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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake 
beheerders van alternatieve beleggingsfondsen en tot wijziging van de Richtlijnen 
2004/39/EG en 2009/…/EG
(COM(2009)0207 – C7-0040/2009 – 2009/0064(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2009)0207),

– gelet op artikel 251, lid 2, en artikel 47, lid 2, van het EG-Verdrag, op grond waarvan het 
voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C7-0040/2009),

– gelet op artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken en het advies van 
de Commissie juridische zaken (A7-0000/2009),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en de Commissie.

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Het toepassingsgebied van de 
onderhavige richtlijn zou beperkt moeten 
blijven tot het beheer van collectieve 
beleggingsondernemingen die bij een reeks 
beleggers kapitaal ophalen om het 
overeenkomstig een bepaald 
beleggingsbeleid te beleggen op basis van 
het uitgangspunt dat het risico in het 
belang van deze beleggers wordt gespreid. 
Deze richtlijn mag niet van toepassing zijn 
op het beheer van pensioenfondsen of op

(5) Het toepassingsgebied van de 
onderhavige richtlijn zou beperkt moeten 
blijven tot het beheer van collectieve 
beleggingsondernemingen die bij een reeks 
beleggers kapitaal ophalen om het 
overeenkomstig een bepaald 
beleggingsbeleid te beleggen in het belang 
van deze beleggers. Deze richtlijn mag niet 
van toepassing zijn op de beheerders van 
niet-gepoolde beleggingen, zoals 
stichtingen, staatsinvesteringsfondsen, 
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beheerders van niet-gepoolde beleggingen, 
zoals stichtingen of 
staatsinvesteringsfondsen, of activa die 
voor eigen rekening door 
kredietinstellingen, verzekerings- of 
herverzekeringsondernemingen worden 
aangehouden. Evenmin mag deze richtlijn 
van toepassing zijn op actief beheerde 
beleggingen in de vorm van effecten, zoals 
certificaten, managed futures of aan een 
index gekoppelde obligaties. Wel zou zij
moeten gelden voor beheerders van alle 
collectieve beleggingsondernemingen 
waarvoor geen icbe-vergunningsplicht 
bestaat. Beleggingsondernemingen die 
over een vergunning uit hoofde van 
Richtlijn 2004/39/EG betreffende markten 
voor financiële instrumenten beschikken, 
mogen niet worden verplicht om een 
vergunning uit hoofde van de onderhavige 
richtlijn te verkrijgen om 
beleggingsdiensten voor AB's te verrichten. 
Niettemin mogen zij beleggingsdiensten 
voor AB's verrichten, maar alleen voor 
zover de rechten van deelneming of 
aandelen daarin overeenkomstig de 
onderhavige richtlijn mogen worden 
verhandeld.

centrale banken of activa die voor eigen 
rekening door kredietinstellingen, 
pensioenfondsen dan wel verzekerings- of 
herverzekeringsondernemingen worden 
aangehouden. Om voor de in deze richtlijn 
neergelegde vrijstellingen in aanmerking 
te komen, dienen de betrokken BAB's de 
voor die vrijstellingen gestelde 
voorwaarden doorlopend na te komen.
Wel zou deze richtlijn moeten gelden voor 
beheerders van alle collectieve 
beleggingsondernemingen waarvoor geen 
icbe-vergunningsplicht bestaat. 
Beleggingsondernemingen die over een 
vergunning uit hoofde van 
Richtlijn 2004/39/EG betreffende markten 
voor financiële instrumenten beschikken, 
mogen niet worden verplicht om een 
vergunning uit hoofde van de onderhavige 
richtlijn te verkrijgen om 
beleggingsdiensten voor AB's te verrichten. 
Niettemin mogen zij beleggingsdiensten 
voor AB's verrichten, maar alleen voor 
zover de rechten van deelneming of 
aandelen daarin overeenkomstig de 
onderhavige richtlijn mogen worden 
verhandeld.

Or. en

Motivering

 Uitzonderingen moeten beperkt blijven om een eerlijk speelveld te kunnen garanderen.

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Om buitensporige of onevenredige 
eisen te voorkomen, voorziet deze richtlijn 
in een vrijstelling voor BAB's wanneer 
hun AB's tezamen qua omvang onder een 
drempel van 100 miljoen EUR blijven en 

Schrappen
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aangenomen mag worden dat de 
werkzaamheden van de betrokken BAB 
geen wezenlijke gevolgen voor de 
financiële stabiliteit of de marktefficiëntie 
hebben. Voor BAB's die uitsluitend AB's 
zonder hefboomfinanciering beheren en 
beleggers gedurende een periode van vijf 
jaar geen terugbetalingsrechten verlenen, 
geldt een specifieke drempel van 500 
miljoen EUR. Deze specifieke drempel is 
gerechtvaardigd omdat het nog minder 
waarschijnlijk is dat beheerders van 
fondsen zonder hefboomfinanciering, die 
zich toeleggen op 
langetermijninvesteringen, systeemrisico's 
veroorzaken. Bovendien zijn 
liquiditeitsrisico's uitgesloten door de 
vastleggingsperiode van vijf jaar voor 
beleggers. Voor BAB's die niet onder deze 
richtlijn vallen, zou de relevante nationale 
wetgeving moeten blijven gelden. Zij 
zouden echter de mogelijkheid moeten 
krijgen om te worden behandeld als BAB 
overeenkomstig de opt-inprocedure 
waarin deze richtlijn voorziet.

Or. en

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Deze richtlijn beoogt de 
totstandbrenging van een geharmoniseerd 
en stringent regelgevings- en toezichtkader 
voor de werkzaamheden van BAB's. Een 
vergunning die overeenkomstig deze 
richtlijn wordt verleend, moet geldig zijn 
voor het beheer en de administratie van 
AB's in de gehele Gemeenschap. Daarnaast 
moeten vergunninghoudende BAB's 
gerechtigd zijn om AB's in de 
Gemeenschap aan professionele beleggers 

(7) Deze richtlijn beoogt de 
totstandbrenging van een geharmoniseerd 
en stringent regelgevings- en toezichtkader 
voor de werkzaamheden van BAB's. Een 
vergunning die overeenkomstig deze 
richtlijn wordt verleend, moet geldig zijn 
voor het beheer en de administratie van 
AB's in de gehele Gemeenschap. Daarnaast 
moeten vergunninghoudende BAB's 
gerechtigd zijn om AB's met zetel in de 
Gemeenschap in de gehele Gemeenschap



PE430.709v01-00 8/89 PR\796533NL.doc

NL

te verhandelen, mits een 
kennisgevingsprocedure wordt gevolgd.

aan professionele beleggers te verhandelen, 
mits een kennisgevingsprocedure wordt 
gevolgd.

Or. en

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Onverminderd de toepassing van 
andere instrumenten van het 
Gemeenschapsrecht mogen de lidstaten 
strengere eisen stellen aan BAB's wanneer 
deze BAB's een AB alleen aan kleine 
beleggers verhandelen of wanneer zij 
hetzelfde AB zowel aan professionele als 
aan kleine beleggers verhandelen ongeacht 
of de rechten van deelneming of aandelen 
in het binnenland dan wel op 
grensoverschrijdende basis worden 
verhandeld. Op grond van deze twee 
uitzonderingen kunnen de lidstaten de door 
hen nodig geachte aanvullende 
voorzorgsmaatregelen treffen om kleine 
beleggers te beschermen. AB's zijn immers 
vaak illiquide en kennen een hoog 
verliesrisico. Beleggingsstrategieën voor 
AB's zijn gewoonlijk niet afgestemd op het 
beleggingsprofiel of de behoeften van 
kleine beleggers. Ze zijn eerder geschikt 
voor professionele beleggers en beleggers 
met een beleggingsportefeuille die groot 
genoeg is om de hogere verliesrisico's bij 
deze beleggingen te kunnen opvangen. 
Niettemin mogen de lidstaten de 
verhandeling van alle of van bepaalde 
soorten door BAB's beheerde AB's aan 
kleine beleggers op hun grondgebied 
toestaan. Wanneer de lidstaten de 
verhandeling van AB's aan kleine 
beleggers toestaan, moeten zij echter zorg 
blijven dragen voor een passende regeling 

(9) Onverminderd de toepassing van 
andere instrumenten van het 
Gemeenschapsrecht mogen de lidstaten 
strengere eisen stellen aan BAB's wanneer 
deze BAB's een AB alleen aan kleine 
beleggers verhandelen of wanneer zij 
hetzelfde AB zowel aan professionele als 
aan kleine beleggers verhandelen ongeacht 
of de rechten van deelneming of aandelen 
in het binnenland dan wel op 
grensoverschrijdende basis worden 
verhandeld. Op grond van deze twee 
uitzonderingen kunnen de lidstaten de door 
hen nodig geachte aanvullende 
voorzorgsmaatregelen treffen om kleine 
beleggers te beschermen. AB's zijn immers 
vaak illiquide en kennen een hoog 
verliesrisico. Beleggingsstrategieën voor 
AB's zijn gewoonlijk niet afgestemd op het 
beleggingsprofiel of de behoeften van 
kleine beleggers. Ze zijn eerder geschikt 
voor professionele beleggers en beleggers 
met een beleggingsportefeuille die groot 
genoeg is om de hogere verliesrisico's bij 
deze beleggingen te kunnen opvangen. 
Niettemin mogen de lidstaten de 
verhandeling van bepaalde soorten door 
BAB's beheerde AB's aan kleine beleggers 
op hun grondgebied toestaan, met 
uitzondering van dakfondsen met een 
onderliggende investering van meer dan 
30% in AB's, die in het kader van deze 
richtlijn niet in aanmerking komen voor 
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uit hoofde van artikel 19, leden 4 en 5, van 
Richtlijn 2004/39/EG. 
Beleggingsondernemingen waaraan uit 
hoofde van Richtlijn 2004/39/EG een 
vergunning is verleend en die 
beleggingsdiensten voor kleine beleggers 
verrichten, moeten bij de toetsing of een 
bepaald AB voor een kleine belegger 
geschikt of passend is, rekening houden 
met deze aanvullende 
voorzorgsmaatregelen. Wanneer een 
lidstaat de verhandeling van AB's aan 
kleine beleggers op zijn grondgebied 
toestaat, moet deze mogelijkheid openstaan 
voor alle BAB's, ongeacht in welke lidstaat 
zij zijn gevestigd, en moeten eventuele 
aanvullende voorschriften op niet-
discriminerende wijze worden toegepast.

het Europees handelspaspoort, alsmede 
feederfondsen die beleggen in master-
AB's, welke in het kader van deze richtlijn 
niet in aanmerking komen voor het 
Europees handelspaspoort. Wanneer de 
lidstaten de verhandeling van AB's aan 
kleine beleggers toestaan, moeten zij echter 
zorg blijven dragen voor een passende 
regeling uit hoofde van artikel 19, leden 4 
en 5, van Richtlijn 2004/39/EG. 
Beleggingsondernemingen waaraan uit 
hoofde van Richtlijn 2004/39/EG een 
vergunning is verleend en die 
beleggingsdiensten voor kleine beleggers 
verrichten, moeten bij de toetsing of een 
bepaald AB voor een kleine belegger 
geschikt of passend is, rekening houden 
met deze aanvullende 
voorzorgsmaatregelen. Wanneer een 
lidstaat de verhandeling van AB's aan 
kleine beleggers op zijn grondgebied 
toestaat, moet deze mogelijkheid openstaan 
voor alle BAB's, ongeacht in welke lidstaat 
zij zijn gevestigd, en moeten eventuele 
aanvullende voorschriften op niet-
discriminerende wijze worden toegepast. 

Or. en

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 10 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) Conform het 
evenredigheidsbeginsel en gelet op de 
substantiële overlapping tussen de 
vergunningseisen van Richtlijn 
2009/65/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 13 juli 2009 tot 
coördinatie van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen 
betreffende instellingen voor collectieve 
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belegging in effecten (icbe's) 
(herschikking)1 en de eisen die in de 
onderhavige richtlijn zijn neergelegd, 
moeten beheerders, ongeacht of hen op 
grond van die richtlijn dan wel op grond 
van deze richtlijn een vergunning is 
verleend, aanspraak kunnen maken op 
een vergunning uit hoofde van de andere 
richtlijn, doch alleen met dien verstande 
dat zij moeten voldoen aan eventueel voor 
de nieuwe vergunning geldende 
aanvullende eisen. Daarbij kan over en 
weer naar de desbetreffende documenten 
worden verwezen, voor zover de daarin 
vervatte informatie ongewijzigd is 
gebleven. Om hetzelfde resultaat te 
bereiken, dient Richtlijn 2009/65/EG 
dienovereenkomstig te worden gewijzigd.
1 PB L 302 van 17.11.2009, blz. 32.

Or. en

Motivering

Een en ander heeft ten doel de procedure te versnellen en dubbel werk en onnodige kosten te 
voorkomen.

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Om de continuïteit en regelmatigheid 
van beheerdiensten van BAB's te 
waarborgen, moeten voor hen 
minimumkapitaalvereisten worden 
vastgesteld. Het vereiste feitelijke kapitaal 
moet dienen ter dekking van de mogelijke 
beroepsaansprakelijkheidsrisico's die 
BAB's lopen in verband met hun 
werkzaamheden, met inbegrip van 
gedelegeerde of op lastgevingsbasis 
verrichte diensten.

(11) Om de continuïteit en regelmatigheid 
van beheerdiensten van BAB's te 
waarborgen, moeten voor hen 
minimumkapitaalvereisten worden 
vastgesteld. Het vereiste feitelijke kapitaal 
moet dienen ter dekking van de mogelijke 
beroepsaansprakelijkheidsrisico's die 
BAB's lopen in verband met hun 
werkzaamheden, met inbegrip van 
gedelegeerde of op lastgevingsbasis 
verrichte diensten. Voor het 
eigenvermogensvereiste geldt derhalve 
hetzelfde maximum als het plafond dat is 
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vastgesteld in Richtlijn 2009/65/EG. 
Bovendien moet het eigen vermogen 
worden belegd in liquide middelen of in 
activa die op korte termijn direct in 
contant geld kunnen worden omgezet en 
mag het geen speculatieve posities 
omvatten.

Or. en

Motivering

Gedeeltelijke aanpassing aan de Icbe-Richtlijn (overweging 9).

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Blijkens de na afloop van de G-
20-Top in Pittsburgh op 24 en 25 
september 2009 afgelegde verklaring 
hebben de deelnemende leiders 
internationale overeenstemming bereikt 
over de beloning van personeel van 
banken en andere systeemrelevante 
financiële dienstenbedrijven. Deze 
beginselen dienen ook te gelden voor 
BAB's die onder de toepassing van deze 
richtlijn vallen. De Commissie moet de 
daartoe noodzakelijke 
uitvoeringsmaatregelen uitwerken.

Or. en

Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 12 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 ter) De Commissie moet erop toezien 
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dat de in deze richtlijn vervatte 
voorschriften voor bewaarders ook 
worden toegepast op bewaarders van 
icbe's, en dient daartoe uiterlijk tegen de 
datum van inwerkingtreding van deze 
richtlijn over te gaan tot 
dienovereenkomstige herziening van 
Richtlijn 2009/65/EG.

Or. en

Motivering

Ter wille van de intersectorale consistentie.

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Voor de bescherming van de belangen 
van de belegger is het van essentieel belang 
dat activa op betrouwbare en objectieve 
wijze worden gewaardeerd. De 
verschillende BAB's hanteren naargelang 
van de activa en markten waarin en waarop 
zij overwegend beleggen, uiteenlopende 
methodieken en systemen voor de 
waardering van activa. Het is wenselijk om 
met deze verschillen rekening te houden, 
maar niettemin te verlangen dat de 
waardering van activa wordt verricht door 
een entiteit die van de BAB onafhankelijk 
is.

(13) Voor de bescherming van de belangen 
van de belegger is het van essentieel belang 
dat activa op betrouwbare en objectieve 
wijze worden gewaardeerd. De 
verschillende BAB's hanteren naargelang 
van de activa en markten waarin en waarop 
zij overwegend beleggen, uiteenlopende 
methodieken en systemen voor de 
waardering van activa. Het is wenselijk om 
met deze verschillen rekening te houden. 
De procedures voor de waardering van 
activa en voor de berekening van de 
intrinsieke waarde (IW) ressorteren niet 
onder de beheerstaken van BAB's. Waar 
dienstig kan de waardering van activa en 
de berekening van de IW door BAB's aan 
een derde worden gedelegeerd.

Or. en



PR\796533NL.doc 13/89 PE430.709v01-00

NL

Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Overeenkomstig de onderhavige 
richtlijn mogen BAB's hun taken 
delegeren. Niettemin moeten zij dan zelf 
verantwoordelijk blijven voor de juiste 
uitvoering van hun taken en voor de 
naleving van deze richtlijn.

(14) Overeenkomstig de onderhavige 
richtlijn mogen BAB's een deel van hun 
taken delegeren. Niettemin moeten zij dan 
zelf verantwoordelijk blijven voor de juiste 
uitvoering van hun taken en voor de 
naleving van deze richtlijn.

Or. en

Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Aangezien BAB's die in hun 
beleggingsstrategieën met een hoge 
hefboomfinanciering werken, onder 
bepaalde omstandigheden het 
systeemrisico kunnen vergroten of een 
ordelijke werking van de markt kunnen 
verstoren, moeten speciale eisen worden 
gesteld aan BAB's die bepaalde technieken 
hanteren die bijzondere risico's 
meebrengen. De informatie die nodig is om 
deze risico's op te sporen, te monitoren en 
aan te pakken, wordt in de Gemeenschap 
niet op consistente wijze verzameld. 
Evenmin wordt zij tussen de lidstaten 
uitgewisseld, teneinde de mogelijke 
oorzaken van de risico's voor de stabiliteit 
van de financiële markten in de 
Gemeenschap vast te stellen. Daarom 
moeten bijzondere eisen gelden voor 
BAB's die in hun beleggingsstrategieën 
systematisch gebruikmaken van een hoge 
hefboomfinanciering. Deze BAB's moeten 
worden verplicht om informatie over hun 

(15) Aangezien BAB's die in hun 
beleggingsstrategieën met een hoge 
hefboomfinanciering werken, onder 
bepaalde omstandigheden het 
systeemrisico kunnen vergroten of een 
ordelijke werking van de markt kunnen 
verstoren, moeten speciale eisen worden 
gesteld aan BAB's die bepaalde technieken 
hanteren die bijzondere risico's 
meebrengen. De informatie die nodig is om 
deze risico's op te sporen, te monitoren en 
aan te pakken, wordt in de Gemeenschap 
niet op consistente wijze verzameld. 
Evenmin wordt zij tussen de lidstaten 
uitgewisseld, teneinde de mogelijke 
oorzaken van de risico's voor de stabiliteit 
van de financiële markten in de 
Gemeenschap vast te stellen. Daarom 
moeten bijzondere eisen gelden voor 
BAB's die in hun beleggingsstrategieën 
systematisch gebruikmaken van een hoge 
hefboomfinanciering. Deze BAB's moeten 
worden verplicht om voor ieder AB dat zij 
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gebruik van hefboomfinanciering en de 
bronnen ervan te verstrekken. Deze 
informatie moet worden gebundeld en 
worden uitgewisseld met andere 
autoriteiten in de Gemeenschap om een 
collectieve analyse van de gevolgen van de 
hefboomfinanciering van deze BAB's voor 
het financiële stelsel in de Gemeenschap, 
alsmede een gemeenschappelijke aanpak 
ervan te vergemakkelijken.

beheren hefboomfinancieringslimieten 
vast te stellen en informatie over hun 
gebruik van hefboomfinanciering en de 
bronnen ervan te verstrekken. Deze 
informatie moet worden gebundeld en 
worden uitgewisseld met andere 
autoriteiten in de Gemeenschap om een 
collectieve analyse van de gevolgen van de 
hefboomfinanciering van deze BAB's voor 
het financiële stelsel in de Gemeenschap, 
alsmede een gemeenschappelijke aanpak 
ervan te vergemakkelijken. De bevoegde 
autoriteiten moeten deze informatie 
doorgeven aan het Europees Comité voor 
systeemrisico's (ECSR), dat is opgericht 
bij Verordening (EG) nr. .../2009 (ECSR-
verordening), en aan de Europese 
Autoriteit voor effecten en markten 
(EAEM), die is ingesteld bij Verordening 
(EG) nr. ... / 2009 (EAEM-verordening), 
zodat deze organen ze voor de vervulling 
van hun taken kunnen gebruiken.

Or. en

Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Activiteiten van BAB's die zwaar 
leunen op hefboomfinanciering zouden 
schadelijk kunnen zijn voor de stabiliteit en 
de efficiënte werking van de financiële 
markten. De Commissie zou de 
bevoegdheid moeten krijgen bovengrenzen 
te stellen aan de mate van 
hefboomfinanciering die BAB's gebruiken, 
met name voor gevallen waarin BAB's 
systematisch met een hoge 
hefboomfinanciering werken. De 
beperkingen aan het maximumbedrag aan 
hefboomfinanciering zouden rekening 
moeten houden met aspecten betreffende 

(16) Activiteiten van BAB's die zwaar 
leunen op hefboomfinanciering zouden 
schadelijk kunnen zijn voor de stabiliteit en 
de efficiënte werking van de financiële 
markten. De Commissie zou de 
bevoegdheid moeten krijgen om in 
uitzonderlijke omstandigheden 
bovengrenzen te stellen aan de mate van 
hefboomfinanciering die BAB's gebruiken, 
met name voor gevallen waarin BAB's 
systematisch met een hoge 
hefboomfinanciering werken. De 
beperkingen aan het maximumbedrag aan 
hefboomfinanciering zouden rekening 
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de bron van de hefboomfinanciering en de 
door de BAB's gehanteerde strategieën. 
Ook dienen zij rekening te houden met de 
fundamenteel dynamische aard van het 
beheer van hefboomfinanciering door de 
meeste BAB's die met een hoge 
hefboomfinanciering werken. Zo zou 
hefboomfinanciering bijvoorbeeld kunnen 
worden beperkt door een drempel die nooit 
mag worden overschreden of een 
beperking van de gemiddelde 
hefboomfinanciering die gedurende een 
bepaalde periode (maand of kwartaal) 
wordt gebruikt.

moeten houden met aspecten betreffende 
de bron van de hefboomfinanciering en de 
door de BAB's gehanteerde strategieën. 
Ook dienen zij rekening te houden met de 
fundamenteel dynamische aard van het 
beheer van hefboomfinanciering door de 
meeste BAB's die met een hoge 
hefboomfinanciering werken. Zo zou 
hefboomfinanciering bijvoorbeeld kunnen 
worden beperkt door een drempel die nooit 
mag worden overschreden of een 
beperking van de gemiddelde 
hefboomfinanciering die gedurende een 
bepaalde periode (maand of kwartaal) 
wordt gebruikt. De Commissie moet bij de 
uitoefening van haar bevoegdheid om 
hefboomfinancieringslimieten vast te 
stellen rekening houden met de 
standpunten van het Europees Comité 
voor systeemrisico's.

Or. en

Amendement 13

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) Het gebruik van baissetransacties 
vervult een belangrijke rol in het 
functioneren van de financiële markten 
en is een aanvaardbare 
investeringstechniek. Niettemin bestaat de 
vrees dat baissetransacties, met name in 
extreme marktomstandigheden, 
marktverstoringen in de hand kunnen 
werken. Daarom moet short selling ter 
beperking van de potentieel 
destabiliserende gevolgen ervan binnen 
een geharmoniseerd regelgevingskader 
plaatsvinden.

Or. en
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Amendement 14

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Er moet voor worden gezorgd dat een 
BAB aan alle ondernemingen waarop hij 
een beheersende of dominante invloed kan 
uitoefenen, de informatie verstrekt die de 
onderneming in kwestie nodig heeft om na 
te kunnen gaan hoe deze beheersende 
invloed op korte tot middellange termijn 
uitpakt voor haar economische en sociale 
positie. Daartoe moeten bijzondere eisen 
gelden voor BAB's die AB's beheren die 
een beheersende invloed kunnen 
uitoefenen op een al dan niet aan de beurs 
genoteerde onderneming, en moeten deze 
BAB's met name melden dat zij over deze 
mogelijkheid beschikken, en de 
onderneming zelf en al haar andere 
aandeelhouders informatie verstrekken 
over hun toekomstplannen met en andere 
geplande veranderingen in de 
onderneming. Om de transparantie ten 
aanzien van de onderneming in kwestie te 
waarborgen, moeten de 
rapportagevereisten worden aangescherpt. 
Zo moeten de jaarverslagen van het 
desbetreffende AB worden aangevuld met 
specifieke informatie over het 
beleggingstype en de onderneming 
waarover zeggenschap is verkregen.

(17) Er moet voor worden gezorgd dat een 
BAB aan alle ondernemingen waarop hij 
een beheersende of dominante invloed kan 
uitoefenen, de informatie verstrekt die de
onderneming in kwestie nodig heeft om na 
te kunnen gaan hoe deze beheersende 
invloed op korte tot middellange termijn 
uitpakt voor haar economische en sociale 
positie. Wanneer BAB's die AB's beheren 
welke een beheersende invloed kunnen 
uitoefenen in een uitgevende instelling 
waarvan de aandelen zijn toegelaten tot 
de handel op een gereglementeerde markt, 
wordt de desbetreffende informatie 
openbaar gemaakt overeenkomstig 
Richtlijn 2004/25/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 21 april 2004 
betreffende het openbaar overnamebod1

en Richtlijn 2004/109/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 15 
december 2004 betreffende de 
harmonisatie van de 
transparantievereisten die gelden voor 
informatie over uitgevende instellingen 
waarvan effecten tot de handel op een 
gereglementeerde markt zijn toegelaten2. 
Om billijke verhoudingen te garanderen 
tussen uitgevende instellingen en niet-
beursgenoteerde ondernemingen waarin 
BAB's beleggen, zijn de voorschriften van 
deze richtlijn derhalve van toepassing op 
BAB's die AB's beheren welke een 
beheersende invloed kunnen uitoefenen 
in een uitgevende instelling waarvan de 
aandelen zijn toegelaten tot de handel op 
een gereglementeerde markt, doch alleen 
indien en voor zover daarin nog niet is 
voorzien in reeds bestaande bepalingen 
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van het EU-recht met betrekking tot 
uitgevende instellingen. Daartoe moeten 
bijzondere eisen gelden voor BAB's die 
AB's beheren die een beheersende invloed 
kunnen uitoefenen op een niet aan de beurs 
genoteerde onderneming, en moeten deze 
BAB's met name melden dat zij over deze 
mogelijkheid beschikken, en de 
onderneming zelf en al haar andere 
aandeelhouders informatie verstrekken 
over hun toekomstplannen met en andere 
geplande veranderingen in de 
onderneming. Om de transparantie ten 
aanzien van de onderneming in kwestie te 
waarborgen, moeten de 
rapportagevereisten worden aangescherpt. 
Zo moeten de jaarverslagen van het 
desbetreffende AB worden aangevuld met 
specifieke informatie over het 
beleggingstype en de onderneming 
waarover zeggenschap is verkregen.
1 PB L 142 van 30.4.2004, blz. 12.

2 PB L 390 van 31.12.2004, blz. 38.

Or. en

Motivering

Dit beginsel strekt tot aanvulling van overweging 17 bis (nieuw), en de artikelen 26 t/m 30 
zijn dienovereenkomstig gewijzigd.

Amendement 15

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 bis) Er moet op worden toegezien dat 
voor portefeuilleondernemingen geen 
strengere eisen gelden dan voor andere 
uitgevende instellingen of niet-
beursgenoteerde ondernemingen die 
openstaan voor andere particuliere 
investeringen dan beleggingen die 
afkomstig zijn van BAB's.
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Met het oog daarop moet de Commissie de 
desbetreffende vennootschapsrechtelijke 
wetgeving en de relevante richtlijnen voor 
de financiële sector uiterlijk tegen de 
datum van inwerkingtreding van deze 
richtlijn aan een evaluatie onderwerpen 
en daarin de noodzakelijke veranderingen 
aanbrengen in de vorm van 
wetswijzigingen, die billijke verhoudingen 
tussen portefeuille- en andere 
ondernemingen moeten garanderen.

Or. en

Motivering

Dit beginsel strekt tot aanvulling van overweging 17, en de artikelen 26 t/m 30 zijn 
dienovereenkomstig gewijzigd.

Amendement 16

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 17 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 ter) Deze richtlijn mag niet te 
belastend zijn voor kleine BAB's die geen 
systeemrisico opleveren en de integriteit 
van de markten niet in gevaar brengen. 
Een van de middelen om deze doelstelling 
te verwezenlijken is een correcte 
toepassing van het 
evenredigheidsbeginsel. Dat beginsel moet 
zowel gelden voor de eisen die worden 
opgelegd aan BAB's als aan AB's, 
bewaarders en taxateurs, alsook voor de 
uitoefening van toezichthoudende 
bevoegdheden. Alle in deze richtlijn
vervatte maatregelen, met inbegrip van de 
uitvoeringsmaatregelen, moeten derhalve 
stroken met het evenredigheidsbeginsel, 
zodat recht wordt gedaan aan de aard, de 
omvang en de complexiteit van de 
werkzaamheden van de betrokkenen.

Or. en
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Motivering

De definitie van het evenredigheidsbeginsel is (met dienovereenkomstige aanpassingen) 
overgenomen uit de tweede solvabiliteitsrichtlijn.

Amendement 17

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) BAB's moeten zowel in hun lidstaat 
van herkomst als in andere lidstaten ook 
AB's met zetel in derde landen kunnen 
verhandelen aan professionele beleggers. 
Dit recht dient afhankelijk te worden 
gesteld van een kennisgevingsprocedure 
en het bestaan van een 
belastingovereenkomst met het betrokken 
derde land, hetgeen een doeltreffende 
informatie-uitwisseling waarborgt met de 
belastingautoriteiten van de lidstaat waar 
de beleggers uit de Gemeenschap zetelen. 
Aangezien dergelijke AB's en het derde 
land waarin zij hun zetel hebben, moeten 
voldoen aan aanvullende verplichtingen, 
waarvan sommige eerst moeten worden 
vastgelegd in uitvoeringsmaatregelen, 
dienen de in het kader van de richtlijn 
verleende rechten om AB's met zetel in 
derde landen te verhandelen aan 
professionele beleggers pas drie jaar na 
de omzettingstermijn van kracht worden. 
Tot die tijd mogen de lidstaten BAB's 
toestaan, of blijven toestaan, om AB's met 
zetel in derde landen op hun grondgebied 
naar nationaal recht te verhandelen aan 
professionele beleggers. Gedurende deze 
termijn van drie jaar mogen BAB's 
dergelijke AB's echter niet op basis van de 
in het kader van deze richtlijn verleende 
rechten verhandelen aan professionele 
beleggers in andere lidstaten.

(19) Elke Europese belegger moet 
overeenkomstig de nationale regelingen 
voor onderhandse plaatsing op eigen 
initiatief en naar eigen inzicht kunnen 
beleggen in een fonds met zetel in een 
derde land. In dergelijke gevallen moeten 
de transparantie van het fonds en de 
effectieve toetsing op potentiële 
systeemrisico's echter worden 
gewaarborgd. Indien de BAB derhalve is 
gevestigd in een derde land, moet de 
bevoegde autoriteit van de lidstaat waar 
het desbetreffende AB wordt verhandeld 
met de bevoegde autoriteit van dat derde 
land een overeenkomst sluiten tot 
samenwerking en uitwisseling van 
informatie met betrekking tot 
systeemrisico's. Bovendien moeten in 
Europa gevestigde AB's die worden 
beheerd door een in Europa gevestigde 
BAB met het oog op de voltooiing van de 
interne markt conform deze richtlijn in 
aanmerking komen voor een Europees 
handelspaspoort. Evenals icbe's 
aanspraak kunnen maken op het icbe-
merk, moet ook een AB met zetel in de 
Gemeenschap de voordelen van een 
Europees merk kunnen genieten, en moet 
het fonds beleggers de inachtneming van 
de bij deze richtlijn vastgestelde 
standaarden kunnen waarborgen, met als 
bijkomende garantie de eis dat de 
bewaarder en het AB in dezelfde lidstaat 
moeten zijn gevestigd. Deze bepalingen 
mogen niet worden omzeild met behulp 
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van master-feederconstructies. Daarom 
mag een feeder-AB dat belegt in een 
master-fonds dat volgens deze richtlijn 
niet in aanmerking komt voor het 
Europees handelspaspoort, zelf ook geen 
aanspraak kunnen maken op het 
Europees paspoort. Ook deze bepalingen 
mogen niet worden omzeild met behulp 
van dakfondsenconstructies. Wanneer een 
dergelijk AB derhalve voor meer dan 30% 
is belegd in AB's die niet in aanmerking 
komen voor het Europees paspoort, 
mogen dergelijke overkoepelende AB's 
ook geen aanspraak kunnen maken op 
het Europees paspoort.

Or. en

Amendement 18

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Het moet de BAB worden toegestaan 
om administratieve taken te delegeren aan 
een in een derde land gevestigde entiteit, 
mits de noodzakelijke 
voorzorgsmaatregelen zijn getroffen. 
Evenzo mag een bewaarder zijn 
bewaartaken voor AB's uit een derde land 
delegeren aan een bewaarder uit dat derde 
land, mits de wetgeving van dat land de 
belangen van de beleggers even goed 
beschermt als de wetgeving van de 
Gemeenschap. Ook moet de BAB onder 
bepaalde voorwaarden een onafhankelijke 
taxateur uit een derde land kunnen 
benoemen.

(20) Het moet de BAB worden toegestaan 
om administratieve taken te delegeren aan 
een in een derde land gevestigde entiteit, 
mits de noodzakelijke 
voorzorgsmaatregelen zijn getroffen. 
Evenzo mag een bewaarder een deel van 
zijn bewaartaken voor AB's uit een derde 
land delegeren aan een bewaarder uit dat 
derde land, mits de wetgeving van dat land 
de belangen van de beleggers even goed 
beschermt als de wetgeving van de 
Gemeenschap. Ook moet de BAB onder 
bepaalde voorwaarden een onafhankelijke 
taxateur uit een derde land kunnen 
benoemen.

Or. en
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Amendement 19

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Als in een derde land een 
gelijkwaardig regelgevingskader bestaat 
en een in de Gemeenschap gevestigde 
BAB daadwerkelijk toegang heeft tot de 
markt van dat derde land, moeten de 
lidstaten deze BAB een vergunning 
overeenkomstig deze richtlijn kunnen 
verlenen zonder dat hij drie jaar na het 
einde van de omzettingstermijn een 
statutaire zetel in de Gemeenschap hoeft 
te hebben. Deze termijn houdt rekening 
met het feit dat dergelijke BAB's en de 
derde landen waarin deze hun zetel 
hebben, moeten voldoen aan aanvullende 
verplichtingen, waarvan sommige eerst 
moeten worden vastgelegd in 
uitvoeringsmaatregelen.

Schrappen

Or. en

Amendement 20

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Met name moet de Commissie de 
bevoegdheid krijgen de nodige 
uitvoeringsmaatregelen voor de 
onderhavige richtlijn vast te stellen. In dit 
verband moet de Commissie maatregelen 
kunnen vaststellen ter bepaling van de 
voorwaarden waaronder BAB's die 
portefeuilles beheren van AB's waarvan de 
beheerde activa niet uitstijgen boven de in 
deze richtlijn genoemde drempel, hun recht 
mogen uitoefenen om toch te worden 
behandeld als BAB in de zin van deze 

(27) Met name moet de Commissie de 
bevoegdheid krijgen de nodige 
uitvoeringsmaatregelen voor de 
onderhavige richtlijn vast te stellen. In dit 
verband moet de Commissie maatregelen 
kunnen vaststellen ter bepaling van de 
voorwaarden waaronder BAB's die 
portefeuilles beheren van AB's waarvan de 
beheerde activa niet uitstijgen boven de in 
deze richtlijn genoemde drempel, hun recht 
mogen uitoefenen om toch te worden 
behandeld als BAB in de zin van deze 
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richtlijn. Voorts gaat het om maatregelen 
ter uitwerking van de criteria aan de hand 
waarvan de bevoegde autoriteiten kunnen 
beoordelen of BAB's zich aan hun 
gedragsregels houden, het type 
belangenconflicten dat BAB's moeten 
vaststellen, alsmede de stappen die ten 
aanzien van de interne en organisatorische 
procedures redelijkerwijs van hen mogen 
worden verwacht om belangenconflicten 
vast te stellen, te voorkomen, te beheren en 
bekend te maken; maatregelen ter 
uitwerking van het risicobeheer dat BAB's 
moeten voeren naargelang van de risico's 
die de BAB aangaat voor het door hem 
beheerde AB, alsmede de regelingen die 
nodig zijn om BAB's in staat te stellen de 
bijzondere risico's van baissetransacties te 
beheren, waaronder relevante beperkingen 
die nodig kunnen zijn om het AB te 
beschermen tegen een buitensporige 
blootstelling aan risico's; maatregelen ter 
uitwerking van de vereisten van de 
onderhavige richtlijn op het gebied van het 
liquiditeitsbeheer, en in het bijzonder van 
de minimumliquiditeitsvereisten voor 
AB's; maatregelen ter bepaling van de 
vereisten waaraan opdrachtgevers van 
effectiseringsinstrumenten moeten voldoen 
voordat een BAB in dergelijke na 1 januari 
2011 uitgegeven instrumenten mag 
investeren; maatregelen ter bepaling van de 
vereisten waaraan BAB's moeten voldoen 
wanneer zij in dergelijke 
effectiseringsinstrumenten investeren; 
maatregelen ter uitwerking van de criteria 
op grond waarvan een taxateur 
onafhankelijk in de zin van deze richtlijn 
kan worden geacht; maatregelen ter 
uitwerking van de voorwaarden 
waaronder mag worden ingestemd met de 
delegatie van BAB-taken, en de
omstandigheden waaronder de beheerder 
op grond van een te vergaande delegatie 
niet meer als de beheerder van het AB kan 
worden beschouwd; maatregelen ter 
uitwerking van de inhoud en de vorm van 
het jaarverslag dat BAB's voor elk door 

richtlijn. Voorts gaat het om maatregelen 
ter uitwerking van de criteria aan de hand 
waarvan de bevoegde autoriteiten kunnen 
beoordelen of BAB's zich aan hun 
gedragsregels houden, het type 
belangenconflicten dat BAB's moeten 
vaststellen, alsmede de stappen die ten 
aanzien van de interne en organisatorische 
procedures redelijkerwijs van hen mogen 
worden verwacht om belangenconflicten 
vast te stellen, te voorkomen, te beheren en 
bekend te maken; maatregelen ter 
uitwerking van het risicobeheer dat BAB's 
moeten voeren naargelang van de risico's 
die de BAB aangaat voor het door hem 
beheerde AB, alsmede de regelingen die 
nodig zijn om BAB's in staat te stellen de 
bijzondere risico's van baissetransacties te 
beheren, waaronder relevante beperkingen 
die nodig kunnen zijn om het AB te 
beschermen tegen een buitensporige 
blootstelling aan risico's; maatregelen ter 
uitwerking van de vereisten van de 
onderhavige richtlijn op het gebied van het 
liquiditeitsbeheer, en in het bijzonder van 
de minimumliquiditeitsvereisten voor 
AB's; maatregelen ter bepaling van de 
vereisten waaraan opdrachtgevers van 
effectiseringsinstrumenten moeten voldoen 
voordat een BAB in dergelijke na 1 januari 
2011 uitgegeven instrumenten mag 
investeren; maatregelen ter bepaling van de 
vereisten waaraan BAB's moeten voldoen 
wanneer zij in dergelijke 
effectiseringsinstrumenten investeren; 
maatregelen ter uitwerking van de 
omstandigheden waaronder de beheerder 
op grond van een te vergaande delegatie 
niet meer als de beheerder van het AB kan 
worden beschouwd; maatregelen ter 
uitwerking van de inhoud en de vorm van 
het jaarverslag dat BAB's voor elk door 
hen beheerd AB ter beschikking moeten 
stellen, en ter uitwerking van de 
informatieverplichtingen van BAB's jegens 
beleggers en de verslagleggingsplicht 
jegens de bevoegde autoriteiten, alsmede 
de frequentie hiervan; maatregelen ter 
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hen beheerd AB ter beschikking moeten 
stellen, en ter uitwerking van de 
informatieverplichtingen van BAB's jegens 
beleggers en de verslagleggingsplicht 
jegens de bevoegde autoriteiten, alsmede 
de frequentie hiervan; maatregelen ter 
uitwerking van de informatievereisten 
waaraan BAB's met betrekking tot de 
hefboomfinanciering en de frequentie van 
de informatieverstrekking aan de bevoegde 
autoriteiten en de beleggers moeten 
voldoen; maatregelen ter bepaling van 
grenzen aan de hefboomfinanciering die 
BAB's bij het beheer van AB's mogen 
gebruiken; maatregelen ter bepaling van de 
nadere inhoud van en de wijze waarop 
BAB's die een beheersende invloed in een 
uitgevende instelling of niet-
beursgenoteerde onderneming verwerven, 
moeten voldoen aan hun 
informatieverplichting jegens deze 
uitgevende instelling of niet-
beursgenoteerde onderneming en hun 
aandeelhouders en 
werknemersvertegenwoordigers, 
waaronder de informatie die in de 
jaarverslagen van de door hen beheerde 
AB's moet worden verstrekt; ter bepaling 
van de soorten beperkingen of 
voorwaarden die kunnen worden 
verbonden aan het verhandelen van AB's 
aan professionele beleggers in de lidstaat 
van herkomst van de BAB; maatregelen ter 
uitwerking van de algemene 
toetsingscriteria voor de gelijkwaardigheid 
van waarderingsstandaarden van derde 
landen waar de taxateur is gevestigd, de 
gelijkwaardigheid van wetgeving van 
derde landen voor bewaarders en, voor de 
toepassing van de vergunningverlening aan 
in derde landen gevestigde BAB's, de 
gelijkwaardigheid van de prudentiële 
regelgeving en het doorlopende toezicht; 
en maatregelen ter uitwerking van de 
algemene criteria voor de toetsing of 
derde landen BAB's uit de Gemeenschap 
een daadwerkelijke markttoegang 
verlenen die vergelijkbaar is met die welke 

uitwerking van de informatievereisten 
waaraan BAB's met betrekking tot de 
hefboomfinanciering en de frequentie van 
de informatieverstrekking aan de bevoegde 
autoriteiten en de beleggers moeten 
voldoen; maatregelen ter bepaling van 
grenzen aan de hefboomfinanciering die 
BAB's bij het beheer van AB's mogen 
gebruiken; maatregelen ter bepaling van de 
nadere inhoud van en de wijze waarop 
BAB's die een beheersende invloed in een 
uitgevende instelling of niet-
beursgenoteerde onderneming verwerven, 
moeten voldoen aan hun 
informatieverplichting jegens deze 
uitgevende instelling of niet-
beursgenoteerde onderneming en hun 
aandeelhouders en 
werknemersvertegenwoordigers, 
waaronder de informatie die in de 
jaarverslagen van de door hen beheerde 
AB's moet worden verstrekt; ter bepaling 
van de soorten beperkingen of 
voorwaarden die kunnen worden 
verbonden aan het verhandelen van AB's 
aan professionele beleggers in de lidstaat 
van herkomst van de BAB; maatregelen ter 
uitwerking van de algemene 
toetsingscriteria voor de gelijkwaardigheid 
van waarderingsstandaarden van derde 
landen waar de taxateur is gevestigd, de 
gelijkwaardigheid van wetgeving van 
derde landen voor bewaarders en, voor de 
toepassing van de vergunningverlening aan 
in derde landen gevestigde BAB's, de 
gelijkwaardigheid van de prudentiële 
regelgeving en het doorlopende toezicht; 
maatregelen ter bepaling van de vorm, 
inhoud en frequentie van de informatie-
uitwisseling over BAB's tussen de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaat van 
herkomst van de BAB en bevoegde 
autoriteiten van andere lidstaten waar de 
BAB alleen of tezamen met andere BAB's 
gevolgen zou kunnen hebben voor de 
stabiliteit van systeemrelevante financiële 
instellingen en de ordelijke werking van de 
markten; maatregelen ter bepaling van de 
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de Gemeenschap toekent aan BAB's uit 
derde landen; maatregelen ter bepaling 
van de vorm, inhoud en frequentie van de 
informatie-uitwisseling over BAB's tussen 
de bevoegde autoriteiten van de lidstaat 
van herkomst van de BAB en bevoegde 
autoriteiten van andere lidstaten waar de 
BAB alleen of tezamen met andere BAB's 
gevolgen zou kunnen hebben voor de 
stabiliteit van systeemrelevante financiële 
instellingen en de ordelijke werking van de 
markten; maatregelen ter bepaling van de 
procedures voor verificatie ter plaatse en 
onderzoek.

procedures voor verificatie ter plaatse en 
onderzoek.

Or. en

Amendement 21

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Aangezien het maatregelen van 
algemene strekking betreft tot wijziging 
van niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn, door haar aan te vullen met 
nieuwe niet-essentiële onderdelen, moeten 
deze maatregelen worden vastgesteld 
volgens de in artikel 5 bis van Besluit 
1999/468/EG bepaalde 
regelgevingsprocedure met toetsing. Voor 
maatregelen die niet tot de bovenbedoelde 
categorie behoren, moet de in artikel 5 van 
dat besluit vastgestelde 
regelgevingsprocedure gelden. Daarbij gaat 
het om maatregelen die aangeven dat de 
fondswaarderingsstandaarden van een 
bepaald derde land gelijkwaardig zijn aan 
die van de Gemeenschap, wanneer de 
taxateur in een derde land is gevestigd; 
maatregelen die aangeven dat de wetgeving 
voor bewaarders in een bepaald derde land 
gelijkwaardig is aan deze richtlijn; 
maatregelen die aangeven dat de wetgeving 

(28) Aangezien het maatregelen van 
algemene strekking betreft tot wijziging 
van niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn, door haar aan te vullen met 
nieuwe niet-essentiële onderdelen, moeten 
deze maatregelen worden vastgesteld 
volgens de in artikel 5 bis van Besluit 
1999/468/EG bepaalde 
regelgevingsprocedure met toetsing. Voor 
maatregelen die niet tot de bovenbedoelde 
categorie behoren, moet de in artikel 5 van 
dat besluit vastgestelde 
regelgevingsprocedure gelden. Daarbij gaat 
het om maatregelen die aangeven dat de 
fondswaarderingsstandaarden van een 
bepaald derde land gelijkwaardig zijn aan 
die van de Gemeenschap, wanneer de 
taxateur in een derde land is gevestigd; 
maatregelen die aangeven dat de wetgeving 
voor bewaarders in een bepaald derde land 
gelijkwaardig is aan deze richtlijn; 
maatregelen die aangeven dat de wetgeving 



PR\796533NL.doc 25/89 PE430.709v01-00

NL

voor prudentiële regelgeving voor en 
doorlopend toezicht op BAB's in een 
bepaald derde land gelijkwaardig is aan 
deze richtlijn; maatregelen die aangeven 
of een bepaald derde land BAB's uit de 
Gemeenschap een daadwerkelijke 
markttoegang verleent die vergelijkbaar is 
met die welke de Gemeenschap toekent 
aan BAB's uit dat derde land; en 
maatregelen ter uitwerking van een 
standaardmodel voor kennisgevingen en 
verklaringen en ter uitwerking van de 
procedure voor de uitwisseling van 
informatie tussen bevoegde autoriteiten. 

voor prudentiële regelgeving voor en 
doorlopend toezicht op BAB's in een 
bepaald derde land gelijkwaardig is aan 
deze richtlijn; en maatregelen ter 
uitwerking van een standaardmodel voor 
kennisgevingen en verklaringen en ter 
uitwerking van de procedure voor de 
uitwisseling van informatie tussen 
bevoegde autoriteiten.

Or. en

Amendement 22

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 23

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de wetgeving die bepalend is 
voor de organisatie van het AB voorziet in 
de oprichting van een raad van beheer of 
enigerlei ander bestuursorgaan en de AB 
een entiteit aanwijst voor de verrichting 
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van de voornaamste beheerdiensten, moet 
deze entiteit volgens deze richtlijn worden 
beschouwd als de beheerder van het 
alternatieve beleggingsfonds.

Or. en

Motivering

 Dit amendement beoogt het begrip "BAB" in termen van binnen deze richtlijn te hanteren 
beheersstructuren te definiëren. 

Amendement 24

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en
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Amendement 25

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 26

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

c) icbe's of hun beheer- of 
beleggingsmaatschappijen waaraan 
overeenkomstig Richtlijn 2009/65/EG een 
vergunning is verleend, voor zover de 
bewuste beheer- of 
beleggingsmaatschappijen geen AB's 
beheren;

Or. en

Amendement 27

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen
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kredietinstellingen (herschikking);

Or. en

Amendement 28

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 29

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – lid 2 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) instellingen die vallen onder Eerste 
Richtlijn 73/239/EEG van de Raad van 
24 juli 1973 tot coördinatie van de 
wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen betreffende de toegang tot het 
directe verzekeringsbedrijf, met 
uitzondering van de 
levensverzekeringsbranche, en de 
uitoefening daarvan, 
Richtlijn 2002/83/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 
5 november 2002 betreffende 
levensverzekering en 
Richtlijn 2005/68/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 
16 november 2005 betreffende 
herverzekering en houdende wijziging van 

Schrappen
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Richtlijnen 73/239/EEG en 92/49/EEG 
van de Raad en van Richtlijnen 98/78/EG 
en 2002/83/EG;

Or. en

Amendement 30

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) kredietinstellingen, instellingen voor 
bedrijfspensioenvoorziening, 
verzekerings- en 
herverzekeringsondernemingen of andere 
BAB's, voor zover zij uitsluitend beleggen 
voor eigen rekening;

Or. en

Amendement 31

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – lid 2 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) supranationale instellingen, zoals de 
Wereldbank, het IMF, de ECB, de EIB, het 
EIF, alsmede andere supranationale 
instellingen en vergelijkbare internationale 
organisaties, indien dergelijke instellingen 
of organisaties een of meerdere AB's 
beheren.

g) supranationale instellingen, zoals de 
Wereldbank, het IMF, de ECB, de EIB, het 
EIF, alsmede andere supranationale 
instellingen en vergelijkbare internationale 
organisaties, indien dergelijke instellingen 
of organisaties een of meerdere AB's 
beheren, voor zover de bewuste AB's in 
het algemeen belang handelen.

Or. en
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Amendement 32

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g bis) centrale banken.

Or. en

Amendement 33

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 34

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

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

Or. en

Amendement 35

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

b) beheerder van alternatieve 
beleggingsfondsen of BAB: een 
rechtspersoon waarvan de werkzaamheden 
bestaan in het beheren van een of meer 
AB's en die daarvoor verantwoordelijk is;

Or. en

Amendement 36

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

c) taxateur: een door een bevoegde 
autoriteit erkend en gecontroleerd
rechtspersoon die de activa waardeert of de 
waarde van de aandelen of rechten van 
deelneming in een AB bepaalt;

Or. en
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Amendement 37

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

d) beheerdiensten: de taken als 
omschreven in de bijlage;

Or. en

Motivering

Gedoeld wordt op de bijlage bij Icbe IV.

Amendement 38

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

e) verhandeling: een op initiatief van een 
BAB of van een voor de distributie 
verantwoordelijke intermediair verrichte 
algemene aanbieding of plaatsing van 
rechten van deelneming of aandelen in een 
AB aan of bij beleggers die in de 
Gemeenschap hun zetel hebben;

Or. en

Amendement 39

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

n bis) niet-beursgenoteerde onderneming: 
een onderneming met zetel in de 
Gemeenschap waarvan de aandelen niet 
zijn toegelaten tot de handel op een 
gereglementeerde markt in de zin van 
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artikel 4, lid 1, punt 14, van Richtlijn 
2004/39/EG;

Or. en

Motivering

Richtlijn 2004/39/EG = de zogenaamde MiFID-Richtlijn. De definitie van een niet-
beursgenoteerde onderneming is overgenomen uit de tekst van de Raad.

Amendement 40

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

o bis) bewaring: het als bewaarnemer of 
bewaarder onder zeggenschap of in bezit 
houden van de betrokken activa voor 
rekening van de eigenaar;

Or. en

Motivering

Het gaat om het in bezit houden van en de juridische verantwoordelijkheid voor de betrokken 
activa, maar niet om het eigenaarschap ervan.

Amendement 41

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

o ter) bewaarder: een instelling die belast 
is met de taken als omschreven in artikel 
17;

Or. en

Motivering

De definitie van "bewaarder" is afkomstig uit Icbe IV.
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Amendement 42

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

o quater) eigen vermogen: het eigen 
vermogen als omschreven in Richtlijn 
2006/48/EG, titel V, hoofdstuk 2, 
afdeling 1;

Or. en

Motivering

De definitie van "eigen vermogen" is afkomstig uit Icbe IV en verwijst tevens naar de 
kapitaalvereistenrichtlijn voor banken.

Amendement 43

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

o quinquies) prime broker: een bank of 
gereglementeerde effectenfirma die 
diensten aanbiedt op het gebied van o.a. 
makelaardij, financiering, clearing en 
afwikkeling van transacties, bewaring, 
risicobeheer en operationele 
ondersteuningsfaciliteiten, advies en 
onderzoek.

Or. en

Motivering

Zie ECB-verslag 2005, blz. 18.
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Amendement 44

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten eisen van BAB's die op hun 
grondgebied over een vergunning
beschikken dat zij te allen tijde voldoen 
aan de in deze richtlijn vastgestelde 
voorwaarden voor initiële 
vergunningverlening.

Or. en

Motivering

Gaat terug op artikel 16, lid 1, van de MiFID-Richtlijn.

Amendement 45

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

BAB's die over een vergunning 
overeenkomstig deze richtlijn beschikken, 
mag een vergunning als beheer- of 
beleggingsmaatschappij overeenkomstig 
Richtlijn 2009/…/EG (de Icbe-richtlijn) 
worden verleend.

Wanneer BAB's uit hoofde van deze 
richtlijn over een vergunning beschikken 
of beheer- dan wel 
beleggingsmaatschappijen uit hoofde van 
Richtlijn 2009/65/EG over een 
vergunning beschikken, erkennen de 
bevoegde autoriteiten deze BAB's
overeenkomstig Richtlijn 2009/65/EG of 
de bewuste beheer- dan wel 
beleggingsmaatschappijen 
overeenkomstig de onderhavige richtlijn, 
voor zover zij voldoen aan de 
desbetreffende aanvullende 
vergunningsvoorschriften.
De bevoegde autoriteiten vragen daartoe 
alleen informatie op die niet bij de initiële 
vergunningsaanvraag is ingediend, voor 
zover de desbetreffende gegevens niet zijn 
veranderd.

Or. en
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Amendement 46

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 5 – alinea 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) informatie over de vestigingsplaats 
van de onderliggende fondsen, indien het 
desbetreffende AB een dakfonds is; 

Or. en

Amendement 47

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 5 – alinea 1 – letter c ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c ter) informatie over de vestigingsplaats 
van het master-fonds;

Or. en

Amendement 48

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 6 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De bevoegde autoriteiten stellen de 
aanvrager binnen twee maanden na de 
indiening van een volledige aanvraag ervan 
in kennis of de vergunning toegekend dan 
wel geweigerd is.

4. De bevoegde autoriteiten stellen de 
aanvrager binnen drie maanden na de 
indiening van een volledige aanvraag ervan 
in kennis of de vergunning toegekend dan 
wel geweigerd is. Wanneer de bevoegde 
autoriteiten de aanvrager geen 
kennisgeving doen toekomen, dient het 
uitblijven van een antwoord te worden 
beschouwd als een ongemotiveerde 
verwerping van de vergunningsaanvraag.
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Or. en

Amendement 49

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 6 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Een AB mag slechts door één BAB 
worden beheerd.

Or. en

Amendement 50

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 9 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. BAB's zien erop toe dat de 
beloningsvoorwaarden verenigbaar zijn 
met de regels die gelden voor 
kredietinstellingen en 
beleggingsondernemingen. 

Or. en

Amendement 51

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 10 – lid 1 – alinea's 2 bis, 2 ter en 2 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

BAB's formuleren en implementeren 
verantwoorde beloningsregelingen en –
praktijken die te verenigen zijn met een 
effectief risicobeheer, op de korte termijn 
gerichte winstmotieven tegengaan en 
stroken met de zakelijke doelstellingen en 
langetermijnbelangen van BAB's en 
beleggers.
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BAB's informeren de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaten omtrent de 
kenmerken van hun beloningsregelingen 
en –praktijken.
De bevoegde autoriteiten van de lidstaten 
kunnen ingrijpen en passende 
corrigerende maatregelen nemen ter 
preventie van risico's die ertoe kunnen 
leiden dat een BAB nalaat verantwoorde 
beloningsregelingen en –praktijken te 
implementeren.

Or. en

Motivering

De toegepaste principes moeten aansluiten bij de beginselen voor een deugdelijk 
beloningsbeleid die op 25 september 2009 zijn geformuleerd door de Financiële 
Stabiliteitsraad. De na afloop van de Top van Pittsburgh (24-25 september 2009) door de 
deelnemende leiders aangenomen verklaring strookt volledig met de implementatienormen die 
de Financiële Stabiliteitsraad heeft vastgesteld om het beloningsbeleid af te stemmen op 
waardecreatie op lange termijn en niet op het nemen van buitensporige risico's.

Amendement 52

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 10 – lid 3 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) overeenkomstig haar mededeling 
van 30 april 2009 bij de Aanbeveling van 
de Commissie ter aanvulling van de 
Aanbevelingen 2004/913/EG en 
2005/162/EG wat betreft de regeling voor 
de beloning van bestuurders van 
beursgenoteerde ondernemingen en de 
Aanbeveling van de Commissie 
betreffende het beloningsbeleid in de 
sector financiële diensten (COM(2009) 
0211), de communautaire wetgeving 
inzake financiële diensten, de verklaring 
van de leiders na afloop van de Top van 
de G20 te Pittsburgh over de beloning van 
bestuurders en medewerkers van BAB's 
en de beginselen van de Financiële 
Stabiliteitsraad voor een deugdelijk 
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beloningsbeleid.

Or. en

Motivering

De toegepaste principes moeten aansluiten bij de beginselen voor een deugdelijk 
beloningsbeleid die op 25 september 2009 zijn geformuleerd door de Financiële 
Stabiliteitsraad.

Amendement 53

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 11 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In het geval van BAB's die bij 
beleggingen voor een of meer AB's 
baissetransacties sluiten, zorgen de 
lidstaten ervoor dat de BAB procedures 
volgt die hem toegang bieden tot de 
effecten of andere financiële instrumenten 
op de datum waarop de BAB deze moet 
leveren, en dat de BAB een 
risicobeheerprocedure implementeert 
waarmee een adequaat beheer mogelijk 
wordt van de risico's die verband houden 
met de levering van effecten of andere 
financiële instrumenten waarmee à la 
baisse is gegaan.

4. In het geval van BAB's die bij 
beleggingen voor een of meer AB's 
baissetransacties sluiten, zorgen de 
lidstaten ervoor dat de BAB:

a) procedures volgt die hem toegang 
bieden tot de effecten of andere financiële 
instrumenten op de datum waarop de BAB 
deze moet leveren;
b) een risicobeheerprocedure 
implementeert waarmee een adequaat 
beheer mogelijk wordt van de risico's die 
verband houden met de levering van 
effecten of andere financiële instrumenten 
waarmee à la baisse is gegaan;

b bis) de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten regelmatig gegevens verstrekt 
over haar voornaamste korte posities. 

Or. en
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Motivering

De maatregelen moeten ook rapportageverplichtingen aan de bevoegde autoriteiten en aan de 
EAEM met betrekking tot systeemrisico's omvatten.

Amendement 54

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 11 - lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Elke bevoegde autoriteit verstrekt de 
EAEM regelmatig de informatie die haar 
uit hoofde van lid 4, punt b bis, is bezorgd. 
In uitzonderlijke omstandigheden en om 
de stabiliteit en integriteit van het 
financiële stelsel te waarborgen, kan de 
EAEM op basis van deze informatie 
beslissen de sluiting van baissetransacties 
te beperken.

Or. en

Amendement 55

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 11 – lid 5 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) de specifieke kenmerken van de in 
lid 4, punt b bis, bedoelde 
rapportageregeling. 

Or. en
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Amendement 56

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 14 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de waarde van de portefeuilles 
van AB's die door de BAB worden 
beheerd, hoger is dan 250 miljoen EUR, 
voorziet de BAB in een extra bedrag aan 
eigen vermogen. Dit extra bedrag aan eigen 
vermogen is gelijk aan 0,02 % van het 
bedrag waarmee de waarde van de 
portefeuilles van de BAB 
250 miljoen EUR te boven gaat.

Wanneer de waarde van de portefeuilles 
van AB's die door de BAB worden 
beheerd, hoger is dan 250 miljoen EUR, 
voorziet de BAB in een extra bedrag aan 
eigen vermogen. Dit extra bedrag aan eigen 
vermogen is gelijk aan 0,02 % van het 
bedrag waarmee de waarde van de 
portefeuilles van de BAB 250 miljoen 
EUR te boven gaat, met dien verstande 
evenwel dat de vereiste som van het 
aanvangskapitaal en het extra bedrag de 
EUR 10 miljoen niet te boven mag gaan.

Or. en

Motivering

Om de tekst in overeenstemming te brengen met artikel 7 van de Icbe-Richtlijn. 

Amendement 57

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 14 – alinea 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) AB-portefeuilles die door de BAB 
worden beheerd, met inbegrip van AB's 
waarvoor de BAB een of meer taken 
overeenkomstig artikel 18 heeft 
gedelegeerd;

a) AB-portefeuilles die door de BAB 
worden beheerd, met inbegrip van AB's 
waarvoor de BAB een of meer taken 
overeenkomstig artikel 18 heeft 
gedelegeerd, met uitzondering evenwel 
van portefeuilles waarvan het beheer aan 
hem is gedelegeerd;

Or. en

Motivering

Om te voorkomen dat gedelegeerde fondsen bij de berekening van de kapitaalvereisten voor 
BAB's dubbel worden meegeteld.
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Amendement 58

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 14 – alinea 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) AB-portefeuilles die aan de BAB zijn 
gedelegeerd.

Schrappen

Or. en

Motivering

Om te voorkomen dat gedelegeerde fondsen bij de berekening van de kapitaalvereisten voor 
BAB's dubbel worden meegeteld.

Amendement 59

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 14 – alinea 4 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) andere door de BAB beheerde 
instellingen voor collectieve belegging 
(icb's), al dan niet gecoördineerd op 
communautair niveau, met inbegrip van 
icb's waarvoor de BAB een of meer taken 
heeft gedelegeerd, doch met uitsluiting 
van icb's waarvan het beheer aan hem is 
gedelegeerd;

Or. en

Motivering

Om de tekst in overeenstemming te brengen met artikel 7 van de Icbe-richtlijn.
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Amendement 60

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 14 – alinea 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten kunnen BAB's toestaan niet 
te voorzien in tot 50% van het in de 
tweede alinea bedoelde extra bedrag aan 
eigen vermogen indien zij voor hetzelfde 
bedrag een garantie genieten van een 
kredietinstelling of een 
verzekeringsonderneming waarvan de 
statutaire zetel is gevestigd in een lidstaat 
of in een derde land waar de 
kredietinstelling of 
verzekeringsonderneming onderworpen is 
aan prudentiële regels die naar het 
oordeel van de bevoegde autoriteiten 
gelijkwaardig zijn aan die welke in het 
Gemeenschapsrecht zijn vastgesteld.
Het volgens dit artikel vereiste eigen 
vermogen wordt belegd in liquide 
middelen of activa die op korte termijn 
direct in contant geld kunnen worden 
omgezet.
BAB's dienen te beschikken over een 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering 
tegen claims wegens nalatigheid bij de 
beroepsuitoefening. Bij de aanpassingen 
van de bedragen van die verzekering moet 
rekening worden gehouden met de 
aanpassingen die in het kader van 
Richtlijn 2002/92/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 9 december 
2002 betreffende verzekeringsbemiddeling 
worden doorgevoerd1.
1 PB L 9 van 15.1.2003, blz. 3.

Or. en

Motivering

Om de tekst in overeenstemming te brengen met artikel 7 van de Icbe-richtlijn en artikel 67 
van de MiFID-Richtlijn, die de mogelijkheid bieden om 
beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen tot het vermogen te rekenen.  
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Amendement 61

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 16 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. BAB's zorgen ervoor dat voor elk door 
hen beheerd AB een taxateur wordt 
benoemd die onafhankelijk van de BAB
de waarde van de door het AB verworven 
activa en de waarde van de aandelen en 
rechten van deelneming in het AB vaststelt.

1. BAB's zorgen ervoor dat voor elk door 
hen beheerd AB een taxateur wordt 
benoemd die de waarde van de door het 
AB verworven activa en de waarde van de 
aandelen en rechten van deelneming in het 
AB vaststelt.

Or. en

Amendement 62

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 16 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De BAB en de bewaarder zijn 
gezamenlijk verantwoordelijk voor het 
accuraat waarderen van BAB-activa, 
alsook voor de berekening van de 
intrinsieke waarde van het AB. Eventuele 
delegatie aan derden laat deze 
verantwoordelijkheid onverlet.

Or. en

Amendement 63

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 16 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. Dit artikel is niet van toepassing op 
AB's die de vorm aannemen van een 
particulier investeringsfonds.
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Or. en

Motivering

Particuliere investeringsfondsen zijn fondsen die beleggen in gewone aandelen in 
ondernemingen welke niet aan een beurs worden verhandeld of niet langer aan een beurs 
worden verhandeld omdat zij de vorm hebben aangenomen van een private-equitybelegging. 
De invoering van een wettelijke verplichting om private-equityfondsen langs reguliere weg te 
laten waarderen strookt niet met hun bedrijfsmodel, noch met de verwachtingen van hun 
beleggers.

Amendement 64

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 16 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. BAB's zorgen ervoor dat de taxateur 
over passende en consistente procedures 
voor de waardering van de activa van het 
AB overeenkomstig bestaande 
toepasselijke waarderingsstandaarden en –
regels beschikt om de intrinsieke waarde 
van de aandelen of rechten van deelneming 
in het AB weer te geven.

2. BAB's zorgen ervoor dat de taxateur 
over passende en consistente procedures 
voor de waardering van de activa van het 
AB overeenkomstig bestaande 
toepasselijke waarderingsstandaarden en –
regels beschikt om de intrinsieke waarde 
van de aandelen of rechten van deelneming 
in het AB weer te geven. De BAB ziet er 
voor elk AB op toe dat het 
onafhankelijkheidsbeginsel is verankerd 
in de procedures voor de waardering van 
activa en voor de berekening van de 
intrinsieke waarde van het AB, en 
impliciet geldt voor elke voor de 
uitvoering van waarderingen aangewezen 
partij.

Or. en

Motivering

Geïnspireerd op de in de MiFID-Richtlijn gehanteerde definitie van "Chinese muren".
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Amendement 65

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 16 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie stelt 
uitvoeringsmaatregelen vast ter nadere 
uitwerking van de criteria op grond 
waarvan een taxateur onafhankelijk in de 
zin van lid 1 kan worden geacht.

4. De Commissie stelt 
uitvoeringsmaatregelen vast om nader te 
bepalen welke daartoe gemachtigde en 
onder toezicht staande entiteiten in 
aanmerking komen om uit hoofde van 
deze richtlijn als taxateur te fungeren. Te 
dien einde worden in de 
uitvoeringsmaatregelen uitvoerige en 
effectieve organisatorische en 
administratieve regelingen vastgelegd om 
te voorkomen dat eventuele 
belangenconflicten de belangen van 
cliënten schaden.

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

Or. en

Amendement 66

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 17 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De BAB zorgt ervoor dat voor elk door 
hem beheerd AB een bewaarder wordt 
benoemd die, voor zover van toepassing, 
de volgende taken vervult:

1. De BAB zorgt ervoor dat voor elk door 
hem beheerd AB één individuele
bewaarder wordt benoemd die, voor zover 
van toepassing, de volgende taken vervult:

Or. en
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Amendement 67

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 17 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) hij bewaart financiële instrumenten van 
het AB;

b) hij bewaart financiële instrumenten van 
het AB; daarbij ziet de bewaarder erop toe 
dat de activa gescheiden worden 
gehouden door op naam van elk AB 
afzonderlijke rekeningen te openen;

Or. en

Amendement 68

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 17 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) hij vergewist zich ervan dat de 
verkoop, uitgifte, inkoop, terugbetaling en 
intrekking van rechten van deelneming 
voor rekening van een AB worden 
uitgevoerd overeenkomstig de 
toepasselijke nationale wetgeving of het 
fondsreglement van het AB;

Or. en

Amendement 69

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 17 – lid 1 – letter c ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c ter) hij vergewist zich ervan dat de 
waarde van de rechten van deelneming 
wordt berekend overeenkomstig de 
toepasselijke nationale wetgeving of het 
fondsreglement van het AB;
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Or. en

Amendement 70

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 17 – lid 1 – letter c quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c quater) hij voert de aanwijzingen van de 
BAB uit, tenzij deze in strijd zijn met de 
toepasselijke nationale wetgeving of het 
fondsreglement van het AB;

Or. en

Amendement 71

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 17 – lid 1 – letter c quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c quinquies) hij vergewist zich ervan dat 
bij transacties met betrekking tot de activa 
van het AB de tegenwaarde hem binnen 
de gebruikelijke termijnen wordt voldaan;

Or. en

Amendement 72

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 17 – lid 1 – letter c sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c sexies) hij vergewist zich ervan dat de 
opbrengsten van het AB een bestemming 
krijgen in overeenstemming met de 
toepasselijke nationale wetgeving of het 
fondsreglement van het AB.
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Or. en

Amendement 73

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 17 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De bewaarder is een kredietinstelling die 
haar statutaire zetel in de Gemeenschap 
heeft en over een vergunning 
overeenkomstig Richtlijn 2006/48/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 14 
juni 2006 betreffende de toegang tot en de 
uitoefening van de werkzaamheden van 
kredietinstellingen (herschikking) beschikt.

3. De bewaarder is hetzij een 
kredietinstelling die haar statutaire zetel in 
de Gemeenschap heeft en over een 
vergunning overeenkomstig Richtlijn 
2006/48/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 14 juni 2006 betreffende de 
toegang tot en de uitoefening van de 
werkzaamheden van kredietinstellingen 
(herschikking) beschikt, hetzij een 
beleggingsonderneming die over een 
vergunning overeenkomstig Richtlijn 
2004/39/EG beschikt.

Or. en

Amendement 74

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 17 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De bewaarder van een AB met zetel 
in de Gemeenschap dat wordt beheerd 
door een vergunninghoudende BAB moet 
zijn statutaire zetel hebben in de lidstaat 
waar de AB is gevestigd. 

Or. en
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Amendement 75

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 17 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

  3 ter. De bewaarder van een AB met zetel 
in een derde land dat wordt beheerd door 
een vergunninghoudende BAB moet zijn 
statutaire zetel hebben in de 
Gemeenschap, tenzij aan de volgende 
voorwaarden is voldaan:
a) de bevoegde autoriteiten van de lidstaat 
van herkomst en die van het derde land 
waar het AB is gevestigd samenwerkings–
en gegevensuitwisselingsovereenkomsten 
hebben gesloten;
b) ten aanzien van het derde land waar 
het AB is gevestigd uit hoofde van lid 3 
quinquies is vastgesteld dat bewaarders 
met zetel in dat land onderworpen zijn 
aan een effectieve prudentiële regelgeving 
en een effectief prudentieel toezicht die 
gelijkwaardig zijn aan de bepalingen van 
het Gemeenschapsrecht;
c) ten aanzien van het derde land uit 
hoofde van lid 3 quinquies is vastgesteld 
dat de aldaar toegepaste standaarden om 
witwassen van geld en financiering van 
terrorisme te voorkomen gelijkwaardig 
zijn aan die van het Gemeenschapsrecht;
d) de lidstaat van herkomst met het derde 
land waar het AB is gevestigd een 
overeenkomst heeft gesloten die volledig 
voldoet aan de normen van artikel 26 van 
het OESO-Modelbelastingverdrag en een 
doeltreffende informatie-uitwisseling in 
fiscale aangelegenheden waarborgt.

Or. en

Motivering

Ten dele overgenomen uit artikel 38 van het Commissievoorstel.
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Amendement 76

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 17 – lid 3 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 quater. De Commissie stelt 
uitvoeringsmaatregelen vast ter bepaling 
van de criteria voor de toetsing van de 
gelijkwaardigheid van de prudentiële 
regelgeving, het prudentiële toezicht en de 
door derde landen toegepaste standaarden 
als bedoeld in lid 3 ter.
Deze maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn beogen te 
wijzigen door haar aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de in artikel 49, lid 3, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.

Or. en

Motivering

Ten dele afkomstig uit artikel 38 van het Commissievoorstel.

Amendement 77

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 17 – lid 3 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 quinquies. Op basis van de in lid 3 
quater bedoelde criteria stelt de 
Commissie overeenkomstig de procedure 
van artikel 49, lid 2, 
uitvoeringsmaatregelen vast met de 
vermelding dat de prudentiële 
regelgeving, het prudentiële toezicht en de 
standaarden van het bewuste derde land 
met betrekking tot bewaarders met deze 
richtlijn stroken en dat de aldaar 
toegepaste standaarden ter voorkoming 
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van witwassen van geld en financiering 
van terrorisme gelijkwaardig zijn aan die 
van het Gemeenschapsrecht.

Or. en

Motivering

Ten dele afkomstig uit artikel 38 van het Commissievoorstel.

Amendement 78

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 17 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Bewaarders mogen hun taken aan 
andere bewaarders delegeren.

4. Bewaarders mogen hun taken aan hun 
subbewaarders delegeren, voor zover het 
geen controle- en toezichthoudende 
functies betreft. Een bewaarder mag zijn 
taken niet in die mate delegeren dat hij 
een brievenbusmaatschappij wordt.

Or. en

Amendement 79

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 17 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De bewaarder is jegens BAB's en de 
beleggers in AB's aansprakelijk voor alle 
door hen geleden schade ten gevolge van 
niet-nakoming van zijn verplichtingen uit 
hoofde van deze richtlijn.

5. De bewaarder is jegens BAB's en de 
beleggers in AB's aansprakelijk voor alle 
door hen geleden schade ten gevolge van 
verwijtbare niet-nakoming of gebrekkige 
nakoming van zijn verplichtingen uit 
hoofde van deze richtlijn.

Or. en
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Amendement 80

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 17 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Het feit dat een bewaarder heeft 
besloten een deel van zijn taken te 
delegeren aan een vergunninghoudende 
derde, zoals een subbewaarder, een 
subbewaarnemer of een prime broker laat 
zijn aansprakelijkheid ten aanzien van 
BAB's en beleggers onverlet.
Bij verlies van financiële instrumenten die 
de bewaarder in bewaring heeft, heeft hij 
de primaire verplichting om –
onverminderd de bestaande nationale 
voorschriften – de bewuste activa 
onverwijld aan het AB te restitueren.

Or. en

Amendement 81

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 17 – lid 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 ter. Wanneer een bewaarder volgens de 
wetgeving van het land waar de BAB 
namens het AB investeert zijn 
bewaarnemingstaken niet kan uitoefenen, 
kan zijn aansprakelijkheid jegens de BAB 
en de beleggers worden overgedragen aan 
de vergunninghoudende derde aan wie 
zijn bewaarnemingstaken zijn 
toevertrouwd. De overdracht neemt in dat 
geval de vorm aan van een overeenkomst 
tussen de BAB, de bewaarder, de derde en 
de belegger.

Wanneer er in geval van verlies van 
financiële instrumenten een 
bewaarovereenkomst bestaat die voorziet 
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in de mogelijkheid tot overdracht en 
hergebruik van activa, dient de 
restitutietermijn in overeenstemming te 
zijn met de voorwaarden van de 
overeenkomst.

Or. en

Amendement 82

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 17 – lid 5 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 quater. Wanneer er ten aanzien van een 
derde land besluiten zijn genomen uit 
hoofde van lid 3 quinquies, hoeft er geen 
overeenkomst in de zin van lid 5 ter te 
worden gesloten.  

Or. en

Amendement 83

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 18 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. BAB's die derden willen machtigen om 
een of meer van hun taken voor hen uit te 
voeren, vragen de bevoegde autoriteiten 
van de lidstaat van herkomst vooraf om 
toestemming voor elke delegatie van taken.

1. BAB's die derden willen machtigen om 
een of meer van hun taken voor hen uit te 
voeren, stellen de bevoegde autoriteiten 
van de lidstaat van herkomst vooraf van 
elke delegatie van taken in kennis. De 
bevoegde autoriteiten kunnen binnen een 
maand weigeren toestemming te verlenen 
voor dergelijke delegaties.

Or. en
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Amendement 84

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 18 – lid 1 – alinea 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) wanneer de delegatie het portefeuille- of 
het risicobeheer betreft, moet de derde ook 
over een vergunning beschikken om als 
BAB een AB van hetzelfde type te 
beheren;

b) wanneer de delegatie het portefeuille- of 
het risicobeheer dan wel het 
liquiditeitenbeheer betreft, moet de derde 
ook over een vergunning beschikken om 
als BAB een AB van hetzelfde type te 
beheren;

Or. en

Amendement 85

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 18 – lid 1 – alinea 2 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) de BAB stelt beleggers in kennis 
van de taken die zijn gedelegeerd en van 
degenen aan wie deze zijn gedelegeerd; 

Or. en

Amendement 86

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 18 – lid 1 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De BAB kan nadere instructies geven aan 
de onderneming waaraan op enig moment 
taken zijn gedelegeerd en kan de gegeven 
opdracht met onmiddellijke ingang 
intrekken wanneer het belang van de 
beleggers daarmee optimaal is gediend;

Or. en
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Amendement 87

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 18 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De aansprakelijkheid van de BAB blijft 
volledig bestaan wanneer hij taken aan een 
derde heeft gedelegeerd. De BAB delegeert 
geen taken in die mate dat hij in wezen niet 
meer als de beheerder van het AB kan 
worden beschouwd.

2. De aansprakelijkheid van de BAB blijft 
volledig bestaan wanneer hij taken aan een 
derde heeft gedelegeerd. De BAB delegeert 
geen taken in die mate dat hij in wezen niet 
meer als de beheerder van het AB kan 
worden beschouwd en een 
brievenbusmaatschappij wordt.

Or. en

Amendement 88

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 18 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie stelt 
uitvoeringsmaatregelen vast ter nadere 
bepaling van:

Schrappen

a) de voorwaarden voor de verlening van 
toestemming voor de delegatie;
b) de omstandigheden waaronder de 
beheerder niet meer als de beheerder van 
het AB kan worden beschouwd, zoals 
beschreven in lid 2.
Deze maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn beogen te 
wijzigen door haar aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de in artikel 49, lid 3, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.

Or. en
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Amendement 89

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 19 – lid 2 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) de beloningsbedragen, gesplitst in 
vaste en variabele beloning, die door de 
BAB en, in voorkomend geval, het AB 
worden uitbetaald.

Or. en

Amendement 90

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 20 – lid 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) informatie over de vestigingsplaats 
van de onderliggende fondsen, indien het 
desbetreffende AB een dakfonds is; 

Or. en

Amendement 91

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 20 – lid 1 – letter a ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a ter) informatie over de vestigingsplaats 
van eventuele master-fondsen;

Or. en
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Amendement 92

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 21 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. BAB's brengen aan de bevoegde 
autoriteiten van hun lidstaat van herkomst 
regelmatig verslag uit over de voornaamste 
markten en instrumenten waarin zij voor 
het door hen beheerde AB handelen.

1. BAB's brengen aan de bevoegde 
autoriteiten van hun lidstaat van herkomst 
regelmatig verslag uit over de voornaamste 
markten en instrumenten waarin zij voor 
elk door hen beheerd AB handelen.

Zij verstrekken geaggregeerde informatie 
over de voornaamste instrumenten waarin 
zij handelen, de beurzen waarvan zij lid 
zijn of waarop zij actief handelen, en de 
voornaamste posities en belangrijkste 
concentraties van elk door hen beheerd 
AB.

Zij verstrekken informatie over de 
voornaamste instrumenten waarin zij 
handelen, de beurzen waarvan zij lid zijn 
of waarop zij actief handelen, en de 
voornaamste posities en belangrijkste 
concentraties van elk door hen beheerd 
AB.

Or. en

Amendement 93

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 21 – lid 3 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Wanneer een AB in een andere 
lidstaat wordt verhandeld, deelt de 
bevoegde autoriteit van de lidstaat van 
herkomst van de BAB de krachtens lid 3, 
letter a), vereiste informatie mee aan de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaat van 
ontvangst van het AB.

Or. en
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Amendement 94

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 21 – lid 3 ter (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. De bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten doen het Europees Comité voor 
systeemrisico's (ECSR) en de Europese 
Autoriteit voor effecten en markten 
(EAEM) alle relevante informatie 
toekomen die nodig is ten behoeve van het 
toezicht op systeemrisico's. De Commissie 
stelt uitvoeringsmaatregelen vast ter 
nadere specificering van de informatie die 
krachtens dit lid moet worden verstrekt.

Or. en

Amendement 95

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 21 – lid 3 quater (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 quater. Overeenkomstig het 
evenredigheidsbeginsel kunnen de 
bevoegde autoriteiten BAB's die volgens 
de bevoegde autoriteiten systeemrisico's 
kunnen opleveren om aanvullende 
informatie verzoeken.

Or. en

Amendement 96

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 21 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie stelt 4. De Commissie stelt 
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uitvoeringsmaatregelen vast ter verdere 
uitwerking van de 
rapportageverplichtingen als bedoeld in de 
leden 1, 2 en 3, alsmede van de frequentie 
ervan.

uitvoeringsmaatregelen vast ter verdere 
uitwerking van de 
rapportageverplichtingen als bedoeld in de 
leden 1, 2, 3 en 3 bis, alsmede van de 
frequentie ervan.

Or. en

Amendement 97

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten zien erop toe dat de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaten het 
Europees Comité voor systeemrisico's 
(ECSR) en de Europese Autoriteit voor 
effecten en markten (EAEM) de uit 
hoofde van artikel 24 te verstrekken 
informatie doen toekomen.

Or. en

Amendement 98

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. De lidstaten zien erop toe dat BAB's 
hefboomfinancieringslimieten vaststellen 
voor elk AB dat zij beheren, daarbij onder 
andere rekening houdend met:
a) het soort AB;
b) hun strategie;
c) hun hefboomfinancieringsbronnen;
d) alle overige interrelaties of relevante 
connecties met andere instellingen voor 
financiële dienstverlening die 
systeemrisico's kunnen opleveren;
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e) de noodzaak om uitzetting van risico's 
op één en dezelfde tegenpartij te 
beperken;
f) de mate waarin hefboomposities zijn 
afgedekt;
g) de vraag in hoeverre het evenwicht 
tussen activa en passiva eventueel is 
verstoord; 
h) de schaal en wijze waarop en de mate 
waarin de BAB's op de betrokken 
markten actief zijn.

Or. en

Amendement 99

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 quater. Elke bevoegde autoriteit 
verstrekt de EAEM regelmatig de 
informatie die haar uit hoofde van artikel 
24, lid 1, is bezorgd. Op basis van die 
informatie kan de EAEM vaststellen dat 
de hefboomfinanciering waarmee een 
BAB werkt een wezenlijk risico vormt 
voor de stabiliteit en de integriteit van het 
financiële stelsel.

Or. en

Amendement 100

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Om de stabiliteit en integriteit van het 
financiële stelsel te waarborgen stelt de 
Commissie uitvoeringsmaatregelen vast ter 
beperking van de hefboomfinanciering 
waarmee BAB's mogen werken. Deze 

3. Om de stabiliteit en integriteit van het 
financiële stelsel te waarborgen stelt de 
Commissie uitvoeringsmaatregelen vast 
waarbij de Commissie – voor het geval dat 
de EAEM een vaststelling doet in de zin 
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beperkingen dienen onder meer rekening 
te houden met het soort AB, hun strategie 
en hun hefboomfinancieringsbronnen.

van artikel 25, lid 2 quater, en onder 
inachtneming van het advies van de 
ECSR, in uitzonderlijke omstandigheden 
en voor zover zulks noodzakelijk is om de 
stabiliteit en de integriteit van het 
financiële stelsel te waarborgen – wordt 
gemachtigd limieten te bepalen ter 
beperking van de hefboomfinanciering 
waarmee BAB's mogen werken.

Or. en

Amendement 101

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 25 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

4. De door de Commissie uit hoofde van 
lid 3 genomen maatregelen dienen tijdelijk 
van aard te zijn en te voldoen aan de 
krachtens lid 3 door de Commissie 
vastgestelde bepalingen.

Or. en

Motivering

De overwegingen 15 en 16 bevatten voldoende motieven om hefboomfinanciering aan regels 
te onderwerpen (o.a. ter voorkoming van systeemrisico's).
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Amendement 102

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Ter wille van de consistentie met de in het vennootschapsrecht van de EU gehanteerde 
definitie wordt "30% van de stemrechten" vervangen door "een beheersende invloed".

Amendement 103

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Ter wille van de consistentie met de in het vennootschapsrecht van de EU gehanteerde 
definitie wordt "30% van de stemrechten" vervangen door "een beheersende invloed".
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Amendement 104

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 27 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

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

Or. en

Motivering

Ter wille van de consistentie met de in het vennootschapsrecht van de EU gehanteerde 
definitie wordt "30% van de stemrechten" vervangen door "een beheersende invloed".

Amendement 105

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

b) de omstandigheden waaronder een 
beheersende invloed is bereikt, waaronder 
informatie over de identiteit van de 
verschillende betrokken aandeelhouders, 
natuurlijke of rechtspersonen die namens 
hen stemrechten kunnen uitoefenen en, 
indien van toepassing, de keten van 
ondernemingen via welke stemrechten 
daadwerkelijk worden gehouden;

Or. en
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Motivering

Ter wille van de consistentie met de in het vennootschapsrecht van de EU gehanteerde 
definitie wordt "30% van de stemrechten" vervangen door "een beheersende invloed".

Amendement 106

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 27 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de datum waarop de drempelwaarde is 
bereikt of overschreden.

c) de datum waarop de beheersende 
invloed is bereikt of overschreden.

Or. en

Motivering

Ter wille van de consistentie met de in het vennootschapsrecht van de EU gehanteerde 
definitie wordt "de drempelwaarde" vervangen door "de beheersende invloed".

Amendement 107

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Motivering

Ter wille van de consistentie met de in het vennootschapsrecht van de EU gehanteerde 
definitie wordt "30% van de stemrechten" vervangen door "een beheersende invloed".

Amendement 108

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

Het is duidelijk dat uitgevende instellingen aan deze richtlijn moeten voldoen. Voor niet-
beursgenoteerde ondernemingen is dat normaliter niet nodig.

Amendement 109

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Ter wille van de consistentie met de in het vennootschapsrecht van de EU gehanteerde 
definitie wordt "de drempel van 30%" vervangen door "een beheersende invloed".
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Amendement 110

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 28 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie stelt 
uitvoeringsmaatregelen vast voor:

Schrappen

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

Or. en

Motivering

Aangezien de op niveau 1 geldende eisen voldoende stringent zijn, is er geen behoefte aan 
uitvoeringsmaatregelen.

Amendement 111

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Motivering

Het amendement beoogt artikel 29, lid 2, zodanig te herstructureren dat het wordt 
onderverdeeld in financiële (kapitaalgerelateerde) eisen, vervolgens in organisatorische 
(inclusief productgerelateerde) eisen, en ten slotte naar andere relevante criteria (zoals 
informatie over werknemers e.d.).

Amendement 112

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) de aard van de werkzaamheden van 
de onderneming en haar voornaamste 
activiteiten, met vermelding van de 
belangrijkste categorieën verkochte 
producten en/of verrichte diensten, 
alsmede informatie omtrent eventuele 
belangrijke nieuwe producten en/of 
diensten die zijn geïntroduceerd en, voor 
zover de ontwikkeling van nieuwe 
producten of diensten openbaar is 
gemaakt, de stand van de ontwikkeling 
daarvan;

Or. en

Motivering

Het amendement beoogt artikel 29, lid 2, zodanig te herstructureren dat het wordt 
onderverdeeld in financiële (kapitaalgerelateerde) eisen, vervolgens in organisatorische 
(inclusief productgerelateerde) eisen, en ten slotte naar andere relevante criteria (zoals 
informatie over werknemers etc.).

Amendement 113

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorts bevat het AB-jaarverslag voor elke 
uitgevende instelling waarin het AB een 

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

Or. en

Motivering

Dit zou het voor het fonds te moeilijk maken om te beleggen in ondernemingen die nog niet 
aan deze richtlijnen voldoen.

Amendement 114

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 29 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

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

Or. en

Motivering

Aangezien de op niveau 1 geldende eisen voldoende stringent zijn, is er geen behoefte aan 
uitvoeringsmaatregelen.
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Amendement 115

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Een bedrijf dat niet meer aan de beurs is genoteerd, moet om redenen van transparantie nog 
ten minste een jaar aan de eisen blijven voldoen (mede met het oog op de verslaglegging, die 
zich ook uitstrekt tot het jaar nadat een onderneming van status is veranderd).

Amendement 116

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 31 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een vergunninghoudende BAB mag 
aandelen of rechten van deelneming in 
AB's verhandelen aan professionele 
beleggers in de lidstaat van herkomst zodra 
aan de voorwaarden van dit artikel is 
voldaan.

1. Een vergunninghoudende BAB mag 
aandelen of rechten van deelneming in 
AB's met zetel in de Gemeenschap 
verhandelen aan professionele beleggers in 
de lidstaat van herkomst zodra aan de 
voorwaarden van dit artikel is voldaan.

Or. en

Motivering

Dit amendement beoogt alleen producten tot de handel toe te laten die beschikken over een 
EU-vergunning/registratie.
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Amendement 117

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 31 – lid 2 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) wie de bewaarder is van het AB;

Or. en

Amendement 118

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 31 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De lidstaat van herkomst van een 
BAB kan BAB's met inachtneming van 
het nationale recht toestaan AB's met 
zetel buiten de Gemeenschap op zijn 
grondgebied te verhandelen. Daartoe is 
vereist dat de BAB is gevestigd in de 
Gemeenschap of dat er een 
samenwerkingsovereenkomst en een 
efficiënte uitwisseling van alle relevante 
informatie voor het toezicht op 
systeemrisico's bestaat tussen:
a) de bevoegde autoriteiten van de lidstaat 
waar de AB wordt verhandeld en de 
bevoegde autoriteiten van het derde land;
b) de BAB en diens toezichthouder;
c) de toezichthouder van de BAB en de 
EAEM. 

Or. en
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Amendement 119

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 32 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten staan de verkoop van 
AB's aan kleine beleggers op hun 
grondgebied niet toe wanneer de bewuste 
AB's voor meer dan 30% beleggen in 
andere AB's die niet over het Europees 
paspoort beschikken.

Or. en

Motivering

Deze bepaling betreft de verhandeling van AB's die als dakfondsen fungeren.

Amendement 120

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 33 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer een vergunninghoudende BAB 
de rechten van deelneming of aandelen in 
een door hem beheerd AB in een andere 
lidstaat aan professionele beleggers wil 
verkopen, zendt hij de bevoegde 
autoriteiten van zijn lidstaat van herkomst 
de volgende informatie toe: 

1. Wanneer een vergunninghoudende BAB 
de rechten van deelneming of aandelen in 
een door hem beheerd AB met zetel in de 
Gemeenschap aan professionele beleggers 
in een andere lidstaat wil verkopen, zendt 
de BAB de bevoegde autoriteiten van zijn 
lidstaat van herkomst de volgende 
informatie toe: 

Or. en
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Amendement 121

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 33 – lid 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) wie de bewaarder is van het AB;

Or. en

Amendement 122

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 33 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
kennisgeving en de verklaring als bedoeld 
in lid 1, gesteld zijn in een taal die in de 
internationale financiële wereld 
gebruikelijk is.

5. De lidstaten zorgen ervoor dat de in lid 1 
bedoelde kennisgeving en de in lid 2 
bedoelde verklaring zijn gesteld in een taal 
die in de internationale financiële wereld 
gebruikelijk is.

Or. en

Amendement 123

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 33 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. Met ingang van de in de tweede alinea 
van artikel 54, lid 1, vermelde datum 
mogen BAB's alleen aandelen of rechten 
van deelneming in een AB met zetel in 
een derde land verhandelen aan 
professionele beleggers met zetel in een 
andere lidstaat dan de lidstaat van 
herkomst van de BAB.

Schrappen

Or. en
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Amendement 124

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 34 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De bevoegde autoriteiten van de lidstaat 
van herkomst zenden uiterlijk tien 
werkdagen na ontvangst van de volledige 
documentatie als bedoeld in lid 2, en indien 
van toepassing in lid 3, deze documentatie 
in haar geheel door naar de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaat waar de 
beheerdiensten zullen worden verricht, en 
voegen een verklaring bij dat zij de 
betrokken BAB een vergunning hebben 
verleend. Zij stellen de BAB onmiddellijk 
in kennis van de doorzending ervan.

4. De bevoegde autoriteiten van de lidstaat 
van herkomst zenden uiterlijk een maand
na ontvangst van de volledige 
documentatie als bedoeld in lid 2, en indien 
van toepassing in lid 3, deze documentatie 
in haar geheel door naar de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaat waar de 
beheerdiensten zullen worden verricht, en 
voegen een verklaring bij dat zij de 
betrokken BAB een vergunning hebben 
verleend. Zij stellen de BAB onmiddellijk 
in kennis van de doorzending ervan.

Or. en

Motivering

Het amendement beoogt de tekst af te stemmen op artikel 18, lid 2, van de Icbe-richtlijn.

Amendement 125

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 34 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. De bevoegde autoriteiten van de 
lidstaat van herkomst van de BAB zijn 
verantwoordelijk voor het toezicht op de 
toereikendheid van de regelingen en de 
organisatie van de BAB, zodat hij kan 
voldoen aan de verplichtingen en regels 
met betrekking tot de samenstelling en 
werking van alle AB's die hij beheert.

De bevoegde autoriteiten van de lidstaat 
waar de beheerdiensten zullen worden 
verricht zijn verantwoordelijk voor het 
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toezicht op de naleving door de BAB van 
de regelgeving van die lidstaat met 
betrekking tot de samenstelling en 
werking van AB's, inclusief de regelingen 
voor de verhandeling daarvan. 

Om eventuele inbreuken op de onder hun 
bevoegdheid vallende regels tegen te 
gaan, moeten de bevoegde autoriteiten 
van de lidstaat waar de beheerdiensten 
worden verricht kunnen rekenen op de 
medewerking van de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaat van herkomst 
van de BAB. Zo nodig kunnen de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaat waar 
de beheerdiensten worden verricht bij 
wijze van ultieme maatregel en na de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaat van 
herkomst van de BAB daarvan in kennis 
te hebben gesteld, directe stappen tegen de 
BAB ondernemen.

Or. en

Motivering

Het amendement beoogt de tekst af te stemmen op de artikelen 19 en 21 van de Icbe-Richtlijn.

Amendement 126

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 35 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 35 bis
Voorwaarden om te beleggen in AB's met 
zetel in derde landen
In een lidstaat gevestigde professionele 
beleggers kunnen in een AB met zetel in 
een derde land investeren op voorwaarde 
dat óf het AB wordt beheerd door een 
BAB die zijn statutaire zetel heeft in een 
lidstaat en overeenkomstig artikel 4 over 
een vergunning beschikt, óf dat het derde 
land waar het AB zijn statutaire zetel 
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heeft conform de desbetreffende 
internationale standaarden een 
samenwerkingsovereenkomst tot 
uitwisseling van informatie heeft gesloten.

Or. en

Amendement 127

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 38 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In afwijking van artikel 17, lid 4, mogen 
de lidstaten bij AB's met zetel in een derde 
land de overeenkomstig artikel 17 
benoemde bewaarder van dit AB 
uitsluitend toestemming verlenen om een 
of meer taken aan een subbewaarder uit dit 
derde land te delegeren als de wetgeving 
van dit derde land gelijkwaardig is aan de 
bepalingen van deze richtlijn en effectief 
wordt gehandhaafd.

1. In afwijking van artikel 17, lid 4, mogen 
de lidstaten bij AB's met zetel in een derde 
land de overeenkomstig artikel 17 
benoemde bewaarder van dit AB 
uitsluitend toestemming verlenen om –
voor zover het geen controle- en 
toezichthoudende functies betreft – een of 
meer taken aan een subbewaarder uit dit 
derde land te delegeren als de wetgeving 
van dit derde land gelijkwaardig is aan de 
bepalingen van deze richtlijn en effectief 
wordt gehandhaafd.

Or. en

Amendement 128

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 38 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De aansprakelijkheid van de bewaarder 
jegens beleggers blijft bestaan wanneer hij 
zijn taken geheel of gedeeltelijk heeft 
gedelegeerd aan een bewaarder in een 
derde land.

2. De aansprakelijkheid van de bewaarder 
jegens beleggers blijft bestaan wanneer hij 
zijn taken geheel of gedeeltelijk heeft 
gedelegeerd aan een subbewaarder in een 
derde land, voor zover is voldaan aan de in 
artikel 17, leden 5 ter en 5 quater 
vastgestelde voorwaarden.
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Or. en

Amendement 129

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 39

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 39 Schrappen
Verlening van een vergunning aan BAB's 
die in derde landen zijn gevestigd
1. Onder de voorwaarden van deze 
richtlijn kunnen de lidstaten BAB's die in 
een derde land zijn gevestigd, 
overeenkomstig deze richtlijn een 
vergunning verlenen om rechten van 
deelneming of aandelen in een AB aan 
professionele beleggers in de 
Gemeenschap te verhandelen, mits:
a) ten aanzien van het derde land uit 
hoofde van lid 3, onder a), is vastgesteld 
dat zijn wetgeving inzake prudentiële 
regelgeving en doorlopend toezicht 
gelijkwaardig is aan de bepalingen van 
deze richtlijn en effectief wordt 
gehandhaafd;
b) ten aanzien van het derde land uit 
hoofde van lid 3, onder b), is vastgesteld 
dat het BAB's uit de Gemeenschap een 
daadwerkelijke toegang tot de markt 
verleent die vergelijkbaar is met die welke 
de Gemeenschap toekent aan BAB's uit 
dat derde land;
c) de BAB de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaat waarin hij een vergunning 
aanvraagt, de in de artikelen 5 en 31 
bedoelde informatie verstrekt;
d) er een samenwerkingsovereenkomst 
tussen de bevoegde autoriteiten van deze 
lidstaat en de toezichthouder op de BAB 
bestaat die voorziet in een efficiënte 
uitwisseling van alle informatie die van 
belang is voor de monitoring van de 
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mogelijke gevolgen van de 
werkzaamheden van de BAB's voor de 
stabiliteit van systeemrelevante financiële 
instellingen en een ordelijke werking van 
de markten waarop de BAB actief is.
e) het derde land heeft met de lidstaat 
waarin de vergunning wordt 
aangevraagd, een overeenkomst gesloten 
die volledig voldoet aan de normen van 
artikel 26 van het OESO-Modelverdrag 
inzake belasting en een doeltreffende 
informatie-uitwisseling in fiscale 
aangelegenheden waarborgt.
2. De Commissie stelt 
uitvoeringsmaatregelen vast voor:
a) de algemene criteria voor de 
gelijkwaardigheid en de daadwerkelijke 
handhaving van wetgeving van derde 
landen inzake de prudentiële regelgeving 
en het doorlopend toezicht, zulks op basis 
van de vereisten van de hoofdstukken III, 
IV en V;
b) de algemene criteria om uit te maken of 
derde landen BAB's uit de Gemeenschap 
een daadwerkelijke toegang verlenen die 
vergelijkbaar is met die welke de 
Gemeenschap toekent aan BAB's uit die 
derde landen.
Deze uitvoeringsmaatregelen tot wijziging 
van niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn, door deze aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de 
regelgevingsprocedure met toetsing als 
bedoeld in artikel 49, lid 3.
3. Op basis van de in lid 2 bedoelde 
criteria stelt de Commissie 
overeenkomstig de procedure als bedoeld 
in artikel 49, lid 2, 
uitvoeringsmaatregelen vast waarin wordt 
bepaald 
a) dat de wetgeving inzake de prudentiële 
regelgeving voor en het doorlopend 
toezicht op BAB's in een derde land 
gelijkwaardig is aan deze richtlijn en 
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effectief wordt gehandhaafd;
b) dat een derde land BAB's uit de 
Gemeenschap een daadwerkelijke toegang 
tot de markt verleent die vergelijkbaar is 
met die welke de Gemeenschap toekent 
aan BAB's uit dat derde land. 

Or. en

Amendement 130

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 40 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bevoegde autoriteiten zijn 
overheidslichamen of door de overheid 
aangewezen instanties.

Or. en

Motivering

Het amendement beoogt de tekst af te stemmen op artikel 97, lid 2, van de Icbe-Richtlijn. 

Amendement 131

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 40 – alinea 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten schrijven voor dat de 
bevoegde autoriteiten passende methoden 
moeten uitwerken om erop toe te zien dat 
BAB's voldoen aan hun verplichtingen uit 
hoofde van deze richtlijn.

Or. en

Motivering

 Gaat terug op artikel 16, lid 2, van de MiFID-Richtlijn.
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Amendement 132

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 41 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De bevoegde autoriteiten beschikken ten 
minste over de volgende 
onderzoeksbevoegdheden:

2. De bevoegde autoriteiten beschikken ten 
minste over de volgende bevoegdheden:

Or. en

Amendement 133

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 41– lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) overzichten van telefoon- en dataverkeer 
te verlangen.

d) bestaande overzichten van telefoon- en 
dataverkeer te verlangen;

Or. en

Amendement 134

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 41 – lid 2 – letters d bis t/m d nonies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) een tijdelijk verbod op 
beroepsuitoefening op te leggen;
d ter) er op passende wijze voor te zorgen 
dat BAB's en bewaarders blijven voldoen 
aan de relevante wetgeving;
d quater) strafrechtelijke 
vervolgingsprocedures in te leiden bij de 
bevoegde rechterlijke instanties;
d quinquies) te verlangen dat elke praktijk 
die in strijd is met de ter uitvoering van 
deze richtlijn vastgestelde bepalingen 
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wordt beëindigd;
d sexies) de bevriezing van of 
beslaglegging op activa te eisen;
d septies) van BAB's, bewaarders of 
accountants te verlangen dat zij 
informatie verstrekken;
d octies) in het belang van de deelnemers 
of in het algemeen belang de opschorting 
te verlangen van de uitgifte, inkoop of 
terugbetaling van rechten van 
deelneming;
d nonies) aan BAB's of bewaarders 
verstrekte vergunningen in te trekken.

Or. en

Motivering

Om de tekst af te stemmen op artikel 98 van de Icbe-Richtlijn en artikel 50 van de MiFID-
Richtlijn.

Amendement 135

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 42

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 42 Schrappen
Toezichthoudende bevoegdheden
1. De lidstaat van herkomst zorgt ervoor 
dat de bevoegde autoriteiten maatregelen 
kunnen nemen om:
a) een tijdelijk verbod op 
beroepsuitoefening op te leggen;
b) er op passende wijze voor te zorgen dat 
BAB's blijven voldoen aan de relevante 
wetgeving;
c) strafrechtelijke vervolgingsprocedures 
in te leiden bij de bevoegde rechterlijke 
instanties. 
2. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
bevoegde autoriteiten over de nodige 
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bevoegdheden beschikken om alle 
maatregelen te nemen die nodig zijn om 
een ordelijke werking van de markten te 
waarborgen in gevallen waarin de 
ordelijke werking van een markt voor een 
financieel instrument in gevaar kan 
komen door de activiteiten van een of 
meer AB's op die markt.

Or. en

Amendement 136

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 46 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegde autoriteiten die in het 
kader van deze richtlijn verantwoordelijk 
zijn voor de vergunningverlening aan en 
het toezicht op BAB's, verstrekken de 
bevoegde autoriteiten van andere lidstaten 
informatie die van belang is voor de 
monitoring en aanpak van de mogelijke 
gevolgen van de werkzaamheden van 
individuele BAB's of alle BAB's samen 
voor de stabiliteit van systeemrelevante 
financiële instellingen en voor een 
ordelijke werking van de markten waarop 
BAB's actief zijn. De informatie wordt ook 
toegezonden aan het bij 
Besluit 2009/77/EG van de Commissie 
van 23 januari 2009 ingestelde Comité 
van Europese effectenregelgevers 
(CEER)1, dat de informatie aan de 
bevoegde autoriteiten van de overige 
lidstaten doorzendt.

1. De bevoegde autoriteiten die in het 
kader van deze richtlijn verantwoordelijk 
zijn voor de vergunningverlening aan en 
het toezicht op BAB's, verstrekken de 
bevoegde autoriteiten van andere lidstaten 
informatie die van belang is voor de 
monitoring en aanpak van de mogelijke 
gevolgen van de werkzaamheden van 
individuele BAB's of alle BAB's samen 
voor de stabiliteit van systeemrelevante 
financiële instellingen en voor een 
ordelijke werking van de markten waarop 
BAB's actief zijn. De informatie wordt ook 
toegezonden aan het ECSR en de EAEM, 
die de informatie aan de bevoegde 
autoriteiten van de overige lidstaten 
doorzenden.

1. PB L 25 van 29.1.2009, blz. 18.

Or. en
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Amendement 137

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 53 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 53 bis
Om te waarborgen dat de Commissie erop 
toeziet dat de in deze richtlijn neergelegde 
voorschriften met betrekking tot 
bewaarders overeenkomstig Richtlijn 
2009/65/EG worden toegepast, worden de 
artikelen 22 t/m 26 en de artikelen 32 t/m 
36 van Richtlijn 2009/65/EC als volgt 
gewijzigd: (...)

Or. en

Motivering

Ter wille van de intersectorale consistentie.

Amendement 138

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

BIJLAGE
Taken die deel uitmaken van het collectief 
beheer van beleggingsportefeuilles:
Beheer van beleggingen
Administratie:
a) uitvoeren van de wettelijk verplichte en 
voor het fondsbeheer vereiste 
werkzaamheden op het gebied van de 
verslaglegging;
b) verzoeken om inlichtingen van 
cliënten;
c) waardering en prijsstelling (met 
inbegrip van belastingaangiften);
d) toezien op de naleving van de 
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regelgeving;
e) bijhouden van een deelnemersregister;
f) bestemming van de inkomsten;
g) uitgifte en inkoop van rechten van 
deelneming;
h) afwikkeling van contracten (met 
inbegrip van de verzending van 
deelbewijzen);
i) bijhouden van bescheiden.
Verhandelen.

Or. en
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TOELICHTING

Inleiding

Beheerders van alternatieve beleggingsfondsen, die nagenoeg 1000 miljard1 USD aan activa 
beheren (medio 2008 was dat nog 2000 miljard), vervullen een belangrijke rol in de 
financiering van de Europese economie. Deze sector omvat een zeer breed scala aan actoren 
en producten: hedgefondsen, private-equityfondsen, vastgoedfondsen, commodityfondsen, 
enz. Ondanks het belang van de sector als zodanig moet in de voorgestelde richtlijn niettemin 
ook de nodige aandacht worden besteed aan specifieke aspecten in verband met 
systeemrisico's, met name waar het private-equityfondsen betreft.

Ook al zijn deze fondsen niet direct verantwoordelijk voor de financiële crisis, toch mag niet 
worden toegestaan dat het beheer ervan zich onttrekt aan de voor de gehele financiële 
dienstverleningsbranche noodzakelijke regelgeving.

De financiële crisis laat zien dat het uit de rails lopen van het mondiaal financieel bestel deels 
te wijten is aan het feit dat systeemrelevante actoren te hoge risico's zijn aangegaan en deels 
aan het gebrekkig functioneren van de systemen die zijn toegepast om deze risico's in de hand 
te houden. 

Een en ander heeft ertoe geleid dat de Commissie op 30 april 2009 met een richtlijnvoorstel is 
gekomen voor beheerders van alternatieve beleggingsfondsen (BAB's), dat ertoe strekt regels 
vast te stellen voor alle alternatieve beleggingsfondsen (AB's), met uitzondering van de 
fondsen die vallen onder de Icbe-richtlijn. 

Het Commissievoorstel ligt in het verlengde van de activiteiten die het Europees Parlement in 
de sfeer van het vermogensbeheer heeft ontwikkeld: de initiatiefverslagen over 
beleggingsfondsen (2001), vermogensbeheer I (2006), vermogensbeheer II (2007), 
hedgefondsen en private-equityfondsen (2008), en de transparantie van institutionele 
beleggers (2008).

Het voorstel – dat beoogt de nationale regelgevingen inzake AB's en BAB's te vervangen door 
een Europese regeling – is bedoeld om de stabiliteit van het financiële systeem te versterken, 
beleggers beter te beschermen en een interne Europese markt voor alternatieve 
beleggingsfondsen te creëren.

Deze doelstellingen – die wij overigens ondersteunen – zijn erop gericht het evenwicht te 
handhaven tussen enerzijds de specifieke kenmerken, de levensvatbaarheid en de creativiteit 
van de financiële bedrijfstak en anderzijds de behoefte aan een effectieve regulering en een 
adequaat toezicht.

1 – Toepassingsgebied van de richtlijn en vergunningsplicht voor beheerders

De rapporteur steunt het voorstel, waarin is bepaald dat alle in de Gemeenschap gevestigde en 

                                               
1 ECB - Financial Stability Review voor juni 2009.
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actieve beheerders van alternatieve beleggingsfondsen, ongeacht hun vestigingsplaats, over 
een vergunning moeten beschikken en aan toezicht worden onderworpen, tenzij zij daarvan 
uitdrukkelijk zijn vrijgesteld.  Om effectief een regeling te kunnen vaststellen voor beheerders 
en andere betrokken actoren zoals bewaarders en taxateurs, moeten de vereisten in termen van 
financiële, technische en menselijke hulpmiddelen, organisatorische voorzieningen en 
gedragscodes immers expliciet worden gedefinieerd. 

Tevens stelt de rapporteur voor, uitzonderingen op de toepassing van de richtlijn te beperken 
ter wille van de handhaving van billijke verhoudingen tussen de respectieve actoren die 
betrokken zijn bij het beheer van alternatieve fondsen en om te voorkomen dat de eisen van 
de richtlijn worden omzeild, met name via gestructureerde producten (zogenaamde 
'wrappers'). 

Daarom wordt geadviseerd de vrijstellingsdrempels voor de toepassing van de richtlijn te 
schrappen en in plaats daarvan het evenredigheidsbeginsel te laten gelden. Het is immers van 
belang dat wordt gegarandeerd dat de ingevoerde regels over de gehele linie worden 
toegepast, zodat het fondsenbeheer zelf op een transparantere manier kan plaatsvinden.

Om voor een vergunning in aanmerking te komen, moeten beheerders over een minimaal 
eigen vermogen in de vorm van contante of kortlopende activa beschikken.  De rapporteur 
stelt voor, deze bedragen aan te passen aan die van de Icbe-Richtlijn. 

2 – Verhandeling van fondsen en relaties met derde landen 

Van zodra zij over een vergunning beschikken, kunnen BAB's hun in Europa gevestigde 
fondsen beheren en deze aan professionele beleggers op het gehele grondgebied van de 
Gemeenschap verkopen. Het aldus verkregen Europees paspoort biedt de mogelijkheid om 
fondsen met zetel in de Gemeenschap en die worden beheerd door een beheerder die in zijn 
lidstaat van herkomst over een vergunning beschikt, onder inachtneming van een eenvoudige 
aanmeldingsprocedure in de andere lidstaten te verhandelen. In Europa gevestigde fondsen 
komen aldus in aanmerking voor een Europees label, dat verschilt van het Icbe-label.

Dit betekent niet dat de rapporteur fondsen uit derde landen de toegang wil ontzeggen, 
aangezien iedere lidstaat over de mogelijkheid blijft beschikken om het vrije verkeer op zijn 
grondgebied van buiten de EU gevestigde alternatieve fondsen toe te staan overeenkomstig de 
nationale regelgeving inzake onderhandse plaatsing.

Ook lijkt het wenselijk de definitie van het begrip "verhandeling" aan te passen teneinde 
professionele beleggers in de gelegenheid te stellen zelf de fondsen te kiezen waarin zij willen 
beleggen, inclusief niet-communautaire fondsen. Die mogelijkheid wordt geboden op 
voorwaarde dat de bewuste BAB op het grondgebied van de EU is gevestigd of dat er een 
overeenkomst tot samenwerking en uitwisseling van gegevens over met name systeemrisico's 
bestaat. Het dient daarbij een overeenkomst te betreffen tussen enerzijds de bevoegde 
autoriteiten van het derde land en de lidstaat waar het AB wordt verhandeld, en anderzijds 
tussen de BAB en diens toezichthouder, alsmede tussen de toezichthouder en de EAEM.

Ter bescherming van kleine beleggers moet hen de mogelijkheid worden onthouden om te 
beleggen in master-feederconstructies waarbij het master-fund een AB is dat in een derde land 
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is gevestigd, alsook in dakfondsen die voor meer dan 30% zijn belegd in fondsen uit derde 
landen. 

3 - Bewaarders 

De BAB-richtlijn omvat ook een voorstel voor een regeling met betrekking tot bewaarders 
van AB's. 

Ter wille van de intersectorale consistentie moeten de eisen van deze richtlijn worden 
gelijkgetrokken met de bepalingen van de Icbe-Richtlijn. 

De rapporteur stelt voor, de definitie van het begrip "bewaarder", diens vestigingsplaats, rol 
en taken, de voorwaarden voor het delegeren van sommige van zijn functies en zijn 
aansprakelijkheid op een aantal punten nader te preciseren. 

Hij is van mening dat bewaarders in hetzelfde land als het fonds gevestigd moeten zijn 
wanneer het een fonds met zetel in de Europese Unie betreft. Het voorstel van de rapporteur 
voorziet niet in een bewaarderspaspoort. 

Wanneer het fonds zijn zetel heeft in een derde land, moet de fondsbewaarder in de Europese 
Unie zijn gevestigd, tenzij er tussen de respectieve toezichthouders een overeenkomst tot 
samenwerking en gegevensuitwisseling bestaat aan de hand waarvan kan worden nagegaan of 
de vigerende regelgevingen gelijkwaardig zijn en het toezicht in het derde land kan worden 
uitgeoefend conform de in de Gemeenschap geldende voorwaarden. 

Bewaarders dienen verantwoording af te leggen aan beleggers en beheerders. Wanneer de 
bewaarder om juridische redenen niet in staat is al zijn taken uit te oefenen volgens het recht 
van het land waarin het fonds belegt, moet er tussen de beheermaatschappij, de belegger, de 
bewaarder en de subbewaarder een overeenkomst worden gesloten tot gedeeltelijke 
aansprakelijkheidsoverdracht aan de subbewaarder.

4 - Taxateurs

Het richtlijnvoorstel omvat ook een regeling voor taxateurs van AB's en definieert bepalingen 
met betrekking tot de waardering van fondsen en de vaststelling van de waarde van de activa 
van en de aandelen in een fonds. 

De functionele onafhankelijkheid van taxateurs mag geen regel zijn, maar een punt waarover 
de betrokken partijen zelf moeten kunnen oordelen. 

Anderzijds moeten er ter waarborging van de onafhankelijke positie van taxateurs wel 
organisatorische regels worden vastgesteld wanneer de waarderingen door de BAB's zelf 
worden uitgevoerd (zogenaamde "Chinese muren").

Ten slotte is het niet de bedoeling dat er een systematische waarderingsregeling komt voor 
private-equityactiviteiten. 

5 – Gebruik van hefboomfinanciering
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De rapporteur stelt voor, BAB's zelf vooraf hefboomfinancieringslimieten te laten vaststellen 
voor elk door hen beheerd AB. Ter bepaling van deze limieten zouden vooraf enkele 
basisregels moeten worden gedefinieerd. De BAB's moeten de nationale toezichthouders in 
kennis stellen van de door hen vastgestelde limieten.

In uitzonderlijke omstandigheden zou de EAEM (de Europese Autoriteit voor effecten en 
markten) bevoegd moeten zijn om striktere hefboomfinancieringslimieten vast te stellen dan 
die welke door de BAB zijn aangemeld.

6 - Baissetransacties

Short selling is een techniek die de liquiditeit en de dynamiek van de financiële markten ten 
goede kan komen. Daarom moeten dergelijke transacties niet worden verboden. 

Aangezien er echter een systeemrisicoverhogend effect van kan uitgaan, moeten zij niettemin 
worden onderworpen aan enkele eenvoudige regels, waardoor de financiële stabiliteit en de 
integriteit van de markten kunnen worden gegarandeerd.

7 - Rapportageverplichtingen

Het verstrekken van informatie aan toezichthoudende instanties en beleggers is een essentiële 
voorwaarde voor het bereiken van de doelstellingen van de richtlijn. Wel moet een 
onderscheid worden gemaakt tussen informatie die bestemd is voor toezichthouders en 
gegevens waarover beleggers moeten kunnen beschikken. Alles pleit ervoor om ten aanzien 
van toezichthouders volstrekte transparantie in acht te nemen.

Wanneer het private-equityfondsen betreft, mag met betrekking tot over te nemen 
ondernemingen niet meer informatie worden verlangd dan voor vergelijkbare ondernemingen 
wettelijk is voorgeschreven. 

8 – Beheersende invloed in ondernemingen door private-equityfondsen

De specifieke regels inzake verwerving van een beheersende invloed in een entiteit door een 
private-equityfonds dienen van toepassing te zijn voor zover er sprake is van effectieve 
uitoefening van zeggenschap in de bewuste onderneming conform de op het gebied van 
vennootschapsrecht gebruikelijke criteria en niet op basis van de hoeveelheid aandelen 
waarover het fonds beschikt. 

9 - Toezicht

De rapporteur heeft bij de opstelling van zijn verslag rekening gehouden met de regelgeving 
voor de Europese toezichtsstructuur waaraan momenteel wordt gewerkt met het oog op de 
versterking van de financiële stabiliteit en de beperking van systeemrisico's.

Het Europees Comité voor systeemrisico's (ECSR) en de EAEM hebben hierin een 
belangrijke rol te vervullen.

10 – Bevoegdheden van de lidstaten
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De bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst waar de BAB een vergunning heeft en 
van de lidstaat van ontvangst op wiens grondgebied de BAB beheer- en 
verhandelingsdiensten levert dienen eveneens over toezichthoudende bevoegdheden te 
beschikken.

11 - Bestuurdersbeloningen

De op 25 september 2009 gepubliceerde verklaring van de G20-top in Pittsburgh bevat een 
internationale overeenkomst met betrekking tot de beloning van bestuurders van banken en 
andere financiële instellingen. 

De rapporteur stelt voor de daarin neergelegde beginselen ook voor BAB's te laten gelden. 

12 – Lamfalussy-procedure

De BAB-richtlijn valt onder de toepassing van de Lamfalussy-procedure: zij stelt richtsnoeren 
(maatregelen van niveau 1) vast en voorziet in uitvoeringsmaatregelen (maatregelen van 
niveau 2) die conform de comitéprocedure door de Commissie kunnen worden ingevoerd. 

De rapporteur heeft getracht een beter evenwicht tussen de op de respectieve niveaus te 
nemen maatregelen te bewerkstelligen.

13 – Interactie en consistentie met de overige regelingen

Diverse materies die in de voorgestelde BAB-richtlijn aan de orde komen, worden ook 
behandeld in andere regelingen, zoals de MiFID-Richtlijn, de Icbe-Richtlijn, de 
solvabiliteitsrichtlijn, enz.. Ter wille van de consistentie moet daarmee ook rekening worden 
gehouden.  Om verschillen in interpretatie van bepalingen die op hetzelfde onderwerp 
betrekking hebben tot een minimum te beperken, stelt de rapporteur voor de in aanverwante 
richtlijnen gebruikte formulering – voor zover dat opportuun is - over te nemen.


