan.

Ändringsförslag 1207
Jürgen Klute

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 23 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

AIF-förvaltare som förvaltar AIF-fonder 
som systematiskt i hög grad utnyttjar 
hävstång ska för varje sådan AIF-fond

AIF-fonder som systematiskt i hög grad 
utnyttjar hävstång och AIF-förvaltare som 
förvaltar en eller flera sådana AIF-fonder 
ska

Or. en
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Motivering

Se motivering under Rubriken. Även AIF-fonder bör omfattas av artiklarna 19–30 i direktivet.

Ändringsförslag 1208
Bernd Lange

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 23 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

AIF-förvaltare som förvaltar AIF-fonder 
som systematiskt i hög grad utnyttjar 
hävstång ska för varje sådan AIF-fond

AIF-fonder som systematiskt i hög grad 
utnyttjar hävstång och AIF-förvaltare som 
förvaltar en eller flera sådana AIF-fonder 
ska

Or. en

Motivering

Se motivering under Rubriken. Även AIF-fonder bör omfattas av artiklarna 19–30 i direktivet.

Ändringsförslag 1209
Pascal Canfin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 23 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) informera investerarna om den högsta 
grad av hävstång som de får utnyttja för de 
enskilda AIF-fonderna samt om 
eventuella rättigheter att återanvända 
säkerheter eller andra garantier som 
lämnats enligt hävstångsordningen, och 

a) informera investerarna om den högsta 
grad av hävstång som AIF-fonderna får 
utnyttja samt om eventuella rättigheter att 
återanvända säkerheter eller andra 
garantier som lämnats enligt 
hävstångsordningen, och

Or. en

Motivering

Överensstämmer med ändringsförslagen ovan.
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Ändringsförslag 1210
Jürgen Klute

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 23 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) informera investerarna om den högsta 
grad av hävstång som de får utnyttja för de 
enskilda AIF-fonderna samt om 
eventuella rättigheter att återanvända 
säkerheter eller andra garantier som 
lämnats enligt hävstångsordningen, och

a) informera investerarna om den högsta 
grad av hävstång som får utnyttjas samt 
om eventuella rättigheter att återanvända 
säkerheter eller andra garantier som 
lämnats enligt hävstångsordningen, och 

Or. en

Motivering

Se motivering under Rubriken. Även AIF-fonder bör omfattas av artiklarna 19–30 i direktivet.

Ändringsförslag 1211
Bernd Lange

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 23 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) informera investerarna om den högsta 
grad av hävstång som de får utnyttja för de 
enskilda AIF-fonderna samt om 
eventuella rättigheter att återanvända 
säkerheter eller andra garantier som 
lämnats enligt hävstångsordningen, och

a) informera investerarna om den högsta 
grad av hävstång som får utnyttjas samt 
om eventuella rättigheter att återanvända 
säkerheter eller andra garantier som 
lämnats enligt hävstångsordningen, och

Or. en

Motivering

Se motivering under Rubriken. Även AIF-fonder bör omfattas av artiklarna 19–30 i direktivet.
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Ändringsförslag 1212
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 23 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) en gång per kvartal informera 
investerarna om det totala beloppet för den 
hävstång som utnyttjats av varje AIF-fond 
under föregående kvartal.

b) en gång per kvartal informera 
investerarna om det totala beloppet för den 
hävstång som utnyttjats av varje AIF-fond 
under föregående kvartal, de fem mest 
betydande utlånarna av penningmedel 
eller värdepapper och en uppdelning på 
hävstång genom lån av pengar eller 
värdepapper och hävstång som härrör 
från finansiella derivat.

Or. en

Motivering

Investerare bör ha en klar bild av de risker som de är exponerade mot, inbegripet 
motpartsrisk (vilket framgår av utlånaren av penningmedel och värdepapper).

Ändringsförslag 1213
Jürgen Klute

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 23 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) en gång per kvartal informera 
investerarna om det totala beloppet för den 
hävstång som utnyttjats av varje AIF-fond
under föregående kvartal.

b) en gång per kvartal informera 
investerarna om det totala beloppet för den 
hävstång som utnyttjats under föregående 
kvartal.

Or. en

Motivering

Se motivering under Rubriken. Även AIF-fonder bör omfattas av artiklarna 19–30 i direktivet.
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Ändringsförslag 1214
Pascal Canfin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 23 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) en gång per kvartal informera 
investerarna om det totala beloppet för den 
hävstång som utnyttjats av varje AIF-fond
under föregående kvartal.

b) en gång per kvartal informera 
investerarna om det totala beloppet för den 
hävstång som utnyttjats under föregående 
kvartal.

Or. en

Motivering

Överensstämmer med ändringsförslagen ovan.

Ändringsförslag 1215
Bernd Lange

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 23 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) en gång per kvartal informera 
investerarna om det totala beloppet för den 
hävstång som utnyttjats av varje AIF-fond
under föregående kvartal.

b) en gång per kvartal informera 
investerarna om det totala beloppet för den 
hävstång som utnyttjats under föregående 
kvartal.

Or. en

Motivering

Se motivering under Rubriken. Även AIF-fonder bör omfattas av artiklarna 19–30 i direktivet.
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Ändringsförslag 1216
Wolf Klinz, Carl Haglund

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 24 utgår
Rapportering till behöriga myndigheter

1. AIF-förvaltare som förvaltar en eller 
flera AIF-fonder som systematiskt i hög 
grad utnyttjar hävstång ska regelbundet 
lämna uppgift till de behöriga 
myndigheterna i sina hemmedlemsstater 
om den samlade nivån på hävstången i 
varje AIF-fond som de förvaltar med 
uppdelning på hävstång genom lån av 
kontanter eller värdepapper och hävstång 
som härrör från finansiella derivat.

AIF-förvaltarna ska även lämna 
identitetsuppgifter ska även lämnas för de 
fem mest betydande utlånarna av 
penningmedel eller värdepapper för varje 
AIF-fond som de förvaltar och uppgift om 
beloppen för den hävstång de tagit emot 
från var och en av dessa för var och en av 
de AIF-fonder de förvaltar.
2. Kommissionen får anta 
genomförandebestämmelser för att 
ytterligare specificera kraven på 
information om hävstång och hur ofta 
rapporter till de behöriga myndigheterna 
och information till investerarna ska 
lämnas.
Dessa åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar i detta direktiv genom att 
komplettera det, ska antas i enlighet med 
det föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel 49.3.

Or. en

Motivering

Artikel 21 behandlar detta.
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Ändringsförslag 1217
Syed Kamall

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 24 utgår
Rapportering till behöriga myndigheter

1. AIF-förvaltare som förvaltar en eller 
flera AIF-fonder som systematiskt i hög 
grad utnyttjar hävstång ska regelbundet 
lämna uppgift till de behöriga 
myndigheterna i sina hemmedlemsstater 
om den samlade nivån på hävstången i 
varje AIF-fond som de förvaltar med 
uppdelning på hävstång genom lån av 
kontanter eller värdepapper och hävstång 
som härrör från finansiella derivat.
AIF-förvaltarna ska även lämna 
identitetsuppgifter ska även lämnas för de 
fem mest betydande utlånarna av 
penningmedel eller värdepapper för varje 
AIF-fond som de förvaltar och uppgift om 
beloppen för den hävstång de tagit emot 
från var och en av dessa för var och en av 
de AIF-fonder de förvaltar.
2. Kommissionen får anta 
genomförandebestämmelser för att 
ytterligare specificera kraven på 
information om hävstång och hur ofta 
rapporter till de behöriga myndigheterna 
och information till investerarna ska 
lämnas.
Dessa åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar i detta direktiv genom att 
komplettera det, ska antas i enlighet med 
det föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel 49.3.

Or. en
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Ändringsförslag 1218
Sari Essayah

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 24 utgår
Rapportering till behöriga myndigheter

1. AIF-förvaltare som förvaltar en eller 
flera AIF-fonder som systematiskt i hög 
grad utnyttjar hävstång ska regelbundet 
lämna uppgift till de behöriga 
myndigheterna i sina hemmedlemsstater 
om den samlade nivån på hävstången i 
varje AIF-fond som de förvaltar med 
uppdelning på hävstång genom lån av 
kontanter eller värdepapper och hävstång 
som härrör från finansiella derivat.
AIF-förvaltarna ska även lämna 
identitetsuppgifter ska även lämnas för de 
fem mest betydande utlånarna av 
penningmedel eller värdepapper för varje 
AIF-fond som de förvaltar och uppgift om 
beloppen för den hävstång de tagit emot 
från var och en av dessa för var och en av 
de AIF-fonder de förvaltar.
2. Kommissionen får anta 
genomförandebestämmelser för att 
ytterligare specificera kraven på 
information om hävstång och hur ofta 
rapporter till de behöriga myndigheterna 
och information till investerarna ska 
lämnas.
Dessa åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar i detta direktiv genom att 
komplettera det, ska antas i enlighet med 
det föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel 49.3.

Or. en
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Ändringsförslag 1219
Gay Mitchell

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 24 utgår
Rapportering till behöriga myndigheter

1. AIF-förvaltare som förvaltar en eller 
flera AIF-fonder som systematiskt i hög 
grad utnyttjar hävstång ska regelbundet 
lämna uppgift till de behöriga 
myndigheterna i sina hemmedlemsstater 
om den samlade nivån på hävstången i 
varje AIF-fond som de förvaltar med 
uppdelning på hävstång genom lån av 
kontanter eller värdepapper och hävstång 
som härrör från finansiella derivat.
AIF-förvaltarna ska även lämna 
identitetsuppgifter ska även lämnas för de 
fem mest betydande utlånarna av 
penningmedel eller värdepapper för varje 
AIF-fond som de förvaltar och uppgift om 
beloppen för den hävstång de tagit emot 
från var och en av dessa för var och en av 
de AIF-fonder de förvaltar.
2. Kommissionen får anta
genomförandebestämmelser för att 
ytterligare specificera kraven på 
information om hävstång och hur ofta 
rapporter till de behöriga myndigheterna 
och information till investerarna ska 
lämnas.
Dessa åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar i detta direktiv genom att 
komplettera det, ska antas i enlighet med 
det föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel 49.3.

Or. en
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Ändringsförslag 1220
Pascal Canfin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 24 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. AIF-förvaltare som förvaltar en eller 
flera AIF-fonder som systematiskt i hög 
grad utnyttjar hävstång ska regelbundet 
lämna uppgift till de behöriga 
myndigheterna i sina hemmedlemsstater
om den samlade nivån på hävstången i 
varje AIF-fond som de förvaltar med 
uppdelning på hävstång genom lån av 
kontanter eller värdepapper och hävstång 
som härrör från finansiella derivat.

1. AIF-fonder som utnyttjar hävstång och 
vars tillgångar, inbegripet sådana som 
har förvärvats med utnyttjande av 
hävstång, överstiger tröskelvärdet 
100 miljoner euro ska regelbundet lämna 
uppgift till Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten (Esma) om den 
samlade nivån på hävstången med 
uppdelning på hävstång genom lån av 
kontanter eller värdepapper och hävstång 
som härrör från finansiella derivat. 

Or. en

Motivering

Stora AIF-fonder bör lämna uppgift om hävstång direkt till ESMA. 

Ändringsförslag 1221
Pervenche Berès

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 24 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. AIF-förvaltare som förvaltar en eller 
flera AIF-fonder som systematiskt i hög 
grad utnyttjar hävstång ska regelbundet 
lämna uppgift till de behöriga 
myndigheterna i sina hemmedlemsstater 
om den samlade nivån på hävstången i 
varje AIF-fond som de förvaltar med 
uppdelning på hävstång genom lån av 
kontanter eller värdepapper och hävstång 
som härrör från finansiella derivat.

1. AIF-förvaltare som förvaltar en eller 
flera AIF-fonder som systematiskt i hög 
grad utnyttjar hävstång ska regelbundet 
lämna uppgift till Esma, ESRB och de 
behöriga myndigheterna i sina 
hemmedlemsstater om den samlade nivån 
på hävstången i varje AIF-fond som de 
förvaltar med uppdelning på hävstång 
genom lån av kontanter eller värdepapper 
och hävstång som härrör från finansiella 
derivat.
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Or. en

Motivering

Esma bör vara det övergripande tillsynsorganet för AIF-förvaltare och bör därför ha tillgång 
till alla rapporter och all relevant information. När det gäller utnyttjande av hävstång bör 
även Europeiska systemrisknämnden få tillgång till den information som lämnas in.

Ändringsförslag 1222
Bernd Lange

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 24 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. AIF-förvaltare som förvaltar en eller 
flera AIF-fonder som systematiskt i hög 
grad utnyttjar hävstång ska regelbundet 
lämna uppgift till de behöriga 
myndigheterna i sina hemmedlemsstater
om den samlade nivån på hävstången i 
varje AIF-fond som de förvaltar med 
uppdelning på hävstång genom lån av 
kontanter eller värdepapper och hävstång 
som härrör från finansiella derivat.

1. AIF-fonder som systematiskt i hög grad 
utnyttjar hävstång och AIF-förvaltare som 
förvaltar en eller flera sådana AIF-fonder
ska regelbundet lämna uppgift till de 
behöriga myndigheterna i 
hemmedlemsstaten om den samlade nivån 
på hävstången med uppdelning på hävstång 
genom lån av kontanter eller värdepapper
och hävstång som härrör från finansiella 
derivat.

Or. en

Motivering

En transparent metod för beräkning på EU-nivå är nödvändig för att uppnå en konsekvent 
bedömning av den utnyttjade hävstången. De nya europeiska tillsynsmyndigheterna bör spela 
en roll i detta.

Ändringsförslag 1223
Jürgen Klute

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 24 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. AIF-förvaltare som förvaltar en eller 
flera AIF-fonder som systematiskt i hög 

1. AIF-fonder som systematiskt i hög grad 
utnyttjar hävstång och AIF-förvaltare som 
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grad utnyttjar hävstång ska regelbundet 
lämna uppgift till de behöriga 
myndigheterna i sina hemmedlemsstater
om den samlade nivån på hävstången i 
varje AIF-fond som de förvaltar med 
uppdelning på hävstång genom lån av 
kontanter eller värdepapper och hävstång 
som härrör från finansiella derivat.

förvaltar en eller flera sådana AIF-fonder
ska regelbundet lämna uppgift till de 
behöriga myndigheterna i 
hemmedlemsstaterna om den samlade 
nivån på hävstången med uppdelning på 
hävstång genom lån av kontanter eller 
värdepapper och hävstång som härrör från 
finansiella derivat.

Or. en

Ändringsförslag 1224
Bernd Lange

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 24 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

AIF-förvaltarna ska även lämna
identitetsuppgifter ska även lämnas för de 
fem mest betydande utlånarna av 
penningmedel eller värdepapper för varje 
AIF-fond som de förvaltar och uppgift om 
beloppen för den hävstång de tagit emot 
från var och en av dessa för var och en av 
de AIF-fonder de förvaltar.

Identitetsuppgifter ska även lämnas för de 
fem mest betydande utlånarna av 
penningmedel eller värdepapper och 
uppgift om beloppen för den hävstång de 
tagit emot från var och en av dessa.

Or. en

Motivering

En transparent metod för beräkning på EU-nivå är nödvändig för att uppnå en konsekvent 
bedömning av den utnyttjade hävstången. De nya europeiska tillsynsmyndigheterna bör spela 
en roll i detta.

Ändringsförslag 1225
Jürgen Klute

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 24 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

AIF-förvaltarna ska även lämna Identitetsuppgifter ska även lämnas för de 
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identitetsuppgifter ska även lämnas för de 
fem mest betydande utlånarna av 
penningmedel eller värdepapper för varje 
AIF-fond som de förvaltar och uppgift om 
beloppen för den hävstång de tagit emot 
från var och en av dessa för var och en av 
de AIF-fonder de förvaltar.

fem mest betydande utlånarna av 
penningmedel eller värdepapper och 
uppgift om beloppen för den hävstång de 
tagit emot från var och en av dessa.

Or. en

Ändringsförslag 1226
Sharon Bowles

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 24 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen får anta
genomförandebestämmelser för att 
ytterligare specificera kraven på 
information om hävstång och hur ofta 
rapporter till de behöriga myndigheterna 
och information till investerarna ska 
lämnas.

2. Kommissionen får, genom delegerade 
akter i enlighet med artiklarna 49a, 49b 
och 49cb, fastställa
genomförandebestämmelser för att 
ytterligare specificera kraven på 
information om hävstång och hur ofta 
rapporter till de behöriga myndigheterna 
och information till investerarna ska 
lämnas.

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

Or. en

Motivering

Om denna artikel behålls är detta den riktiga formuleringen enligt det nya 
kommittéförfarandet.
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Ändringsförslag 1227
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 24 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen får anta 
genomförandebestämmelser för att 
ytterligare specificera kraven på 
information om hävstång och hur ofta 
rapporter till de behöriga myndigheterna 
och information till investerarna ska 
lämnas.

2. Kommissionen får, efter att ha hört 
ESRB och Esma, anta delegerade akter i 
enlighet med artiklarna 49a, 49b och 49c,
för att ytterligare specificera kraven på 
information om hävstång och hur ofta 
rapporter till de behöriga myndigheterna 
och information till investerarna ska 
lämnas.

Or. en

Motivering

De nya aktörerna i den europeiska tillsynsstrukturen bör spela en roll.

Ändringsförslag 1228
Jürgen Klute

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 24 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen får anta 
genomförandebestämmelser för att 
ytterligare specificera kraven på 
information om hävstång och hur ofta 
rapporter till de behöriga myndigheterna 
och information till investerarna ska 
lämnas.

2. Kommissionen får, efter att ha hört 
ESRB och Esma, anta delegerade akter i 
enlighet med artiklarna 49a, 49b och 49c,
för att ytterligare specificera kraven på 
information om hävstång och hur ofta 
rapporter till de behöriga myndigheterna 
och information till investerarna ska 
lämnas.

Or. en

Motivering

En transparent metod för beräkning på EU-nivå är nödvändig för att uppnå en konsekvent 
bedömning av den utnyttjade hävstången. De nya europeiska tillsynsmyndigheterna bör spela 
en roll i detta.
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Ändringsförslag 1229
Bernd Lange

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 24 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen får anta 
genomförandebestämmelser för att 
ytterligare specificera kraven på 
information om hävstång och hur ofta 
rapporter till de behöriga myndigheterna 
och information till investerarna ska 
lämnas.

2. Kommissionen får, efter att ha hört 
ESRB och Esma, anta delegerade akter i 
enlighet med artiklarna 49a, 49b och 49c,
för att ytterligare specificera kraven på 
information om hävstång och hur ofta 
rapporter till de behöriga myndigheterna 
och information till investerarna ska 
lämnas.

Or. en

Motivering

En transparent metod för beräkning på EU-nivå är nödvändig för att uppnå en konsekvent 
bedömning av den utnyttjade hävstången. De nya europeiska tillsynsmyndigheterna bör spela 
en roll i detta.

Ändringsförslag 1230
Jürgen Klute

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 24 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska även anta delegerade 
akter i enlighet med artiklarna 49a, 49b 
och 49c som specificerar metoden för att 
beräkna hävstången. Denna metod ska 
stämma överens med artikel 22 med 
avseende på den samlade utnyttjade 
hävstången från alla källor på 
AIF-fondens eget kapital. 

Or. en
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Motivering

En transparent metod för beräkning på EU-nivå är nödvändig för att uppnå en konsekvent 
bedömning av den utnyttjade hävstångseffekten. De nya europeiska tillsynsmyndigheterna bör 
spela en roll i detta.

Ändringsförslag 1231
Bernd Lange

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 24 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska även anta delegerade 
akter i enlighet med artiklarna 49a, 49b 
och 49c som närmare specificerar 
metoden för att beräkna hävstången.
Denna metod ska stämma överens med 
artikel 22 med avseende på den samlade 
utnyttjade hävstången från alla källor på 
AIF-fondens eget kapital. 

Or. en

Motivering

En transparent metod för beräkning på EU-nivå är nödvändig för att uppnå en konsekvent 
bedömning av den utnyttjade hävstången. De nya europeiska tillsynsmyndigheterna bör spela 
en roll i detta.

Ändringsförslag 1232
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 25 – punkt -1 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1. Medlemsstaterna ska se till att 
kreditinstitut auktoriserade enligt 
direktiv 2006/48/EG och 
värdepappersföretag auktoriserade enligt 
direktiv 2004/39/EG, som har AIF-fonder 
som motparter, inrättar och upprätthåller 
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mekanismer för att övervaka den 
hävstång som finns i dessa AIF-fonder 
både i varje enskilt fall och övergripande, 
och i kontrakt sätta gränser för den 
motpartsrisk som är förknippad med varje 
AIF-fond och med AIF-fonder som 
använder samma investeringsstrategi.

Or. en

Motivering

För att tillsyn och kontroll av systemrisker ska bli effektiv behövs en mekanism som tydliggör 
och effektiviserar informationsutbytet mellan medlemsstaterna och europeiska myndigheter. 
Esma bör ges befogenheter att ta emot relevant information, ingripa såväl på fortlöpande som 
på ad hoc-basis gentemot nationella myndigheter och fondförvaltare, anta rättsligt bindande 
tekniska standarder för att identifiera och ta itu med de risker som finansmarknadernas 
integritet och stabilitet utsätts för, inbegripet systemrisk till följd av ett överdrivet utnyttjande 
av hävstång.

Ändringsförslag 1233
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 25 – punkt 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
hemmedlemsstatens behöriga myndigheter
använder den information som ska 
rapporteras enligt artikel 23 för att 
fastställa i vilken omfattning utnyttjandet 
av hävstång bidrar till att bygga upp risker 
för det finansiella systemets funktion eller 
för störningar på marknaderna. 
Informationen ska även utnyttjas då 
punkt 3 tillämpas.

1. Medlemsstaterna ska se till att de
behöriga myndigheterna i 
AIF-förvaltarnas hemmedlemsstater
använder den information som ska samlas 
in enligt artikel 21 på lämpligt sätt för att 
fastställa i vilken omfattning 
AIF-förvaltarnas verksamheter bidrar till 
att bygga upp risker för det finansiella 
systemets funktion eller för störningar på 
marknaderna.

Or. en

Motivering

För att tillsyn och kontroll av systemrisker ska bli effektiv behövs en mekanism som tydliggör 
och effektiviserar informationsutbytet mellan medlemsstaterna och europeiska myndigheter. 
Esma bör ges befogenheter att ta emot relevant information, ingripa såväl på fortlöpande som 
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på ad hoc-basis gentemot nationella myndigheter och fondförvaltare, anta rättsligt bindande 
tekniska standarder för att identifiera och ta itu med de risker som finansmarknadernas 
integritet och stabilitet utsätts för, inbegripet systemrisk till följd av ett överdrivet utnyttjande 
av hävstång.

Ändringsförslag 1234
Wolf Klinz

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 25 – punkt 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
hemmedlemsstatens behöriga myndigheter 
använder den information som ska 
rapporteras enligt artikel 23 för att 
fastställa i vilken omfattning utnyttjandet 
av hävstång bidrar till att bygga upp risker 
för det finansiella systemets funktion eller 
för störningar på marknaderna. 
Informationen ska även utnyttjas då 
punkt 3 tillämpas.

1. Medlemsstaterna ska se till att 
hemmedlemsstatens behöriga myndigheter 
vidarebefordrar all den information som 
ska rapporteras enligt artikel 21 till ESRB 
för att fastställa i vilken omfattning 
utnyttjandet av hävstång bidrar till att 
bygga upp risker för det finansiella 
systemets funktion eller för störningar på 
marknaderna. 

Or. en

Ändringsförslag 1235
Pervenche Berès

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 25 – punkt 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
hemmedlemsstatens behöriga myndigheter 
använder den information som ska 
rapporteras enligt artikel 23 för att 
fastställa i vilken omfattning utnyttjandet 
av hävstång bidrar till att bygga upp risker 
för det finansiella systemets funktion eller 
för störningar på marknaderna. 
Informationen ska även utnyttjas då 
punkt 3 tillämpas.

1. Kommissionen ska se till att Esma, 
ESRB och hemmedlemsstatens behöriga 
myndigheter använder den information 
som ska rapporteras enligt artikel 24 för att 
fastställa i vilken omfattning utnyttjandet 
av hävstång bidrar till att bygga upp risker 
för det finansiella systemets funktion eller 
för störningar på marknaderna. 
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Or. en

Motivering

Esma bör vara det övergripande tillsynsorganet för AIF-förvaltare och bör därför ha tillgång 
till alla rapporter och all relevant information. När det gäller utnyttjande av hävstång bör 
även Europeiska systemrisknämnden få tillgång till den information som lämnas in.

Ändringsförslag 1236
Pascal Canfin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 25 – punkt 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
hemmedlemsstatens behöriga 
myndigheter använder den information 
som ska rapporteras enligt artikel 23 för att 
fastställa i vilken omfattning utnyttjandet 
av hävstång bidrar till att bygga upp risker 
för det finansiella systemets funktion eller 
för störningar på marknaderna. 
Informationen ska även utnyttjas då 
punkt 3 tillämpas.

1. Kommissionen ska se till att Esma
använder den information som ska 
rapporteras enligt artikel 24 för att 
fastställa i vilken omfattning utnyttjandet 
av hävstång bidrar till att bygga upp risker 
för det finansiella systemets funktion eller 
för störningar på marknaderna.

Or. en

Motivering

Överensstämmer med ändringsförslagen ovan.

Ändringsförslag 1237
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 25 – punkt 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Hemmedlemsstaterna ska se till att all 
information som tas emot enligt artikel 23
sammanställs för alla AIF-förvaltare som 
står under deras tillsyn och görs tillgänglig 

2. De behöriga myndigheterna i 
AIF-förvaltarens hemmedlemsstat ska se 
till att all information som samlas in enligt 
artikel 21 för alla AIF-förvaltare som står 
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för övriga behöriga myndigheter genom 
förfarandet i artikel 46 för samarbete 
mellan tillsynsmyndigheterna. De ska utan 
dröjsmål också lämna information genom 
detta förfarande, och bilateralt till andra 
direkt berörda medlemsstater, om en 
AIF-förvaltare under deras ansvar skulle 
kunna utgöra en betydande potentiell källa 
till motpartsrisk för ett kreditinstitut eller 
något annat institut av betydelse för det 
finansiella systemets funktion i andra 
medlemsstater.

under deras tillsyn omgående översänds 
till Esma och görs tillgänglig för behöriga 
myndigheter i övriga medlemsstater och 
ESRB genom förfarandet i artikel 46 för 
samarbete mellan tillsynsmyndigheter. De 
ska utan dröjsmål också lämna information 
genom detta förfarande till Esma och 
ESRB, och bilateralt till de behöriga 
myndigheterna i andra direkt berörda 
medlemsstater, om en AIF-förvaltare 
under deras ansvar utför verksamheter 
som skulle kunna utgöra en betydande 
potentiell källa till motpartsrisk för ett 
kreditinstitut eller något annat institut av 
betydelse för det finansiella systemets 
funktion i dessa andra medlemsstater, eller
som skulle kunna påverka 
finansmarknadernas sunda funktion.

Or. en

Motivering

För att tillsyn och kontroll av systemrisker ska bli effektiv behövs en mekanism som tydliggör 
och effektiviserar informationsutbytet mellan medlemsstaterna och europeiska myndigheter. 
Esma bör ges befogenheter att ta emot relevant information, ingripa såväl på fortlöpande som 
på ad hoc-basis gentemot nationella myndigheter och fondförvaltare, anta rättsligt bindande 
tekniska standarder för att identifiera och ta itu med de risker som finansmarknadernas 
integritet och stabilitet utsätts för, inbegripet systemrisk till följd av ett överdrivet utnyttjande 
av hävstång.

Ändringsförslag 1238
Sari Essayah

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 25 – punkt 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Hemmedlemsstaterna ska se till att all 
information som tas emot enligt artikel 23
sammanställs för alla AIF-förvaltare som 
står under deras tillsyn och görs tillgänglig 
för övriga behöriga myndigheter genom 
förfarandet i artikel 46 för samarbete 
mellan tillsynsmyndigheterna. De ska utan 

2. De behöriga myndigheterna i 
hemmedlemsstaterna ska se till att all 
information som samlas in enligt 
artikel 21 och sammanställs för alla 
AIF-förvaltare som står under deras tillsyn 
görs tillgänglig för behöriga myndigheter i 
övriga medlemsstater samt för Esma och 
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dröjsmål också lämna information genom 
detta förfarande, och bilateralt till andra 
direkt berörda medlemsstater, om en 
AIF-förvaltare under deras ansvar skulle 
kunna utgöra en betydande potentiell källa 
till motpartsrisk för ett kreditinstitut eller 
något annat institut av betydelse för det 
finansiella systemets funktion i andra 
medlemsstater.

ESRB genom förfarandet i artikel 46 för 
samarbete mellan tillsynsmyndigheter. De 
ska utan dröjsmål också lämna information 
genom detta förfarande, och bilateralt till 
behöriga myndigheter i andra direkt 
berörda medlemsstater, om en 
AIF-förvaltare under deras ansvar, eller en 
AIF-fond som förvaltas av en sådan 
AIF-förvaltare skulle kunna utgöra en 
betydande potentiell källa till motpartsrisk 
för ett kreditinstitut eller något annat 
institut av betydelse för det finansiella 
systemets funktion i dessa andra 
medlemsstater. 

Or. en

Ändringsförslag 1239
Syed Kamall

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 25 – punkt 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Hemmedlemsstaterna ska se till att all 
information som tas emot enligt artikel 23
sammanställs för alla AIF-förvaltare som 
står under deras tillsyn och görs tillgänglig 
för övriga behöriga myndigheter genom 
förfarandet i artikel 46 för samarbete 
mellan tillsynsmyndigheterna. De ska utan 
dröjsmål också lämna information genom 
detta förfarande, och bilateralt till andra 
direkt berörda medlemsstater, om en 
AIF-förvaltare under deras ansvar skulle 
kunna utgöra en betydande potentiell källa 
till motpartsrisk för ett kreditinstitut eller 
något annat institut av betydelse för det 
finansiella systemets funktion i andra 
medlemsstater.

2. De behöriga myndigheterna i 
hemmedlemsstaterna ska se till att all 
information som samlas in enligt 
artikel 21 och sammanställs för alla 
AIF-förvaltare som står under deras tillsyn 
görs tillgänglig för behöriga myndigheter i 
övriga medlemsstater samt för Esma och 
ESRB genom förfarandet i artikel 46 för 
samarbete mellan tillsynsmyndigheter. De 
ska utan dröjsmål också lämna information 
genom detta förfarande, och bilateralt till 
behöriga myndigheter i andra direkt 
berörda medlemsstater, om en 
AIF-förvaltare under deras ansvar, eller en 
AIF-fond som förvaltas av en sådan 
AIF-förvaltare skulle kunna utgöra en 
betydande potentiell källa till motpartsrisk 
för ett kreditinstitut eller något annat 
institut av betydelse för det finansiella 
systemets funktion i dessa andra 
medlemsstater.
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Or. en

Ändringsförslag 1240
Gay Mitchell

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 25 – punkt 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Hemmedlemsstaterna ska se till att all 
information som tas emot enligt artikel 23
sammanställs för alla AIF-förvaltare som 
står under deras tillsyn och görs tillgänglig 
för övriga behöriga myndigheter genom 
förfarandet i artikel 46 för samarbete 
mellan tillsynsmyndigheterna. De ska utan 
dröjsmål också lämna information genom 
detta förfarande, och bilateralt till andra 
direkt berörda medlemsstater, om en 
AIF-förvaltare under deras ansvar skulle 
kunna utgöra en betydande potentiell källa 
till motpartsrisk för ett kreditinstitut eller 
något annat institut av betydelse för det 
finansiella systemets funktion i andra 
medlemsstater.

2. De behöriga myndigheterna i 
hemmedlemsstaterna ska se till att all 
information som samlas in enligt 
artikel 21 och sammanställs för alla 
AIF-förvaltare som står under deras tillsyn 
görs tillgänglig för behöriga myndigheter i 
övriga medlemsstater samt för Esma och 
ESRB genom förfarandet i artikel 46 för 
samarbete mellan tillsynsmyndigheter. De 
ska utan dröjsmål också lämna information 
genom detta förfarande, och bilateralt till 
behöriga myndigheter i andra direkt 
berörda medlemsstater, om en 
AIF-förvaltare under deras ansvar, eller en 
AIF-fond som förvaltas av en sådan 
AIF-förvaltare skulle kunna utgöra en 
betydande potentiell källa till motpartsrisk 
för ett kreditinstitut eller något annat 
institut av betydelse för det finansiella 
systemets funktion i dessa andra 
medlemsstater.

Or. en

Ändringsförslag 1241
Wolf Klinz

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 25 – punkt 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Hemmedlemsstaterna ska se till att all 
information som tas emot enligt artikel 23
sammanställs för alla AIF-förvaltare som 

2. Hemmedlemsstaterna ska se till att all 
information som tas emot enligt artikel 21 
och sammanställs för alla AIF-förvaltare 
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står under deras tillsyn och görs tillgänglig 
för övriga behöriga myndigheter genom 
förfarandet i artikel 46 för samarbete 
mellan tillsynsmyndigheterna. De ska utan 
dröjsmål också lämna information genom 
detta förfarande, och bilateralt till andra 
direkt berörda medlemsstater, om en 
AIF-förvaltare under deras ansvar skulle 
kunna utgöra en betydande potentiell källa 
till motpartsrisk för ett kreditinstitut eller 
något annat institut av betydelse för det 
finansiella systemets funktion i andra 
medlemsstater.

som står under deras tillsyn görs tillgänglig 
för övriga behöriga myndigheter inom 
unionen och för Esma. De behöriga 
myndigheterna i hemmedlemsstaterna ska 
utan dröjsmål lämna information genom 
förfarandet i artikel 46 för samarbete 
mellan tillsynsmyndigheterna, och 
bilateralt till andra direkt berörda 
medlemsstater, om en AIF-förvaltare under 
deras ansvar skulle kunna utgöra en 
betydande potentiell källa till motpartsrisk 
för ett kreditinstitut eller något annat 
institut av betydelse för det finansiella 
systemets funktion i dessa andra 
medlemsstater.

Or. en

Ändringsförslag 1242
Pascal Canfin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 25 – punkt 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Hemmedlemsstaterna ska se till att all 
information som tas emot enligt artikel 23
sammanställs för alla AIF-förvaltare som 
står under deras tillsyn och görs tillgänglig 
för övriga behöriga myndigheter genom 
förfarandet i artikel 46 för samarbete 
mellan tillsynsmyndigheterna. De ska utan 
dröjsmål också lämna information genom 
detta förfarande, och bilateralt till andra 
direkt berörda medlemsstater, om en 
AIF-förvaltare under deras ansvar skulle 
kunna utgöra en betydande potentiell källa 
till motpartsrisk för ett kreditinstitut eller 
något annat institut av betydelse för det 
finansiella systemets funktion i andra 
medlemsstater.

2. Esma ska se till att all information som 
tas emot enligt artikel 24 sammanställs för 
alla AIF-förvaltare som står under dess
tillsyn och görs tillgänglig för 
medlemsstaternas behöriga myndigheter 
genom förfarandet i artikel 46 för 
samarbete mellan tillsynsmyndigheterna. 
Esma ska utan dröjsmål också lämna 
information genom detta förfarande, och 
bilateralt till andra direkt berörda 
medlemsstater, om en AIF-förvaltare skulle 
kunna utgöra en betydande potentiell källa 
till motpartsrisk för ett kreditinstitut eller 
något annat institut av betydelse för det 
finansiella systemets funktion i 
medlemsstaterna.

Or. en
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Motivering

Överensstämmer med ändringsförslagen ovan.

Ändringsförslag 1243
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 25 – punkt 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Hemmedlemsstaterna ska se till att all 
information som tas emot enligt artikel 23
sammanställs för alla AIF-förvaltare som 
står under deras tillsyn och görs 
tillgänglig för övriga behöriga myndigheter 
genom förfarandet i artikel 46 för 
samarbete mellan tillsynsmyndigheterna. 
De ska utan dröjsmål också lämna 
information genom detta förfarande, och 
bilateralt till andra direkt berörda 
medlemsstater, om en AIF-förvaltare under 
deras ansvar skulle kunna utgöra en 
betydande potentiell källa till motpartsrisk 
för ett kreditinstitut eller något annat 
institut av betydelse för det finansiella 
systemets funktion i andra medlemsstater.

2. Hemmedlemsstaterna ska se till att all 
information som tas emot enligt artikel 24 
görs tillgänglig för övriga behöriga 
myndigheter genom förfarandet i artikel 46 
för samarbete mellan 
tillsynsmyndigheterna. De ska utan 
dröjsmål också lämna information genom 
detta förfarande, och bilateralt till andra 
direkt berörda medlemsstater, om en 
AIF-förvaltare under deras ansvar skulle 
kunna utgöra en betydande potentiell källa 
till motpartsrisk för ett kreditinstitut eller 
något annat institut av betydelse för det 
finansiella systemets funktion i andra 
medlemsstater. Den informationen som 
ska lämnas in enligt denna punkt ska 
registreras hos Esma. Esma ska för detta 
syfte inrätta och förvalta en särskild 
databas som ska vara tillgänglig för de 
behöriga myndigheterna i alla 
medlemsstater.

Or. en

Motivering

All tillgänglig information bör lagras i ett övergripande kreditregister som upprättas av 
CESR. Detta är i enlighet med önskan i De Larosières betänkande om att ha ett övergripande 
register över handelspositioner med hävstång. Nivån på sammanställning av den information 
som lagras av CESR bör överlåtas till nivå 2-lagstiftning.
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Ändringsförslag 1244
Jürgen Klute

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 25 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Hemmedlemsstaterna ska se till att all 
information som tas emot enligt artikel 23
sammanställs för alla AIF-förvaltare som 
står under deras tillsyn och görs tillgänglig 
för övriga behöriga myndigheter genom 
förfarandet i artikel 46 för samarbete 
mellan tillsynsmyndigheterna. De ska utan 
dröjsmål också lämna information genom 
detta förfarande, och bilateralt till andra 
direkt berörda medlemsstater, om en 
AIF-förvaltare under deras ansvar skulle 
kunna utgöra en betydande potentiell källa 
till motpartsrisk för ett kreditinstitut eller 
något annat institut av betydelse för det 
finansiella systemets funktion i andra 
medlemsstater.

2. Hemmedlemsstaterna ska se till att all 
information som tas emot enligt artikel 24
och sammanställs för alla AIF-fonder och
AIF-förvaltare som står under deras tillsyn,
görs tillgänglig för övriga behöriga 
myndigheter samt ERSB och Esma genom 
förfarandet i artikel 46 för samarbete 
mellan tillsynsmyndigheterna. De ska utan 
dröjsmål också lämna information genom 
detta förfarande, och bilateralt till andra 
direkt berörda medlemsstater, om en
AIF-fond eller en AIF-förvaltare under 
deras ansvar skulle kunna utgöra en 
betydande potentiell källa till motpartsrisk 
för ett kreditinstitut eller något annat 
institut av betydelse för det finansiella 
systemets funktion i andra medlemsstater.

Or. en

Ändringsförslag 1245
Bernd Lange

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 25 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Hemmedlemsstaterna ska se till att all 
information som tas emot enligt artikel 23 
sammanställs för alla AIF-förvaltare som 
står under deras tillsyn och görs tillgänglig 
för övriga behöriga myndigheter genom 
förfarandet i artikel 46 för samarbete 
mellan tillsynsmyndigheterna. De ska utan 
dröjsmål också lämna information genom 
detta förfarande, och bilateralt till andra 
direkt berörda medlemsstater, om en 

2. Hemmedlemsstaterna ska se till att all 
information som tas emot enligt artikel 24
och sammanställs för alla AIF-fonder och
AIF-förvaltare som står under deras tillsyn,
görs tillgänglig för övriga behöriga 
myndigheter samt Europeiska 
systemrisknämnden och Europeiska 
värdepappers- och marknadsmyndigheten
genom förfarandet i artikel 46 för 
samarbete mellan tillsynsmyndigheterna. 
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AIF-förvaltare under deras ansvar skulle 
kunna utgöra en betydande potentiell källa 
till motpartsrisk för ett kreditinstitut eller 
något annat institut av betydelse för det 
finansiella systemets funktion i andra 
medlemsstater.

De ska utan dröjsmål också lämna 
information genom detta förfarande, och 
bilateralt till andra direkt berörda 
medlemsstater, om en AIF-fond eller en 
AIF-förvaltare under deras ansvar skulle 
kunna utgöra en betydande potentiell källa 
till motpartsrisk för ett kreditinstitut eller 
något annat institut av betydelse för det 
finansiella systemets funktion i andra 
medlemsstater.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att begränsa utnyttjandet av hävstång alltmer ju större 
AIF-fonden är. Ett tak på utnyttjandet av hävstång på eget kapital är nödvändigt för att 
undvika systemrisker.

Ändringsförslag 1246
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 25 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Utöver de rapporteringsskyldigheter 
till Esma som fastställs i punkt 2 ska de 
behöriga myndigheterna i 
AIF-förvaltarens hemmedlemstat
a) omgående besvara alla förfrågningar 
från Esma, oavsett om de avser de 
AIF-förvaltare som står under 
myndigheternas tillsyn, eller de 
AIF-fonder som förvaltas av dessa 
AIF-förvaltare, eller om det rör sig om en 
allmän förfrågan,
b) omgående förse Esma med resultaten 
av deras bedömningar av den risk som en 
AIF-förvaltares verksamheter kopplade 
till den AIF-fond som den förvaltar skulle 
kunna medföra, inbegripet de åtgärder 
som de behöriga myndigheterna i 
AIF-förvaltarens hemmedlemsstat 
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föreslår att vidta i det sammanhanget, och
c) förse Esma med all information som de 
har tagit fram eller förfogar över och som 
de anser vara relevant för Esmas syfte. 

Or. en

Motivering

För att tillsyn och kontroll av systemrisker ska bli effektiv behövs en mekanism som tydliggör 
och effektiviserar informationsutbytet mellan medlemsstaterna och europeiska myndigheter. 
Esma bör ges befogenheter att ta emot relevant information, ingripa såväl på fortlöpande som 
på ad hoc-basis gentemot nationella myndigheter och fondförvaltare, anta rättsligt bindande 
tekniska standarder för att identifiera och ta itu med de risker som finansmarknadernas 
integritet och stabilitet utsätts för, inbegripet systemrisk till följd av ett överdrivet utnyttjande 
av hävstång.

Ändringsförslag 1247
Wolf Klinz, Sharon Bowles, Carl Haglund

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 25 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. För att säkerställa det finansiella 
systemets stabilitet och integritet ska 
kommissionen anta 
genomförandebestämmelser med 
tröskelvärden för den nivå på 
hävstångseffekter som AIF-förvaltare får 
utnyttja. Dessa gränsvärden bör 
fastställas med hänsyn till bland annat 
kategorin av AIF-fond, fondens strategi 
och källorna till hävstången.

utgår

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

Or. en
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Ändringsförslag 1248
Sari Essayah

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 25 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. För att säkerställa det finansiella 
systemets stabilitet och integritet ska 
kommissionen anta 
genomförandebestämmelser med 
tröskelvärden för den nivå på 
hävstångseffekter som AIF-förvaltare får 
utnyttja. Dessa gränsvärden bör 
fastställas med hänsyn till bland annat 
kategorin av AIF-fond, fondens strategi 
och källorna till hävstången.

utgår

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

Or. en

Ändringsförslag 1249
Gay Mitchell

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 25 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. För att säkerställa det finansiella 
systemets stabilitet och integritet ska 
kommissionen anta 
genomförandebestämmelser med 
tröskelvärden för den nivå på 
hävstångseffekter som AIF-förvaltare får 
utnyttja. Dessa gränsvärden bör 
fastställas med hänsyn till bland annat 
kategorin av AIF-fond, fondens strategi 
och källorna till hävstången.

utgår

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

Or. en

Ändringsförslag 1250
Diogo Feio

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 25 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. För att säkerställa det finansiella 
systemets stabilitet och integritet ska 
kommissionen anta 
genomförandebestämmelser med 
tröskelvärden för den nivå på 
hävstångseffekter som AIF-förvaltare får 
utnyttja. Dessa gränsvärden bör 
fastställas med hänsyn till bland annat 
kategorin av AIF-fond, fondens strategi 
och källorna till hävstången.

utgår

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

Or. en

Motivering

Eftersom det inte finns några belägg för att hävstång i AIF-fonder utgör en systemrisk och att 
fasta begränsningar av utnyttjandet av hävstång kan vara skadliga när marknaden är 
turbulent och har en procyklisk effekt om t.ex. ledande förvaltare säljer sina positioner på 
redan fallande marknader, syftar detta ändringsförslag till att avskaffa de på förhand 
fastställda taken för utnyttjande av hävstång. Dessutom måste man ta hänsyn till 
svårigheterna med att fastställa en gemensam definition av hävstång som tar i beaktande
riskerna i de samlade underliggande tillgångarna.
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Ändringsförslag 1251
Corien Wortmann-Kool

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 25 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. För att säkerställa det finansiella 
systemets stabilitet och integritet ska 
kommissionen anta 
genomförandebestämmelser med 
tröskelvärden för den nivå på 
hävstångseffekter som AIF-förvaltare får 
utnyttja. Dessa gränsvärden bör 
fastställas med hänsyn till bland annat 
kategorin av AIF-fond, fondens strategi 
och källorna till hävstången.

utgår

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

Or. en

Motivering

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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Ändringsförslag 1252
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 25 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. För att säkerställa det finansiella 
systemets stabilitet och integritet ska 
kommissionen anta 
genomförandebestämmelser med 
tröskelvärden för den nivå på 
hävstångseffekter som AIF-förvaltare får 
utnyttja. Dessa gränsvärden bör 
fastställas med hänsyn till bland annat 
kategorin av AIF-fond, fondens strategi 
och källorna till hävstången.

3. Esma kan, i avsikt att uppnå stabilitet 
och integritet på finansmarknaderna, med 
hänsyn till de utvärderingar och analyser 
som har genomförts under dess tillsyn, ta 
fram och anta tekniska standarder som är 
rättsligt bindande. Sådana tekniska 
standarder kan framför allt avse den nivå
på eller den sorts hävstångseffekter som 
utnyttjas för en viss investeringsstrategi 
under särskilda omständigheter, eller den 
andel och, koncentration av eller 
korrelation mellan investeringar gjorda 
av AIF-fonder på en viss marknad.

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

Or. en

Motivering

För att tillsyn och kontroll av systemrisker ska bli effektiv behövs en mekanism som tydliggör 
och effektiviserar informationsutbytet mellan medlemsstaterna och europeiska myndigheter. 
Esma bör ges befogenheter att ta emot relevant information, ingripa såväl på fortlöpande som 
på ad hoc-basis gentemot nationella myndigheter och fondförvaltare, anta rättsligt bindande 
tekniska standarder för att identifiera och ta itu med de risker som finansmarknadernas 
integritet och stabilitet utsätts för, inbegripet systemrisker till följd av ett överdrivet 
utnyttjande av hävstång.
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Ändringsförslag 1253
Pascal Canfin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 25 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. För att säkerställa det finansiella 
systemets stabilitet och integritet ska 
kommissionen anta 
genomförandebestämmelser med
tröskelvärden för den nivå på 
hävstångseffekter som AIF-förvaltare får 
utnyttja. Dessa gränsvärden bör fastställas 
med hänsyn till bland annat kategorin av 
AIF-fond, fondens strategi och källorna till 
hävstången.

3. För att säkerställa det finansiella 
systemets stabilitet och integritet ska Esma 
ha befogenhet att fastställa tröskelvärden 
för den nivå på hävstångseffekter som 
AIF-fonder får utnyttja. Dessa gränsvärden 
bör fastställas med hänsyn till bland annat 
kategorin av AIF-fond, fondens strategi 
och källorna till hävstången.

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

Or. en

Motivering

Esma måste ha möjlighet att fastställa tröskelvärden för hävstångseffekter som utnyttjas av 
AIF-fonderna.

Ändringsförslag 1254
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 25 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. För att säkerställa det finansiella 
systemets stabilitet och integritet ska 
kommissionen anta 
genomförandebestämmelser med
tröskelvärden för den nivå på 
hävstångseffekter som AIF-förvaltare får 
utnyttja. Dessa gränsvärden bör fastställas 

3. För att säkerställa det finansiella 
systemets stabilitet och integritet och för 
att främja långsiktig hållbar ekonomisk 
tillväxt ska kommissionen anta delegerade 
akter i enlighet med artiklarna 49a, 49b 
och 49c som fastställer tröskelvärden för 
den bruttonivå av hävstång som 
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med hänsyn till bland annat kategorin av 
AIF-fond, fondens strategi och källorna till 
hävstången.

AIF-förvaltare får utnyttja. Dessa 
gränsvärden får uppgå till ett belopp som 
är högst fem gånger så stort som det egna 
kapitalet för varje AIF-fond, utom för 
vissa kategorier av AIF-fonder där en 
större multipel skulle kunna tillåtas på
grund av deras affärsmodell och i den 
mån detta inte medför någon ökad 
systemrisk, är förenligt med riskprofilen 
för dessa AIF-fonder och troligtvis inte 
leder till en oproportionerlig påverkan 
från denna sorts AIF-fonder på den 
marknad där de är verksamma. Dessa 
gränsvärden bör fastställas med hänsyn till 
bland annat kategorin av AIF-fond, 
fondens strategi och källorna till 
hävstången. Kommissionen ska även 
fastställa nivån på sammanställning av 
den information som lämnas in enligt 
punkt 2. 

Or. en

Motivering

Direktivet bör fastställa en absolut högsta nivå på hävstång som får utnyttjas. Man kan gå 
utöver denna nivå om det är både nödvändigt på grund av AIF-fondens affärsmodell och 
godtagbart avseende ökade risker. 

Ändringsförslag 1255
Bernd Lange

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 25 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. För att säkerställa det finansiella 
systemets stabilitet och integritet ska 
kommissionen anta 
genomförandebestämmelser med
tröskelvärden för den nivå på 
hävstångseffekter som AIF-förvaltare får 
utnyttja. Dessa gränsvärden bör fastställas 
med hänsyn till bland annat kategorin av 
AIF-fond, fondens strategi och källorna till 

3. För att säkerställa det finansiella 
systemets stabilitet och integritet ska 
kommissionen, med beaktande av ESRB:s 
synpunkter, anta delegerade akter i 
enlighet med artiklarna 49a, 49b och 49c
som fastställer tröskelvärden för den nivå 
på hävstångseffekter som AIF-fonder och 
AIF-förvaltare får utnyttja. Dessa 
gränsvärden bör fastställas med hänsyn till 
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hävstången. bland annat kategorin av AIF-fond, 
fondens strategi och storlek samt källorna 
till hävstången, men den högsta nivån får 
vara högst fem gånger så stor som det 
egna kapitalet.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att begränsa utnyttjandet av hävstång alltmer ju större AIF-
fonden är. Ett tak på utnyttjandet av hävstång på eget kapital är nödvändigt för att undvika 
systemrisker.

Ändringsförslag 1256
Jürgen Klute

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 25 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. För att säkerställa det finansiella 
systemets stabilitet och integritet ska 
kommissionen anta 
genomförandebestämmelser med
tröskelvärden för den nivå på 
hävstångseffekter som AIF-förvaltare får 
utnyttja. Dessa gränsvärden bör fastställas 
med hänsyn till bland annat kategorin av 
AIF-fond, fondens strategi och källorna till 
hävstången.

3. För att säkerställa det finansiella 
systemets stabilitet och integritet ska 
kommissionen, med beaktande av ESRB:s 
synpunkter, anta delegerade akter i 
enlighet med artiklarna 49a, 49b och 49c
som fastställer tröskelvärden för den nivå 
på hävstångseffekter som AIF-fonder och 
AIF-förvaltare får utnyttja. Dessa 
gränsvärden bör fastställas med hänsyn till 
bland annat kategorin av AIF-fond, 
fondens strategi och storlek samt källorna 
till hävstången, men den högsta nivån får 
vara högst fem gånger så stor som det 
egna kapitalet.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att begränsa utnyttjandet av hävstång alltmer ju större AIF-
fonden är. Ett tak på utnyttjandet av hävstång på eget kapital är nödvändigt för att undvika 
systemrisker.
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Ändringsförslag 1257
Pervenche Berès

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 25 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. För att säkerställa det finansiella 
systemets stabilitet och integritet ska 
kommissionen anta 
genomförandebestämmelser med
tröskelvärden för den nivå på 
hävstångseffekter som AIF-förvaltare får 
utnyttja. Dessa gränsvärden bör fastställas 
med hänsyn till bland annat kategorin av 
AIF-fond, fondens strategi och källorna till 
hävstången.

3. För att säkerställa det finansiella 
systemets stabilitet och integritet ska 
kommissionen, med beaktande av Esmas 
synpunkter, anta delegerade akter i 
enlighet med artiklarna 49a, 49b och 49c
som fastställer tröskelvärden för den nivå 
på hävstångseffekter som AIF-förvaltare 
får utnyttja. Dessa gränsvärden bör 
fastställas med hänsyn till bland annat 
kategorin av AIF-fond, fondens strategi 
och källorna till hävstången.

Or. en

Motivering

Genomförandebestämmelser eller deras efterträdare enligt Lissabonfördraget bör ta i 
beaktande Esmas expertis.

Ändringsförslag 1258
Sharon Bowles

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 25 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. För att säkerställa det finansiella 
systemets stabilitet och integritet ska 
kommissionen anta 
genomförandebestämmelser med
tröskelvärden för den nivå på 
hävstångseffekter som AIF-förvaltare får 
utnyttja. Dessa gränsvärden bör fastställas 
med hänsyn till bland annat kategorin av 
AIF-fond, fondens strategi och källorna till 
hävstången.

3. För att säkerställa det finansiella 
systemets stabilitet och integritet ska 
kommissionen anta delegerade akter i 
enlighet med artiklarna 49a, 49b och 49c
som fastställer tröskelvärden för den nivå 
på hävstångseffekter som AIF-förvaltare 
får utnyttja. Dessa gränsvärden bör 
fastställas med hänsyn till bland annat 
kategorin av AIF-fond, fondens strategi 
och källorna till hävstången.

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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 1259
Enikő Győri

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 25 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Kommissionen har rätt att efter egen 
bedömning fastställa gränsvärdet för den 
sammanlagda systemrisk som följer av 
verksamheten i AIF-fonder som utnyttjar 
hävstång i hög grad enligt råd från 
ESRB. Indikatorn för sammanlagd 
systemrisk bör fastställas i en formel och 
övervakas kontinuerligt under en längre 
tid.

Or. en

Motivering

Om tröskelvärdet för den sammanlagda systemrisken fastställs på något annat sätt än genom 
diskretionärt beslutsfattande skulle detta underlätta för övervakning av hur den sammanlagda 
systemrisken utvecklas, och man skulle i god tid kunna upptäcka kumulation av individuella 
risker i samband med AIF-förvaltares strategier för utnyttjande i hög grad av hävstång.
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Ändringsförslag 1260
Corien Wortmann-Kool

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 25 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. De behöriga myndigheterna ska 
bedöma de eventuella riskerna med att en 
AIF-förvaltare utnyttjar hävstång med 
avseende på den AIF-fond som den 
förvaltar, och om det bedöms vara 
nödvändigt för att säkerställa det 
finansiella systemets stabilitet och 
integritet ska de behöriga myndigheterna i 
AIF-förvaltarens hemmedlemsstat införa 
gränsvärden på den hävstångsnivå som 
AIF-förvaltare får utnyttja. De behöriga 
myndigheterna i AIF-förvaltarens 
hemmedlemsstat ska i vederbörlig ordning 
informera de behöriga myndigheterna i 
AIF-fondens hemmedlemsstat, Esma och 
ESRB om vilka åtgärder som har vidtagits 
i detta avseende, i enlighet med 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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Ändringsförslag 1261
Gay Mitchell

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 25 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. De behöriga myndigheterna ska 
bedöma de eventuella systemriskerna i 
samband med att en AIF-förvaltare 
utnyttjar hävstång med avseende på den 
AIF-fond som den förvaltar, och om det 
bedöms vara nödvändigt för att 
säkerställa det finansiella systemets 
stabilitet och integritet ska de behöriga 
myndigheterna i AIF-förvaltarens 
hemmedlemsstat införa gränsvärden på 
den hävstångsnivå som en AIF-förvaltare 
får utnyttja med avseende på den 
AIF-fond som den förvaltar. De behöriga 
myndigheterna i AIF-förvaltarens 
hemmedlemsstat ska i vederbörlig ordning 
informera CESR och de behöriga 
myndigheterna i AIF-fondens 
hemmedlemsstat om vilka åtgärder som 
har vidtagits i detta avseende, i enlighet 
med artikel 46.

Or. en

Ändringsförslag 1262
Syed Kamall

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 25 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. De behöriga myndigheterna ska 
bedöma de eventuella systemriskerna i 
samband med att en AIF-förvaltare 
utnyttjar hävstång med avseende på den 
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AIF-fond som den förvaltar, och om det 
bedöms vara nödvändigt för att 
säkerställa det finansiella systemets 
stabilitet och integritet ska de behöriga 
myndigheterna i AIF-förvaltarens 
hemmedlemsstat införa gränsvärden på 
den hävstångsnivå som en AIF-förvaltare 
får utnyttja med avseende på den 
AIF-fond som den förvaltar. De behöriga 
myndigheterna i AIF-förvaltarens 
hemmedlemsstat ska i vederbörlig ordning 
informera CESR och de behöriga 
myndigheterna i AIF-fondens 
hemmedlemsstat om vilka åtgärder som 
har vidtagits i detta avseende, i enlighet 
med artikel 46.

Or. en

Ändringsförslag 1263
Sari Essayah

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 25 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. De behöriga myndigheterna ska 
bedöma de eventuella systemriskerna i 
samband med att en AIF-förvaltare 
utnyttjar hävstång med avseende på den 
AIF-fond som den förvaltar, och om det 
bedöms vara nödvändigt för att 
säkerställa det finansiella systemets 
stabilitet och integritet ska de behöriga 
myndigheterna i AIF-förvaltarens 
hemmedlemsstat införa gränsvärden på 
den hävstångsnivå som en AIF-förvaltare 
får utnyttja med avseende på den 
AIF-fond som den förvaltar. De behöriga 
myndigheterna i AIF-förvaltarens 
hemmedlemsstat ska i vederbörlig ordning 
informera CESR och de behöriga 
myndigheterna i AIF-fondens 
hemmedlemsstat om vilka åtgärder som 
har vidtagits i detta avseende, i enlighet 
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med artikel 46. 

Or. en

Ändringsförslag 1264
Gay Mitchell

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 25 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. Kommissionen ska anta delegerade 
akter i enlighet med artiklarna 49a, 49b 
och 49c, med principer som klargör under 
vilka omständigheter behöriga 
myndigheter ska tillämpa bestämmelserna 
i punkt 3a och därvid ta hänsyn till 
AIF-fonders olika strategier, olika 
marknadsförhållanden som AIF-fonder 
verkar i och eventuella procykliska 
effekter till följd av att bestämmelserna 
tillämpas.

Or. en

Ändringsförslag 1265
Corien Wortmann-Kool

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 25 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. Kommissionen ska anta delegerade 
akter i enlighet med artiklarna 49a, 49b 
och 49c, med principer som klargör under 
vilka omständigheter behöriga 
myndigheter ska tillämpa bestämmelserna 
i punkt 3a och därvid ta hänsyn till 
AIF-fonders olika strategier, olika 
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marknadsförhållanden som AIF-fonder 
verkar i och eventuella procykliska 
effekter till följd av att bestämmelserna 
tillämpas.

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.

Ändringsförslag 1266
Syed Kamall

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 25 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. Kommissionen ska anta delegerade 
akter i enlighet med artiklarna 49a, 49b 
och 49c, med principer som klargör under 
vilka omständigheter behöriga 
myndigheter ska tillämpa bestämmelserna 
i punkt 3a och därvid ta hänsyn till 
AIF-fonders olika strategier, olika 
marknadsförhållanden som AIF-fonder 
verkar i och eventuella procykliska 
effekter till följd av att bestämmelserna 
tillämpas.

Or. en
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Ändringsförslag 1267
Sari Essayah

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 25 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. Kommissionen ska anta delegerade 
akter i enlighet med artiklarna 49a, 49b 
och 49c, med principer som klargör under 
vilka omständigheter som behöriga 
myndigheter ska tillämpa bestämmelserna 
i punkt 3a och därvid ta hänsyn till 
AIF-fonders olika strategier, olika 
marknadsförhållanden som AIF-fonder 
verkar i och eventuella procykliska 
effekter till följd av att bestämmelserna 
tillämpas.

Or. en

Ändringsförslag 1268
Sari Essayah

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 25 – punkt 3c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3c. Kommissionen ska anta delegerade 
akter i enlighet med artiklarna 49a, 49b 
och 49c i syfte att förtydliga de 
hävstångsmetoder som definieras i 
artikel 3.1 och, vid tillämpning av artikel 
21.4, fastställa när hävstång anses vara 
utnyttjad systematiskt och hur hävstång 
ska beräknas.

Or. en



AM\807997SV.doc 57/169 PE439.134v03-00

SV

Ändringsförslag 1269
Corien Wortmann-Kool

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 25 – punkt 3c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3c. För att säkerställa att denna artikel 
tillämpas enhetligt kan Esma utarbeta 
förslag till tekniska standarder för att slå 
fast villkoren för när bestämmelserna i 
punkt 3a ska tillämpas, med beaktande av 
de delegerade akter som kommissionen 
antagit i enlighet med denna punkt.
Kommissionen får anta det förslag till 
tekniska standarder som avses i första 
stycket i enlighet med förfarandet i 
artikel 7 i förordning .../.... [Esma].

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.

Ändringsförslag 1270
Syed Kamall

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 25 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. När så krävs under exceptionella utgår
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omständigheter för att säkerställa det 
finansiella systemets stabilitet och 
integritet får hemmedlemsstatens 
behöriga myndigheter införa ytterligare 
begränsningar av de nivåer på 
hävstångseffekter som AIF-förvaltare får 
utnyttja. Åtgärder som vidtas av 
hemmedlemsstaternas behöriga 
myndigheter ska vara av tillfälliga 
karaktär och vara förenliga med de 
bestämmelser som kommissionen antar 
enligt punkt 3.

Or. en

Ändringsförslag 1271
Sari Essayah

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 25 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. När så krävs under exceptionella 
omständigheter för att säkerställa det 
finansiella systemets stabilitet och 
integritet får hemmedlemsstatens 
behöriga myndigheter införa ytterligare 
begränsningar av de nivåer på 
hävstångseffekter som AIF-förvaltare får 
utnyttja. Åtgärder som vidtas av 
hemmedlemsstaternas behöriga 
myndigheter ska vara av tillfälliga 
karaktär och vara förenliga med de 
bestämmelser som kommissionen antar 
enligt punkt 3.

utgår

Or. en

Motivering

Fastställda gränsvärden eller tak på hävstång är olämpliga och ogenomförbara. Det är 
mycket svårt att definiera hävstång, och utnyttjandet av hävstång är ofta beroende av vilken 
sorts tillgångsklass man investerar i och/eller den strategi som används av en viss AIF-fond.
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Ändringsförslag 1272
Gay Mitchell

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 25 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. När så krävs under exceptionella 
omständigheter för att säkerställa det 
finansiella systemets stabilitet och 
integritet får hemmedlemsstatens 
behöriga myndigheter införa ytterligare 
begränsningar av de nivåer på 
hävstångseffekter som AIF-förvaltare får 
utnyttja. Åtgärder som vidtas av 
hemmedlemsstaternas behöriga 
myndigheter ska vara av tillfälliga 
karaktär och vara förenliga med de 
bestämmelser som kommissionen antar 
enligt punkt 3.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1273
Markus Ferber

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 25 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. När så krävs under exceptionella 
omständigheter för att säkerställa det 
finansiella systemets stabilitet och 
integritet får hemmedlemsstatens 
behöriga myndigheter införa ytterligare 
begränsningar av de nivåer på 
hävstångseffekter som AIF-förvaltare får 
utnyttja. Åtgärder som vidtas av 
hemmedlemsstaternas behöriga 
myndigheter ska vara av tillfälliga 
karaktär och vara förenliga med de 

utgår



PE439.134v03-00 60/169 AM\807997SV.doc

SV

bestämmelser som kommissionen antar 
enligt punkt 3.

Or. en

Motivering

Fastställda gränsvärden eller tak på hävstång är olämpliga och opraktiska. Det är mycket 
svårt att definiera hävstång, och utnyttjandet av hävstång är ofta beroende av vilken sorts 
tillgångsklass man investerar i och/eller den strategi som används av en viss AIF-fond.

Ändringsförslag 1274
Corien Wortmann-Kool

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 25 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. När så krävs under exceptionella 
omständigheter för att säkerställa det 
finansiella systemets stabilitet och 
integritet får hemmedlemsstatens 
behöriga myndigheter införa ytterligare 
begränsningar av de nivåer på 
hävstångseffekter som AIF-förvaltare får 
utnyttja. Åtgärder som vidtas av 
hemmedlemsstaternas behöriga 
myndigheter ska vara av tillfälliga 
karaktär och vara förenliga med de 
bestämmelser som kommissionen antar 
enligt punkt 3.

utgår

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 
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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.

Ändringsförslag 1275
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 25 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. När så krävs under exceptionella 
omständigheter för att säkerställa det 
finansiella systemets stabilitet och 
integritet får hemmedlemsstatens 
behöriga myndigheter införa ytterligare 
begränsningar av de nivåer på 
hävstångseffekter som AIF-förvaltare får 
utnyttja. Åtgärder som vidtas av 
hemmedlemsstaternas behöriga 
myndigheter ska vara av tillfälliga 
karaktär och vara förenliga med de 
bestämmelser som kommissionen antar 
enligt punkt 3.

4. På grundval av den information som 
Esma har fått tillgång till enligt detta 
direktiv, såväl fortlöpande som på 
ad hoc-basis, på begäran eller på annat 
sätt, och för att uppnå stabilitet och 
integritet på finansmarknaderna, ska 
Esma göra följande:

a) Esma ska övervaka och bedöma 
riskerna i samband med en 
AIF-förvaltares verksamheter avseende 
den AIF-fond som den förvaltar. Esma 
ska vid bedömningen ta kontakt med 
ESRB och de behöriga myndigheterna i 
AIF-förvaltarens hemmedlemsstat,
b) Esma kan, om så bedöms nödvändigt, 
begära kompletterande information som 
man anser vara relevant från den berörda 
AIF-förvaltaren, antingen direkt eller 
från de behöriga myndigheterna i 
AIF-förvaltarens hemmedlemsstat,
c) Esma får, på eget initiativ och/eller i 
avsaknad av lämpliga åtgärder från de 
behöriga myndigheterna i 
AIF-förvaltarens hemmedlemsstat, fatta 
individuella beslut som innebär att de 
behöriga myndigheterna i 
AIF-förvaltarens hemmedlemsstat ska 
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vidta åtgärder för att hantera risker som 
kan äventyra finansmarknadernas 
integritet eller stabiliteten i hela eller 
delar av det finansiella systemet genom att 
se till att lämpliga förfrågningar görs eller 
begränsningar införs avseende de 
verksamheter som en eller flera 
AIF-förvaltare genomför med avseende 
på den AIF-fond som den eller de 
förvaltar. Sådana förfrågningar eller 
begränsningar inbegriper gränsvärden för 
hävstång, i synnerhet avseende dess nivå 
eller form, som en AIF-förvaltare får 
utnyttja, med hänsyn till bl.a. kategorin av 
AIF-fond, dess strategi, källorna till 
hävstången och koncentrationen av 
fondens investeringar, de 
marknadsförhållanden som fonden är 
verksam i och eventuella pro-cykliska 
effekter av att sådana gränsvärden införs. 
Sådana förfrågningar eller begränsningar 
inbegriper också ändringar av 
AIF-fondens placeringspolitik, med 
avseende på vilka Esma ska informera 
ESRB om de individuella beslut som har 
fattats. I de fall då de behöriga 
myndigheterna i AIF-förvaltarens 
hemmedlemsstat inte följer ett sådant 
individuellt beslut av Esma inom den 
tidsfrist som fastställts får Esma anta ett 
individuellt beslut riktat till en eller flera 
berörda AIF-förvaltare som innebär att 
den eller dessa måste vidta åtgärder 
(inbegripet upphörande av visst agerande) 
i syfte att följa Esmas individuella beslut. 
Sådana individuella beslut från Esma som 
riktar sig direkt till AIF-förvaltaren ska 
gälla framför alla tidigare beslut av 
behöriga myndigheter i AIF-förvaltarens 
hemmedlemsstat i samma ärende. Under 
alla omständigheter ska alla åtgärder som 
vidtas av behöriga myndigheter i 
AIF-förvaltarens hemmedlemsstat med 
avseende på fakta som är föremål för ett 
individuellt beslut av Esma riktat 
antingen till de behöriga myndigheterna i 
AIF-förvaltarens hemmedlemsstat eller 
till AIF-förvaltaren, vara förenliga med 
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ett sådant beslut.

Or. en

Motivering

För att tillsyn och kontroll av systemrisker ska bli effektiv behövs en mekanism som tydliggör 
och effektiviserar informationsutbytet mellan medlemsstaterna och europeiska myndigheter. 
ESMA bör ges befogenheter att ta emot relevant information, ingripa såväl på fortlöpande 
som på ad hoc-basis gentemot nationella myndigheter och fondförvaltare, anta rättsligt 
bindande tekniska standarder för att identifiera och ta itu med de risker som 
finansmarknadernas integritet och stabilitet utsätts för, inbegripet systemrisker till följd av ett 
överdrivet utnyttjande av hävstång.

Ändringsförslag 1276
Pervenche Berès

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 25 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. När så krävs under exceptionella 
omständigheter för att säkerställa det 
finansiella systemets stabilitet och 
integritet får hemmedlemsstatens behöriga 
myndigheter införa ytterligare 
begränsningar av de nivåer på 
hävstångseffekter som AIF-förvaltare får 
utnyttja. Åtgärder som vidtas av 
hemmedlemsstaternas behöriga 
myndigheter ska vara av tillfälliga karaktär 
och vara förenliga med de bestämmelser 
som kommissionen antar enligt punkt 3.

4. Under exceptionella omständigheter och 
i fall då ESRB anser att det är nödvändigt 
för det finansiella systemets stabilitet och 
integritet får hemmedlemsstatens behöriga 
myndigheter införa ytterligare 
begränsningar av de nivåer på 
hävstångseffekter som AIF-förvaltare får 
utnyttja. Åtgärder som vidtas av 
hemmedlemsstaternas behöriga 
myndigheter i linje med Esmas riktlinjer 
och ESRB:s rekommendationer ska vara 
av tillfällig karaktär och vara förenliga med 
de bestämmelser som kommissionen antar 
enligt punkt 3.

Or. en

Motivering

ESRB bör ansvara för att upptäcka exceptionella omständigheter som äventyrar det 
finansiella systemets stabilitet och integritet. De åtgärder som de behöriga myndigheterna i 
hemmedlemsstaterna vidtar för att minska denna risk måste vara i linje med Esmas riktlinjer 
och ESRB:s rekommendationer i syfte att garantera lika villkor och ett enhetligt 
genomförande av detta direktiv.
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Ändringsförslag 1277
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 25 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. När så krävs under exceptionella 
omständigheter för att säkerställa det 
finansiella systemets stabilitet och 
integritet får hemmedlemsstatens behöriga 
myndigheter införa ytterligare 
begränsningar av de nivåer på 
hävstångseffekter som AIF-förvaltare får 
utnyttja. Åtgärder som vidtas av 
hemmedlemsstaternas behöriga 
myndigheter ska vara av tillfälliga karaktär 
och vara förenliga med de bestämmelser 
som kommissionen antar enligt punkt 3.

4. När så krävs under exceptionella
omständigheter för att säkerställa det 
finansiella systemets stabilitet och 
integritet eller för att värna om långsiktig 
hållbar ekonomisk tillväxt får 
hemmedlemsstatens behöriga myndigheter 
och kommissionen införa ytterligare 
begränsningar av de nivåer på 
hävstångseffekter som AIF-förvaltare får 
utnyttja. Åtgärder som vidtas av 
hemmedlemsstaternas behöriga 
myndigheter ska vara av tillfällig karaktär 
och vara förenliga med de bestämmelser 
som kommissionen antar enligt punkt 3.

Or. en

Motivering

Beslut om införande av tillfälliga gränsvärden för hävstång bör fattas av de behöriga 
myndigheterna i hemmedlemsstaterna eller av kommissionen.

Ändringsförslag 1278
Wolf Klinz, Carl Haglund

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 25 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. När så krävs under exceptionella 
omständigheter för att säkerställa det 
finansiella systemets stabilitet och 
integritet får hemmedlemsstatens behöriga 
myndigheter införa ytterligare
begränsningar av de nivåer på 
hävstångseffekter som AIF-förvaltare får 

4. När så krävs under exceptionella 
omständigheter för att säkerställa det 
finansiella systemets stabilitet och 
integritet får behöriga myndigheter i 
AIF-förvaltarens hemmedlemsstat införa 
begränsningar av de nivåer på 
hävstångseffekter som AIF-förvaltare får 
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utnyttja. Åtgärder som vidtas av 
hemmedlemsstaternas behöriga 
myndigheter ska vara av tillfälliga 
karaktär och vara förenliga med de 
bestämmelser som kommissionen antar 
enligt punkt 3.

utnyttja. AIF-fondens hemmedlemsstat, 
Esma, ESRB och kommissionen ska 
informeras om alla sådana åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 1279
Pascal Canfin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 25 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. När så krävs under exceptionella 
omständigheter för att säkerställa det 
finansiella systemets stabilitet och 
integritet får hemmedlemsstatens behöriga 
myndigheter införa ytterligare 
begränsningar av de nivåer på 
hävstångseffekter som AIF-förvaltare får 
utnyttja. Åtgärder som vidtas av 
hemmedlemsstaternas behöriga 
myndigheter ska vara av tillfälliga karaktär 
och vara förenliga med de bestämmelser 
som kommissionen antar enligt punkt 3.

4. När så krävs under exceptionella 
omständigheter för att säkerställa det 
finansiella systemets stabilitet och 
integritet får hemmedlemsstatens behöriga 
myndigheter införa ytterligare 
begränsningar av de nivåer på 
hävstångseffekter som AIF-fonder får 
utnyttja. Åtgärder som vidtas av 
hemmedlemsstaternas behöriga 
myndigheter ska vara av tillfällig karaktär. 
Esma ska informeras om sådana 
begränsningar av hemmedlemsstatens 
behöriga myndigheter.

Or. en

Motivering

Esma ska informeras i syfte att uppnå enhetliga åtgärder på gemenskapsnivå.
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Ändringsförslag 1280
Bernd Lange

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 25 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. När så krävs under exceptionella 
omständigheter för att säkerställa det 
finansiella systemets stabilitet och 
integritet får hemmedlemsstatens behöriga 
myndigheter införa ytterligare 
begränsningar av de nivåer på 
hävstångseffekter som AIF-förvaltare får 
utnyttja. Åtgärder som vidtas av 
hemmedlemsstaternas behöriga 
myndigheter ska vara av tillfälliga karaktär 
och vara förenliga med de bestämmelser 
som kommissionen antar enligt punkt 3.

4. När så krävs under exceptionella 
omständigheter för att säkerställa det 
finansiella systemets stabilitet och 
integritet får hemmedlemsstatens behöriga 
myndigheter införa ytterligare 
begränsningar av de nivåer på 
hävstångseffekter som AIF-förvaltare och 
AIF-fonder får utnyttja. Åtgärder som 
vidtas av hemmedlemsstaternas behöriga 
myndigheter ska vara av tillfällig karaktär 
och vara förenliga med de bestämmelser 
som kommissionen antar enligt punkt 3.

Or. en

Motivering

 Även AIF-fonder bör omfattas av artiklarna 19–30 i direktivet.

Ändringsförslag 1281
Jürgen Klute

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 25 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. När så krävs under exceptionella 
omständigheter för att säkerställa det 
finansiella systemets stabilitet och 
integritet får hemmedlemsstatens behöriga 
myndigheter införa ytterligare 
begränsningar av de nivåer på 
hävstångseffekter som AIF-förvaltare får 
utnyttja. Åtgärder som vidtas av 
hemmedlemsstaternas behöriga 
myndigheter ska vara av tillfälliga karaktär 
och vara förenliga med de bestämmelser 

4. När så krävs under exceptionella 
omständigheter för att säkerställa det 
finansiella systemets stabilitet och 
integritet får hemmedlemsstatens behöriga 
myndigheter införa ytterligare
begränsningar av de nivåer på 
hävstångseffekter som AIF-förvaltare och 
AIF-fonder får utnyttja. Åtgärder som 
vidtas av hemmedlemsstaternas behöriga 
myndigheter ska vara av tillfälliga karaktär 
och vara förenliga med de bestämmelser 
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som kommissionen antar enligt punkt 3. som kommissionen antar enligt punkt 3.

Or. en

Motivering

 Även AIF-fonder bör omfattas av artiklarna 19–30 i direktivet.

Ändringsförslag 1282
Jürgen Klute

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 25 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Kommissionen ska anta riktmärken 
för långsiktig ekonomisk solvens i de 
målföretag som blir föremål för 
lånefinansierade uppköp (LBO) från 
AIF-fonders sida. Riktmärkena ska bestå 
av en kombination av fyra indikatorer:
a) skuldtjänstkvot (DSCR, kassaflödet i 
förhållande till totala räntor och 
amorteringar),
b) total hävstång ”dynamic gearing 1” 
(konsoliderat Ebitda i förhållande till 
räntebetalningar netto),
c) ”dynamic gearing 2” (nettoskuld i 
förhållande till fritt kassaflöde) och
d) soliditet (eget kapital i förhållande till 
totalt kapital).
Målföretagen ska uppfylla alla fyra 
indikatorer och ska genomföra 
regelbundna solvenstest. Utdelningar ska 
begränsas till en enda utbetalning per år 
och får inte överstiga vinsten. Om 
solvensen är negativ får ingen utdelning 
ske.

Or. en



PE439.134v03-00 68/169 AM\807997SV.doc

SV

Motivering

Denna bestämmelse tar itu med de värsta fallen av de LBO-transaktioner för noterade och 
onoterade som private equity-fonder kan företa. Kombinationen av fyra indikationer är tänkt 
att skydda målföretagens kapitalbas, särskilt små och medelstora företags, och hindra att de 
blir pålagda ohållbara skuldbördor och töms på tillgångar. Solvenstest i kombination med en 
begränsning av utdelningar krävs för att behålla solvensen i målföretagen för AIF-fondernas 
hävstångstransaktioner, särskilt när det gäller internationella redovisningsstandarder.

Ändringsförslag 1283
Bernd Lange

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 25 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Kommissionen ska anta riktmärken 
för långsiktig ekonomisk solvens i de 
målföretag som blir föremål för 
lånefinansierade uppköp (LBO) från 
AIF-fonders sida. Riktmärkena ska bestå 
av en kombination av fyra indikatorer:
a) skuldtjänstkvot (DSCR, kassaflödet i 
förhållande till totala räntor och 
amorteringar),
b) total hävstång ”dynamic gearing 1” 
(konsoliderat Ebitda i förhållande till 
räntebetalningar netto),
c) ”dynamic gearing 2” (nettoskuld i 
förhållande till fritt kassaflöde)
d) soliditet (eget kapital i förhållande till 
totalt kapital).
Målföretagen ska uppfylla alla fyra 
indikatorer och ska genomföra 
regelbundna solvenstest. Utdelningar ska 
begränsas till en enda utbetalning per år 
och får inte överstiga vinsten. Om 
solvensen är negativ får ingen utdelning 
ske.

Or. en
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Motivering

Denna bestämmelse tar itu med de värsta fallen av de LBO-transaktioner för noterade och 
onoterade som private equity-fonder kan företa. Kombinationen av fyra indikationer är tänkt 
att skydda målföretagens kapitalbas, särskilt små och medelstora företags, och hindra att de 
blir pålagda ohållbara skuldbördor och töms på tillgångar. Solvenstest i kombination med en 
begränsning av utdelningar krävs för att behålla solvensen i målföretagen för AIF-fondernas 
hävstångstransaktioner, särskilt när det gäller internationella redovisningsstandarder.

Ändringsförslag 1284
Pascal Canfin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Kapitel V – avsnitt 2 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

SKYLDIGHETER VID FÖRVALTNING 
AV AIF-FONDER SOM FÖRVÄRVAR 
KONTROLLERANDE INFLYTANDE I 
FÖRETAG

SKYLDIGHETER FÖR AIF-FONDER 
SOM FÖRVÄRVAR INFLYTANDE I 
FÖRETAG

Or. en

Motivering

Skyldigheterna gäller AIF-fonderna och inte AIF-förvaltarna.

Ändringsförslag 1285
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Förslag till direktiv – ändringsakt
Kapitel V – avsnitt 2 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

SKYLDIGHETER VID FÖRVALTNING 
AV AIF-FONDER SOM FÖRVÄRVAR 
KONTROLLERANDE INFLYTANDE I 
FÖRETAG

SKYLDIGHETER VID FÖRVALTNING 
AV AIF-FONDER SOM FÖRVÄRVAR 
ETT BETYDANDE EKONOMISKT 
INTRESSE ELLER 
KONTROLLERANDE INFLYTANDE I 
FÖRETAG

Or. en
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Ändringsförslag 1286
José Manuel García-Margallo y Marfil, Emilio Menéndez del Valle, Pablo Zalba 
Bidegain

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 26 utgår
Tillämpningsområde

1. Detta avsnitt ska tillämpas på följande:
a) AIF-förvaltare som förvaltar en eller 
flera AIF-fonder som, enskilt eller i 
förening, förvärvar 30 % eller mer av 
rösträtterna i en emittent eller ett ej 
börsnoterat företag med hemvist inom 
gemenskapen.
b) AIF-förvaltare som har ingått avtal 
med en eller flera andra AIF-förvaltare 
som skulle göra det möjligt för 
AIF-fonder som förvaltas av dessa 
AIF-förvaltare att förvärva 30 % eller mer 
av rösträtterna i emittenten eller det ej 
börsnoterade företaget.
2. Detta avsnitt ska inte tillämpas då 
emittenten eller det ej börsnoterade 
företaget i fråga är små eller medelstora 
företag som sysselsätter färre än 
250 personer, vars årsomsättning inte 
överstiger 50 miljoner euro och/eller vars 
balansomslutning inte överstiger 
43 miljoner euro per år.

Or. en

Motivering

Bestämmelserna i artiklarna 26–30 bör tillämpas konsekvent för alla som förvärvar ett 
innehav av relevant storlek, inte enbart för AIF-förvaltare och de företag som de investerar i. 
Alla eventuella frågor avseende transparens eller arbetstagares och intressenters intressen i 
företaget gäller i samma omfattning för alla former av innehavare av kontrollerande 
inflytande i ett EU-företag, inte enbart för AIF-förvaltare. Alla krav på offentliggörande bör 
tillämpas konsekvent i ett allmänt bolagsrättsdirektiv, och inte missgynna AIF-förvaltare och 
de företag som de investerar i.
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Ändringsförslag 1287
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 26 utgår
Tillämpningsområde

1. Detta avsnitt ska tillämpas på följande:
a) AIF-förvaltare som förvaltar en eller 
flera AIF-fonder som, enskilt eller i 
förening, förvärvar 30 % eller mer av 
rösträtterna i en emittent eller ett ej 
börsnoterat företag med hemvist inom 
gemenskapen.
b) AIF-förvaltare som har ingått avtal 
med en eller flera andra AIF-förvaltare 
som skulle göra det möjligt för 
AIF-fonder som förvaltas av dessa 
AIF-förvaltare att förvärva 30 % eller mer 
av rösträtterna i emittenten eller det ej 
börsnoterade företaget.
2. Detta avsnitt ska inte tillämpas då 
emittenten eller det ej börsnoterade 
företaget i fråga är små eller medelstora 
företag som sysselsätter färre än 
250 personer, vars årsomsättning inte 
överstiger 50 miljoner euro och/eller vars 
balansomslutning inte överstiger 
43 miljoner euro per år.

Or. en

Motivering

Bestämmelserna i artiklarna 26–30 bör tillämpas konsekvent för alla som förvärvar ett 
innehav av relevant storlek, inte enbart för AIF-förvaltare och de företag som de investerar i. 
Alla eventuella frågor avseende transparens eller arbetstagares och intressenters intressen i 
företaget gäller i samma omfattning för alla former av innehavare av kontrollerande 
inflytande i ett EU-företag, inte enbart för AIF-förvaltare. Således bör alla krav på 
offentliggörande tillämpas konsekvent i ett allmänt bolagsrättsdirektiv, och inte missgynna 
AIF-förvaltare och de företag som de investerar i.
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Ändringsförslag 1288
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 26 – rubriken och punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillämpningsområde Makroövervakning av lånefinansierade 
uppköp (LBO) av ej börsnoterade företag

1. Detta avsnitt ska tillämpas på följande: 1. Medlemsstaterna ska se till att 
AIF-förvaltare som förvaltar en eller flera 
AIF-fonder som, enskilt eller i förening, 
förvärvar kontrollen över ett ej 
börsnoterat företag, lämnar uppgifter om 
målföretagets skuldnivå, både direkta och 
indirekta skulder, före och efter förvärvet.

a) AIF-förvaltare som förvaltar en eller 
flera AIF-fonder som, enskilt eller i 
förening, förvärvar 30 % eller mer av 
rösträtterna i en emittent eller ett ej 
börsnoterat företag med hemvist inom 
gemenskapen.
b) AIF-förvaltare som har ingått avtal 
med en eller flera andra AIF-förvaltare 
som skulle göra det möjligt för 
AIF-fonder som förvaltas av dessa 
AIF-förvaltare att förvärva 30 % eller mer 
av rösträtterna i emittenten eller det ej 
börsnoterade företaget.

Or. en

Motivering

De krav på offentliggörande som åläggs private equity-företag enligt artiklarna 26–30 i 
förslaget är inte relevanta eller lämpliga för övervakning av systemrisk. De avser krav på 
offentliggörande som redan omfattas av andra EU-direktiv eller som knappast är tillämpliga 
(t.ex. kravet på offentliggörande av utvecklingsplanen för det ej börsnoterade företaget vilket 
ger upphov till allvarliga tvivel på konfidentialitet och/eller ekonomisk information). 
Dessutom gäller de inte för alla marknadsaktörer vars verksamheter kan medföra en 
systemrisk.
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Ändringsförslag 1289
Pascal Canfin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 26 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Detta avsnitt ska tillämpas på följande: 1. Detta avsnitt ska tillämpas på 
AIF-fonder som, enskilt eller i förening 
med en eller flera andra AIF-fonder,
förvärvar ett betydande eller 
kontrollerande inflytande, enligt IFRS 
standarder, i en emittent eller ett ej 
börsnoterat företag med hemvist inom 
unionen.

a) AIF-förvaltare som förvaltar en eller 
flera AIF-fonder som, enskilt eller i 
förening, förvärvar 30 % eller mer av 
rösträtterna i en emittent eller ett ej 
börsnoterat företag med hemvist inom 
gemenskapen.

b) AIF-förvaltare som har ingått avtal 
med en eller flera andra AIF-förvaltare 
som skulle göra det möjligt för 
AIF-fonder som förvaltas av dessa 
AIF-förvaltare att förvärva 30 % eller mer 
av rösträtterna i emittenten eller det ej 
börsnoterade företaget.

Or. en

Motivering

Kraven bör stå i proportion till AIF-fondens inflytande i företaget.

Ändringsförslag 1290
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 26 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) AIF-förvaltare som förvaltar en eller 
flera AIF-fonder som, enskilt eller i 

a) AIF-förvaltare som förvaltar en eller 
flera AIF-fonder som, enskilt eller i 
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förening, förvärvar 30 % eller mer av 
rösträtterna i en emittent eller ett ej 
börsnoterat företag med hemvist inom 
gemenskapen.

förening, förvärvar 10 %, 20 %, 30 % och 
50 % eller mer av rösträtterna i en emittent 
eller ett ej börsnoterat företag med hemvist 
inom unionen.

Or. en

Motivering

Private equity har hittills offentliggjort väldigt få uppgifter, för det mesta okontrollerbara och 
presenterade på ett inkonsekvent sätt. Eftersom denna sorts ägarskap leder till betydande 
förändringar i företags ledarskap är det av avgörande betydelse att ha en fullständig och 
konsekvent bild av företag vid lånefinansierade uppköp (LBO). Denna information är viktig 
för investerare, tillsynsmyndigheter, anställda och allmänheten. Det bör inte finnas några 
undantag från kraven på offentliggörande, vare sig på grundval av fondstorlek eller storlek 
på det förvaltade företaget. Effekterna av private equity-investeringar kan vara kännbara 
även när enbart en liten andel, t.ex. 10 procent, förvärvas. Ju större andel som förvärvas 
desto kraftigare blir effekten.

Ändringsförslag 1291
Bernd Lange

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 26 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) AIF-förvaltare som förvaltar en eller 
flera AIF-fonder som, enskilt eller i 
förening, förvärvar 30 % eller mer av 
rösträtterna i en emittent eller ett ej 
börsnoterat företag med hemvist inom 
gemenskapen.

a) AIF-fonder som, enskilt eller i förening, 
förvärvar 25 % eller mer av rösträtterna i 
en emittent eller ett ej börsnoterat företag 
med hemvist inom unionen och 
AIF-förvaltare som förvaltar en eller flera 
sådana AIF-fonder.

Or. en

Motivering

Lånefinansierade uppköp (LBO) medför ofta allvarliga konsekvenser för företag och 
anställda. Tröskelvärdet för reglering av private equity-fonder bör därför sänkas till en nivå 
på 25 procent av rösträtterna, vilket kan anses vara tröskelvärdet för dominerande inflytande. 
I många medlemsstater inriktar sig private equity-fonder framför allt på 
sysselsättningsintensiva små och medelstora företag som inte skulle nå upp till tröskelvärdena 
i punkt 2.
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Ändringsförslag 1292
Jürgen Klute

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 26 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) AIF-förvaltare som förvaltar en eller 
flera AIF-fonder som, enskilt eller i 
förening, förvärvar 30 % eller mer av 
rösträtterna i en emittent eller ett ej 
börsnoterat företag med hemvist inom 
gemenskapen.

a) AIF-fonder som, enskilt eller i förening, 
förvärvar 25 % eller mer av rösträtterna i 
en emittent eller ett ej börsnoterat företag 
med hemvist inom unionen och 
AIF-förvaltare som förvaltar en eller flera 
sådana AIF-fonder.

Or. en

Motivering

Lånefinansierade uppköp (LBO) medför ofta allvarliga konsekvenser för företag och 
anställda. Tröskelvärdet för reglering av private equity-fonder bör därför sänkas till en nivå 
på 25 procent av rösträtterna, vilket kan anses vara tröskelvärdet för dominerande inflytande. 
I många medlemsstater inriktar sig private equity-fonder framför allt på 
sysselsättningsintensiva små och medelstora företag som inte skulle nå upp till tröskelvärdena 
i punkt 2.

Ändringsförslag 1293
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 26 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Detta avsnitt ska tillämpas på följande: 1. Detta avsnitt ska tillämpas på följande:

a) AIF-förvaltare som förvaltar en eller 
flera AIF-fonder som, enskilt eller i 
förening, förvärvar 30 % eller mer av 
rösträtterna i en emittent eller ett ej 
börsnoterat företag med hemvist inom 
gemenskapen.

a) AIF-förvaltare som förvaltar en eller 
flera AIF-fonder som, enskilt eller i 
förening, förvärvar kontrollerande 
inflytande i ett ej börsnoterat företag.

b) AIF-förvaltare som har ingått avtal med 
en eller flera andra AIF-förvaltare som 
skulle göra det möjligt för AIF-fonder som 
förvaltas av dessa AIF-förvaltare att 
förvärva 30 % eller mer av rösträtterna i 

b) AIF-förvaltare som har ingått avtal med 
en eller flera andra AIF-förvaltare som 
skulle göra det möjligt för AIF-fonder som 
förvaltas av dessa AIF-förvaltare att 
förvärva ett kontrollerande inflytande i ett 
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emittenten eller det ej börsnoterade 
företaget.

ej börsnoterat företag.

Vid tillämpning av detta avsnitt betyder ett 
kontrollerande inflytande mer än 50 % av 
rösträtterna i ett ej börsnoterat företag.

Or. en

Ändringsförslag 1294
Sharon Bowles

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 26 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Detta avsnitt ska tillämpas på följande: 1. Detta avsnitt ska tillämpas på följande:

a) AIF-förvaltare som förvaltar en eller 
flera AIF-fonder som, enskilt eller i 
förening, förvärvar 30 % eller mer av 
rösträtterna i en emittent eller ett ej 
börsnoterat företag med hemvist inom 
gemenskapen.

a) AIF-förvaltare som förvaltar en eller 
flera AIF-fonder som, enskilt eller i 
förening, förvärvar ett kontrollerande 
inflytande i ett ej börsnoterat företag med 
hemvist inom unionen.

b) AIF-förvaltare som har ingått avtal med 
en eller flera andra AIF-förvaltare som 
skulle göra det möjligt för AIF-fonder som 
förvaltas av dessa AIF-förvaltare att 
förvärva 30 % eller mer av rösträtterna i 
emittenten eller det ej börsnoterade 
företaget.

b) AIF-förvaltare som har ingått avtal med 
en eller flera andra AIF-förvaltare som 
skulle göra det möjligt för AIF-fonder som 
förvaltas av dessa AIF-förvaltare att 
förvärva ett kontrollerande inflytande i det 
ej börsnoterade företaget.

Or. en

Motivering

Detta direktiv bör inte behandla emittenter eftersom de är vederbörligen reglerade i 
bolagsrätten. ”Kontrollerande inflytande” bör motsvara definitionen i bolagsrätten. 
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Ändringsförslag 1295
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 26 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) AIF-förvaltare som har ingått avtal med 
en eller flera andra AIF-förvaltare som 
skulle göra det möjligt för AIF-fonder som 
förvaltas av dessa AIF-förvaltare att 
förvärva 30 % eller mer av rösträtterna i 
emittenten eller det ej börsnoterade 
företaget.

b) AIF-förvaltare som agerar i 
överenskommelse med en eller flera andra 
AIF-förvaltare angående förvärv eller 
utövande av rösträtter av AIF-fonder som 
förvaltas av dessa AIF-förvaltare där 
sådana AIF-förvaltare förvaltar en eller 
flera AIF-fonder som enskilt eller i 
förening förvärvar 10 %, 20 %, 30 % och 
50 % eller mer av rösträtterna i emittenten 
eller det ej börsnoterade företaget.

Or. en

Motivering

Private equity har hittills offentliggjort väldigt få uppgifter, för det mesta okontrollerbara och 
presenterade på ett inkonsekvent sätt. Eftersom denna sorts ägarskap leder till betydande 
förändringar i företags ledarskap är det av avgörande betydelse att ha en fullständig och 
konsekvent bild av företag vid lånefinansierade uppköp (LBO). Denna information är viktig 
för investerare, tillsynsmyndigheter, anställda och allmänheten. Det bör inte finnas några 
undantag från kraven på offentliggörande, vare sig på grundval av fondstorlek eller storlek 
på det förvaltade företaget.

Ändringsförslag 1296
Bernd Lange

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 26 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) AIF-förvaltare som har ingått avtal med 
en eller flera andra AIF-förvaltare som 
skulle göra det möjligt för AIF-fonder som 
förvaltas av dessa AIF-förvaltare att 
förvärva 30 % eller mer av rösträtterna i 
emittenten eller det ej börsnoterade 
företaget.

b) AIF-förvaltare som har ingått avtal med 
en eller flera andra AIF-förvaltare som 
skulle göra det möjligt för AIF-fonder som 
förvaltas av dessa AIF-förvaltare att 
förvärva 25 % eller mer av rösträtterna i 
emittenten eller det ej börsnoterade 
företaget.
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Or. en

Motivering

Lånefinansierade uppköp (LBO) medför ofta allvarliga konsekvenser för företag och 
anställda. Tröskelvärdet för reglering av private equity-fonder bör därför sänkas till en nivå 
på 25 procent av rösträtterna, vilket kan anses vara tröskelvärdet för dominerande inflytande. 
I många medlemsstater inriktar sig private equity-fonder framför allt på 
sysselsättningsintensiva små och medelstora företag som inte skulle nå upp till tröskelvärdena 
i punkt 2.

Ändringsförslag 1297
Jürgen Klute

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 26 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) AIF-förvaltare som har ingått avtal med 
en eller flera andra AIF-förvaltare som 
skulle göra det möjligt för AIF-fonder som 
förvaltas av dessa AIF-förvaltare att 
förvärva 30 % eller mer av rösträtterna i 
emittenten eller det ej börsnoterade 
företaget.

b) AIF-förvaltare som har ingått avtal med 
en eller flera andra AIF-förvaltare som 
skulle göra det möjligt för AIF-fonder som 
förvaltas av dessa AIF-förvaltare att 
förvärva 25 % eller mer av rösträtterna i 
emittenten eller det ej börsnoterade 
företaget.

Or. en

Motivering

Lånefinansierade uppköp (LBO) medför ofta allvarliga konsekvenser för företag och 
anställda. Tröskelvärdet för reglering av private equity-fonder bör därför sänkas till en nivå 
på 25 procent av rösträtterna, vilket kan anses vara tröskelvärdet för dominerande inflytande. 
I många medlemsstater inriktar sig private equity-fonder framför allt på 
sysselsättningsintensiva små och medelstora företag som inte skulle nå upp till tröskelvärdena 
i punkt 2.
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Ändringsförslag 1298
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 26 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Ej börsnoterade företag som 
kontrolleras av AIF-förvaltare ska följa 
relevant bolagsrätt på EU-nivå och på 
nationell nivå avseende krav på 
offentliggörande.

Or. en

Motivering

Endast ett övergripande tillvägagångssätt kan förebygga snedvridningar av konkurrensen 
mellan sådana aktörer som regleras av detta direktiv och andra aktörer. Därför bör alla krav 
på offentliggörande behandlas på samma sätt som för alla former av privat ägande, genom 
ändringar i EU:s bolagsrättsliga direktiv.

Ändringsförslag 1299
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 26 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Senast den …* ska kommissionen 
lägga fram en rapport till 
Europaparlamentet och rådet på grundval 
av en översyn av relevant bolagsrätt och 
relevanta direktiv om finanssektorn, 
eventuellt åtföljd av ett lagförslag med 
ändringar, om så är lämpligt, av detta 
direktiv. I sin utvärdering ska 
kommissionen ta i beaktande 
målsättningarna för ökad transparens, 
rättvis konkurrens och ett bevarande av 
lika villkor för alla företag utan 
diskriminering på grund av ägarform. 
Man ska dessutom ta i beaktande EU:s 
konkurrenskraft när det gäller 



PE439.134v03-00 80/169 AM\807997SV.doc

SV

finansiering av innovationer. 
_______
* EUT: För in rätt datum: den dag då 
detta direktiv träder i kraft.

Or. en

Motivering

Endast ett övergripande tillvägagångssätt kan förebygga snedvridningar av konkurrensen 
mellan sådana aktörer som regleras av detta direktiv och andra aktörer. Därför bör alla krav 
på offentliggörande behandlas på samma sätt som för alla former av privat ägande, genom 
ändringar i EU:s bolagsrättsliga direktiv.

Ändringsförslag 1300
Jürgen Klute

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 26 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Detta avsnitt ska inte tillämpas då 
emittenten eller det ej börsnoterade 
företaget i fråga är små eller medelstora 
företag som sysselsätter färre än 
250 personer, vars årsomsättning inte 
överstiger 50 miljoner euro och/eller vars 
balansomslutning inte överstiger 
43 miljoner euro per år.

utgår

Or. en

Motivering

Lånefinansierade uppköp (LBO) medför ofta allvarliga konsekvenser för företag och 
anställda. Tröskelvärdet för reglering av private equity-fonder bör därför sänkas till en nivå 
på 25 procent av rösträtterna, vilket kan anses vara tröskelvärdet för dominerande inflytande. 
I många medlemsstater inriktar sig private equity-fonder framför allt på 
sysselsättningsintensiva små och medelstora företag som inte skulle nå upp till tröskelvärdena 
i punkt 2.
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Ändringsförslag 1301
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 26 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Detta avsnitt ska inte tillämpas då 
emittenten eller det ej börsnoterade 
företaget i fråga är små eller medelstora 
företag som sysselsätter färre än 
250 personer, vars årsomsättning inte 
överstiger 50 miljoner euro och/eller vars
balansomslutning inte överstiger 
43 miljoner euro per år.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1302
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 26 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Detta avsnitt ska inte tillämpas då 
emittenten eller det ej börsnoterade 
företaget i fråga är små eller medelstora 
företag som sysselsätter färre än 
250 personer, vars årsomsättning inte 
överstiger 50 miljoner euro och/eller vars 
balansomslutning inte överstiger 
43 miljoner euro per år.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 1303
Bernd Lange

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 26 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Detta avsnitt ska inte tillämpas då 
emittenten eller det ej börsnoterade 
företaget i fråga är små eller medelstora 
företag som sysselsätter färre än 
250 personer, vars årsomsättning inte 
överstiger 50 miljoner euro och/eller vars 
balansomslutning inte överstiger 
43 miljoner euro per år.

utgår

Or. en

Motivering

Lånefinansierade uppköp (LBO) medför ofta allvarliga konsekvenser för företag och 
anställda. Tröskelvärdet för reglering av private equity-fonder bör därför sänkas till en nivå 
på 25 procent av rösträtterna, vilket kan anses vara tröskelvärdet för dominerande inflytande. 
I många medlemsstater inriktar sig private equity-fonder framför allt på 
sysselsättningsintensiva små och medelstora företag som inte skulle nå upp till tröskelvärdena 
i punkt 2.

Ändringsförslag 1304
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 26 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Detta avsnitt ska inte tillämpas då 
emittenten eller det ej börsnoterade 
företaget i fråga är små eller medelstora 
företag som sysselsätter färre än 
250 personer, vars årsomsättning inte 
överstiger 50 miljoner euro och/eller vars 
balansomslutning inte överstiger 
43 miljoner euro per år.

2. Vid tillämpning av punkt 1 ska 
AIF-förvaltare, innan de förvärvar ett ej 
börsnoterat företag, informera de 
behöriga myndigheterna i deras 
medlemsstat om det planerade förvärvet 
direkt eller indirekt kan medföra att 
målföretagets skulder överstiger ett belopp 
ett antal gånger större än värderingen av 
företaget. I ett sådant fall ska behöriga 
tillsynsmyndigheter kontrollera eventuella 
konsekvenser av förvärvet, i synnerhet 
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med avseende på de systemrisker som 
detta kan medföra.

Or. en

Motivering

De krav på offentliggörande som åläggs private equity-företag enligt artiklarna 26–30 i 
förslaget är inte relevanta eller lämpliga för övervakning av systemrisk. De avser krav på 
offentliggörande som redan omfattas av andra EU-direktiv eller som knappast är tillämpliga 
(t.ex. kravet att offentliggöra utvecklingsplanen för det ej börsnoterade företaget vilket ger 
upphov till allvarliga tvivel på konfidentialitet och/eller ekonomisk information). Dessutom 
gäller de inte för alla marknadsaktörer vars verksamheter kan medföra en systemrisk.

Ändringsförslag 1305
Pascal Canfin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 26 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Detta avsnitt ska inte tillämpas då 
emittenten eller det ej börsnoterade 
företaget i fråga är små eller medelstora 
företag som sysselsätter färre än 
250 personer, vars årsomsättning inte 
överstiger 50 miljoner euro och/eller vars 
balansomslutning inte överstiger 
43 miljoner euro per år.

2. Detta avsnitt ska inte tillämpas då det ej 
börsnoterade företaget i fråga sysselsätter 
färre än 50 personer.

Or. en

Motivering

Kraven bör stå i proportion till företagets storlek. Genom att utesluta små och medelstora 
företag utesluts dock de flesta uppköpsförfarandena från direktivets tillämpningsområde.
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Ändringsförslag 1306
Othmar Karas

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 26 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Detta avsnitt ska inte tillämpas då 
emittenten eller det ej börsnoterade 
företaget i fråga är små eller medelstora 
företag som sysselsätter färre än 
250 personer, vars årsomsättning inte 
överstiger 50 miljoner euro och/eller vars 
balansomslutning inte överstiger 
43 miljoner euro per år.

2. Detta avsnitt ska inte tillämpas då de ej 
börsnoterade företagen i fråga antingen är 
specialföretag (SPV, special purpose 
vehicles) eller små eller medelstora 
företag.

Vid tillämpning av detta avsnitt gäller 
följande: 
a) Med specialföretag avses företag som, i 
enlighet med sin bolagsordning och 
tillämplig nationell lagstiftning, får 
förvärva, inneha eller sälja endast sådana 
tillgångar eller andelar i andra 
specialföretag som i enlighet med 
AIF-fondens fondbestämmelser eller 
bolagsordning och nationell lagstiftning 
får förvärvas, innehas eller säljas direkt 
för eller av AIF-fonden.
b) Med små och medelstora företag avses 
företag som, enligt deras senaste 
årsbokslut eller konsoliderade 
räkenskaper, uppfyller minst två av 
följande kriterier: 
i) ett genomsnittligt antal anställda i 
unionen under räkenskapsåret som 
understiger 250 personer, 
ii) en balansomslutning som inte 
överstiger 43 miljoner euro, 
iii) en årsomsättning som inte överstiger 
50 miljoner euro.

Or. en
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Motivering

Att odifferentierat ta med alla fonder som har ett kontrollerande inflytande i företag innebär 
att öppna fastighetsfonder som äger fastigheter via specialföretag klassificeras som AIF med 
kontrollerande inflytande. Detta skulle gå emot allmän praxis för öppna fastighetsfonder 
vilket är avgörande i syfte att få tillgång till vissa fastighetsmarknader. Det är därför inte 
motiverat att inkludera öppna fastighetsfonder, och ett kontrollerande inflytandet i ett sådant 
specialföretag kan inte tjäna som kriterium för att inkludera fonderna.

Ändringsförslag 1307
Wolf Klinz

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 26 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Detta avsnitt ska inte tillämpas då 
emittenten eller det ej börsnoterade 
företaget i fråga är små eller medelstora 
företag som sysselsätter färre än 
250 personer, vars årsomsättning inte 
överstiger 50 miljoner euro och/eller vars 
balansomslutning inte överstiger 
43 miljoner euro per år.

2. Detta avsnitt ska inte tillämpas då det ej 
börsnoterade företaget i fråga tillhör 
klassen små eller medelstora företag som 
antingen sysselsätter färre än 
250 personer, eller har en årsomsättning 
som inte överstiger 50 miljoner euro 
och/eller vars balansomslutning inte 
överstiger 43 miljoner euro per år.

Or. en

Ändringsförslag 1308
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 26 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Kommissionen ska anta delegerade 
akter i enlighet med artiklarna 49a, 49b 
och 49c som fastställer begreppen ej 
börsnoterade företag, förvärv av kontroll, 
multipel (inbegripet hur denna fastställs) 
och värdering, och som fastställer de 
tillsynsbestämmelser som ska tillämpas i 
detta sammanhang.
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Or. en

Motivering

Bestämmelserna i artiklarna 26–30 bör tillämpas konsekvent för alla som förvärvar ett 
innehav av relevant storlek, inte enbart för AIF-förvaltare och de företag som de investerar i. 
Alla eventuella frågor avseende transparens eller arbetstagares och intressenters intressen i 
företaget gäller i samma omfattning för alla former av innehavare av kontrollerande 
inflytande av ett EU-företag och deras verksamheter, inte enbart för AIF-förvaltare. Således 
bör alla krav på offentliggörande tillämpas konsekvent i ett allmänt bolagsrättsdirektiv, och 
inte missgynna AIF-förvaltare och de företag som de investerar i.

Ändringsförslag 1309
Olle Schmidt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 26 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Artiklarna 28–30 ska inte tillämpas på 
industriella holdingbolag vars aktier är 
noterade på en reglerad marknad i EU om 
dessa bolag innehar aktier i sina 
dotterbolag eller närstående bolag i syfte 
att fullfölja en industriell affärsstrategi 
och om dessa holdingbolag inte 
huvudsakligen har etablerats för att 
generera avkastning åt sina investerare 
genom avyttring inom en bestämd 
tidsperiod. 

Or. en

Motivering

Börsnoterade industriella holdingbolag regleras genom prospekt- och transparensdirektiven 
och genom nationell bolagsrätt, börsnoteringsregler och annan nationell reglering. Detta 
säkerställer tillräcklig transparens gentemot investerare, regleringsmyndigheter och 
samhället i stort. Bestämmelserna i artiklarna 28–30 är irrelevanta eller olämpliga för denna 
typ av bolag.
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Ändringsförslag 1310
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 27 utgår
Anmälan om förvärv av kontrollerande 

inflytande i ej börsnoterade företag
1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
AIF-förvaltare som är i stånd att utöva 
30 % eller mer av rösträtterna i ett ej 
börsnoterat företag anmäler de uppgifter 
som anges i punkt 2 till det ej 
börsnoterade företaget och alla övriga 
aktieägare.
Denna anmälan ska göras snarast 
möjligt, dock inte senare än efter fyra 
handelsdagar, varav den första ska vara 
den dag då AIF-förvaltaren uppnådde 
möjligheten att utöva 30 % av 
rösträtterna.
2. Den anmälan som krävs enligt punkt 1 
ska innehålla följande upplysningar:
a) Rösträtternas fördelning efter 
transaktionen.
b) De förhållanden genom vilka 
tröskelvärdet på 30 % uppnåddes, 
inbegripet identitetsuppgifter för de olika 
berörda aktieägarna.
c) Datum då tröskelvärdet nåddes eller 
överskreds.

Or. en

Motivering

Bestämmelserna i artiklarna 26–30 bör tillämpas konsekvent för alla som förvärvar ett 
innehav av relevant storlek, inte enbart för AIF-förvaltare och de företag som de investerar i. 
Alla eventuella frågor avseende transparens eller arbetstagares och intressenters intressen i 
företaget gäller i samma omfattning för alla former av innehavare av kontrollerande 
inflytande av ett EU-företag och deras verksamheter, inte enbart för AIF-förvaltare. Alla krav 
på offentliggörande bör tillämpas konsekvent i ett allmänt bolagsrättsdirektiv, och inte 
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missgynna AIF-förvaltare och de företag som de investerar i.

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

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 27 utgår
Anmälan om förvärv av kontrollerande

inflytande i ej börsnoterade företag
1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
AIF-förvaltare som är i stånd att utöva 
30 % eller mer av rösträtterna i ett ej 
börsnoterat företag anmäler de uppgifter 
som anges i punkt 2 till det ej 
börsnoterade företaget och alla övriga 
aktieägare.
Denna anmälan ska göras snarast 
möjligt, dock inte senare än efter fyra 
handelsdagar, varav den första ska vara 
den dag då AIF-förvaltaren uppnådde 
möjligheten att utöva 30 % av 
rösträtterna.
2. Den anmälan som krävs enligt punkt 1 
ska innehålla följande upplysningar:
a) Rösträtternas fördelning efter 
transaktionen.
b) De förhållanden genom vilka 
tröskelvärdet på 30 % uppnåddes, 
inbegripet identitetsuppgifter för de olika 
berörda aktieägarna.
c) Datum då tröskelvärdet nåddes eller 
överskreds.

Or. en

Motivering

Bestämmelserna i artiklarna 26–30 bör tillämpas konsekvent för alla som förvärvar ett 
innehav av relevant storlek, inte enbart för AIF-förvaltare och de företag som de investerar i. 
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Alla eventuella frågor avseende transparens eller arbetstagares och intressenters intressen i 
företaget gäller i samma omfattning för alla former av innehavare av kontrollerande 
inflytande av ett EU-företag och deras verksamheter, inte enbart för AIF-förvaltare. Således 
bör alla krav på offentliggörande tillämpas konsekvent i ett allmänt bolagsrättsdirektiv, och 
inte missgynna AIF-förvaltare och de företag som de investerar i.

Ändringsförslag 1312
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 27 utgår
Anmälan om förvärv av kontrollerande 

inflytande i ej börsnoterade företag
1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
AIF-förvaltare som är i stånd att utöva 
30 % eller mer av rösträtterna i ett ej 
börsnoterat företag anmäler de uppgifter 
som anges i punkt 2 till det ej 
börsnoterade företaget och alla övriga 
aktieägare.
Denna anmälan ska göras snarast 
möjligt, dock inte senare än efter fyra 
handelsdagar, varav den första ska vara 
den dag då AIF-förvaltaren uppnådde 
möjligheten att utöva 30 % av 
rösträtterna.
2. Den anmälan som krävs enligt punkt 1 
ska innehålla följande upplysningar:
a) Rösträtternas fördelning efter 
transaktionen.
b) De förhållanden genom vilka 
tröskelvärdet på 30 % uppnåddes, 
inbegripet identitetsuppgifter för de olika 
berörda aktieägarna.
c) Datum då tröskelvärdet nåddes eller 
överskreds.

Or. en
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Motivering

Endast ett övergripande tillvägagångssätt kan förebygga snedvridningar av konkurrensen 
mellan sådana aktörer som regleras av detta direktiv och andra aktörer. Därför bör alla krav 
på offentliggörande behandlas på samma sätt som för alla former av privat ägande, genom 
ändringar i EU:s bolagsrättsliga direktiv.

Ändringsförslag 1313
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 27 utgår
Anmälan om förvärv av kontrollerande 

inflytande i ej börsnoterade företag
1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
AIF-förvaltare som är i stånd att utöva 
30 % eller mer av rösträtterna i ett ej 
börsnoterat företag anmäler de uppgifter 
som anges i punkt 2 till det ej 
börsnoterade företaget och alla övriga 
aktieägare.
Denna anmälan ska göras snarast 
möjligt, dock inte senare än efter fyra 
handelsdagar, varav den första ska vara 
den dag då AIF-förvaltaren uppnådde 
möjligheten att utöva 30 % av 
rösträtterna.
2. Den anmälan som krävs enligt punkt 1 
ska innehålla följande upplysningar:
a) Rösträtternas fördelning efter 
transaktionen.
b) De förhållanden genom vilka 
tröskelvärdet på 30 % uppnåddes, 
inbegripet identitetsuppgifter för de olika 
berörda aktieägarna.
c) Datum då tröskelvärdet nåddes eller 
överskreds.

Or. en
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Motivering

De krav på offentliggörande som åläggs private equity-företag enligt artiklarna 26–30 i 
förslaget är inte relevanta eller lämpliga för övervakning av systemrisk. De avser krav på 
offentliggörande som redan omfattas av andra EU-direktiv eller som knappast är tillämpliga 
(t.ex. kravet att offentliggöra utvecklingsplanen för det ej börsnoterade företaget vilket ger 
upphov till allvarliga tvivel på konfidentialitet och/eller ekonomisk information). Dessutom 
gäller de inte för alla marknadsaktörer vars verksamheter kan medföra en systemrisk.

Ändringsförslag 1314
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 27 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Anmälan om förvärv av kontrollerande
inflytande i ej börsnoterade företag 

Anmälan om förvärv av betydande
inflytande i ej börsnoterade företag

Or. en

Ändringsförslag 1315
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 27 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
AIF-förvaltare som är i stånd att utöva
30 % eller mer av rösträtterna i ett ej 
börsnoterat företag anmäler de uppgifter 
som anges i punkt 2 till det ej börsnoterade 
företaget och alla övriga aktieägare.

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att
AIF-förvaltare som, enskilt eller i 
överenskommelse med en annan 
AIF-förvaltare, genom en eller flera 
AIF-fonder som den förvaltar, förvärvar 
10 %, 20 %, 30 % eller 50 % av 
rösträtterna i en emittent eller ett ej 
börsnoterat företag anmäler de uppgifter 
som anges i punkt 2 till emittenten eller
det ej börsnoterade företaget och, om så är 
lämpligt, dess arbetstagarrepresentanter 
eller, om inga sådana representanter 
finns, direkt till arbetstagarna själva, 
behörig myndighet i AIF-förvaltarens 
hemmedlemsstat och behörig myndighet i 
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den medlemsstat där emittenten eller det 
ej börsnoterade företaget är etablerat. 

Denna anmälan ska göras snarast möjligt, 
dock inte senare än efter fyra handelsdagar, 
varav den första ska vara den dag då 
AIF-förvaltaren uppnådde möjligheten att 
utöva 30 % av rösträtterna.

Denna anmälan ska göras snarast möjligt, 
dock inte senare än efter fyra handelsdagar, 
varav den första ska vara den dag då 
AIF-förvaltaren, genom en eller fler 
AIF-fonder som förvaltas av denna, 
förvärvade 10 %, 20 %, 30 % eller 50 %
av rösträtterna.

Or. en

Ändringsförslag 1316
Pascal Canfin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 27 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
AIF-förvaltare som är i stånd att utöva 
30 % eller mer av rösträtterna i ett ej 
börsnoterat företag anmäler de uppgifter 
som anges i punkt 2 till det ej börsnoterade 
företaget och alla övriga aktieägare.

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
AIF-fonder som är i stånd att utöva ett
betydande eller kontrollerande inflytande 
enligt IFRS standarder i ett ej börsnoterat 
företag anmäler de uppgifter som anges i 
punkt 2 till det ej börsnoterade företaget 
och alla övriga aktieägare.

Denna anmälan ska göras snarast möjligt, 
dock inte senare än efter fyra handelsdagar, 
varav den första ska vara den dag då 
AIF-förvaltaren uppnådde möjligheten att 
utöva 30 % av rösträtterna.

Denna anmälan ska göras snarast möjligt, 
dock inte senare än efter fyra handelsdagar, 
varav den första ska vara den dag då 
AIF-fonden uppnådde möjligheten att ha 
ett betydande eller kontrollerande 
inflytande.

Efter den första anmälan ska AIF-fonden 
göra en ny anmälan varje gång dess andel 
av rösträtterna ökar med mer än 
5 procentenheter eller när AIF-fonden 
förvärvar kontrollerande inflytande enligt 
IFRS standarder i det ej börsnoterade 
företaget.

Or. en
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Motivering

AIF-fonden ska anmäla så snart den har förvärvat ett betydande inflytande i ett ej börsnoterat 
företag.

Ändringsförslag 1317
Syed Kamall

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 27 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
AIF-förvaltare som är i stånd att utöva 
30 % eller mer av rösträtterna i ett ej 
börsnoterat företag anmäler de uppgifter 
som anges i punkt 2 till det ej börsnoterade 
företaget och alla övriga aktieägare.

1. Medlemsstaterna ska kräva att 
AIF-förvaltare som uppnår möjligheten att 
utöva 30 % eller mer av rösträtterna i ett ej 
börsnoterat företag gör de uppgifter som 
fastställs i punkt 2 tillgängliga för det ej 
börsnoterade företaget och aktieägare, vars 
identiteter och adresser finns tillgängliga 
för AIF-förvaltaren eller kan göras 
tillgängliga av det ej börsnoterade 
företaget eller ett register som 
AIF-förvaltaren har eller kan få tillgång 
till.

Denna anmälan ska göras snarast möjligt, 
dock inte senare än efter fyra 
handelsdagar, varav den första ska vara 
den dag då AIF-förvaltaren uppnådde 
möjligheten att utöva 30 % av rösträtterna.

Dessa uppgifter ska göras tillgängliga 
snarast möjligt, dock inte senare än efter 
tio arbetsdagar, varav den första ska vara 
den dag då AIF-förvaltaren uppnådde 
möjligheten att utöva kontrollerande 
inflytande.

Or. en

Motivering

The provisions of Article 27 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.
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Ändringsförslag 1318
Jürgen Klute

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 27 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
AIF-förvaltare som är i stånd att utöva 
30 % eller mer av rösträtterna i ett ej 
börsnoterat företag anmäler de uppgifter 
som anges i punkt 2 till det ej börsnoterade 
företaget och alla övriga aktieägare.

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
AIF-fonder eller AIF-förvaltare som är i 
stånd att utöva 25 % eller mer av 
rösträtterna i ett ej börsnoterat företag 
anmäler de uppgifter som anges i punkt 2 
till det ej börsnoterade företaget och alla 
övriga aktieägare.

Or. en

Ändringsförslag 1319
Bernd Lange

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 27 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
AIF-förvaltare som är i stånd att utöva 
30 % eller mer av rösträtterna i ett ej 
börsnoterat företag anmäler de uppgifter 
som anges i punkt 2 till det ej börsnoterade 
företaget och alla övriga aktieägare.

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
AIF-fonder eller AIF-förvaltare som är i 
stånd att utöva 25 % eller mer av 
rösträtterna i ett ej börsnoterat företag 
anmäler de uppgifter som anges i punkt 2 
till det ej börsnoterade företaget och alla 
övriga aktieägare.

Or. en

Ändringsförslag 1320
Pervenche Berès

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 27 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 1. Esma ska säkerställa att AIF-förvaltare 
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AIF-förvaltare som är i stånd att utöva 
30 % eller mer av rösträtterna i ett ej 
börsnoterat företag anmäler de uppgifter 
som anges i punkt 2 till det ej börsnoterade 
företaget och alla övriga aktieägare.

som är i stånd att utöva 30 % eller mer av 
rösträtterna i ett ej börsnoterat företag 
anmäler de uppgifter som anges i punkt 2 
till det ej börsnoterade företaget och alla 
övriga aktieägare.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 1321
Bernd Lange

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 27 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna anmälan ska göras snarast möjligt, 
dock inte senare än efter fyra 
handelsdagar, varav den första ska vara 
den dag då AIF-förvaltaren uppnådde 
möjligheten att utöva 30 % av rösträtterna.

Denna anmälan ska göras snarast möjligt, 
dock inte senare än efter fyra arbetsdagar, 
varav den första ska vara den dag då 
AIF-fonden eller AIF-förvaltaren 
uppnådde möjligheten att utöva 25 % av 
rösträtterna.

Or. en

Ändringsförslag 1322
Jürgen Klute

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 27 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna anmälan ska göras snarast möjligt, 
dock inte senare än efter fyra 
handelsdagar, varav den första ska vara 
den dag då AIF-förvaltaren uppnådde 
möjligheten att utöva 30 % av rösträtterna.

Denna anmälan ska göras snarast möjligt, 
dock inte senare än efter fyra arbetsdagar, 
varav den första ska vara den dag då
AIF-fonden eller AIF-förvaltaren 
uppnådde möjligheten att utöva 25 % av 
rösträtterna.
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Or. en

Ändringsförslag 1323
Wolf Klinz

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 27 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna anmälan ska göras snarast möjligt, 
dock inte senare än efter 
fyra handelsdagar, varav den första ska 
vara den dag då AIF-förvaltaren uppnådde 
möjligheten att utöva 30 % av rösträtterna.

Denna anmälan ska göras snarast möjligt, 
dock inte senare än efter fem arbetsdagar, 
varav den första ska vara den dag då 
AIF-förvaltaren uppnådde möjligheten att 
utöva 30 % av rösträtterna.

Or. en

Ändringsförslag 1324
Pervenche Berès

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 27 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna anmälan ska göras snarast möjligt, 
dock inte senare än efter fyra handelsdagar, 
varav den första ska vara den dag då 
AIF-förvaltaren uppnådde möjligheten att 
utöva 30 % av rösträtterna.

Denna anmälan ska göras snarast möjligt, 
dock inte senare än efter fyra handelsdagar, 
varav den första ska vara den dag då 
AIF-förvaltaren uppnådde möjligheten att 
utöva ett kontrollerande inflytande.

Or. en

Motivering

Alla rapporter och anmälningar bör överlämnas till Esma, som är det övergripande 
tillsynsorganet för AIF-förvaltare.
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Ändringsförslag 1325
Syed Kamall

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 27 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den anmälan som krävs enligt punkt 1 
ska innehålla följande upplysningar:

2. De uppgifter som krävs enligt punkt 1 
ska innehålla sådana upplysningar som ska 
göras tillgängliga för eller rapporteras till 
de personer som anges i punkt 1 i enlighet 
med nuvarande gemenskapslagstiftning.

a) Rösträtternas fördelning efter 
transaktionen.
b) De förhållanden genom vilka 
tröskelvärdet på 30 % uppnåddes, 
inbegripet identitetsuppgifter för de olika 
berörda aktieägarna.
c) Datum då tröskelvärdet nåddes eller 
överskreds.

Or. en

Motivering

The provisions of Article 27 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.

Ändringsförslag 1326
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 27 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) De förhållanden genom vilka 
tröskelvärdet på 30 % uppnåddes, 
inbegripet identitetsuppgifter för de olika 

b) De förhållanden genom vilka 
tröskelvärdet uppnåddes, inbegripet 
fullständiga identitetsuppgifter för de olika 
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berörda aktieägarna. berörda AIF-förvaltarna, AIF-fonderna 
och aktieägarna och personer som agerar i 
överenskommelse med dem, varje fysisk 
eller juridisk person som är bemyndigad 
att utöva rösträtten å deras vägnar och, i 
tillämpliga fall, den kedja av företag som i 
praktiken innehar rösträtten. 

Or. en

Ändringsförslag 1327
Pascal Canfin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 27 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) De förhållanden genom vilka 
tröskelvärdet på 30 % uppnåddes, 
inbegripet identitetsuppgifter för de olika 
berörda aktieägarna.

b) De förhållanden genom vilka det 
betydande eller kontrollerande inflytandet
uppnåddes, inbegripet identitetsuppgifter 
för de olika berörda aktieägarna.

Or. en

Motivering

Överensstämmer med ändringsförslagen ovan.

Ändringsförslag 1328
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 27 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) AIF-förvaltarens avsikt med det 
fortsatta förvärvet av rösträtter, avsikten 
med att uppnå kontrollerande inflytande, 
omfattningen av den hävstång som har 
utnyttjats för att finansiera förvärvet och 
förvärvets planerade investeringshorisont. 
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Or. en

Ändringsförslag 1329
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 27 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Om de uppgifter som har lämnats 
ändras väsentligt ska AIF-förvaltaren 
anmäla de uppdaterade uppgifterna i 
enlighet med förfarandet i punkt 1.

Or. en

Ändringsförslag 1330
Sharon Bowles

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 27a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 27a
Kapitalkrav i målföretag

För att undvika eventuell utförsäljning av 
tillgångar bör nettotillgångarna hos ett 
målföretag som kontrolleras av en 
AIF-fond uppfylla bestämmelserna i 
kapitaltäckningssystemet i det andra 
bolagsrättsdirektivet. 

Or. en

Motivering

Bestämmelserna i artikel 15.1 a i rådets andra direktiv 77/91/EEG av den 13 december 1976 
om samordning av skyddsåtgärder, och bestämmelserna i artikel 1.4 b och 1.5 i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/68/EG av den 6 september 2006 om ändring av 
rådets direktiv 77/91/EEG i dess tillämpning på aktiebolag skulle kunna hindra utförsäljning 
av tillgångar enbart för att kunna betala av skulder för företagsförvärv, samtidigt som 
tillräckligt manöverutrymme lämnas för legitima strategiska omstruktureringar. 
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Ändringsförslag 1331
Wolf Klinz

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 27a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 27a
Skyldigheter vid investeringar i 

målföretag
Oaktat nationell lagstiftning, för att 
undvika eventuell utförsäljning av 
tillgångar i målföretag som 
AIF-förvaltare som förvaltar AIF-fonder 
investerar i måste varje AIF-förvaltare 
garantera en inlåsningsperiod på tre år 
för AIF-fondens investering i 
målföretaget.

Or. en

Motivering

Slutna fonder som skaffar sig ett kontrollerande inflytande i ett målföretag måste garantera 
sin investering för en period av tre år, för att all utförsäljning av tillgångar ska kunna 
undvikas i företaget i fråga.

Ändringsförslag 1332
Pascal Canfin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 27a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 27a
Begränsning av hävstång vid förvärv av 
kontrollerande inflytande
Hävstång som utnyttjats av AIF-fonder 
vid förvärv av kontrollerande inflytande i 
ett ej börsnoterat företag ska vara 
begränsad till ett visst förhållande mellan 
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finansiell skuld till följd av förvärvet och 
Ebitda (rörelseresultat före räntor, 
skatter, avskrivningar och amorteringar). 
Detta förhållande får inte överstiga en 
mutipel på 4 vid tidpunkten för förvärvet 
av det kontrollerande inflytandet.
Skulden som används i beräkningen 
inbegriper all skuld som AIF-fonden har 
använt för att uppnå ett kontrollerande 
inflytande oavsett om skulden är placerad 
i det förvärvade företaget eller i 
AIF-fonden.
Kommissionen ska anta delegerade akter i 
enlighet med artiklarna 49a, 49b och 49c 
som närmare specificerar beräkningen av 
förhållandet. 

Or. en

Motivering

Alltför stor hävstång bör undvikas vid förvärv av företag eftersom det leder till skadliga 
konsekvenser för företagens utveckling och investeringspolitik.

Ändringsförslag 1333
Pascal Canfin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 27b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 27b
Begränsning av underkapitalisering för 
AIF-fonder som investerar i ej 
börsnoterade företag.
AIF-fonder som har kontrollerande 
inflytande i ej börsnoterade företag 
genom utnyttjande av hävstång ska inte 
använda det förvärvade företagets 
balanserade vinstmedel före förvärvet för 
att betala av skulder till följd av förvärvet. 
Företag förvärvade av en AIF-fond som 
har utnyttjat hävstång ska under de första 
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två åren efter förvärvet inte betala ut 
sådana utdelningar som skulle leda till att 
de balanserade vinstmedlen blir mindre 
än de var vid tidpunkten för förvärvet.
Kommissionen ska anta delegerade akter i 
enlighet med artiklarna 49a, 49b och 49c 
som närmare specificerar beräkningen av 
gränsvärden för utdelningar. 

Or. en

Motivering

Företagets resurser bör inte användas för att betala skulden till följd av förvärvet.
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Ändringsförslag 1334
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 28 utgår
Information vid förvärv av kontrollerande 

inflytande i emittenter eller ej 
börsnoterade företag

1. Utöver vad som anges i artikel 27 ska 
medlemsstaterna säkerställa att 
AIF-förvaltare som förvärvar 30 % eller 
mer av rösträtterna i en emittent eller ett ej 
börsnoterat företag tillhandahåller den 
information som anges i andra och 
tredje styckena till emittenten, det ej 
börsnoterade företaget, deras respektive 
aktieägare och arbetstagarrepresentanter 
eller, om inga sådana representanter 
finns, direkt till arbetstagarna själva.
När det gäller emittenter ska 
AIF-förvaltare tillhandahålla följande 
information till den berörda emittenten 
och dess aktieägare:
a) Den information som avses i artikel 6.3 
i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2004/25/EG av den 21 april 2004 
om uppköpserbjudanden1.
b) Den policy som tillämpas för att 
förebygga och hantera intressekonflikter, 
särskilt mellan AIF-förvaltare och 
emittenter.
c) Den policy som tillämpas för 
emittentens externa och interna 
kommunikation, särskilt till de anställda.
När det gäller ej börsnoterade företag ska 
AIF-förvaltare tillhandahålla följande 
information till det berörda företaget, dess 
aktieägare och arbetstagarrepresentanter:
d) Identiteten hos den AIF-förvaltare som 
enskilt eller genom avtal med andra 
AIF-förvaltare har uppnått tröskelvärdet 
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på 30 %.
e) Utvecklingsplanen för det ej 
börsnoterade företaget.
f) Den policy som tillämpas för att 
förebygga och hantera intressekonflikter, 
särskilt mellan AIF-förvaltaren och det ej 
börsnoterade företaget.
g) Den policy som tillämpas för 
emittentens eller det ej börsnoterade 
företagets externa och interna 
kommunikation, särskilt till de anställda.
2. Kommissionen ska anta 
genomförandebestämmelser för att 
fastställa
a) närmare bestämmelser om innehållet i
den information som ska lämnas enligt 
punkt 1, och
b) det sätt på vilket informationen ska 
tillhandahållas.
Åtgärder som syftar till att ändra icke-
centrala delar av detta direktiv genom 
komplettering ska antas enligt det 
föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel 49.3.
______________
1EUT L 142, 30.4.2004, s. 12.

Or. en

Motivering

Bestämmelserna i artiklarna 26–30 bör tillämpas konsekvent för alla som förvärvar ett 
innehav av relevant storlek, inte enbart för AIF-förvaltare och de företag som de investerar i. 
Alla eventuella frågor avseende transparens eller arbetstagares och intressenters intressen i 
företaget gäller i samma omfattning för alla former av innehavare av kontrollerande 
inflytande av ett EU-företag och deras verksamheter, inte enbart för AIF-förvaltare. Alla krav 
på offentliggörande bör tillämpas konsekvent i ett allmänt bolagsrättsdirektiv, och inte 
missgynna AIF-förvaltare och de företag som de investerar i.
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Ändringsförslag 1335
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 28 utgår
Information vid förvärv av kontrollerande 

inflytande i emittenter eller ej 
börsnoterade företag

1. Utöver vad som anges i artikel 27 ska 
medlemsstaterna säkerställa att 
AIF-förvaltare som förvärvar 30 % eller 
mer av rösträtterna i en emittent eller ett ej 
börsnoterat företag tillhandahåller den 
information som anges i andra och 
tredje styckena till emittenten, det ej 
börsnoterade företaget, deras respektive 
aktieägare och arbetstagarrepresentanter 
eller, om inga sådana representanter 
finns, direkt till arbetstagarna själva.
När det gäller emittenter ska 
AIF-förvaltare tillhandahålla följande 
information till den berörda emittenten 
och dess aktieägare:
a) Den information som avses i artikel 6.3 
i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2004/25/EG av den 21 april 2004 
om uppköpserbjudanden1.
b) Den policy som tillämpas för att 
förebygga och hantera intressekonflikter, 
särskilt mellan AIF-förvaltare och 
emittenter.
c) Den policy som tillämpas för 
emittentens externa och interna 
kommunikation, särskilt till de anställda.
När det gäller ej börsnoterade företag ska 
AIF-förvaltare tillhandahålla följande 
information till det berörda företaget, dess 
aktieägare och arbetstagarrepresentanter:
d) Identiteten hos den AIF-förvaltare som 
enskilt eller genom avtal med andra 
AIF-förvaltare har uppnått tröskelvärdet 
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på 30 %.
e) Utvecklingsplanen för det ej 
börsnoterade företaget.
f) Den policy som tillämpas för att 
förebygga och hantera intressekonflikter, 
särskilt mellan AIF-förvaltaren och det ej 
börsnoterade företaget.
g) Den policy som tillämpas för 
emittentens eller det ej börsnoterade 
företagets externa och interna 
kommunikation, särskilt till de anställda.
2. Kommissionen ska anta 
genomförandebestämmelser för att 
fastställa
a) närmare bestämmelser om innehållet i 
den information som ska lämnas enligt 
punkt 1, och
b) det sätt på vilket informationen ska 
tillhandahållas.
Åtgärder som syftar till att ändra icke-
centrala delar av detta direktiv genom 
komplettering ska antas enligt det 
föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel 49.3.
______________
1EUT L 142, 30.4.2004, s. 12.

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.
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Ändringsförslag 1336
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 28 utgår
Information vid förvärv av kontrollerande 

inflytande i emittenter eller ej 
börsnoterade företag

1. Utöver vad som anges i artikel 27 ska 
medlemsstaterna säkerställa att 
AIF-förvaltare som förvärvar 30 % eller 
mer av rösträtterna i en emittent eller ett ej 
börsnoterat företag tillhandahåller den 
information som anges i andra och tredje 
styckena till emittenten, det ej 
börsnoterade företaget, deras respektive 
aktieägare och arbetstagarrepresentanter 
eller, om inga sådana representanter 
finns, direkt till arbetstagarna själva.
När det gäller emittenter ska 
AIF-förvaltare tillhandahålla följande 
information till den berörda emittenten 
och dess aktieägare:
a) Den information som avses i artikel 6.3 
i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2004/25/EG av den 21 april 2004 
om uppköpserbjudanden1.
b) Den policy som tillämpas för att 
förebygga och hantera intressekonflikter, 
särskilt mellan AIF-förvaltare och 
emittenter.
c) Den policy som tillämpas för 
emittentens externa och interna 
kommunikation, särskilt till de anställda.
När det gäller ej börsnoterade företag ska 
AIF-förvaltare tillhandahålla följande 
information till det berörda företaget, dess 
aktieägare och arbetstagarrepresentanter:
d) Identiteten hos den AIF-förvaltare som 
enskilt eller genom avtal med andra 
AIF-förvaltare har uppnått tröskelvärdet 
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på 30 %.
e) Utvecklingsplanen för det ej 
börsnoterade företaget.
f) Den policy som tillämpas för att 
förebygga och hantera intressekonflikter, 
särskilt mellan AIF-förvaltaren och det ej 
börsnoterade företaget.
g) Den policy som tillämpas för 
emittentens eller det ej börsnoterade 
företagets externa och interna 
kommunikation, särskilt till de anställda.
2. Kommissionen ska anta 
genomförandebestämmelser för att 
fastställa
a) närmare bestämmelser om innehållet i 
den information som ska lämnas enligt 
punkt 1, och
b) det sätt på vilket informationen ska 
tillhandahållas.
Åtgärder som syftar till att ändra icke-
centrala delar av detta direktiv genom 
komplettering ska antas enligt det 
föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel 49.3.
______________
1EUT L 142, 30.4.2004, s. 12.

Or. en

Motivering

De krav på offentliggörande som åläggs private equity-företag enligt artiklarna 26–30 i 
förslaget är inte relevanta eller lämpliga för övervakning av systemrisk. De avser krav på 
offentliggörande som redan omfattas av andra EU-direktiv eller som knappast är tillämpliga 
(t.ex. kravet på offentliggörande av utvecklingsplanen för det ej börsnoterade företaget vilket 
ger upphov till allvarliga tvivel på konfidentialitet och/eller ekonomisk information). 
Dessutom gäller de inte för alla marknadsaktörer vars verksamheter kan medföra en 
systemrisk.
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Ändringsförslag 1337
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 28 utgår
Information vid förvärv av kontrollerande 

inflytande i emittenter eller ej 
börsnoterade företag

1. Utöver vad som anges i artikel 27 ska 
medlemsstaterna säkerställa att 
AIF-förvaltare som förvärvar 30 % eller 
mer av rösträtterna i en emittent eller ett ej 
börsnoterat företag tillhandahåller den 
information som anges i andra och tredje 
styckena till emittenten, det ej 
börsnoterade företaget, deras respektive 
aktieägare och arbetstagarrepresentanter 
eller, om inga sådana representanter 
finns, direkt till arbetstagarna själva.
När det gäller emittenter ska AIF-
förvaltare tillhandahålla följande 
information till den berörda emittenten 
och dess aktieägare:
a) Den information som avses i artikel 6.3 
i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2004/25/EG av den 21 april 2004 
om uppköpserbjudanden1.
b) Den policy som tillämpas för att 
förebygga och hantera intressekonflikter, 
särskilt mellan AIF-förvaltare och 
emittenter.
c) Den policy som tillämpas för 
emittentens externa och interna 
kommunikation, särskilt till de anställda.
När det gäller ej börsnoterade företag ska 
AIF-förvaltare tillhandahålla följande 
information till det berörda företaget, dess 
aktieägare och arbetstagarrepresentanter:
d) Identiteten hos den AIF-förvaltare som 
enskilt eller genom avtal med andra 
AIF-förvaltare har uppnått tröskelvärdet 
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på 30 %.
e) Utvecklingsplanen för det ej 
börsnoterade företaget.
f) Den policy som tillämpas för att 
förebygga och hantera intressekonflikter, 
särskilt mellan AIF-förvaltaren och det ej 
börsnoterade företaget.
g) Den policy som tillämpas för 
emittentens eller det ej börsnoterade 
företagets externa och interna 
kommunikation, särskilt till de anställda.
2. Kommissionen ska anta 
genomförandebestämmelser för att 
fastställa
a) närmare bestämmelser om innehållet i 
den information som ska lämnas enligt 
punkt 1, och
b) det sätt på vilket informationen ska 
tillhandahållas.
Åtgärder som syftar till att ändra icke-
centrala delar av detta direktiv genom 
komplettering ska antas enligt det 
föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel 49.3.
______________
1EUT L 142, 30.4.2004, s. 12.

Or. en

Motivering

Endast ett övergripande tillvägagångssätt kan förebygga snedvridningar av konkurrensen 
mellan sådana aktörer som regleras av detta direktiv och andra aktörer. Därför bör alla krav 
på offentliggörande behandlas på samma sätt som för alla former av privat ägande, genom 
ändringar i EU:s bolagsrättsliga direktiv.
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Ändringsförslag 1338
Wolf Klinz

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 28 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Information vid förvärv av kontrollerande 
inflytande i emittenter eller ej börsnoterade 
företag

Information vid förvärv av kontrollerande 
inflytande i ej börsnoterade företag

Or. en

Ändringsförslag 1339
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 28 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utöver vad som anges i artikel 27 ska 
medlemsstaterna säkerställa att 
AIF-förvaltare som förvärvar 30 % eller 
mer av rösträtterna i en emittent eller ett ej 
börsnoterat företag tillhandahåller den 
information som anges i andra och 
tredje styckena till emittenten, det ej 
börsnoterade företaget, deras respektive 
aktieägare och arbetstagarrepresentanter 
eller, om inga sådana representanter finns, 
direkt till arbetstagarna själva.

1. Utöver vad som anges i artikel 27 ska 
medlemsstaterna säkerställa att
AIF-förvaltare som, enskilt eller i förening 
med andra AIF-förvaltare, genom en eller 
flera AIF-fonder som den förvaltar, 
förvärvar 30 % eller mer av rösträtterna i 
en emittent eller ett ej börsnoterat företag
eller på annat sätt har kontrollerande 
inflytande i en sådan AIF-fond, anmäler
den information som anges i andra stycket
till emittenten, det ej börsnoterade 
företaget, deras respektive aktieägare och 
arbetstagarrepresentanter eller, om inga 
sådana representanter finns, direkt till 
arbetstagarna själva, behörig myndighet i 
AIF-förvaltarens hemmedlemsstat och 
behörig myndighet i den medlemsstat där 
emittenten eller det ej börsnoterade 
företaget är etablerat. 

Or. en
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Ändringsförslag 1340
Sharon Bowles

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 28 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utöver vad som anges i artikel 27 ska 
medlemsstaterna säkerställa att 
AIF-förvaltare som förvärvar 30 % eller 
mer av rösträtterna i en emittent eller ett 
ej börsnoterat företag tillhandahåller den
information som anges i andra och 
tredje styckena till emittenten, det ej 
börsnoterade företaget, deras respektive
aktieägare och arbetstagarrepresentanter 
eller, om inga sådana representanter 
finns, direkt till arbetstagarna själva.

Utöver vad som anges i artikel 27 ska 
medlemsstaterna säkerställa att 
AIF-förvaltare som förvärvar 
kontrollerande inflytande i ett ej 
börsnoterat företag tillhandahåller följande
information till det ej börsnoterade 
företaget, dess aktieägare och 
arbetstagarrepresentanter.

Or. en

Motivering

Detta direktiv bör inte behandla emittenter eftersom de är vederbörligen reglerade i 
bolagslagsrätten. Det är olämpligt att kräva att AIF-förvaltare som uppnår ett kontrollerande 
inflytande ska offentliggöra kommersiellt känsliga uppgifter. 

Ändringsförslag 1341
Pascal Canfin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 28 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utöver vad som anges i artikel 27 ska 
medlemsstaterna säkerställa att 
AIF-förvaltare som förvärvar 30 % eller 
mer av rösträtterna i en emittent eller ett ej 
börsnoterat företag tillhandahåller den 
information som anges i andra och 
tredje styckena till emittenten, det ej 
börsnoterade företaget, deras respektive 
aktieägare och arbetstagarrepresentanter 
eller, om inga sådana representanter finns, 

1. Utöver vad som anges i artikel 27 ska 
medlemsstaterna säkerställa att 
AIF-förvaltare, för de AIF-fonder som de 
förvaltar som förvärvar ett betydande eller 
kontrollerande inflytande i en emittent 
eller ett ej börsnoterat företag,
tillhandahåller den information som anges i 
andra och tredje styckena till emittenten, 
det ej börsnoterade företaget, deras 
respektive aktieägare och 
arbetstagarrepresentanter eller, om inga 
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direkt till arbetstagarna själva. sådana representanter finns, direkt till 
arbetstagarna själva.

Or. en

Motivering

För att skapa överensstämmelse med tidigare ändringsförslag.

Ändringsförslag 1342
Wolf Klinz

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 28 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utöver vad som anges i artikel 27 ska 
medlemsstaterna säkerställa att 
AIF-förvaltare som förvärvar 30 % eller 
mer av rösträtterna i en emittent eller ett ej 
börsnoterat företag tillhandahåller den 
information som anges i andra och 
tredje styckena till emittenten, det ej 
börsnoterade företaget, deras respektive 
aktieägare och arbetstagarrepresentanter 
eller, om inga sådana representanter finns, 
direkt till arbetstagarna själva.

1. Utöver vad som anges i artikel 27 ska 
medlemsstaterna säkerställa att 
AIF-förvaltare som förvärvar 30 % eller 
mer av rösträtterna i ett ej börsnoterat 
företag så snart som möjligt tillhandahåller 
den information som anges i andra och 
tredje styckena till det ej börsnoterade 
företaget, deras respektive aktieägare och 
arbetstagarrepresentanter eller, om inga 
sådana representanter finns, direkt till 
arbetstagarna själva.

Or. en

Ändringsförslag 1343
Bernd Lange

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 28 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utöver vad som anges i artikel 27 ska 
medlemsstaterna säkerställa att 
AIF-förvaltare som förvärvar 30 % eller 
mer av rösträtterna i en emittent eller ett ej 
börsnoterat företag tillhandahåller den 
information som anges i andra och 

1. Utöver vad som anges i artikel 27 ska 
medlemsstaterna säkerställa att AIF-fonder 
eller AIF-förvaltare som förvärvar 25 %
eller mer av rösträtterna i en emittent eller 
ett ej börsnoterat företag tillhandahåller 
den information som anges i andra och 
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tredje styckena till emittenten, det ej 
börsnoterade företaget, deras respektive 
aktieägare och arbetstagarrepresentanter 
eller, om inga sådana representanter finns, 
direkt till arbetstagarna själva.

tredje styckena till emittenten, det ej 
börsnoterade företaget, deras respektive 
aktieägare och arbetstagarrepresentanter 
eller, om inga sådana representanter finns, 
direkt till arbetstagarna själva.

Or. en

Motivering

Lånefinansierade uppköp (LBO) får ofta allvarliga konsekvenser för företag och anställda. 
Arbetstagares rätt till information och samråd är därför av stor betydelse.

Ändringsförslag 1344
Jürgen Klute

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 28 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utöver vad som anges i artikel 27 ska 
medlemsstaterna säkerställa att 
AIF-förvaltare som förvärvar 30 % eller 
mer av rösträtterna i en emittent eller ett ej 
börsnoterat företag tillhandahåller den 
information som anges i andra och 
tredje styckena till emittenten, det ej 
börsnoterade företaget, deras respektive 
aktieägare och arbetstagarrepresentanter 
eller, om inga sådana representanter finns, 
direkt till arbetstagarna själva.

1. Utöver vad som anges i artikel 27 ska 
medlemsstaterna säkerställa att AIF-fonder 
eller AIF-förvaltare som förvärvar 25 %
eller mer av rösträtterna i en emittent eller 
ett ej börsnoterat företag tillhandahåller 
den information som anges i andra och 
tredje styckena till emittenten, det ej 
börsnoterade företaget, deras respektive 
aktieägare och arbetstagarrepresentanter 
eller, om inga sådana representanter finns, 
direkt till arbetstagarna själva.

Or. en

Motivering

Lånefinansierade uppköp (LBO) får ofta allvarliga konsekvenser för företag och anställda. 
Arbetstagares rätt till information och samråd är därför av stor betydelse.
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Ändringsförslag 1345
Wolf Klinz

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 28 – punkt 1 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När det gäller emittenter ska 
AIF-förvaltare tillhandahålla följande 
information till den berörda emittenten 
och dess aktieägare:

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1346
Sharon Bowles

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 28 – punkt 1 – stycke 2 – inledningen 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När det gäller emittenter ska 
AIF-förvaltare tillhandahålla följande 
information till den berörda emittenten 
och dess aktieägare:

utgår

Or. en

Motivering

Detta direktiv bör inte behandla emittenter eftersom de är vederbörligen reglerade i 
bolagsrätten.

Ändringsförslag 1347
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 28 – punkt 1 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När det gäller emittenter ska 
AIF-förvaltare tillhandahålla följande 

Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 6.3 i Europaparlamentets och 
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information till den berörda emittenten 
och dess aktieägare:

rådets direktiv 2004/25/EG av den 
21 april 2004 om uppköpserbjudanden1

ska den information som avses i första 
stycket innehålla följande:
______________
1 EUT L 142, 30.4.2004, s. 12.

Or. en

Ändringsförslag 1348
Bernd Lange

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 28 – punkt 1 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När det gäller emittenter ska AIF-förvaltare 
tillhandahålla följande information till den 
berörda emittenten och dess aktieägare:

När det gäller emittenter ska AIF-fonder 
eller AIF-förvaltare tillhandahålla följande 
information till den berörda emittenten, 
dess aktieägare och 
arbetstagarrepresentanter:

Or. en

Motivering

Lånefinansierade uppköp (LBO) får ofta allvarliga konsekvenser för företag och anställda. 
Arbetstagares rätt till information och samråd är därför av stor betydelse.

Ändringsförslag 1349
Jürgen Klute

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 28 – punkt 1 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När det gäller emittenter ska AIF-förvaltare 
tillhandahålla följande information till den 
berörda emittenten och dess aktieägare:

När det gäller emittenter ska AIF-fonder 
eller AIF-förvaltare tillhandahålla följande 
information till den berörda emittenten, 
dess aktieägare och 
arbetstagarrepresentanter:
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Or. en

Motivering

Lånefinansierade uppköp (LBO) får ofta allvarliga konsekvenser för företag och anställda. 
Arbetstagares rätt till information och samråd är därför av stor betydelse.

Ändringsförslag 1350
Wolf Klinz

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 28 – punkt 1 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Den information som avses i artikel 6.3 
i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2004/25/EG av den 21 april 2004 
om uppköpserbjudanden1.

utgår

______________
1 EGT L 142, 30.4.2004, s. 12.

Or. en

Ändringsförslag 1351
Sharon Bowles

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 28 – punkt 1 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Den information som avses i artikel 6.3 
i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2004/25/EG av den 21 april 2004 
om uppköpserbjudanden1.

utgår

______________
1 EGT L 142, 30.4.2004, s. 12.

Or. en

Motivering

Detta direktiv bör inte behandla emittenter eftersom de är vederbörligen reglerade i 
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bolagsrätten.

Ändringsförslag 1352
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 28 – punkt 1 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Den information som avses i artikel 6.3 
i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2004/25/EG av den 21 april 2004 
om uppköpserbjudanden1.

a) AIF-förvaltarens avsikter i fråga om 
den framtida verksamheten i emittenten 
eller det ej börsnoterade företaget, deras 
anställda och ledningen inklusive varje 
väsentlig förändring av 
anställningsvillkoren, och i synnerhet 
AIF-förvaltarens strategiska planer och 
utvecklingsplaner och de effekter dessa 
kan förväntas få på sysselsättningen och 
placeringen av bolagets verksamhet.

Or. en

Motivering

För att säkerställa transparens när en AIF-fond uppnår ett betydande ägarintresse krävs det 
att alla intressenter får ta del av väsentlig information. Detta inbegriper i synnerhet 
investerarens strategiska planer och effekterna av dessa på sysselsättningen och placeringen 
av bolagets verksamhet samt om det finns planer på att avyttra tillgångar (eftersom sådana 
avyttringar, vid lånefinansierade uppköp (LBO), vanligtvis görs i syfte att kunna återbetala 
det lån som tagits av instrumentet för uppköpet för att finansiera uppköpet av målföretaget).

Ändringsförslag 1353
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 28 – punkt 1 – stycke 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) planerade väsentliga avvecklingar av 
tillgångar,

Or. en
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Motivering

För att säkerställa transparens när en AIF-fond uppnår ett betydande ägarintresse krävs det 
att alla intressenter får ta del av väsentlig information. Detta inbegriper alla planer för 
avyttring av tillgångar (eftersom sådana avyttringar vanligtvis görs i syfte att kunna 
återbetala det lån som tagits av instrumentet för förvärvet för att finansiera förvärvet av 
målföretaget).

Ändringsförslag 1354
Wolf Klinz

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 28 – punkt 1 – stycke 2 – led b 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Den policy som tillämpas för att 
förebygga och hantera intressekonflikter, 
särskilt mellan AIF-förvaltare och 
emittenter.

utgår

Or. en

Motivering

Ändringsförslag 1355
Sharon Bowles

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 28 – punkt 1– stycke 2 – led b 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Den policy som tillämpas för att 
förebygga och hantera intressekonflikter, 
särskilt mellan AIF-förvaltare och 
emittenter.

utgår

Or. en

Motivering

Detta direktiv bör inte behandla emittenter eftersom de är vederbörligen reglerade i 
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bolagsrätten.

Ändringsförslag 1356
Bernd Lange

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 28 – punkt 1 – stycke 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Den policy som tillämpas för att 
förebygga och hantera intressekonflikter, 
särskilt mellan AIF-förvaltare och 
emittenter.

b) Den policy som tillämpas för att 
förebygga och hantera intressekonflikter, 
särskilt mellan AIF-fonder eller
AIF-förvaltare och emittenter.

Or. en

Motivering

Lånefinansierade uppköp (LBO) får ofta allvarliga konsekvenser för företag och anställda. 
Arbetstagares rätt till information och samråd är därför av stor betydelse.

Ändringsförslag 1357
Jürgen Klute

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 28 – punkt 1 – stycke 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Den policy som tillämpas för att 
förebygga och hantera intressekonflikter, 
särskilt mellan AIF-förvaltare och 
emittenter.

b) Den policy som tillämpas för att 
förebygga och hantera intressekonflikter, 
särskilt mellan AIF-fonder eller
AIF-förvaltare och emittenter.

Or. en

Motivering

Lånefinansierade uppköp (LBO) får ofta allvarliga konsekvenser för företag och anställda. 
Arbetstagares rätt till information och samråd är därför av stor betydelse.
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Ändringsförslag 1358
Wolf Klinz

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 28 – punkt 1 – stycke 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Den policy som tillämpas för 
emittentens externa och interna 
kommunikation, särskilt till de anställda.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1359
Sharon Bowles

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 28 – punkt 1– stycke 2 – led c 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Den policy som tillämpas för 
emittentens externa och interna 
kommunikation, särskilt till de anställda.

utgår

Or. en

Motivering

Detta direktiv bör inte behandla emittenter eftersom de är vederbörligen reglerade i 
bolagsrätten.

Ändringsförslag 1360
Pascal Canfin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 28 – punkt 1 – stycke 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Den policy som tillämpas för 
emittentens externa och interna 
kommunikation, särskilt till de anställda.

c) När det gäller AIF-fonder som har 
kontrollerande inflytande, den policy som 
tillämpas för emittentens externa och 
interna kommunikation, särskilt till de 
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anställda.

Or. en

Motivering

Kraven ska stå i proportion till omfattningen av kontroll.

Ändringsförslag 1361
Bernd Lange

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 28 – punkt 1 – stycke 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) eventuella konsekvenser för anställda.

Or. en

Motivering

Lånefinansierade uppköp (LBO) får ofta allvarliga konsekvenser för företag och anställda. 
Arbetstagares rätt till information och samråd är därför av stor betydelse.

Ändringsförslag 1362
Jürgen Klute

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 28 – punkt 1 – stycke 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) eventuella konsekvenser för anställda.

Or. en

Motivering

Lånefinansierade uppköp (LBO) får ofta allvarliga konsekvenser för företag och anställda. 
Arbetstagares rätt till information och samråd är därför av stor betydelse.
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Ändringsförslag 1363
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 28 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När det gäller ej börsnoterade företag ska 
AIF-förvaltare tillhandahålla följande 
information till det berörda företaget, dess 
aktieägare och arbetstagarrepresentanter:

utgår

d) Identiteten hos den AIF-förvaltare som 
enskilt eller genom avtal med andra 
AIF-förvaltare har uppnått tröskelvärdet 
på 30 %.
e) Utvecklingsplanen för det ej 
börsnoterade företaget.
f) Den policy som tillämpas för att 
förebygga och hantera intressekonflikter, 
särskilt mellan AIF-förvaltaren och det ej 
börsnoterade företaget.
g) Den policy som tillämpas för 
emittentens eller det ej börsnoterade 
företagets externa och interna 
kommunikation, särskilt till de anställda.

Or. en

Ändringsförslag 1364
Sharon Bowles

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 28 – punkt 1– stycke 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När det gäller ej börsnoterade företag ska 
AIF-förvaltare tillhandahålla följande 
information till det berörda företaget, dess 
aktieägare och arbetstagarrepresentanter:

utgår

Or. en
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Motivering

Överensstämmer med ändringar i artikel 28.1 första stycket.

Ändringsförslag 1365
Bernd Lange

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 28 – punkt 1 – stycke 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När det gäller ej börsnoterade företag ska 
AIF-förvaltare tillhandahålla följande 
information till det berörda företaget, dess 
aktieägare och arbetstagarrepresentanter:

När det gäller ej börsnoterade företag ska 
AIF-fonder eller AIF-förvaltare 
tillhandahålla följande information till det 
berörda företaget, dess aktieägare och 
arbetstagarrepresentanter:

Or. en

Motivering

Lånefinansierade uppköp (LBO) får ofta allvarliga konsekvenser för företag och anställda. 
Arbetstagares rätt till information och samråd är därför av stor betydelse.

Ändringsförslag 1366
Jürgen Klute

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 28 – punkt 1 – stycke 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När det gäller ej börsnoterade företag ska 
AIF-förvaltare tillhandahålla följande 
information till det berörda företaget, dess 
aktieägare och arbetstagarrepresentanter:

När det gäller ej börsnoterade företag ska 
AIF-fonder eller AIF-förvaltare 
tillhandahålla följande information till det 
berörda företaget, dess aktieägare och 
arbetstagarrepresentanter:

Or. en

Motivering

Lånefinansierade uppköp (LBO) får ofta allvarliga konsekvenser för företag och anställda. 
Arbetstagares rätt till information och samråd är därför av stor betydelse.
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Ändringsförslag 1367
Bernd Lange

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 28 – punkt 1 – stycke 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Identiteten hos den AIF-förvaltare som 
enskilt eller genom avtal med andra AIF-
förvaltare har uppnått tröskelvärdet på 
30 %.

d) Identiteten hos den AIF-fond eller 
AIF-förvaltare som enskilt eller genom 
avtal med andra AIF-förvaltare har uppnått 
tröskelvärdet på 25 %.

Or. en

Motivering

Lånefinansierade uppköp (LBO) får ofta allvarliga konsekvenser för företag och anställda. 
Arbetstagares rätt till information och samråd är därför av stor betydelse.

Ändringsförslag 1368
Jürgen Klute

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 28 – punkt 1 – stycke 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Identiteten hos den AIF-förvaltare som 
enskilt eller genom avtal med andra AIF-
förvaltare har uppnått tröskelvärdet på 
30 %.

d) Identiteten hos den AIF-fond eller 
AIF-förvaltare som enskilt eller genom 
avtal med andra AIF-förvaltare har uppnått 
tröskelvärdet på 25 %.

Or. en

Motivering

Lånefinansierade uppköp (LBO) får ofta allvarliga konsekvenser för företag och anställda. 
Arbetstagares rätt till information och samråd är därför av stor betydelse.
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Ändringsförslag 1369
Pascal Canfin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 28 – punkt 1 – stycke 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Identiteten hos den AIF-förvaltare som 
enskilt eller genom avtal med andra AIF-
förvaltare har uppnått tröskelvärdet på 
30 %.

d) Identiteten hos den AIF-förvaltare som 
enskilt eller genom avtal med andra 
AIF-förvaltare har förvärvat ett betydande 
eller kontrollerande inflytande.

Or. en

Motivering

Överensstämmer med ändringsförslagen ovan.

Ändringsförslag 1370
Sharon Bowles

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 28 – punkt 1– stycke 3 – led d 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Identiteten hos den AIF-förvaltare som 
enskilt eller genom avtal med andra 
AIF-förvaltare har uppnått tröskelvärdet på 
30 %.

d) Identiteten hos den AIF-förvaltare som 
enskilt eller genom avtal med andra 
AIF-förvaltare har uppnått ett 
kontrollerande inflytande.

Or. en

Motivering

”Kontrollerande inflytande” bör motsvara definitionen i bolagsrätten.
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Ändringsförslag 1371
Wolf Klinz

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 28 – punkt 1 – stycke 3 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Utvecklingsplanen för det ej 
börsnoterade företaget.

utgår

Or. en

Motivering

Mycket viktig affärsinformation som snedvrider konkurrensen och leder till olika villkor.

Ändringsförslag 1372
Sharon Bowles

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 28 – punkt 1 – stycke 3 – point e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Utvecklingsplanen för det ej 
börsnoterade företaget.

utgår

Or. en

Motivering

Det är olämpligt att kräva att AIF-förvaltare som uppnår ett kontrollerande inflytande ska 
offentliggöra kommersiellt känsliga uppgifter. 

Ändringsförslag 1373
Pascal Canfin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 28 – punkt 1 – stycke 3 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Utvecklingsplanen för det ej 
börsnoterade företaget.

e) När det gäller AIF-fonder som har 
kontrollerande inflytande och utnyttjar 
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hävstång, utvecklingsplanen för det ej 
börsnoterade företaget.

Or. en

Motivering

Kraven ska stå i proportion till omfattningen av kontroll och anpassas efter om hävstång 
utnyttjas eller ej.

Ändringsförslag 1374
Bernd Lange

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 28 – punkt 1 – stycke 3 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Den policy som tillämpas för att 
förebygga och hantera intressekonflikter, 
särskilt mellan AIF-förvaltaren och det ej 
börsnoterade företaget.

f) Den policy som tillämpas för att 
förebygga och hantera intressekonflikter, 
särskilt mellan AIF-fonden eller AIF-
förvaltaren och det ej börsnoterade 
företaget.

Or. en

Motivering

Lånefinansierade uppköp (LBO) får ofta allvarliga konsekvenser för företag och anställda. 
Arbetstagares rätt till information och samråd är därför av stor betydelse.

Ändringsförslag 1375
Jürgen Klute

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 28 – punkt 1 – stycke 3 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Den policy som tillämpas för att 
förebygga och hantera intressekonflikter, 
särskilt mellan AIF-förvaltaren och det ej 
börsnoterade företaget.

f) Den policy som tillämpas för att 
förebygga och hantera intressekonflikter, 
särskilt mellan AIF-fonden eller AIF-
förvaltaren och det ej börsnoterade 
företaget.
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Or. en

Motivering

Lånefinansierade uppköp (LBO) får ofta allvarliga konsekvenser för företag och anställda. 
Arbetstagares rätt till information och samråd är därför av stor betydelse.

Ändringsförslag 1376
Sharon Bowles

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 28 – punkt 1 – stycke 3 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) Den policy som tillämpas för 
emittentens eller det ej börsnoterade 
företagets externa och interna 
kommunikation, särskilt till de anställda.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1377
Pascal Canfin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 28 – punkt 1 – stycke 3 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) Den policy som tillämpas för 
emittentens eller det ej börsnoterade 
företagets externa och interna 
kommunikation, särskilt till de anställda. 

g) När det gäller AIF-fonder som har 
kontrollerande inflytande och utnyttjar 
hävstång, den policy som tillämpas för 
emittentens externa och interna 
kommunikation, särskilt till de anställda. 

Or. en

Motivering

Kraven ska stå i proportion till omfattningen av kontroll och anpassas efter om hävstång 
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utnyttjas eller ej.

Ändringsförslag 1378
Bernd Lange

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 28 – punkt 1 – stycke 3 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) De potentiella konsekvenserna för 
anställda i frågor rörande bolagsstrategi 
och sysselsättningspolitik.

Or. en

Motivering

Lånefinansierade uppköp (LBO) får ofta allvarliga konsekvenser för företag och anställda. 
Arbetstagares rätt till information och samråd är därför av stor betydelse.

Ändringsförslag 1379
Jürgen Klute

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 28 – punkt 1 – stycke 3 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) De potentiella konsekvenserna för 
anställda i frågor rörande bolagsstrategi 
och sysselsättningspolitik.

Or. en

Motivering

Lånefinansierade uppköp (LBO) får ofta allvarliga konsekvenser för företag och anställda. 
Arbetstagares rätt till information och samråd är därför av stor betydelse.
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Ändringsförslag 1380
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 28 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Informationen till 
arbetstagarrepresentanter eller 
arbetstagare enligt punkt 1 ska omfattas 
av rådets direktiv 2001/23/EG av 
den 12 mars 2001 om tillnärmning av 
medlemsstaternas lagstiftning om skydd 
för arbetstagares rättigheter vid 
överlåtelse av företag, verksamheter eller 
delar av företag eller verksamheter1.
______________
1 EUT L 82, 22.3.2001, s. 16.

Or. en

Ändringsförslag 1381
Wolf Klinz

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 28 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska anta 
genomförandebestämmelser för att 
fastställa

utgår

a) närmare bestämmelser om innehållet i 
den information som ska lämnas enligt 
punkt 1, och
b) det sätt på vilket informationen ska 
tillhandahållas.
Åtgärder som syftar till att ändra icke-
centrala delar av detta direktiv genom 
komplettering ska antas enligt det 
föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel 49.3.
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Or. en

Ändringsförslag 1382
Sharon Bowles

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 28 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska anta 
genomförandebestämmelser för att 
fastställa

2. Kommissionen får genom delegerade 
akter i enlighet med artiklarna 49a, 49b 
och 49c fastställa

a) närmare bestämmelser om innehållet i 
den information som ska lämnas enligt 
punkt 1, och

a) närmare bestämmelser om innehållet i 
den information som ska lämnas enligt 
punkt 1, och

b) det sätt på vilket informationen ska 
tillhandahållas.

b) det sätt på vilket informationen ska 
tillhandahållas.

Åtgärder som syftar till att ändra icke-
centrala delar av detta direktiv genom 
komplettering ska antas enligt det 
föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel 49.3.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 1383
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 28 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) närmare bestämmelser om innehållet i 
den information som ska lämnas enligt 
punkt 1, och

a) närmare bestämmelser om innehållet i 
den information som ska lämnas enligt 
denna artikel, och
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Or. en

Ändringsförslag 1384
Bernd Lange

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 28 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Om en AIF-fond eller en 
AIF-förvaltare har uppnått möjligheten 
att utöva kontrollerande inflytande ska 
målföretaget i god tid tillhandahålla 
uttömmande information om förvärvet till 
sina arbetstagarrepresentanter eller, om 
inga sådana representanter finns, 
arbetstagarna själva, genom att lägga 
fram all sådan relevant dokumentation 
som avses i artikel 9.5 i 
direktiv 2004/25/EG, om och i den 
omfattning detta kan ske utan att 
genomförandet av verksamheten 
äventyras. 

Or. en

Motivering

Lånefinansierade uppköp (LBO) får ofta allvarliga konsekvenser för företag och anställda. 
Arbetstagares rätt till information och samråd är därför av stor betydelse.

Ändringsförslag 1385
Bernd Lange

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 28a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 28a
Offentliggörande

1. AIF-förvaltaren ska inom 
20 arbetsdagar anmäla till målföretaget:
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a) målen med uppköpet och
b) källan till det ursprungliga kapitalet för 
uppköpet. 
Anmälan ska offentliggöras av 
målföretaget.
2. Målföretaget ska omgående informera 
sina arbetstagarrepresentanter eller, om 
inga sådana representanter finns, 
arbetstagarna själva om bestämmelserna i 
punkt 1.

Or. en

Motivering

Lånefinansierade uppköp (LBO) får ofta allvarliga konsekvenser för företag och anställda. 
Arbetstagares rätt till information och samråd är därför av stor betydelse.

Ändringsförslag 1386
Jürgen Klute

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 28a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 28a
Offentliggörande

1. AIF-förvaltaren ska inom 
20 arbetsdagar anmäla till målföretaget:
a) målen med uppköpet och
b) källan till det ursprungliga kapitalet för 
uppköpet. 
Anmälan ska offentliggöras av 
målföretaget.
2. Målföretaget ska omgående informera 
sina arbetstagarrepresentanter eller, om 
inga sådana representanter finns, 
arbetstagarna själva om bestämmelserna i 
punkt 1.

Or. en
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Motivering

Lånefinansierade uppköp (LBO) får ofta allvarliga konsekvenser för företag och anställda. 
Arbetstagares rätt till information och samråd är därför av stor betydelse.

Ändringsförslag 1387
Bernd Lange

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 28b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 28b
Sanktioner

1. Medlemsstaterna ska föreskriva att 
sådana beslut som tas av AIF-förvaltare 
och/eller målföretag som utgör allvarliga 
överträdelser av kraven på information 
och offentliggörande i artiklarna 27, 28 
och 28a inte har någon rättslig verkan.
Besluten ska inte få rättslig verkan förrän 
AIF-förvaltaren och/eller målföretaget 
har fullgjort sina skyldigheter eller, om 
detta inte längre är möjligt, förrän en 
lämplig gottgörelse har fastställts, enligt 
de bestämmelser och förfaranden som 
fastställts av medlemsstaterna.
2. I punkt 1 avses med allvarliga 
överträdelser i synnerhet
a) total avsaknad av information till 
arbetstagarrepresentanter innan beslut 
fattas, och 
b) undanhållande av viktig information 
eller tillhandahållande av felaktig 
information vilket leder till att utövandet 
av rätten till information blir 
verkningslös.

Or. en

Motivering

Erfarenhet visar att många stora företag hellre betalar böter än uppfyller 
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informationskraven.

Ändringsförslag 1388
Jürgen Klute

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 28b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 28b
Sanktioner

1. Medlemsstaterna ska föreskriva att 
sådana beslut som tas av AIF-förvaltare 
och/eller målföretag som utgör allvarliga 
överträdelser av kraven på information 
och offentliggörande i artiklarna 27, 28 
och 28a inte har någon rättslig verkan.
Besluten ska inte få rättslig verkan förrän 
AIF-förvaltaren och/eller målföretaget 
har fullgjort sina skyldigheter eller, om 
detta inte längre är möjligt, förrän en 
lämplig gottgörelse har fastställts, enligt 
de bestämmelser och förfaranden som 
fastställts av medlemsstaterna.
2. I punkt 1 avses med allvarliga 
överträdelser i synnerhet
a) total avsaknad av information till 
arbetstagarrepresentanter innan beslut 
fattas, eller 
b) undanhållande av viktig information 
eller tillhandahållande av felaktig 
information vilket leder till att utövandet 
av rätten till information blir 
verkningslös.

Or. en

Motivering

Erfarenhet visar att många stora företag hellre betalar böter än uppfyller 
informationskraven.
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Ändringsförslag 1389
José Manuel García-Margallo y Marfil, Iñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegaín

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 29 utgår
Särskilda bestämmelser för 

årsredovisningen för AIF-fonder som 
utövar ett kontrollerande inflytande i 

emittenter eller ej börsnoterade företag
1. Medlemsstaterna ska se till att 
AIF-förvaltare i den årsredovisning som 
föreskrivs i artikel 19 för varje AIF-fond 
som de förvaltar inför de ytterligare 
upplysningar som anges i punkt 2 i denna 
artikel.
2. Följande ytterligare upplysningar ska 
införas i AIF-fondens årsredovisning för 
varje emittent eller ej börsnoterat 
företaget som AIF-fonden investerat i:
a) I fråga om den operativa och 
finansiella utvecklingen: redovisning av 
intäkter och avkastning per 
affärssegment, uttalande om hur 
företagets verksamheter och finanser 
utvecklats och en bedömning av den 
fortsatta utvecklingen av dessa samt en 
rapport om väsentliga händelser under 
räkenskapsåret.
b) I fråga om finansiella och andra 
risker: minst de finansiella risker som är 
förenade med kapitalstrukturen.
c) I fråga om personal: omsättning, 
upphöranden av anställning och 
rekrytering av nyanställda.
d) Uttalande om väsentliga avvecklingar 
av tillgångar.
Dessutom ska AIF-fonders 
årsredovisningar för varje emittent i 
vilken de har förvärvat ett kontrollerande 
inflytande innehålla den information som 
föreskrivs i artikel 46a.1 f i rådets fjärde 
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direktiv 78/660/EEG av den 25 juli 1978 
grundat på artikel 54.3 g i fördraget om 
årsbokslut i vissa typer av bolag1 och en 
översikt över kapitalstrukturen enligt 
artikel 10.1 a och 10.1 d i 
direktiv 2004/25/EG.
För varje ej börsnoterat företag i vilka ett 
kontrollerande inflytande har förvärvats 
ska AIF-fonders årsredovisning innehålla 
en översikt över förvaltningsordningen 
och de upplysningar som föreskrivs i 
artikel 3 b, 3 c och 3 e–h i rådets andra 
direktiv 77/91/EEG av den 
13 december 1976 om samordning av de 
skyddsåtgärder som krävs i 
medlemsstaterna av de i artikel 58 
andra stycket i fördraget avsedda bolagen 
i bolagsmännens och tredje mans 
intressen när det gäller att bilda ett 
aktiebolag samt att bevara och ändra 
dettas kapital, i syfte att göra 
skyddsåtgärderna likvärdiga2.
3. AIF-förvaltare ska för varje AIF-fond 
som de förvaltar och beträffande vilken de 
omfattas av detta avsnitt tillhandahålla 
information enligt punkt 2 till alla 
arbetstagarrepresentanter i det berörda 
företaget som avses i artikel 26.1 inom 
den tidsfrist som anges i artikel 19.1.
4. Kommissionen ska anta 
genomförandebestämmelser för att 
specificera det närmare innehållet i den 
information som ska tillhandahållas 
enligt punkterna 1 och 2.
Åtgärder som syftar till att ändra icke-
centrala delar av detta direktiv genom 
komplettering ska antas enligt det 
föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel 49.3.
______________
1EGT L 222, 14.8.1978, s. 11.
2EGT L 26, 31.1.1977, s. 1.

Or. en
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Motivering

Bestämmelserna i artiklarna 26–30 bör tillämpas konsekvent för alla som förvärvar ett 
innehav av relevant storlek, inte enbart för AIF-förvaltare och de företag som de investerar i. 
Alla eventuella frågor avseende transparens eller arbetstagares och intressenters intressen i 
företaget gäller i samma omfattning för alla former av innehavare av kontrollerande 
inflytande i ett EU-företag, inte enbart för AIF-förvaltare. Alla krav på offentliggörande bör 
tillämpas konsekvent i ett allmänt bolagsrättsdirektiv, och inte missgynna AIF-förvaltare och 
de företag som de investerar i.

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

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 29 utgår
Särskilda bestämmelser för 

årsredovisningen för AIF-fonder som 
utövar ett kontrollerande inflytande i 

emittenter eller ej börsnoterade företag
1. Medlemsstaterna ska se till att 
AIF-förvaltare i den årsredovisning som 
föreskrivs i artikel 19 för varje AIF-fond 
som de förvaltar inför de ytterligare 
upplysningar som anges i punkt 2 i denna 
artikel.
2. Följande ytterligare upplysningar ska 
införas i AIF-fondens årsredovisning för 
varje emittent eller ej börsnoterat 
företaget som AIF-fonden investerat i:
a) I fråga om den operativa och 
finansiella utvecklingen: redovisning av 
intäkter och avkastning per 
affärssegment, uttalande om hur 
företagets verksamheter och finanser 
utvecklats och en bedömning av den 
fortsatta utvecklingen av dessa samt en 
rapport om väsentliga händelser under 
räkenskapsåret.
b) I fråga om finansiella och andra 
risker: minst de finansiella risker som är 
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förenade med kapitalstrukturen.
c) I fråga om personal: omsättning, 
upphöranden av anställning och 
rekrytering av nyanställda.
d) Uttalande om väsentliga avvecklingar 
av tillgångar.
Dessutom ska AIF-fonders 
årsredovisningar för varje emittent i 
vilken de har förvärvat ett kontrollerande 
inflytande innehålla den information som 
föreskrivs i artikel 46a.1 f i rådets fjärde 
direktiv 78/660/EEG av den 25 juli 1978 
grundat på artikel 54.3 g i fördraget om 
årsbokslut i vissa typer av bolag1 och en 
översikt över kapitalstrukturen enligt 
artikel 10.1 a och 10.1 d i 
direktiv 2004/25/EG.
För varje ej börsnoterat företag i vilka ett 
kontrollerande inflytande har förvärvats 
ska AIF-fonders årsredovisning innehålla 
en översikt över förvaltningsordningen 
och de upplysningar som föreskrivs i 
artikel 3 b, 3 c och 3 e–h i rådets 
andra direktiv 77/91/EEG av den 
13 december 1976 om samordning av de 
skyddsåtgärder som krävs i 
medlemsstaterna av de i artikel 58 andra 
stycket i fördraget avsedda bolagen i 
bolagsmännens och tredje mans intressen 
när det gäller att bilda ett aktiebolag samt 
att bevara och ändra dettas kapital, i syfte 
att göra skyddsåtgärderna likvärdiga2.
3. AIF-förvaltare ska för varje AIF-fond 
som de förvaltar och beträffande vilken de 
omfattas av detta avsnitt tillhandahålla 
information enligt punkt 2 till alla 
arbetstagarrepresentanter i det berörda 
företaget som avses i artikel 26.1 inom 
den tidsfrist som anges i artikel 19.1.
4. Kommissionen ska anta 
genomförandebestämmelser för att 
specificera det närmare innehållet i den 
information som ska tillhandahållas 
enligt punkterna 1 och 2.
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Åtgärder som syftar till att ändra icke-
centrala delar av detta direktiv genom 
komplettering ska antas enligt det 
föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel 49.3.
______________
1EGT L 222, 14.8.1978, s. 11.
2EGT L 26, 31.1.1977, s. 1.

Or. en

Motivering

Bestämmelserna i artiklarna 26–30 bör tillämpas konsekvent för alla som förvärvar ett 
innehav av relevant storlek, inte enbart för AIF-förvaltare och de företag som de investerar i. 
Alla eventuella frågor avseende transparens eller arbetstagares och intressenters intressen i 
företaget gäller i samma omfattning för alla former av innehavare av kontrollerande 
inflytande av ett EU-företag och deras verksamheter, inte enbart för AIF-förvaltare. Således 
bör alla krav på offentliggörande tillämpas konsekvent i ett allmänt bolagsrättsdirektiv, och 
inte missgynna AIF-förvaltare och de företag som de investerar i.

Ändringsförslag 1391
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 29 utgår
Särskilda bestämmelser för 

årsredovisningen för AIF-fonder som 
utövar ett kontrollerande inflytande i 

emittenter eller ej börsnoterade företag
1. Medlemsstaterna ska se till att 
AIF-förvaltare i den årsredovisning som 
föreskrivs i artikel 19 för varje AIF-fond 
som de förvaltar inför de ytterligare 
upplysningar som anges i punkt 2 i denna 
artikel.
2. Följande ytterligare upplysningar ska 
införas i AIF-fondens årsredovisning för 
varje emittent eller ej börsnoterat 
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företaget som AIF-fonden investerat i:
a) I fråga om den operativa och 
finansiella utvecklingen: redovisning av 
intäkter och avkastning per 
affärssegment, uttalande om hur 
företagets verksamheter och finanser 
utvecklats och en bedömning av den 
fortsatta utvecklingen av dessa samt en 
rapport om väsentliga händelser under 
räkenskapsåret.
b) I fråga om finansiella och andra 
risker: minst de finansiella risker som är 
förenade med kapitalstrukturen.
c) I fråga om personal: omsättning, 
upphöranden av anställning och 
rekrytering av nyanställda.
d) Uttalande om väsentliga avvecklingar 
av tillgångar.
Dessutom ska AIF-fonders 
årsredovisningar för varje emittent i 
vilken de har förvärvat ett kontrollerande 
inflytande innehålla den information som 
föreskrivs i artikel 46a.1 f i rådets 
fjärde direktiv 78/660/EEG av den 
25 juli 1978 grundat på artikel 54.3 g i 
fördraget om årsbokslut i vissa typer av 
bolag1 och en översikt över 
kapitalstrukturen enligt artikel 10.1 a och 
10.1 d i direktiv 2004/25/EG.
För varje ej börsnoterat företag i vilka ett 
kontrollerande inflytande har förvärvats 
ska AIF-fonders årsredovisning innehålla 
en översikt över förvaltningsordningen 
och de upplysningar som föreskrivs i 
artikel 3 b, 3 c och 3 e–h i rådets 
andra direktiv 77/91/EEG av den 
13 december 1976 om samordning av de 
skyddsåtgärder som krävs i 
medlemsstaterna av de i artikel 58 andra 
stycket i fördraget avsedda bolagen i 
bolagsmännens och tredje mans intressen 
när det gäller att bilda ett aktiebolag samt 
att bevara och ändra dettas kapital, i syfte 
att göra skyddsåtgärderna likvärdiga2.
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3. AIF-förvaltare ska för varje AIF-fond 
som de förvaltar och beträffande vilken de 
omfattas av detta avsnitt tillhandahålla 
information enligt punkt 2 till alla 
arbetstagarrepresentanter i det berörda 
företaget som avses i artikel 26.1 inom 
den tidsfrist som anges i artikel 19.1.
4. Kommissionen ska anta 
genomförandebestämmelser för att 
specificera det närmare innehållet i den 
information som ska tillhandahållas 
enligt punkterna 1 och 2.
Åtgärder som syftar till att ändra icke-
centrala delar av detta direktiv genom 
komplettering ska antas enligt det 
föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel 49.3.
______________
1EGT L 222, 14.8.1978, s. 11.
2EGT L 26, 31.1.1977, s. 1.

Or. en

Motivering

Endast ett övergripande tillvägagångssätt kan förebygga snedvridningar av konkurrensen 
mellan sådana aktörer som regleras av detta direktiv och andra aktörer. Därför bör alla krav 
på offentliggörande behandlas på samma sätt som för alla former av privat ägande, genom 
ändringar i EU:s bolagsrättsliga direktiv.

Ändringsförslag 1392
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 29 utgår
Särskilda bestämmelser för 

årsredovisningen för AIF-fonder som 
utövar ett kontrollerande inflytande i 
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emittenter eller ej börsnoterade företag
1. Medlemsstaterna ska se till att 
AIF-förvaltare i den årsredovisning som 
föreskrivs i artikel 19 för varje AIF-fond 
som de förvaltar inför de ytterligare 
upplysningar som anges i punkt 2 i denna 
artikel.
2. Följande ytterligare upplysningar ska 
införas i AIF-fondens årsredovisning för 
varje emittent eller ej börsnoterat 
företaget som AIF-fonden investerat i:
a) I fråga om den operativa och 
finansiella utvecklingen: redovisning av 
intäkter och avkastning per 
affärssegment, uttalande om hur 
företagets verksamheter och finanser 
utvecklats och en bedömning av den 
fortsatta utvecklingen av dessa samt en 
rapport om väsentliga händelser under 
räkenskapsåret.
b) I fråga om finansiella och andra 
risker: minst de finansiella risker som är 
förenade med kapitalstrukturen.
c) I fråga om personal: omsättning, 
upphöranden av anställning och 
rekrytering av nyanställda.
d) Uttalande om väsentliga avvecklingar 
av tillgångar.
Dessutom ska AIF-fonders 
årsredovisningar för varje emittent i 
vilken de har förvärvat ett kontrollerande 
inflytande innehålla den information som 
föreskrivs i artikel 46a.1 f i rådets fjärde 
direktiv 78/660/EEG av den 25 juli 1978 
grundat på artikel 54.3 g i fördraget om 
årsbokslut i vissa typer av bolag1 och en 
översikt över kapitalstrukturen enligt 
artikel 10.1 a och 10.1 d i 
direktiv 2004/25/EG.
För varje ej börsnoterat företag i vilka ett 
kontrollerande inflytande har förvärvats 
ska AIF-fonders årsredovisning innehålla 
en översikt över förvaltningsordningen 
och de upplysningar som föreskrivs i 
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artikel 3 b, 3 c och 3 e–h i rådets 
andra direktiv 77/91/EEG av den 
13 december 1976 om samordning av de 
skyddsåtgärder som krävs i 
medlemsstaterna av de i artikel 58 andra 
stycket i fördraget avsedda bolagen i 
bolagsmännens och tredje mans intressen 
när det gäller att bilda ett aktiebolag samt 
att bevara och ändra dettas kapital, i syfte 
att göra skyddsåtgärderna likvärdiga2.
3. AIF-förvaltare ska för varje AIF-fond 
som de förvaltar och beträffande vilken de 
omfattas av detta avsnitt tillhandahålla 
information enligt punkt 2 till alla 
arbetstagarrepresentanter i det berörda 
företaget som avses i artikel 26.1 inom 
den tidsfrist som anges i artikel 19.1.
4. Kommissionen ska anta 
genomförandebestämmelser för att 
specificera det närmare innehållet i den 
information som ska tillhandahållas 
enligt punkterna 1 och 2.
Åtgärder som syftar till att ändra icke-
centrala delar av detta direktiv genom 
komplettering ska antas enligt det 
föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel 49.3.
______________
1EGT L 222, 14.8.1978, s. 11.
2EGT L 26, 31.1.1977, s. 1.

Or. en

Motivering

De krav på offentliggörande som åläggs private equity-företag enligt artiklarna 26–30 i 
förslaget är inte relevanta eller lämpliga för övervakning av systemrisk. De avser krav på 
offentliggörande som redan omfattas av andra EU-direktiv eller som knappast är tillämpliga 
(t.ex. kravet att offentliggöra utvecklingsplanen för det ej börsnoterade företaget vilket ger 
upphov till allvarliga tvivel på konfidentialitet och/eller ekonomisk information). Dessutom 
gäller de inte för alla marknadsaktörer vars verksamheter kan medföra en systemrisk.
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Ändringsförslag 1393
Wolf Klinz

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 29 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Särskilda bestämmelser för 
årsredovisningen för AIF-fonder som 
utövar ett kontrollerande inflytande i 
emittenter eller ej börsnoterade företag

Särskilda bestämmelser för 
årsredovisningen för AIF-fonder som 
utövar ett kontrollerande inflytande i ej 
börsnoterade företag

Or. en

Ändringsförslag 1394
Jürgen Klute

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 29 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att AIF-
förvaltare i den årsredovisning som 
föreskrivs i artikel 19 för varje AIF-fond 
som de förvaltar inför de ytterligare 
upplysningar som anges i punkt 2 i denna 
artikel.

1. Medlemsstaterna ska se till att 
AIF-fonder och AIF-förvaltare, för varje 
AIF-fond som de förvaltar, i den 
årsredovisning som föreskrivs i artikel 19,
inför de ytterligare upplysningar som anges 
i punkt 2 i denna artikel.

Or. en

Ändringsförslag 1395
Bernd Lange

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 29 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
AIF-förvaltare i den årsredovisning som 
föreskrivs i artikel 19 för varje AIF-fond 
som de förvaltar inför de ytterligare 
upplysningar som anges i punkt 2 i denna 

1. Medlemsstaterna ska se till att 
AIF-fonder och AIF-förvaltare, för varje 
AIF-fond som de förvaltar, i den 
årsredovisning som föreskrivs i artikel 19,
inför de ytterligare upplysningar som anges 
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artikel. i punkt 2 i denna artikel.

Or. en

Motivering

En aktivt förvaltad private equity-portfölj som investerar och avyttrar i snabb takt medför en 
större risk för arbetstagarna.

Ändringsförslag 1396
Pascal Canfin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 29 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Följande ytterligare upplysningar ska 
införas i AIF-fondens årsredovisning för 
varje emittent eller ej börsnoterat företaget 
som AIF-fonden investerat i:

2. Följande ytterligare upplysningar ska 
införas i AIF-fondens årsredovisning för 
varje emittent eller ej börsnoterat företaget 
som AIF-fonden har ett kontrollerande 
inflytande i:

Or. en

Motivering

Kraven ska stå i proportion till omfattningen av kontroll.

Ändringsförslag 1397
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 29 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Följande ytterligare upplysningar ska 
införas i AIF-fondens årsredovisning för 
varje emittent eller ej börsnoterat företaget 
som AIF-fonden investerat i:

2. Följande ytterligare upplysningar ska 
införas i AIF-fondens årsredovisning för 
varje emittent eller ej börsnoterat företaget 
som en AIF-förvaltare utövar ett 
kontrollerande inflytande i enligt 
artikel 28:
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Or. en

Ändringsförslag 1398
Wolf Klinz

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 29 – punkt 2 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Följande ytterligare upplysningar ska 
införas i AIF-fondens årsredovisning för 
varje emittent eller ej börsnoterat företaget 
som AIF-fonden investerat i:

2. Följande ytterligare upplysningar ska 
införas i AIF-fondens årsredovisning för 
varje emittent eller ej börsnoterat företaget 
som AIF-fonden har förvärvat ett 
kontrollerande inflytande i:

Or. en

Ändringsförslag 1399
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 29 – punkt 2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) I fråga om den operativa och finansiella 
utvecklingen: redovisning av intäkter och 
avkastning per affärssegment, uttalande om 
hur företagets verksamheter och finanser 
utvecklats och en bedömning av den 
fortsatta utvecklingen av dessa samt en 
rapport om väsentliga händelser under 
räkenskapsåret.

a) I fråga om den operativa och finansiella 
utvecklingen: redovisning av intäkter och 
avkastning per affärssegment, uttalande om 
hur företagets verksamheter och finanser 
utvecklats och en bedömning av den 
fortsatta utvecklingen av dessa, en rapport 
om väsentliga händelser under 
räkenskapsåret samt forsknings- och 
utvecklingsinsatser.

Or. en
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Ändringsförslag 1400
Wolf Klinz

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 29 – punkt 2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) I fråga om den operativa och finansiella 
utvecklingen: redovisning av intäkter och 
avkastning per affärssegment, uttalande om 
hur företagets verksamheter och finanser 
utvecklats och en bedömning av den 
fortsatta utvecklingen av dessa samt en 
rapport om väsentliga händelser under 
räkenskapsåret.

a) I fråga om den operativa och finansiella 
utvecklingen: redovisning av intäkter och 
avkastning per affärssegment, uttalande om 
hur företagets verksamheter och finanser 
utvecklats samt en rapport om väsentliga 
händelser under räkenskapsåret.

Or. en

Ändringsförslag 1401
Pascal Canfin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 29 – punkt 2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) I fråga om den operativa och finansiella 
utvecklingen: redovisning av intäkter och 
avkastning per affärssegment, uttalande om 
hur företagets verksamheter och finanser 
utvecklats och en bedömning av den 
fortsatta utvecklingen av dessa samt en 
rapport om väsentliga händelser under 
räkenskapsåret.

a) I fråga om den operativa och finansiella 
utvecklingen: kapitalstruktur, 
kapitalutgifter och utgifter för forskning 
och utveckling, redovisning av intäkter och 
avkastning per affärssegment, uttalande om 
hur företagets verksamheter och finanser 
utvecklats och en bedömning av den 
fortsatta utvecklingen av dessa samt en 
rapport om väsentliga händelser under 
räkenskapsåret.

Or. en

Motivering

Dessa faktorer är viktiga när man utvärderar effekten av AIF-fondens kontroll.
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Ändringsförslag 1402
Wolf Klinz 

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 29 – punkt 2 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) I fråga om finansiella och andra 
risker: minst de finansiella risker som är 
förenade med kapitalstrukturen.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1403
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 29 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) I fråga om personal: omsättning, 
upphöranden av anställning och rekrytering 
av nyanställda.

c) I fråga om personal: omsättning, 
upphöranden av anställning och rekrytering 
av nyanställda, ersättningspolitik och 
andra anställningsvillkor.

Or. en

Motivering

Det är nödvändigt att ha en klar bild av praxis inom private equity i ett antal frågor, 
inbegripet forsknings- och utvecklingsinsatser, sysselsättning, anställningsvillkor, avyttringar 
av tillgångar, miljö, förvärvsfinansiering, ersättningspaket till ledningen, förvärvs- och 
återförsäljningspris samt placering av verksamheter. Denna information tillhandahålls ibland 
av industrin på frivillig basis, men den är inte enhetlig, fullständig eller tillförlitlig.
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Ändringsförslag 1404
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 29 – punkt 2 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Uttalande om väsentliga avvecklingar av 
tillgångar.

d) Uttalande om realiserade, pågående 
eller planerade väsentliga avvecklingar av 
tillgångar.

Or. en

Ändringsförslag 1405
Bernd Lange

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 29 – punkt 2 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Uttalande om väsentliga avvecklingar av 
tillgångar.

d) Uttalande om väsentliga avvecklingar av 
tillgångar och tillgångarnas 
årsomsättning.

Or. en

Motivering

En aktivt förvaltad private equity-portfölj som investerar och avyttrar i snabb takt medför en 
större risk för arbetstagarna.

Ändringsförslag 1406
Jürgen Klute

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 29 – punkt 2 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Uttalande om väsentliga avvecklingar av 
tillgångar.

d) Uttalande om väsentliga avvecklingar av 
tillgångar och tillgångarnas 
årsomsättning.
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Or. en

Motivering

En aktivt förvaltad private equity-portfölj som investerar och avyttrar i snabb takt medför en 
större risk för arbetstagarna.

Ändringsförslag 1407
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 29 – punkt 2 – stycke 1 – led da (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Miljöpolicy. 

Or. en

Motivering

Fullständig information måste ges om företag som kontrolleras av AIF-förvaltare. 

Ändringsförslag 1408
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 29 – punkt 2 – stycke 1 – led db (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

db) Finansiering av förvärvet, plan för 
refinansiering efter förvärvet.

Or. en

Motivering

Fullständig information måste ges om företag som kontrolleras av AIF-förvaltare. 
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Ändringsförslag 1409
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 29 – punkt 2 – stycke 1 – led dc (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

dc) Ersättningspaket till ledningen.

Or. en

Motivering

Fullständig information måste ges om företag som kontrolleras av AIF-förvaltare. 

Ändringsförslag 1410
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 29 – punkt 2 – stycke 1 – led dd (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

dd) Förvärvs- och återförsäljningspris.

Or. en

Motivering

Fullständig information måste ges om företag som kontrolleras av AIF-förvaltare. 

Ändringsförslag 1411
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 29 – punkt 2 – stycke 1 – led de (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

de) Väsentliga ändringar i fråga om 
placeringen av emittentens eller det 
privata bolagets verksamheter.

Or. en
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Motivering

Fullständig information måste ges om företag som kontrolleras av AIF-förvaltare. 

Ändringsförslag 1412
Wolf Klinz

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 29 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessutom ska AIF-fonders 
årsredovisningar för varje emittent i 
vilken de har förvärvat ett kontrollerande 
inflytande innehålla den information som 
föreskrivs i artikel 46a.1 f i rådets 
fjärde direktiv 78/660/EEG av den 
25 juli 1978 grundat på artikel 54.3 g i 
fördraget om årsbokslut i vissa typer av 
bolag1 och en översikt över 
kapitalstrukturen enligt artikel 10.1 a och 
10.1 d i direktiv 2004/25/EG.

utgår

______________
1 EGT L 222, 14.8.1978, s. 11.

Or. en

Ändringsförslag 1413
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 29 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessutom ska AIF-fonders 
årsredovisningar för varje emittent i vilken 
de har förvärvat ett kontrollerande 
inflytande innehålla den information som 
föreskrivs i artikel 46a.1 f i rådets 
fjärde direktiv 78/660/EEG av den 
25 juli 1978 grundat på artikel 54.3 g i 
fördraget om årsbokslut i vissa typer av 

Dessutom ska AIF-fonders 
årsredovisningar för varje emittent i vilken 
en AIF-förvaltare utövar ett 
kontrollerande inflytande enligt 
artikel 28, innehålla:
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bolag och en översikt över 
kapitalstrukturen enligt artikel 10.1 a och 
10.1 d i direktiv 2004/25/EG.

a) sammansättningen av och den löpande 
verksamheten för förvaltnings-, lednings-
och kontrollorganen och deras 
kommittéer och 
b) en översikt av kapitalstrukturen, 
inbegripet värdepapper som inte är 
upptagna till handel på en reglerad 
marknad i en medlemsstat och, om det 
finns aktier av olika slag, en indikation av 
de olika aktieslagen och de rättigheter och 
skyldigheter som är förenade med varje 
aktieslag, hur stor procent av det totala 
aktiekapitalet de utgör samt detaljerad 
information om innehavarna till 
värdepapper med särskilda 
kontrollrättigheter och en beskrivning av 
dessa rättigheter.

Or. en

Motivering

Den föreslagna ändringen ändrar inte innehållet i direktivet men inkluderar andemeningen i 
de artiklar som hänvisats till tidigare.

Ändringsförslag 1414
Wolf Klinz

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 29 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För varje ej börsnoterat företag i vilka ett 
kontrollerande inflytande har förvärvats 
ska AIF-fonders årsredovisning innehålla 
en översikt över förvaltningsordningen 
och de upplysningar som föreskrivs i 
artikel 3 b, 3 c och 3 e–h i rådets 
andra direktiv 77/91/EEG av den 
13 december 1976 om samordning av de 
skyddsåtgärder som krävs i 

utgår
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medlemsstaterna av de i artikel 58 
andra stycket i fördraget avsedda bolagen 
i bolagsmännens och tredje mans 
intressen när det gäller att bilda ett 
aktiebolag samt att bevara och ändra 
dettas kapital, i syfte att göra 
skyddsåtgärderna likvärdiga1.
______________
1 EGT L 26, 31.1.1977, s. 1.

Or. en

Ändringsförslag 1415
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 29 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För varje ej börsnoterat företag i vilka ett 
kontrollerande inflytande har förvärvats
ska AIF-fonders årsredovisning innehålla 
en översikt över förvaltningsordningen och 
de upplysningar som föreskrivs i 
artikel 3 b, 3 c och 3 e–h i rådets andra 
direktiv 77/91/EEG av den 13 december 
1976 om samordning av de 
skyddsåtgärder som krävs i 
medlemsstaterna av de i artikel 58 andra 
stycket i fördraget avsedda bolagen i 
bolagsmännens och tredje mans intressen 
när det gäller att bilda ett aktiebolag samt 
att bevara och ändra dettas kapital, i syfte 
att göra skyddsåtgärderna likvärdiga1.

För varje ej börsnoterat företag i vilka ett 
kontrollerande inflytande enligt artikel 28 
utövas av en AIF-förvaltare, ska 
AIF-fonders årsredovisning innehålla en 
översikt över förvaltningsordningen och 
följande upplysningar:

a) de tecknade aktiernas nominella belopp 
och, minst en gång om året, deras antal,
b) antalet tecknade aktier utan nominellt 
belopp, om den nationella lagstiftningen 
tillåter att sådana aktier emitteras,
c) om det finns aktier av olika slag, 
uppgifter enligt a och b för varje aktieslag 
med uppgift om de rättigheter som är 
förenade med varje aktieslag,
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d) huruvida aktierna är registrerade 
aktier eller innehavaraktier, om den 
nationella lagstiftningen tillåter båda 
formerna, och bestämmelser om hur 
aktierna omvandlas från den ena formen 
till den andra, om inte förfarandet är 
reglerat i lag eller annan författning,
e) hur stor del av det tecknade kapitalet 
som är inbetalt då bolaget bildas eller då 
det får tillstånd att börja sin verksamhet,
f) det nominella värdet av de aktier eller, i 
avsaknad av sådant värde, det antal aktier 
som emitteras mot tillskott av annan 
egendom än pengar (apportegendom) 
samt beskrivning av denna egendom och 
namnet på den som tillskjuter egendomen.

Or. en

Motivering

Den föreslagna ändringen ändrar inte innehållet i direktivet men inkluderar andemeningen i 
de artiklar som hänvisats till tidigare.

Ändringsförslag 1416
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 29 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. AIF-förvaltare ska för varje AIF-fond 
som de förvaltar och beträffande vilken de 
omfattas av detta avsnitt tillhandahålla 
information enligt punkt 2 till alla 
arbetstagarrepresentanter i det berörda 
företaget som avses i artikel 26.1 inom den 
tidsfrist som anges i artikel 19.1.

3. AIF-förvaltare ska för varje AIF-fond 
som de förvaltar och beträffande vilken de 
omfattas av detta avsnitt tillhandahålla 
information enligt punkt 2 till alla 
arbetstagarrepresentanter i det berörda 
företaget som avses i artikel 26.1, till den 
behöriga myndigheten i AIF-förvaltarens 
hemmedlemsstat och den behöriga 
myndigheten i den medlemsstat där 
emittenten eller det ej börsnoterade 
företaget är etablerat, inom den tidsfrist 
som anges i artikel 19.1.



PE439.134v03-00 158/169 AM\807997SV.doc

SV

Or. en

Motivering

För att säkerställa fullständig transparens krävs det att årsrapporten från AIF-fonder som 
utövar ett kontrollerande inflytande i företag registreras hos behörig myndighet i tillsynssyfte 
och för statistiska ändamål.

Ändringsförslag 1417
Bernd Lange

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 29 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. AIF-förvaltare ska för varje AIF-fond 
som de förvaltar och beträffande vilken de 
omfattas av detta avsnitt tillhandahålla 
information enligt punkt 2 till alla 
arbetstagarrepresentanter i det berörda 
företaget som avses i artikel 26.1 inom den 
tidsfrist som anges i artikel 19.1.

3. AIF-fonder som omfattas av detta 
avsnitt och AIF-förvaltare, för varje 
AIF-fond som de förvaltar, ska
tillhandahålla information enligt punkt 2 
till alla arbetstagarrepresentanter i det 
berörda företaget som avses i artikel 26.1 
inom den tidsfrist som anges i artikel 19.1.

Or. en

Ändringsförslag 1418
Wolf Klinz

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 29 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska anta 
genomförandebestämmelser för att 
specificera det närmare innehållet i den 
information som ska tillhandahållas 
enligt punkterna 1 och 2.

utgår

Åtgärder som syftar till att ändra icke-
centrala delar av detta direktiv genom 
komplettering ska antas enligt det
föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel 49.3.
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Or. en

Ändringsförslag 1419
Sharon Bowles

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 29 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska anta 
genomförandebestämmelser för att 
specificera det närmare innehållet i den 
information som ska tillhandahållas enligt 
punkterna 1 och 2.

4. Kommissionen ska genom delegerade 
akter i enlighet med artiklarna 49a, 49b 
och 49c fastställa 
genomförandebestämmelser för att 
specificera det närmare innehållet i den 
information som ska tillhandahållas enligt 
punkterna 1 och 2 

Åtgärder som syftar till att ändra icke-
centrala delar av detta direktiv genom 
komplettering ska antas enligt det 
föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel 49.3.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 1420
Pascal Canfin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 29a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 29a
Särskilda bestämmelser för information 
till anställda i företag där AIF-fonder 
utövar ett kontrollerande inflytande

AIF-förvaltare ska, för AIF-fonder som 
har förvärvat ett kontrollerande 
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inflytande i ett ej börsnoterat företag 
genom utnyttjande av hävstång, senast två 
månader efter förvärvet träffa 
arbetstagarrepresentanterna eller, om 
inga sådana representanter finns, 
arbetstagarna själva. Vid detta möte ska 
man behandla en översikt av 
utvecklingsplanen för det ej börsnoterade 
företaget och diskutera eventuella följder 
som AIF-fondens förvärv kan få för de 
anställda.
Efter förvärvet ska AIF-förvaltaren minst 
en gång per år träffa 
arbetstagarrepresentanterna eller, om 
inga sådana representanter finns, 
arbetstagarna själva för att diskutera den 
information som finns med i AIF-fondens 
årsrapport om det förvärvade företaget.

Or. en

Motivering

Arbetstagarrepresentanter måste få tillgång till AIF-förvaltaren då den skuld som AIF-fonden 
har tagit för att köpa företaget är avgörande för vilken strategi det förvärvade företaget ska 
följa.

Ändringsförslag 1421
Pascal Canfin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 29b – punkt 1 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 29b
Särskilda bestämmelser för AIF-fonder 

som deltar i börsnoterade företags 
bolagsstämma

1. AIF-fonder som investerar i 
börsnoterade företag ska inneha sina 
aktier i minst två månader innan de kan 
nyttja de därmed sammanhängande 
rösträtterna vid det börsnoterade 
företagets bolagsstämma. 
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Or. en

Motivering

Kortsiktiga investerare bör inte ha möjlighet att påverka börsnoterade företags långsiktiga 
strategi.

Ändringsförslag 1422
Pascal Canfin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 29b – punkt 2 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Rösträtter i ett börsnoterat företag som 
hänger samman med lånade aktier som 
innehas av AIF-fonder kan inte nyttjas 
vid bolagsstämman i det börsnoterade 
företaget.

Or. en

Motivering

Lånade aktier bör inte medföra några rättigheter att påverka börsnoterade företags 
långsiktiga strategi.

Ändringsförslag 1423
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 29a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 29a
Särskilda bestämmelser om värdeuttag

1. Om en AIF-förvaltare som utövar ett 
kontrollerande inflytande enligt artikel 28 
i en emittent eller ett ej börsnoterat 
företag önskar avyttra väsentliga 
företagstillgångar ska följande principer 
tillämpas: 
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a) De rättsliga representanterna för både 
emittenten eller det ej börsnoterade 
företaget och AIF-fonden ska utfärda en 
förklaring till varför avyttrandet 
genomförs och intyga att det föreslagna 
avyttrandet enligt deras rimliga vetskap 
och övertygelse och efter vederbörligt 
beaktande ligger i emittentens eller det ej 
börsnoterade företagets bästa intresse. 
Förklaringen ska införas i årsrapporten.
b) Om den föreslagna försäljningen hör 
samman med ett återbetalande av 
förvärvsskulden ska emittentens eller det 
ej börsnoterade företagets 
arbetstagarrepresentanter informeras och 
höras.
c) Om emittenten eller det ej börsnoterade 
företaget kommer på obestånd till följd av 
avyttrandet ska AIF-förvaltaren hållas 
ansvarig för alla konsekvenser av detta.
2. Om en AIF-förvaltare utövar ett 
kontrollerande inflytande enligt artikel 28 
i en emittent eller ett ej börsnoterat 
företag ska emittentens eller det ej 
börsnoterade företagets rättsliga 
företrädare utfärda en förklaring i 
årsrapporten om att alla kapitalutflöden 
(inbegripet förvaltningsarvoden) är i 
emittentens eller det ej börsnoterade 
företagets långsiktiga intresse.
3. Kommissionen ska anta delegerade 
akter i enlighet med artiklarna 49a, 49b 
och 49c som fastställer det detaljerade 
innehållet i de uttalanden som ska 
utfärdas enligt punkterna 1 och 2 och de 
villkor under vilka AIF-förvaltare kan 
hållas ansvariga enligt punkt 1. 

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, 
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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.

Ändringsförslag 1424
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 29b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 29b
Särskilda bestämmelser om företags eller 
emittenters utnyttjande av hävstång efter 

förvärv
1. Utöver de begränsningar som 
föreskrivs i artikel 29c ska en 
AIF-förvaltare som utövar ett
kontrollerande inflytande enligt artikel 28 
i en emittent eller ett ej börsnoterat 
företag inte öka den hävstång som 
utnyttjas av emittenten eller det ej 
börsnoterade företaget i samband med en 
utdelning till en AIF-fond eller ett 
dotterbolag till denna av mer än 20 % 
jämfört med situationen före förvärvet 
om, som ett resultat av en sådan ökning, 
hävstångseffekten blir mer än 1,5 gånger 
större än den genomsnittliga 
hävstångseffekten inom den bransch som 
emittenten eller företag tillhör, eller om 
hävstångseffekten blir mer än tre gånger 
större än emittentens eller företagets eget 
kapital.
2. Kommissionen ska anta delegerade 
akter i enlighet med artiklarna 49a, 49b 
och 49c med bestämmelser för hävstång, 
utdelning, genomsnittlig hävstång per 
bransch och förfarande.  
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Or. en

Motivering

Det är ett välkänt faktum att ökad skuldbörda till följd av distributioner till aktieägare i 
allmänhet motiveras av behovet av att återbetala en del av förvärvsskulden. Ett sådant
handlande kan vara skadligt för målföretagets förmåga att utvecklas och kan i vissa fall leda 
till att företaget kommer på obestånd. Det bör därför kontrolleras på lämpligt sätt. Förutom 
det skydd som föreskrivs i artikel 29a är det därför nödvändigt att tillhandahålla ett skyddsnät 
baserat på tydliga regler och konkreta siffror.

Ändringsförslag 1425
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 29c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 29c
Särskilda bestämmelser för 

inlåsningsperioder
1. I de fall då en AIF-förvaltare utövar ett 
kontrollerande inflytande enligt artikel 28 
i en emittent eller ett ej börsnoterat 
företag genom en AIF-fond, ska 
emittenten eller företaget inte ha rätt att 
till en sådan AIF-fond eller till fondens 
dotterbolag direkt eller indirekt dela ut ett 
belopp som överstiger 50 % av värdet av 
dess ursprungliga investering i emittenten 
eller företaget förrän fem år efter det att 
investeringen slutfördes eller vid 
försäljningen av dess intresse i emittenten 
eller företaget, beroende på vilket som 
inträffar först.
2. Kommissionen ska i enlighet med 
artiklarna 49a, 49b och 49c anta 
delegerade akter för genomförande av 
punkt 1.

Or. en
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Motivering

Det är ett välkänt faktum att en utförsäljning av tillgångar motiveras av behovet av att 
återbetala en del av förvärvsskulden. Det kan vara skadligt för målföretagets förmåga att 
utvecklas och kan i vissa fall leda till att företaget kommer på obestånd. Det bör därför 
kontrolleras på lämpligt sätt. 50 % av investeringen i varje portföljföretag bör därför låsas in 
i fem år eller tills företaget säljs, om det sker tidigare.

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

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 30 utgår
Särskilda bestämmelser för företag vilkas 
aktier inte längre är upptagna till handel 

på en reglerad marknad
Om, efter det att 30 % eller mer av 
rösträtterna i en emittent har förvärvats, 
denna emittents aktier inte längre är 
upptagna till handel på en reglerad 
marknad, ska emittenten trots detta under 
två år från och med dagen för 
avlägsnandet från den reglerade 
marknaden fortsätta att uppfylla sina 
förpliktelser enligt direktiv 2004/109/EG.

Or. en

Motivering

Bestämmelserna i artiklarna 26–30 bör tillämpas konsekvent för alla som förvärvar ett 
innehav av relevant storlek, inte enbart för AIF-förvaltare och de företag som de investerar i. 
Alla eventuella frågor avseende transparens eller arbetstagares och intressenters intressen i 
företaget gäller i samma omfattning för alla former av innehavare av kontrollerande 
inflytande av ett EU-företag och deras verksamheter, inte enbart för AIF-förvaltare. Alla krav 
på offentliggörande bör tillämpas konsekvent i ett allmänt bolagsrättsdirektiv, och inte 
missgynna AIF-förvaltare och de företag som de investerar i.
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Ändringsförslag 1427
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 30 utgår
Särskilda bestämmelser för företag vilkas 
aktier inte längre är upptagna till handel 

på en reglerad marknad
Om, efter det att 30 % eller mer av 
rösträtterna i en emittent har förvärvats, 
denna emittents aktier inte längre är 
upptagna till handel på en reglerad 
marknad, ska emittenten trots detta under 
två år från och med dagen för 
avlägsnandet från den reglerade 
marknaden fortsätta att uppfylla sina 
förpliktelser enligt direktiv 2004/109/EG.

Or. en

Motivering

Bestämmelserna i artiklarna 26–30 bör tillämpas konsekvent för alla som förvärvar ett 
innehav av relevant storlek, inte enbart för AIF-förvaltare och de företag som de investerar i. 
Alla eventuella frågor avseende transparens eller arbetstagares och intressenters intressen i 
företaget gäller i samma omfattning för alla former av investerare som skaffar sig
kontrollerande inflytande i ett EU-företag och deras verksamheter, inte enbart för AIF-
förvaltare. Krav på offentliggörande bör fastställas i ett allmänt bolagsrättsdirektiv.

Ändringsförslag 1428
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 30 utgår
Särskilda bestämmelser för företag vilkas 
aktier inte längre är upptagna till handel 

på en reglerad marknad
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Om, efter det att 30 % eller mer av 
rösträtterna i en emittent har förvärvats, 
denna emittents aktier inte längre är 
upptagna till handel på en reglerad 
marknad, ska emittenten trots detta under 
två år från och med dagen för 
avlägsnandet från den reglerade 
marknaden fortsätta att uppfylla sina 
förpliktelser enligt direktiv 2004/109/EG.

Or. en

Motivering

Endast ett övergripande tillvägagångssätt kan förebygga snedvridningar av konkurrensen 
mellan sådana aktörer som regleras av detta direktiv och andra aktörer. Därför bör alla krav 
på offentliggörande behandlas på samma sätt som för alla former av privat ägande, genom 
ändringar i EU:s bolagsrättsliga direktiv.

Ändringsförslag 1429
Wolf Klinz

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 30 utgår
Särskilda bestämmelser för företag vilkas 
aktier inte längre är upptagna till handel 

på en reglerad marknad
Om, efter det att 30 % eller mer av 
rösträtterna i en emittent har förvärvats, 
denna emittents aktier inte längre är 
upptagna till handel på en reglerad 
marknad, ska emittenten trots detta under 
två år från och med dagen för 
avlägsnandet från den reglerade 
marknaden fortsätta att uppfylla sina 
förpliktelser enligt direktiv 2004/109/EG.

Or. en
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Ändringsförslag 1430
Sari Essayah

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 30 utgår
Särskilda bestämmelser för företag vilkas 
aktier inte längre är upptagna till handel 

på en reglerad marknad
Om, efter det att 30 % eller mer av 
rösträtterna i en emittent har förvärvats, 
denna emittents aktier inte längre är 
upptagna till handel på en reglerad 
marknad, ska emittenten trots detta under 
två år från och med dagen för 
avlägsnandet från den reglerade 
marknaden fortsätta att uppfylla sina 
förpliktelser enligt direktiv 2004/109/EG.

Or. en

Ändringsförslag 1431
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 30 utgår
Särskilda bestämmelser för företag vilkas 
aktier inte längre är upptagna till handel 

på en reglerad marknad
Om, efter det att 30 % eller mer av 
rösträtterna i en emittent har förvärvats, 
denna emittents aktier inte längre är 
upptagna till handel på en reglerad 
marknad, ska emittenten trots detta under 
två år från och med dagen för 
avlägsnandet från den reglerade 
marknaden fortsätta att uppfylla sina 
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förpliktelser enligt direktiv 2004/109/EG.

Or. en

Motivering

De krav på offentliggörande som åläggs private equity-företag enligt artiklarna 26–30 i 
förslaget är inte relevanta eller lämpliga för övervakning av systemrisk. De avser krav på 
offentliggörande som redan omfattas av andra EU-direktiv eller som knappast är tillämpliga 
(t.ex. kravet att offentliggöra utvecklingsplanen för det ej börsnoterade företaget vilket ger 
upphov till allvarliga tvivel på konfidentialitet och/eller ekonomisk information). Dessutom 
gäller de inte för alla marknadsaktörer vars verksamheter kan medföra en systemrisk.

Ändringsförslag 1432
Pascal Canfin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om, efter det att 30 % eller mer av 
rösträtterna i en emittent har förvärvats, 
denna emittents aktier inte längre är 
upptagna till handel på en reglerad 
marknad, ska emittenten trots detta under 
två år från och med dagen för avlägsnandet 
från den reglerade marknaden fortsätta att 
uppfylla sina förpliktelser enligt 
direktiv 2004/109/EG.

Om, efter det att ett kontrollerande 
inflytande i en emittent har förvärvats, 
denna emittents aktier inte längre är 
upptagna till handel på en reglerad 
marknad, ska emittenten trots detta under 
två år från och med dagen för avlägsnandet 
från den reglerade marknaden fortsätta att 
uppfylla sina förpliktelser enligt 
direktiv 2004/109/EG.

Or. en

Motivering

För att skapa överensstämmelse med tidigare ändringsförslag.


