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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om förvaltare av alternativa 
investeringsfonder samt om ändring av direktiv 2004/39/EG och 2009/…/EG
(KOM(2009)0207 – C7-0040/2009 – 2009/0064(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2009)0207),

– med beaktande av artikel 251.2 och artikel 47.2 i EG-fördraget, i enlighet med vilka 
kommissionen har lagt fram sitt förslag (C7-0040/2009),

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor och yttrandet 
från utskottet för rättsliga frågor (A7-.../2009).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Tillämpningsområdet för detta direktiv 
bör begränsas till förvaltningen av företag 
för kollektiva investeringar som tar upp 
kapital från ett antal investerare för att 
placera det i enlighet med en fastställd 
placeringspolitik som utnyttjar principen 
om riskspridning i dessa investerares 
intresse. Detta direktiv bör inte tillämpas 
på förvaltning av pensionsfonder eller på
förvaltare av ej sammanförda investeringar 
som gåvofonder, nationella 
placeringsfonder eller tillgångar som 
innehas för egen räkning av kreditinstitut 
och försäkrings- eller återförsäkrings-

(5) Tillämpningsområdet för detta direktiv 
bör begränsas till förvaltningen av företag 
för kollektiva investeringar som tar upp 
kapital från ett antal investerare för att 
placera det i enlighet med en fastställd 
placeringspolitik i dessa investerares 
intresse. Detta direktiv bör inte tillämpas 
på förvaltare av ej sammanförda 
investeringar som gåvofonder, nationella 
placeringsfonder, centralbanker eller 
tillgångar som innehas för egen räkning av 
kreditinstitut, pensionsfonder eller
försäkrings- eller återförsäkringsföretag. 
För att kunna utnyttja undantagen i detta 
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företag. Det bör inte heller tillämpas på 
aktivt förvaltade investeringar i 
värdepapper som certifikat, 
futureskontrakt och indexobligationer. 
Det bör dock omfatta förvaltare av alla 
företag för kollektiva investeringar för 
vilka auktorisation som fondföretag 
(”UCITS-fond”) inte krävs. För 
värdepappersföretag som auktoriserats 
enligt direktiv 2004/39/EG om marknader 
för finansiella instrument bör auktorisation 
enligt det här direktivet inte krävas för 
tillstånd att tillhandahålla investerings-
tjänster avseende AIF-fonder. 
Värdepappersföretag får dock endast 
tillhandahålla investeringstjänster avseende 
AIF-fonder i den utsträckning som andelar 
eller aktier i dessa får marknadsföras enligt 
det här direktivet.

direktiv bör berörda AIF-förvaltare 
permanent uppfylla villkoren för dessa 
undantag. Detta direktiv bör dock omfatta 
förvaltare av alla företag för kollektiva 
investeringar för vilka auktorisation som 
fondföretag (”UCITS-fond”) inte krävs. 
För värdepappersföretag som auktoriserats 
enligt direktiv 2004/39/EG om marknader 
för finansiella instrument bör auktorisation 
enligt det här direktivet inte krävas för 
tillstånd att tillhandahålla 
investeringstjänster avseende AIF-fonder. 
Värdepappersföretag får dock endast 
tillhandahålla investeringstjänster avseende 
AIF-fonder i den utsträckning som andelar 
eller aktier i dessa får marknadsföras enligt 
det här direktivet.

Or. en

Motivering

Undantagen bör begränsas för att lika villkor ska gälla.

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. För att undvika att det ställs otillbörliga 
eller oproportionerliga krav föreskrivs 
genom detta direktiv ett undantag för 
AIF-förvaltare som förvaltar AIF-fonder 
vilkas sammanlagda värde understiger 
tröskelvärdet 100 miljoner euro. Det är 
inte sannolikt att den verksamhet som 
förvaltaren i fråga bedriver kan komma 
att väsentligt påverka den finansiella 
stabiliteten eller marknadernas 
effektivitet. På AIF-förvaltare som endast 
förvaltar AIF-fonder utan hävstång och 
inte ger investerarna någon rätt till 
inlösen under en femårsperiod tillämpas 

utgår
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ett särskilt tröskelvärde på 500 miljoner 
euro. Detta särskilda tröskelvärde 
motiveras av att det är ännu mindre 
sannolikt att förvaltare av fonder utan 
hävstång som är specialiserade på 
långsiktiga placeringar kan orsaka risker 
för det finansiella systemets funktion. 
Dessutom upphävs likviditetsriskerna 
genom att investerarna ”låses inne” 
under fem år. AIF-förvaltare som är 
undantagna från detta direktiv bör 
fortsätta att omfattas av relevant nationell 
lagstiftning. De bör dock få behandlas 
som AIF-förvaltare enligt detta direktiv 
om de utnyttjar sin ”opt-in”-rätt till detta.

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv – ändringsakt 
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Detta direktiv syftar till att skapa ett 
harmoniserat strikt ramverk för reglering 
och tillsyn avseende AIF-förvaltares 
verksamheter. Auktorisation enligt 
direktivet bör omfatta förvaltnings- och 
administrationstjänster för AIF-fonder 
inom hela gemenskapen. Dessutom bör 
auktoriserade AIF-förvaltare ha rätt att 
efter ett notifieringsförfarande 
marknadsföra AIF-fonder till 
professionella investerare i hela 
gemenskapen.

(7) Detta direktiv syftar till att skapa ett 
harmoniserat strikt ramverk för reglering 
och tillsyn avseende AIF-förvaltares 
verksamheter. Auktorisation enligt 
direktivet bör omfatta förvaltnings- och 
administrationstjänster för AIF-fonder 
inom hela gemenskapen. Dessutom bör 
auktoriserade AIF-förvaltare ha rätt att 
efter ett notifieringsförfarande 
marknadsföra AIF-fonder med hemvist 
inom gemenskapen till professionella 
investerare i hela gemenskapen.

Or. en
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Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv – ändringsakt 
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Utan att det påverkar tillämpningen av 
andra gemenskapsrättsliga instrument, får 
medlemsstaterna införa striktare krav på 
AIF-förvaltare som marknadsför en
AIF-fond uteslutande till 
icke-professionella investerare eller en och 
samma AIF-fond både till professionella 
och icke-professionella investerare, 
oberoende av om andelarna eller aktierna i 
den AIF-fonden marknadsförs inom landet 
eller över nationsgränser. Dessa båda 
undantag gör det möjligt för 
medlemsstaterna att införa sådana 
ytterligare åtgärder som de bedömer vara 
nödvändiga till skydd för icke-
professionella investerare. Därigenom 
beaktas det att AIF-fonder ofta har 
bristande likviditet och löper stor risk för 
betydande kapitalförluster. 
Placeringsstrategierna för AIF-fonder är i 
allmänhet inte anpassade till icke-
professionella investerares investerings-
profiler eller behov. De lämpar sig bättre 
för professionella investerare och 
investerare som har investeringsportföljer 
som är tillräckligt stora för att kunna 
”absorbera” de högre förlustriskerna med 
sådana investeringar. Medlemsstaterna får 
dock tillåta marknadsföring av vissa typer 
av AIF-fonder, förvaltade av AIF-
förvaltare, till icke-professionella 
investerare inom sina territorier. Mot 
bakgrund av artikel 19.4–5 i direktiv 
2004/39/EG bör medlemsstaterna fortsätta 
att säkerställa att tillräckliga 
skyddsåtgärder vidtas när de tillåter 
marknadsföring av AIF-fonder till icke-
professionella investerare. 
Värdepappersföretag som är auktoriserade 
enligt direktiv 2004/39/EG och 
tillhandahåller investeringstjänster till icke-

(9) Utan att det påverkar tillämpningen av 
andra gemenskapsrättsliga instrument, får 
medlemsstaterna införa striktare krav på 
AIF-förvaltare som marknadsför en 
AIF-fond uteslutande till icke-
professionella investerare eller en och 
samma AIF-fond både till professionella 
och icke-professionella investerare, 
oberoende av om andelarna eller aktierna i 
den AIF-fonden marknadsförs inom landet 
eller över nationsgränser. Dessa båda 
undantag gör det möjligt för 
medlemsstaterna att införa sådana 
ytterligare åtgärder som de bedömer vara 
nödvändiga till skydd för icke-
professionella investerare. Därigenom 
beaktas det att AIF-fonder ofta har 
bristande likviditet och löper stor risk för 
betydande kapitalförluster. 
Placeringsstrategierna för AIF-fonder är i 
allmänhet inte anpassade till 
icke-professionella investerares 
investeringsprofiler eller behov. De lämpar 
sig bättre för professionella investerare och 
investerare som har investeringsportföljer 
som är tillräckligt stora för att kunna 
”absorbera” de högre förlustriskerna med 
sådana investeringar. Medlemsstaterna får 
dock tillåta marknadsföring av vissa typer 
av AIF-fonder, förvaltade av 
AIF-förvaltare, till icke-professionella 
investerare inom sina territorier, med 
undantag av fonder av fonder där de 
underliggande placeringarna till mer än 
30 procent består av AIF-fonder som inte 
kan utnyttja det europeiska 
marknadsföringstillståndet enligt detta 
direktiv samt feederfonder som investerar 
i AIF-masterfonder som inte kan utnyttja 
det europeiska marknadsföringstillståndet 
enligt detta direktiv.
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professionella kunder måste beakta sådana
ytterligare skyddsåtgärder när de bedömer 
om en viss AIF-fond är lämplig för en 
enskild icke-professionell kund. Om en 
medlemsstat tillåter att AIF-fonder 
marknadsförs till icke-professionella 
investerare inom sitt territorium, bör denna 
möjlighet kunna utnyttjas oavsett inom 
vilken medlemsstat AIF-förvaltaren är 
etablerad, och ingen diskriminering bör 
förekomma vid tillämpningen av 
eventuella ytterligare bestämmelser.

Mot bakgrund av artikel 19.4–5 i 
direktiv 2004/39/EG bör medlemsstaterna 
fortsätta att säkerställa att tillräckliga 
skyddsåtgärder vidtas när de tillåter 
marknadsföring av AIF-fonder till icke-
professionella investerare. 
Värdepappersföretag som är auktoriserade 
enligt direktiv 2004/39/EG och 
tillhandahåller investeringstjänster till icke-
professionella kunder måste beakta sådana 
ytterligare skyddsåtgärder när de bedömer 
om en viss AIF-fond är lämplig för en 
enskild icke-professionell kund. Om en 
medlemsstat tillåter att AIF-fonder 
marknadsförs till icke-professionella 
investerare inom sitt territorium, bör denna 
möjlighet kunna utnyttjas oavsett inom 
vilken medlemsstat AIF-förvaltaren är 
etablerad, och ingen diskriminering bör 
förekomma vid tillämpningen av 
eventuella ytterligare bestämmelser. 

Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv – ändringsakt 
Skäl 10a (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) I enlighet med 
proportionalitetsprincipen och med insikt
om den stora överlappningen mellan 
auktorisationskraven i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 
om samordning av lagar och andra 
författningar som avser företag för 
kollektiva investeringar i överlåtbara 
värdepapper (fondföretag) (omarbetning)1

och de krav som ställs i det här direktivet, 
bör förvaltare som auktoriserats antingen 
i enlighet med det förstnämnda direktivet 
eller det här direktivet ha rätt att bli 
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auktoriserade i enlighet med det andra 
direktivet, under förutsättning att de 
uppfyller eventuella ytterligare krav för 
den nya auktorisationen. För detta syfte 
bör det vara möjligt med 
korshänvisningar avseende dokument, 
under förutsättning att informationen i 
dessa dokument fortfarande är aktuell. 
Direktiv 2009/65/EG bör ändras så att 
samma resultat uppnås.
1 EUT L 302, 17.11.2009, s. 32.

Or. en

Motivering

Detta syftar till att förenkla och skynda på processen och undvika dubbelarbete och dubbla 
kostnader.

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv – ändringsakt 
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11. Det är nödvändigt att föreskriva minsta 
kapitalkrav för att säkerställa kontinuitet 
och regelbundenhet i de tjänster som 
AIF-förvaltare tillhandahåller. De gällande 
kapitalkraven bör täcka det yrkesansvar 
som kan komma att åberopas mot 
AIF-förvaltare i fråga om samtliga deras 
verksamheter, även delegerade 
förvaltningstjänster och tjänster med stöd 
av fullmakt.

(11) Det är nödvändigt att föreskriva 
minsta kapitalkrav för att säkerställa 
kontinuitet och regelbundenhet i de tjänster 
som AIF-förvaltare tillhandahåller. De 
gällande kapitalkraven bör täcka det 
yrkesansvar som kan komma att åberopas 
mot AIF-förvaltare i fråga om samtliga 
deras verksamheter, även delegerade 
förvaltningstjänster och tjänster med stöd 
av fullmakt. Därför bör samma tak för 
kapitalkravet gälla som i 
direktiv 2009/65/EG. Dessutom bör 
kapitalbasen placeras i likvida tillgångar 
eller tillgångar som enkelt kan omvandlas 
till likvida medel på kort sikt, och bör inte 
innehålla spekulativa positioner.

Or. en
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Motivering

Delvis samordning med fondföretagen, skäl 9.

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Statschefernas uttalande efter 
G 20-toppmötet i Pittsburgh den 
25-25 september 2009 visade 
internationell enighet avseende belöning 
av personal i banker och andra 
finansiella tjänsteleverantörer av 
systembetydelse. Dessa principer bör gälla 
för AIF-förvaltare som omfattas av detta 
direktiv. Kommissionen bör utarbeta 
genomförandebestämmelser i detta syfte.

Or. en

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 12b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12b) Kommissionen bör se till att kraven 
avseende förvaringsinstitut i det här 
direktivet tillämpas för fondföretags 
förvaringsinstitut, och i detta syfte 
revidera direktiv 2009/65/EG på lämpligt 
sätt senast vid den tidpunkt när det här 
direktivet träder i kraft.

Or. en

Motivering

För att garantera samstämmighet mellan sektorerna.



PE430.709v01-00 12/85 PR\796533SV.doc

SV

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

13. En tillförlitlig och objektiv värdering 
av tillgångarna är av avgörande betydelse 
för skyddet av investerarnas intressen. 
Olika AIF-förvaltare använder olika 
metoder och system för värderingen av 
tillgångarna beroende på vilka tillgångar 
och marknader deras investeringar 
huvudsakligen gäller. Det är lämpligt att 
medge att sådana skillnader föreligger men 
att ändå kräva att värderingen av 
tillgångarna ska genomföras av en enhet 
som är oberoende i förhållande till AIF-
förvaltaren.

(13) En tillförlitlig och objektiv värdering 
av tillgångarna är av avgörande betydelse 
för skyddet av investerarnas intressen. 
Olika AIF-förvaltare använder olika 
metoder och system för värderingen av 
tillgångarna beroende på vilka tillgångar 
och marknader deras investeringar 
huvudsakligen gäller. Det är lämpligt att 
medge att sådana skillnader föreligger.  
Processen för att värdera tillgångarna och 
beräkna nettovärdet (NAV) bör vara 
frikopplad från AIF-fondens 
ledningsfunktioner. När så är lämpligt 
kan AIF-förvaltaren delegera värderingen 
av tillgångarna och beräkningen av NAV 
till tredje part.

Or. en

Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

14. AIF-förvaltare får delegera ansvaret för 
utförandet av sina funktioner i enlighet 
med detta direktiv. De bör därvid 
fortfarande ansvara för att deras funktioner 
utförs korrekt och i enlighet med 
bestämmelserna i detta direktiv.

(14) AIF-förvaltare får delegera ansvaret 
för vissa av sina funktioner i enlighet med 
detta direktiv. De bör därvid fortfarande 
ansvara för att deras funktioner utförs 
korrekt och i enlighet med bestämmelserna 
i detta direktiv.

Or. en
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Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

15. AIF-förvaltare som i hög grad utnyttjar 
hävstångseffekter i sina 
placeringsstrategier kan under vissa 
förhållanden bidra till att bygga upp 
systemrisker eller marknadsstörningar, och 
särskilda krav bör därför föreskrivas för 
AIF-förvaltare som utnyttjar vissa tekniker 
som kan ge upphov till särskilda risker. 
Nödvändig information för att påvisa, 
övervaka och bemöta sådana risker har inte 
samlats in på ett samordnat sätt inom hela 
gemenskapen och inte vidarebefordrats till 
övriga medlemsstater så att man kunnat 
påvisa möjliga källor till risker för 
stabiliteten på de finansiella marknaderna 
inom gemenskapen. För att råda bot på 
detta bör särskilda krav gälla för 
AIF-förvaltare som genomgående utnyttjar 
en hög grad av hävstångseffekter i sina 
placeringsstrategier. Sådana förvaltare bör 
vara skyldiga att offentliggöra information 
om sitt utnyttjande av hävstång och om 
källorna till detta. Denna information bör 
sammanställas och vidarebefordras till 
övriga myndigheter inom gemenskapen för 
att underlätta en gemensam analys av 
följderna för det finansiella systemet i EU 
av dessa förvaltares utnyttjande av 
hävstång och även gemensamma åtgärder 
för att bemöta eventuella risker.

(15) AIF-förvaltare som i hög grad 
utnyttjar hävstångseffekter i sina 
placeringsstrategier kan under vissa 
förhållanden bidra till att bygga upp 
systemrisker eller marknadsstörningar, och 
särskilda krav bör därför föreskrivas för 
AIF-förvaltare som utnyttjar vissa tekniker 
som kan ge upphov till särskilda risker. 
Nödvändig information för att påvisa, 
övervaka och bemöta sådana risker har inte 
samlats in på ett samordnat sätt inom hela 
gemenskapen och inte vidarebefordrats till 
övriga medlemsstater så att man kunnat 
påvisa möjliga källor till risker för 
stabiliteten på de finansiella marknaderna 
inom gemenskapen. För att råda bot på 
detta bör särskilda krav gälla för 
AIF-förvaltare som genomgående utnyttjar 
en hög grad av hävstångseffekter i sina 
placeringsstrategier. Sådana förvaltare bör 
vara skyldiga att fastställa begränsningar 
för hävstångseffekten för varje AIF-fond 
som man förvaltar och att offentliggöra 
information om sitt utnyttjande av hävstång 
och om källorna till detta. Denna 
information bör sammanställas och 
vidarebefordras till övriga myndigheter 
inom gemenskapen för att underlätta en 
gemensam analys av följderna för det 
finansiella systemet i EU av dessa 
förvaltares utnyttjande av hävstång och 
även gemensamma åtgärder för att bemöta 
eventuella risker. De behöriga 
myndigheterna bör vidarebefordra sådan 
information till Europeiska 
systemriskrådet som inrättats genom 
förordning (EG) nr .../2009 
(ESRB-förordningen) och 
Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten som inrättats 
genom förordning (EG) nr .../2009 
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(ESMA-förordningen) för att användas av 
dessa organ när de fullgör sina uppdrag.

Or. en

Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

16. AIF-förvaltning som bygger på en hög 
grad av utnyttjande av hävstångseffekter 
skulle kunna skada de finansiella 
marknadernas stabilitet och hindra dem 
från att fungera effektivt. Det har ansetts 
nödvändigt att låta kommissionen införa 
gränser för den nivå på hävstångseffekterna 
som AIF-förvaltare får utnyttja, särskilt i 
de fall när de systematiskt i hög grad 
utnyttjar hävstång. När det gäller 
begränsningar av det maximala beloppet 
för hävstången bör man beakta aspekter 
som rör källorna till hävstångseffekterna 
och de strategier som AIF-förvaltaren 
tillämpar. Man bör också beakta den i 
huvudsak dynamiska naturen i 
förvaltningen av hävstångseffekterna hos 
de flesta AIF-förvaltare som utnyttjar 
hävstång i hög grad. I detta avseende skulle 
gränserna för utnyttjandet av hävstång till 
exempel kunna utformas som antingen ett 
tröskelvärde som inte bör överskridas vid 
någon tidpunkt eller en gräns för det 
genomsnittliga utnyttjandet av hävstång 
under en given period (t.ex. en månad eller 
ett kvartal).

(16) AIF-förvaltning som bygger på en hög 
grad av utnyttjande av hävstångseffekter 
skulle kunna skada de finansiella 
marknadernas stabilitet och hindra dem 
från att fungera effektivt. Det har ansetts 
nödvändigt att i exceptionella situationer 
låta kommissionen införa gränser för den 
nivå på hävstångseffekterna som 
AIF-förvaltare får utnyttja, särskilt i de fall 
när de systematiskt i hög grad utnyttjar 
hävstång. När det gäller begränsningar av 
det maximala beloppet för hävstången bör 
man beakta aspekter som rör källorna till 
hävstångseffekterna och de strategier som 
AIF-förvaltaren tillämpar. Man bör också 
beakta den i huvudsak dynamiska naturen i 
förvaltningen av hävstångseffekterna hos 
de flesta AIF-förvaltare som utnyttjar 
hävstång i hög grad. I detta avseende skulle 
gränserna för utnyttjandet av hävstång till 
exempel kunna utformas som antingen ett 
tröskelvärde som inte bör överskridas vid 
någon tidpunkt eller en gräns för det 
genomsnittliga utnyttjandet av hävstång 
under en given period (t.ex. en månad eller 
ett kvartal). Kommissionen bör, när man 
utövar sin befogenhet att fastställa 
gränser för hävstången, ta hänsyn till 
Europeiska systemriskrådets 
överväganden. 

Or. en
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Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) Blankning spelar en viktig roll för 
att finansmarknaderna ska fungera, och 
är en legitim investeringsteknik. Dock 
finns det en oro för att blankning, särskilt 
vid extrema marknadsförhållanden, kan 
bidra till turbulens på marknaden. För att 
minska de potentiellt destabiliserande 
effekterna av blankning bör denna teknik 
därför praktiseras inom ramen för ett 
harmoniserat regelverk.

Or. en

Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

17. Det är nödvändigt att se till att varje 
AIF-förvaltare lämnar sådan information 
till alla företag, över vilka det kan utöva ett 
kontrollerande eller dominerande 
inflytande, att dessa kan bedöma hur detta 
inflytande på kort och medellång sikt 
påverkar deras ekonomiska och sociala 
situation. Därför bör särskilda krav gälla 
för AIF-förvaltare som förvaltar AIF-
fonder som är i stånd att utöva ett
kontrollerande inflytande över ett företag,
börsnoterat eller ej, och särskilt anmäla att 
denna situation föreligger och underrätta 
företaget och alla dess aktieägare om sina 
avsikter i fråga om den kommande 
affärsutvecklingen och andra förändringar 
som planeras med avseende på det 
kontrollerade företaget. För att säkerställa 

(17) Det är nödvändigt att se till att varje 
AIF-förvaltare lämnar sådan information 
till alla företag, över vilka det kan utöva ett 
kontrollerande eller dominerande 
inflytande, att dessa kan bedöma hur detta 
inflytande på kort och medellång sikt 
påverkar deras ekonomiska och sociala 
situation. När AIF-förvaltare förvaltar 
AIF-fonder som är i stånd att utöva 
ett kontrollerande inflytande över en 
emittent vars aktier är upptagna till 
handel på en reglerad marknad ska 
information lämnas i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2004/25/EG av den 21 april 2004 
om uppköpserbjudanden1 och 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2004/109/EG av den 
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överblickbarhet i fråga om det 
kontrollerade företaget bör skärpta 
rapporteringskrav gälla. AIF-fonden i fråga 
bör komplettera sin årsredovisning med 
specifik information beträffande den 
aktuella investeringsformen och det 
kontrollerade företaget.

15 december 2004 om harmonisering av 
insynskraven angående upplysningar om 
emittenter vars värdepapper är upptagna 
till handel på en reglerad marknad2. För 
att lika villkor ska kunna garanteras för 
emittenterna och för ej börsnoterade 
företag i vilka AIF-förvaltare gör 
placeringar, bör kraven i detta direktiv 
följaktligen gälla för AIF-förvaltare som 
förvaltar AIF-fonder som är i stånd att 
utöva ett kontrollerande inflytande över 
en emittent vars aktier är upptagna till 
handel på en reglerad marknad, endast 
om och i den mån som dessa krav går 
längre än redan gällande bestämmelser i 
den gemenskapslagstiftning som omfattar 
emittenter. Därför bör särskilda krav gälla 
för AIF-förvaltare som förvaltar 
AIF-fonder som är i stånd att utöva ett 
kontrollerande inflytande över ett företag 
som inte är börsnoterat, och särskilt 
anmäla att denna situation föreligger och 
underrätta företaget och alla dess 
aktieägare om sina avsikter i fråga om den 
kommande affärsutvecklingen och andra 
förändringar som planeras med avseende 
på det kontrollerade företaget. För att 
säkerställa överblickbarhet i fråga om det 
kontrollerade företaget bör skärpta 
rapporteringskrav gälla. AIF-fonden i fråga 
bör komplettera sin årsredovisning med 
specifik information beträffande den 
aktuella investeringsformen och det 
kontrollerade företaget.
1 EUT L 142, 30.4.2004, s. 12.
2 EUT L 390, 31.12.2004, s. 38.

Or. en

Motivering

Denna princip kompletterar skäl 17a (nytt) och återspeglas i ändringar av artiklarna 26–30.
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Ändringsförslag 15

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17a) Det är nödvändigt att se till att 
portföljbolag inte möter strängare krav än 
andra emittenter eller ej börsnoterade 
företag som blir föremål för privata 
placeringar som görs av andra än 
AIF-förvaltare. 
I detta syfte bör kommissionen senast vid 
ikraftträdandet av detta direktiv se över 
den relevanta bolagslagstiftningen och 
andra relevanta direktiv inom 
finanssektorn, och göra de förändringar 
som behövs i form av lagändringar som 
bör garantera lika villkor för portföljbolag 
och andra företag.

Or. en

Motivering

.

Ändringsförslag 16

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 17b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17b) Detta direktiv bör inte vara för 
betungande för små AIF-fonder som inte 
utgör någon systemrisk och inte hotar 
marknadernas integritet. Ett av 
instrumenten för att uppnå detta mål är 
en korrekt tillämpning av 
proportionalitetsprincipen. Den principen 
bör gälla både de krav som ställs på 
AIF-förvaltare, AIF-fonder, 
förvaringsinstitut och värderingsorgan 
samt tillsynsmyndigheternas verksamhet. 
Alla åtgärder i detta direktiv, inklusive 
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genomförandebestämmelserna, bör 
således genomsyras av 
proportionalitetsprincipen, för att 
återspegla affärsverksamhetens art, 
omfattning och komplexitet.

Or. en

Motivering

Definitionen av proportionaliteten är tagen (med anpassningar) från direktivet Solvens II.

Ändringsförslag 17

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

19. AIF-förvaltare bör också kunna 
marknadsföra AIF-fonder med hemvist i 
tredjeländer till professionella investerare 
både i sina hemmedlemsstater och i andra 
medlemsstater. För utövandet av denna 
rättighet bör det krävas 
notifieringsförfaranden samt att det 
föreligger ett skatteavtal med tredjelandet 
i fråga som garanterar ett effektivt utbyte 
av information med skattemyndigheterna 
i de länder där EU-investerarna har 
hemvist. Eftersom dessa AIF-fonder och 
de tredjeländer i vilka de har hemvist 
måste uppfylla ytterligare krav, av vilka 
några först måste fastställas genom 
genomförandebestämmelser, bör 
rättigheterna enligt detta direktiv att 
marknadsföra AIF-fonder med hemvist i 
tredjeländer till professionella investerare 
inte börja gälla förrän tre år efter 
tidsfristen för införlivandet. Under 
övergångstiden får medlemsstaterna 
tillåta, eller fortsätta att tillåta, 
AIF-förvaltare att marknadsföra AIF-
fonder med hemvist i tredjeländer inom 
sina respektive territorier i enlighet med 
den nationella lagstiftningen. AIF-
förvaltarna får dock inte under denna 

(19) Varje europeisk placerare bör vara 
fri att på eget initiativ göra placeringar i 
fonder i tredjeländer, i enlighet med de 
gällande nationella reglerna för privata 
placeringar. I sådana fall bör dock insyn i 
fonden och en effektiv övervakning av 
potentiella systemrisker garanteras. Om 
AIF-förvaltaren har sin hemvist i ett 
tredjeland bör därför den behöriga 
myndigheten i den medlemsstat där 
AIF-fonden i fråga marknadsförs ha en 
överenskommelse om samarbete och 
informationsutbyte om systemrisker med 
den behöriga myndigheten i detta 
tredjeland. För att fullborda den inre 
marknaden bör dessutom AIF-fonder som 
har sin hemvist i Europa och förvaltas av 
en Europabaserad AIF-förvaltare få 
utnyttja ett marknadsföringstillstånd 
enligt detta direktiv. På samma sätt som 
fondföretagen kan dra nytta av sitt 
fondföretagsvarumärke bör en AIF-fond 
med hemvist i gemenskapen kunna dra 
nytta av ett sådant europeiskt varumärke 
som erbjuder placerarna de standarder 
som föreskrivs i detta direktiv, och som 
förstärks av kravet att förvaringsinstitutet 
och AIF-fonden ska ha sin hemvist i 



PR\796533SV.doc 19/85 PE430.709v01-00

SV

treårsperiod marknadsföra sådana AIF-
fonder till professionella investerare i 
andra medlemsstater med stöd av 
rättigheterna enligt detta direktiv.

samma medlemsstat. Dessa bestämmelser 
får inte kringgås genom master/feeder-
strukturer. När en AIF-feederfond 
placerar i en masterfond som inte kan 
utnyttja ett europeiskt 
marknadsföringstillstånd enligt detta 
direktiv, bör därför inte heller denna 
AIF-feederfond få utnyttja det europeiska 
marknadsföringstillståndet.  Inte heller 
dessa bestämmelser får kringgås genom 
strukturer med fonder av fonder. När 
sådana AIF-fonder placerar mer än 
30 procent i AIF-fonder som inte kan 
utnyttja det europeiska 
marknadsföringstillståndet bör därför inte 
heller sådana AIF-fonder av fonder få 
utnyttja det europeiska 
marknadsföringstillståndet.

Or. en

Ändringsförslag 18

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

20. Det är lämpligt att tillåta AIF-förvaltare 
att delegera administrativa uppgifter till en 
enhet som är etablerad i ett tredjeland 
förutsatt att nödvändiga garantier finns. På 
motsvarande sätt får ett förvaringsinstitut 
delegera sina förvaringsuppgifter 
beträffande en AIF-fond med hemvist i ett 
tredjeland till ett förvaringsinstitut som är 
etablerat i det tredjelandet, förutsatt att 
lagstiftningen i det tredjelandet garanterar 
en nivå på skyddet av investerarnas 
intressen som är likvärdig med 
förhållandena i EU. Under vissa 
förhållanden bör det också vara möjligt för 
AIF-förvaltare att utse ett oberoende 
värderingsorgan som är etablerat i ett 
tredjeland.

(20) Det är lämpligt att tillåta 
AIF-förvaltare att delegera administrativa 
uppgifter till en enhet som är etablerad i ett 
tredjeland förutsatt att nödvändiga 
garantier finns. På motsvarande sätt får ett 
förvaringsinstitut delegera vissa av sina 
förvaringsuppgifter beträffande en 
AIF-fond med hemvist i ett tredjeland till 
ett förvaringsinstitut som är etablerat i det 
tredjelandet, förutsatt att lagstiftningen i 
det tredjelandet garanterar en nivå på 
skyddet av investerarnas intressen som är 
likvärdig med förhållandena i EU. Under 
vissa förhållanden bör det också vara 
möjligt för AIF-förvaltare att utse ett 
oberoende värderingsorgan som är 
etablerat i ett tredjeland.
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Or. en

Ändringsförslag 19

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

21. Förutsatt att ett tredjeland har ett 
likvärdigt regelverk och att AIF-förvaltare 
som är etablerade inom EU har effektivt 
tillträde till marknaden i det tredjelandet 
bör medlemsstaterna tre år efter utgången 
av tidsfristen för införlivandet av 
direktivet kunna börja auktorisera AIF-
förvaltare i enlighet med bestämmelserna 
i detta direktiv utan att kräva att de ska ha 
ett registrerat kontor inom EU. Denna 
övergångsperiod införs av hänsyn till 
AIF-förvaltarna och tredjeländerna i 
fråga måste uppfylla ytterligare krav, av 
vilka några först måste fastställas genom 
genomförandebestämmelser.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 20

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

27. Kommissionen bör särskilt ges 
befogenhet att anta de åtgärder som är 
nödvändiga för genomförandet av detta 
direktiv. I detta avseende bör 
kommissionen kunna anta beslut om 
fastställande av de förfaranden som ska 
krävas för att AIF-förvaltare som förvaltar 
AIF-portföljer med tillgångar som inte 
överstiger tröskelvärdet i direktivet ska få 
utöva sin rätt att behandlas som AIF-
förvaltare enligt detta direktiv. Dessa 

(27) Kommissionen bör särskilt ges 
befogenhet att anta de åtgärder som är 
nödvändiga för genomförandet av detta 
direktiv. I detta avseende bör 
kommissionen kunna anta beslut om 
fastställande av de förfaranden som ska 
krävas för att AIF-förvaltare som förvaltar 
AIF-portföljer med tillgångar som inte 
överstiger tröskelvärdet i direktivet ska få 
utöva sin rätt att behandlas som AIF-
förvaltare enligt detta direktiv. Dessa 
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beslut är även avsedda att specificera de 
kriterier som de behöriga myndigheterna 
ska tillämpa vid sin bedömning av om AIF-
förvaltare har uppfyllt sina skyldigheter i 
fråga om genomförandet av verksamheten, 
vilka slag av intressekonflikter AIF-
förvaltarna måste identifiera och de rimliga 
åtgärder som AIF-förvaltare ska förväntas 
vidta beträffande sina interna och 
organisatoriska rutiner för att identifiera, 
förhindra, hantera och offentliggöra 
intressekonflikter. Besluten avses också 
närmare ange vilka riskhanteringskrav som 
ska gälla för AIF-förvaltarna i proportion 
till de risker som de utsätter sig för på 
grund av de AIF-fonder de förvaltar samt 
de åtgärder som krävs för att göra det 
möjligt för AIF-förvaltare att hantera de 
särskilda riskerna i samband med 
blankningstransaktioner samt eventuella 
restriktioner som kan krävas för att skydda 
AIF-fonder från otillbörliga 
riskexponeringar. De ska närmare definiera 
kraven på likviditetshanteringen i detta 
direktiv, och särskilt minimikraven på AIF-
fondernas likviditet. De har utformats för 
att närmare specificera de krav som 
originatorer av värdepapperiserings-
instrument måste uppfylla för att AIF-
förvaltare ska tillåtas placera i sådana 
instrument som emitterats efter den 1 
januari 2011. De är väl utformade för att 
specificera de krav som AIF-förvaltare 
måste uppfylla när de placerar i sådana 
värdepapperiseringsinstrument. De har 
utformats för att ange de närmare 
kriterierna för att ett värderingsorgan ska 
anses vara oberoende enligt detta direktiv. 
Det kommer att anges närmare villkor för 
att delegering av AIF-förvaltarnas 
funktioner ska kunna godkännas och för
vilka förhållanden som ska leda till att en 
förvaltare inte längre ska betraktas som 
förvaltare av en AIF-fond om delegering 
skett i alltför stor utsträckning. Innehåll 
och format för de årsredovisningar som 
AIF-förvaltarna måste tillhandahålla för 
varje AIF-fond som de förvaltar kommer 

beslut är även avsedda att specificera de 
kriterier som de behöriga myndigheterna 
ska tillämpa vid sin bedömning av om AIF-
förvaltare har uppfyllt sina skyldigheter i 
fråga om genomförandet av verksamheten, 
vilka slag av intressekonflikter AIF-
förvaltarna måste identifiera och de rimliga 
åtgärder som AIF-förvaltare ska förväntas 
vidta beträffande sina interna och 
organisatoriska rutiner för att identifiera, 
förhindra, hantera och offentliggöra 
intressekonflikter. Besluten avses också 
närmare ange vilka riskhanteringskrav som 
ska gälla för AIF-förvaltarna i proportion 
till de risker som de utsätter sig för på 
grund av de AIF-fonder de förvaltar samt 
de åtgärder som krävs för att göra det 
möjligt för AIF-förvaltare att hantera de 
särskilda riskerna i samband med 
blankningstransaktioner samt eventuella 
restriktioner som kan krävas för att skydda 
AIF-fonder från otillbörliga 
riskexponeringar. De ska närmare definiera 
kraven på likviditetshanteringen i detta 
direktiv, och särskilt minimikraven på AIF-
fondernas likviditet. De har utformats för 
att närmare specificera de krav som 
originatorer av 
värdepapperiseringsinstrument måste 
uppfylla för att AIF-förvaltare ska tillåtas 
placera i sådana instrument som emitterats 
efter den 1 januari 2011. De är väl 
utformade för att specificera de krav som 
AIF-förvaltare måste uppfylla när de 
placerar i sådana 
värdepapperiseringsinstrument. De har 
utformats för att ange vilka förhållanden 
som ska leda till att en förvaltare inte 
längre ska betraktas som förvaltare av en 
AIF-fond om delegering skett i alltför stor 
utsträckning. Innehåll och format för de 
årsredovisningar som AIF-förvaltarna 
måste tillhandahålla för varje AIF-fond 
som de förvaltar kommer att specificeras, 
och AIF-förvaltarnas skyldigheter i fråga 
om offentliggörande av information till 
investerare och kraven på deras 
rapportering till de behöriga 
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att specificeras, och AIF-förvaltarnas 
skyldigheter i fråga om offentliggörande av 
information till investerare och kraven på 
deras rapportering till de behöriga 
myndigheterna kommer att anges närmare 
tillsammans med de tidsintervall som inte 
får överskridas mellan offentliggörandena. 
Kraven på information från AIF-
förvaltarna om hävstång och tidsintervallen 
för rapporteringen till de behöriga 
myndigheterna och informationen till 
investerarna kommer att anges. De är 
avsedda att ange gränser för den nivå på 
hävstångseffekter som AIF-förvaltare får 
utnyttja när de förvaltar AIF-fonder. Det 
närmare innehållet i den information som 
det krävs att AIF-förvaltarna ska lämna till
emittenter och onoterade företag och 
dessas respektive aktieägare samt till 
arbetstagarrepresentanterna när de 
förvärvar ett kontrollerande inflytande i 
dessa emittenter och onoterade företag, 
inbegripet innehållet i den information som 
ska lämnas i årsredovisningen för den AIF-
fond de förvaltar, kommer att redovisas 
liksom formerna för överlämnandet av 
informationen. De slag av begränsningar 
eller villkor som kan införas för 
marknadsföringen av AIF-fonder till 
professionella investerare I AIF-
förvaltarens hemmedlemsstat kommer att 
anges närmare. Allmänna kriterier kommer 
att anges för bedömningen av likvärdighet 
beträffande värderingsstandarderna i 
tredjeländer, om värderingsorganet är 
etablerat i ett tredjeland, beträffande 
tredjeländers lagstiftning om 
förvaringsinstitut samt, i samband med 
auktorisation av AIF-förvaltare som är 
etablerade i tredjeländer, beträffande 
stabilitetskraven i lagstiftningen och den 
fortlöpande tillsynen i de länderna. Vidare 
kommer allmänna kriterier att anges för 
bedömningen av huruvida tredjeländer 
ger AIF-förvaltare från EU effektivt 
marknadstillträde som är jämförbart med 
det som EU ger AIF-förvaltare från 
tredjeländer. Formerna, innehållet och 

myndigheterna kommer att anges närmare 
tillsammans med de tidsintervall som inte 
får överskridas mellan offentliggörandena. 
Kraven på information från AIF-
förvaltarna om hävstång och tidsintervallen 
för rapporteringen till de behöriga 
myndigheterna och informationen till 
investerarna kommer att anges. De är 
avsedda att ange gränser för den nivå på 
hävstångseffekter som AIF-förvaltare får 
utnyttja när de förvaltar AIF-fonder. Det 
närmare innehållet i den information som 
det krävs att AIF-förvaltarna ska lämna till 
emittenter och onoterade företag och 
dessas respektive aktieägare samt till 
arbetstagarrepresentanterna när de 
förvärvar ett kontrollerande inflytande i 
dessa emittenter och onoterade företag, 
inbegripet innehållet i den information som 
ska lämnas i årsredovisningen för den AIF-
fond de förvaltar, kommer att redovisas 
liksom formerna för överlämnandet av 
informationen. De slag av begränsningar 
eller villkor som kan införas för 
marknadsföringen av AIF-fonder till 
professionella investerare I AIF-
förvaltarens hemmedlemsstat kommer att 
anges närmare. Allmänna kriterier kommer 
att anges för bedömningen av likvärdighet
beträffande värderingsstandarderna i 
tredjeländer, om värderingsorganet är 
etablerat i ett tredjeland, beträffande 
tredjeländers lagstiftning om 
förvaringsinstitut samt, i samband med 
auktorisation av AIF-förvaltare som är 
etablerade i tredjeländer, beträffande 
stabilitetskraven i lagstiftningen och den 
fortlöpande tillsynen i de länderna. 
Formerna, innehållet och frekvensen vid 
informationsutbytet mellan de behöriga 
myndigheterna i AIF-förvaltarens 
hemmedlemsstat och andra behöriga 
myndigheter i de fall då en AIF-förvaltare 
enskilt eller kollektivt tillsammans med 
andra AIF-förvaltare kan komma att 
påverka stabiliteten hos finansiella institut 
som är av betydelse för det finansiella 
systemet och hindra marknaderna från att 
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frekvensen vid informationsutbytet mellan 
de behöriga myndigheterna i AIF-
förvaltarens hemmedlemsstat och andra 
behöriga myndigheter i de fall då en AIF-
förvaltare enskilt eller kollektivt 
tillsammans med andra AIF-förvaltare kan 
komma att påverka stabiliteten hos 
finansiella institut som är av betydelse för 
det finansiella systemet och hindra 
marknaderna från att fungerra korrekt 
kommer att anges närmare. Förfarandena 
för kontroller på plats och utredningar 
kommer att redovisas.

fungera korrekt kommer att anges närmare. 
Förfarandena för kontroller på plats och 
utredningar kommer att redovisas.

Or. en

Ändringsförslag 21

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

28. Eftersom dessa åtgärder har en allmän 
räckvidd och avser att ändra icke 
väsentliga delar i detta direktiv genom att 
komplettera det med nya icke väsentliga 
delar, måste de antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel 5a i beslut 1999/468/EG. Åtgärder 
av annat slag bör omfattas av det 
föreskrivande förfarandet i artikel 5 i 
samma beslut. Åtgärderna är avsedda att 
bekräfta att värderingsstandarderna för 
fonder i ett visst tredjeland är likvärdiga 
med dem som tillämpas inom EU i de fall 
då värderingsorganet är etablerat i ett 
tredjeland, att lagstiftningen om 
förvaringsinstitut i ett visst tredjeland är 
likvärdig med detta direktiv och att 
lagstiftningen om stabilitetskrav och den 
fortlöpande tillsynen i ett visst tredjeland är 
likvärdig med detta direktiv. De kommer 
att ange huruvida vissa tredjeländer ger 
AIF-förvaltare från EU effektivt 
marknadstillträde som är jämförbart med 

(28) Eftersom dessa åtgärder har en allmän 
räckvidd och avser att ändra icke 
väsentliga delar i detta direktiv genom att 
komplettera det med nya icke väsentliga 
delar, måste de antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel 5a i beslut 1999/468/EG. Åtgärder 
av annat slag bör omfattas av det 
föreskrivande förfarandet i artikel 5 i 
samma beslut. Åtgärderna är avsedda att 
bekräfta att värderingsstandarderna för 
fonder i ett visst tredjeland är likvärdiga 
med dem som tillämpas inom EU i de fall 
då värderingsorganet är etablerat i ett 
tredjeland, att lagstiftningen om 
förvaringsinstitut i ett visst tredjeland är 
likvärdig med detta direktiv och att 
lagstiftningen om stabilitetskrav och den 
fortlöpande tillsynen av AIF-förvaltare i ett 
visst tredjeland är likvärdig med detta 
direktiv. Mallar för anmälningar och intyg 
kommer att lämnas och förfarandet för
informationsutbyte mellan de behöriga 
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det som EU ger AIF-förvaltare från 
tredjeländer. Mallar för anmälningar och 
intyg kommer att lämnas och förfarandet 
för informationsutbyte mellan de behöriga 
myndigheterna kommer att beskrivas 
närmare.

myndigheterna kommer att beskrivas 
närmare.

Or. en

Ändringsförslag 22

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 23

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När den lag enligt vilken AIF-fonden är 
uppbyggd kräver att det ska finnas en 
styrelse eller något annat styrande organ, 
och AIF-fonden utser en enhet som ska 
utföra de huvudsakliga 
förvaltningsuppgifterna, ska denna enhet 
anses som AIF-förvaltare enligt detta 
direktiv.

Or. en
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Motivering

 En definition av AIF-förvaltare för detta direktiv, i termer av olika förvaltningsstrukturer. 

Ändringsförslag 24

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 25

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 26

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 27

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 28

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår
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tjänstepensionsinstitut,

Or. en

Ändringsförslag 29

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) institut som omfattas av rådets första 
direktiv 73/239/EEG av den 24 juli 1973 
om samordning av lagar och andra 
författningar angående rätten att etablera 
och driva verksamhet med annan direkt 
försäkring än livförsäkring , 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2002/83/EG av den 
5 november 2002 om livförsäkring och 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2005/68/EG av den 
16 november 2005 om återförsäkring och 
om ändring av rådets direktiv 73/239/EEG 
och 92/49/EEG samt direktiven 98/78/EG 
och 2002/83/EG, och

utgår

Or. en

Ändringsförslag 30

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) kreditinstitut, tjänstepensionsinstitut, 
försäkrings- och återförsäkringsföretag 
eller varje annan AIF-förvaltare, i den 
mån som de gör placeringar endast på 
egna vägnar,

Or. en
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Ändringsförslag 31

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) institutioner som är verksamma över 
nationsgränserna, som Världsbanken, IMF, 
ECB, EIB och EIF och även andra 
nationsövergripande institutioner och 
liknande internationella organisationer, i de 
fall då dessa institutioner eller 
organisationer förvaltaren eller flera AIF-
fonder.

g) institutioner som är verksamma över 
nationsgränserna, som Världsbanken, IMF, 
ECB, EIB och EIF och även andra 
nationsövergripande institutioner och 
liknande internationella organisationer, i de 
fall då dessa institutioner eller 
organisationer förvaltaren eller flera AIF-
fonder, förutsatt att dessa fonder agerar i 
allmänhetens intresse.

Or. en

Ändringsförslag 32

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) centralbanker.

Or. en

Ändringsförslag 33

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår



PR\796533SV.doc 29/85 PE430.709v01-00

SV

Or. en

Motivering

Ändringsförslag 34

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

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

Or. en

Ändringsförslag 35

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

b) förvaltare av alternativa 
investeringsfonder (AIF-förvaltare): fysisk 
person vars verksamhet består i förvaltning 
av en eller flera AIF-fonder och som är 
ansvarig för denna verksamhet.

Or. en
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Ändringsförslag 36

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 37

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

d) förvaltningstjänster: de funktioner som 
beskrivs i bilagan.

Or. en

Motivering

Denna bilaga är UCITS VI.

Ändringsförslag 38

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

e) marknadsföring: ett allmänt erbjudande 
eller allmän placering, på initiativ av en 
AIFM-förvaltare eller en mellanhand som 
ansvarar för distributionen, av andelar 
eller aktier i en AIF-fond till respektive hos 
investerare med hemvist inom 
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görs. gemenskapen.

Or. en

Ändringsförslag 39

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

na) ej börsnoterat företag: företag med 
hemvist inom gemenskapen vars aktier 
inte är upptagna till handel på en reglerad 
marknad enligt artikel 4.1.14 i direktiv 
2004/39/EG.

Or. en

Motivering

Direktiv 2004/39/EG = MiFID. Definitionen av ej börsnoterat företag är tagen från rådets 
text.

Ändringsförslag 40

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

oa) förvaring: kontroll över eller innehav 
av tillgångar på ägarens vägnar, som 
depåhållare eller förvaringsinstitut.

Or. en

Motivering

.
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Ändringsförslag 41

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ob) förvaringsinstitut: institut som 
anförtrotts de uppgifter som anges i 
artikel 17. 

Or. en

Motivering

Definitionen av förvaringsinstitut kommer från UCITS IV.

Ändringsförslag 42

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

oc) kapitalbas: kapitalbas enligt vad som 
avses i avdelning V kapitel 2 avsnitt 1 
i direktiv 2006/48/EG.

Or. en

Motivering

Definitionen av kapitalbas kommer från UCITS IV, och är en koppling till CRD (direktivet om 
kapitalkrav för bankerna).

Ändringsförslag 43

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

od) prime brooker: bank eller 
kontrollerad fondhandlare som erbjuder 
bl.a. fondmäklartjänster, finansiering, 
clearing och avveckling, 
förvaringstjänster, riskhantering och
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verksamhetsstöd, konsulttjänster och 
utredningar.

Or. en

Motivering

Se ECB:s rapport 2005, sid. 18.

Ändringsförslag 44

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En medlemsstat ska kräva att en AIF-
förvaltare som är auktoriserad på dess 
territorium alltid uppfyller de villkor för 
ursprunglig auktorisation som föreskrivs i 
detta direktiv.

Or. en

Motivering

Inspirerat av MIFID Artikel 16.1.

Ändringsförslag 45

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En AIF-förvaltare får inneha auktorisation 
enligt detta direktiv och samtidigt vara 
auktoriserad som förvaltnings- eller 
värdepappersföretag enligt 
direktiv 2009/…/EG –
[fondföretagsdirektivet]

Om AIF-förvaltaren innehar auktorisation 
enligt detta direktiv eller ett förvaltnings-
eller värdepappersföretag innehar 
auktorisation enligt direktiv 2009/65/EG, 
ska de behöriga myndigheterna 
auktorisera denna AIF-förvaltare enligt 
direktiv 2009/65/EG eller ett förvaltnings-
eller värdepappersföretag enligt detta 
direktiv, under förutsättning att de 
uppfyller ytterligare relevanta krav för 
auktorisation.
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För detta syfte ska de behöriga 
myndigheterna begära endast sådan 
information som inte har lämnats för den 
ursprungliga auktorisationen, förutsatt att 
denna information fortfarande är aktuell.

Or. en

Ändringsförslag 46

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 5 – stycke 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) information om hemvisten för de 
underliggande fonderna, när sådana AIF-
fonder är fonder av fonder.

Or. en

Ändringsförslag 47

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 5 – stycke 1 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

cb) information om hemvisten för 
masterfonden.

Or. en

Ändringsförslag 48

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 6 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. De behöriga myndigheterna ska 
underrätta de sökande ska inom två 
månader efter det att en fullständig 

4. De behöriga myndigheterna ska 
underrätta de sökande ska inom tre 
månader efter det att en fullständig 
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ansökan har lämnats in om huruvida 
auktorisation har beviljats eller inte.

ansökan har lämnats in om huruvida 
auktorisation har beviljats eller inte. Om de 
behöriga myndigheterna inte informerar 
de sökande, ska ett sådant uteblivet svar 
vara liktydigt med avslag av 
auktorisationen utan motivering.

Or. en

Ändringsförslag 49

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 6 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. AIF-fonder får förvaltas endast av 
AIF-förvaltare.

Or. en

Ändringsförslag 50

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 9 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. AIF-förvaltare ska se till att 
ersättningsbestämmelserna stämmer 
överens med de regler som gäller för 
kreditinstitut och värdepappersföretag. 

Or. en

Ändringsförslag 51

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 10 – punkt 1 – stycke 2a–2c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

AIF-förvaltaren ska utarbeta och införa 
en sund ersättningspolicy och 
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ersättningspraxis som stämmer överens 
med en effektiv riskhantering, motarbetar 
kortsiktiga vinstmotiv och ligger i linje 
med AIF-förvaltarens och placerarnas 
affärsmål och långsiktiga intressen.
AIF-förvaltaren ska informera 
medlemsstaternas behöriga myndigheter 
om enskildheterna i fondens policy och 
praxis för ersättningar.
Medlemsstaternas behöriga myndigheter
får reagera och vidta lämpliga korrektiva 
åtgärder för att minska risker som kan 
leda till att en AIF-förvaltare underlåter 
att införa en sund policy och praxis för 
ersättningar.

Or. en

Motivering

Principerna bör ligga i linje med dem som utvecklats av Financial Stability Board (FSB) för 
sund ersättningspraxis (25 september 2009). Statschefernas uttalande efter toppmötet i 
Pittsburgh (24–25 september 2009) stödjer helt och fullt införandet av FSB:s standarder som 
syftar till att koppla ersättningar till långsiktigt värdeskapande i stället för till överdrivet 
risktagande.

Ändringsförslag 52

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 10 – punkt 3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) för att åstadkomma samstämdhet med 
sitt meddelande av den 30 april 2009 som 
åtföljde kommissionens rekommendation 
som kompletterade rekommendationerna 
2004/913/EG och 2005/162/EC 
beträffande ersättningen till ledande 
befattningshavare i börsnoterade bolag 
och kommissionens rekommendation om 
ersättningspolicy inom 
finanstjänstesektorn (KOM(2009)0211), 
gemenskapslagstiftningen om finansiella 
tjänster, statschefernas uttalande efter 
G20-toppmötet i Pittsburgh om 
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ersättningar till direktörer och anställda 
hos AIF-förvaltare samt FSB:s principer 
för sund ersättningspraxis.

Or. en

Motivering

Principerna bör ligga i linje med dem som utvecklats av Financial Stability Board för sund 
ersättningspraxis (25 september 2009).

Ändringsförslag 53

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 11 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. När det gäller AIF-förvaltare som 
genomför blankningstransaktioner för en 
eller flera AIF-fonder ska medlemsstaterna 
säkerställa att dessa tillämpar metoder som 
ger dem tillgång till värdepapperen eller de 
övriga finansiella instrumenten vid den
tidpunkt då de åtagit sig att leverera dem, 
och att de tillämpar riskhanteringsmetoder 
som medger att riskerna i samband med 
leveranser av blankade värdepapper eller 
andra finansiella instrument kan hållas 
under tillräcklig kontroll.

4. När det gäller AIF-förvaltare som 
genomför blankningstransaktioner för en 
eller flera AIF-fonder ska medlemsstaterna 
säkerställa att dessa 

a) tillämpar metoder som ger dem tillgång 
till värdepapperen eller de övriga 
finansiella instrumenten vid den tidpunkt 
då de åtagit sig att leverera dem, 
b) tillämpar riskhanteringsmetoder som 
medger att riskerna i samband med 
leveranser av blankade värdepapper eller 
andra finansiella instrument kan hållas 
under tillräcklig kontroll,

ba) regelbundet ger medlemsstaternas 
behöriga myndigheter information om 
sina viktigaste korta positioner.

Or. en
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Motivering

Bland åtgärderna bör ingå krav på rapportering till de behöriga myndigheterna och 
Europeiska värdepappers och marknadsmyndigheten (ESMA) i samband med systemrisk.

Ändringsförslag 54

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 11 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Varje behörig myndighet ska 
regelbundet ge ESMA sådan information 
som avses i punkt 4 ba. I undantagsfall 
och för att garantera det finansiella 
systemets stabilitet och integritet, får 
ESMA mot bakgrund av denna 
information besluta att begränsa 
blankningen.

Or. en

Ändringsförslag 55

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 11 – punkt 5 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) enskildheterna i den 
rapporteringsrutin som avses i punkt 4 ba.

Or. en

Ändringsförslag 56

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 14 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om värdet på AIF-fondportföljerna under 
förvaltning överstiger 250 miljoner euro 

Om värdet på AIF-fondportföljerna under 
förvaltning överstiger 250 miljoner euro 
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ska AIF-förvaltaren kunna redovisa ett 
kompletterande belopp i kapitalbasen. 
Detta kompletterande belopp i kapitalbasen 
ska motsvara 0,02 % av det belopp med 
vilket värdet av AIF-förvaltarens portföljer 
överstiger 250 miljoner euro.

ska AIF-förvaltaren kunna redovisa ett 
kompletterande belopp i kapitalbasen. 
Detta kompletterande belopp i kapitalbasen 
ska motsvara 0,02 % av det belopp med 
vilket värdet av AIF-förvaltarens portföljer 
överstiger 250 miljoner euro, men 
summan av det startkapital och de 
ytterligare medel som krävs får dock inte 
överstiga 10 miljoner EUR.

Or. en

Motivering

Anpassning till UCITS artikel 7.

Ändringsförslag 57

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 14 – stycke 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Varje AIF-portfölj, för vilken AIF-
förvaltaren har delegerat en eller flera 
funktioner i enlighet med artikel 17.

a) Varje AIF-portfölj, för vilken AIF-
förvaltaren har delegerat en eller flera 
funktioner i enlighet med artikel 18, men 
exklusive portföljer som 
förvaltningsbolaget förvaltar genom 
erhållen delegering.

Or. en

Motivering

Undviker att delegerade fonder räknas dubbelt vid beräkningen av AIF-fondens kapital.

Ändringsförslag 58

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 14 – stycke 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Varje AIF-portfölj vars förvaltning 
delegerats till AIF-förvaltaren.

utgår
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Or. enMotivering

Undviker att delegerade fonder räknas dubbelt vid beräkningen av AIF-fondens kapital.

Ändringsförslag 59

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 14 – stycke 4 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Andra företag för kollektiva 
investeringar (CIS), oavsett om de 
samordnas på gemenskapsnivå eller ej, 
som förvaltas av förvaltningsbolaget, 
inklusive CIS för vilka AIF-förvaltaren 
har delegerat en eller flera funktioner, 
men exklusive CIS som 
förvaltningsbolaget förvaltar genom 
erhållen delegering.

Or. en

Motivering

Anpassning till UCITS artikel 7.

Ändringsförslag 60

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 14 – stycke 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får tillåta AIF-
förvaltare att inte tillhandahålla upp 
till 50 % av den ytterligare kapitalbas som 
avses i andra stycket, om ett kreditinstitut 
eller försäkringsföretag har beviljat dem 
en garanti på samma belopp. 
Kreditinstitutet eller försäkringsföretaget 
ska ha sitt säte i en medlemsstat eller i ett 
tredjeland där det omfattas av 
tillsynsregler som av de behöriga 
myndigheterna anses likvärdiga med dem 
som fastställs i gemenskapslagstiftningen.
Den kapitalbas som krävs i denna artikel 
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ska placeras i likvida tillgångar eller 
tillgångar som enkelt kan omvandlas till 
likvida medel på kort sikt.
AIF-förvaltaren ska ha försäkringsskydd 
mot ansvar till följd av fel eller 
försummelse i verksamheten.  
Anpassningarna av beloppen för denna 
försäkring bör göras med beaktande av de 
anpassningar som har gjorts inom ramen 
för Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2002/92EG av 
den 9 december 2002 om 
försäkringsförmedling1.
___________________

1 EUT L 9, 15.1.2003, s. 3.

Or. en

Motivering

Anpassning till UCITS artikel 7 och till skäl 24 och artikel 67 i MiFID, som tillåter att 
försäkring mot ansvar till följd av fel eller försummelse i verksamheten räknas som kapital. 

Ändringsförslag 61

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 16 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. AIF-förvaltare ska för varje AIF-fond 
som de förvaltar utse ett värderingsorgan 
som är oberoende i förhållande till dem 
och som ska beräkna värdet av de 
tillgångar fonden förvärvar och av aktierna 
och andelarna i fonden.

1. AIF-förvaltare ska för varje AIF-fond 
som de förvaltar utse ett värderingsorgan 
som ska beräkna värdet av de tillgångar 
fonden förvärvar och av aktierna och 
andelarna i fonden.

Or. en
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Ändringsförslag 62

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 16 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. AIF-förvaltaren och 
förvaringsinstitutet är gemensamt 
ansvariga för en korrekt värdering av 
AIF-fondens tillgångar samt för 
beräkningen av fondens NAV-värde. 
Detta ansvar påverkas inte av delegering 
till tredje part.

Or. en

Ändringsförslag 63

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 16 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Denna artikel ska inte tillämpas på 
AIF-fonder som är private equity-fonder.

Or. en

Motivering

En private equity-fond är en fond som placerar i andelar i bolagskapital i företag som inte 
handlas på börsen eller som tas bort från den offentliga handeln som ett resultat av 
placeringen i fråga. Ett rättsligt krav på regelbunden värdering av private equity-fonder är 
olämpligt för deras affärsmodell och deras placerares förväntningar. 

Ändringsförslag 64

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. AIF-förvaltare ska säkerställa att 
värderingsorganen tillämpar lämpliga, 
uppdaterade och konsekventa metoder vid 

2. AIF-förvaltare ska säkerställa att 
värderingsorganen tillämpar lämpliga, 
uppdaterade och konsekventa metoder vid 
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värderingen av tillgångar i AIF-fonder i 
enlighet med gällande 
redovisningsstandarder och –regler, så att 
de redovisade värdena av aktierna eller 
andelarna blir rättvisande.

värderingen av tillgångar i AIF-fonder i 
enlighet med gällande 
redovisningsstandarder och 
redovisningsregler, så att de redovisade 
värdena av aktierna eller andelarna blir 
rättvisande. AIF-förvaltaren ska för varje 
fond se till att oberoende genomsyrar de 
processer som används för att värdera 
tillgångar och för att beräkna fondens 
NAV-värde, liksom att varje part som 
anlitas för att genomföra värderingen är 
oberoende.

Or. en

Motivering

Definitionen av “den kinesiska muren” har tagits från MiFID.

Ändringsförslag 65

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 16 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska anta 
genomförandebestämmelser för att 
ytterligare specificera kriterierna för att ett 
värderingsorgan ska anses vara 
oberoende vid tillämpningen av punkt 1.

4. Kommissionen ska anta 
genomförandebestämmelser för att 
ytterligare specificera vilka vederbörligen 
auktoriserade och övervakade enheter 
som kan vara värderingsorgan enligt detta 
direktiv. I detta syfte ska 
genomförandebestämmelserna innehålla 
detaljerade effektiva organisatoriska och 
administrativa arrangemang för att 
undvika eventuella intressekonflikter som 
kan påverka kundernas intressen negativt. 

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

Or. en
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Ändringsförslag 66

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
AIF-förvaltare utser förvaringsinstitut för 
att i tillämpliga fall utföra följande 
uppgifter:

1. AIF-förvaltare ska för varje AIF-fond de 
förvaltar utse ett enda förvaringsinstitut för 
att i tillämpliga fall utföra följande 
uppgifter:

Or. en

Ändringsförslag 67

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Förvara finansiella instrument som 
tillhör AIF-fonden.

b) Förvara finansiella instrument som 
tillhör AIF-fonden. I detta syfte ska 
förvaringsinstitutet se till att tillgångarna 
redovisas separat genom att öppna 
särskilda konton för varje AIF-fond.

Or. en

Ändringsförslag 68

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Se till att försäljning, emission, 
återköp, inlösen och makulering av 
andelar som sker på uppdrag av en AIF-
fond genomförs i enlighet med tillämplig 
nationell lagstiftning och med 
bestämmelserna för AIF-fonder.

Or. en
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Ändringsförslag 69

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 1 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

cb) Se till att andelarnas värde beräknas i 
enlighet med tillämplig nationell 
lagstiftning och med bestämmelserna för 
AIF-fonder.

Or. en

Ändringsförslag 70

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 1 – led cc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

cc) Verkställa AIF-förvaltarens 
instruktioner, såvida inte dessa strider 
mot tillämplig nationell lagstiftning eller 
mot bestämmelserna för AIF-fonder.

Or. en

Ändringsförslag 71

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 1 – led cd (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

cd) Se till att ersättningar för 
transaktioner som berör en AIF-fonds 
tillgångar inbetalas till fonden inom 
sedvanlig tid.

Or. en
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Ändringsförslag 72

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 1 – led ce (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ce) Se till att en AIF-fonds intäkter 
används i enlighet med tillämplig 
nationell lagstiftning och med 
bestämmelserna för AIF-fonder.

Or. en

Ändringsförslag 73

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Förvaringsinstitut ska vara kreditinstitut 
med stadgeenligt säte inom gemenskapen 
som auktoriserats i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2006/48/EG av den 14 juni 2006 
om rätten att starta och driva verksamhet i 
kreditinstitut (omarbetning).

3. Förvaringsinstitut ska antingen vara 
kreditinstitut med stadgeenligt säte inom 
gemenskapen som auktoriserats i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2006/48/EG av den 14 juni 2006 
om rätten att starta och driva verksamhet i 
kreditinstitut (omarbetning) eller ett 
värdepappersföretag som auktoriserats i 
enlighet med direktiv 2004/39/EG.

Or. en

Ändringsförslag 74

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 3a(ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. När en AIF-fond som förvaltas av en 
auktoriserad AIF-förvaltare har sin 
hemvist i gemenskapen ska 
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förvaringsinstitutet ha sitt stadgeenliga 
säte i den medlemsstatt där AIF-fonden 
har sin hemvist.

Or. en

Ändringsförslag 75

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

  3b. När en AIF-fond som förvaltas av en 
auktoriserad AIF-förvaltare har sin 
hemvist i ett tredjeland ska 
förvaringsinstitutet ha sitt stadgeenliga 
säte i gemenskapen, utom när följande 
villkor är uppfyllda:
a) De behöriga myndigheterna i 
hemmedlemsstaten och i det tredjeland 
där AIF-fonden har sin hemvist har 
tecknat avtal om samarbete och 
informationsutbyte.
b) Tredjelandet där AIF-fonden har sin 
hemvist omfattas av ett beslut enligt 
punkt 3d, enligt vilket förvaringsinstitut 
med hemvist i det landet omfattas av 
effektiv reglering och tillsyn i 
stabilitetsavseende som är likvärdig med 
bestämmelserna i 
gemenskapslagstiftningen.
c) Tredjelandet omfattas av ett beslut 
enligt punkt 3d, i vilket det anges att dess 
normer för att förhindra penningtvätt och 
finansiering av terrorism är likvärdiga 
med bestämmelserna i 
gemenskapslagstiftningen.
d) Hemmedlemsstaten och det tredjeland 
där AIF-fonden har sin hemvist har 
tecknat avtal vilket fullt ut uppfyller 
normerna i OECD:s modellavtal för 
skatter på inkomst och förmögenhet och 
säkerställer ett effektivt 
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informationsutbyte i skatteärenden.

Or. en

Motivering

Del av artikel 38 i kommissionens förslag.

Ändringsförslag 76

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 3c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3c. Kommissionen ska anta 
genomförandebestämmelser för att 
specificera kriterierna för bedömning av 
den likvärdighet hos tredjeländers 
reglering, tillsyn och standarder i 
stabilitetsavseende som avses i punkt 3b.
Dessa åtgärder, som är avsedda att ändra 
icke-väsentliga delar av detta direktiv 
genom att komplettera det, ska antas 
enligt det föreskrivande förfarande med 
kontroll som avses i artikel 49.3.

Or. en

Motivering

Del av artikel 38 i kommissionens förslag.

Ändringsförslag 77

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 3d (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3d. Med stöd av de kriterier som avses i 
punkt 3c ska kommissionen, enligt det 
förfarande som avses i artikel 49.2, anta 
genomförandebestämmelser i vilka det 
fastställs att ett tredjelands reglering, 
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tillsyn och standarder i stabilitetsavseende 
avseende förvaringsinstitut ska vara 
likvärdiga med detta direktiv, och att 
normer för att förhindra penningtvätt och 
finansiering av terrorism ska vara 
likvärdiga med bestämmelserna i 
gemenskapslagstiftningen.  

Or. en

Motivering

Del av artikel 38 i kommissionens förslag.

Ändringsförslag 78

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Förvaringsinstitut får delegera uppgifter 
till andra förvaringsinstitut.

4. Förvaringsinstitut får delegera uppgifter, 
utom sådana funktioner som innebär 
övervakning och tillsyn över deras 
underförvaringsinstitut. 
Förvaringsinstitut får inte delegera sina 
funktioner i så stor utsträckning att de 
blir brevlådeföretag.

Or. en

Ändringsförslag 79

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Förvaringsinstitut ska gentemot AIF-
förvaltaren och investerarna i AIF-fonden 
vara ansvariga för förluster som dessa 
åsamkas till följd av att förvaringsinstitutet 
brustit i fullgörandet av sina skyldigheter.

5. Förvaringsinstitut ska gentemot AIF-
förvaltaren och investerarna i AIF-fonden 
vara ansvariga för förluster som dessa 
åsamkas till följd av att förvaringsinstitutet 
oförsvarligt brustit i fullgörandet av sina 
skyldigheter eller fullgjort dem på 
felaktigt sätt.
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Or. en

Ändringsförslag 80

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Förvaringsinstitutets 
ansvarsskyldighet gentemot AIF-
förvaltaren och placerarna påverkas inte 
av att institutet väljer att delegera en del 
av sina uppgifter till en auktoriserad 
tredje part, t.ex. ett 
underförvaringsinstitut, en 
underförvaltare eller en prime broker.
Om finansiella instrument som anförtrotts 
förvaringsinstitutet förkommer, är 
förvaringsinstitutets främsta skyldighet, 
oberoende av nationell lagstiftning, att 
utan dröjsmål återlämna tillgången till 
AIF-fonden.

Or. en

Ändringsförslag 81

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 5b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5b. När ett förvaringsinstitut enligt 
lagstiftningen i det land där AIF-
förvaltaren gör placeringar för AIF-
fonden hindras att utöva sin 
förvaringsfunktion, får dess ansvar 
gentemot AIF-förvaltaren och placerarna 
överföras till en auktoriserad tredje part 
som har anförtrotts förvaringsuppgiften. 
Denna överföring ska dokumenteras 
genom ett kontrakt mellan AIF-
förvaltaren, förvaringsinstitutet, den 
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tredje parten och placeraren.

Om finansiella instrument förkommer då 
det finns ett förvaringskontrakt som 
tillåter överföring och återanvändning av 
tillgångar, ska tidsfristen för 
återlämnande vara i enlighet med 
villkoren i kontraktet.

Or. en

Ändringsförslag 82

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 5c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5c. När ett tredjeland är föremål för de 
beslut som tas enligt punkt 3d, krävs inte 
något sådant kontrakt som avses i 
punkt 5b. 

Or. en

Ändringsförslag 83

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 18 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. AIF-förvaltare som avser att till tredje 
parter delegera uppgifter att för deras 
räkning utföra en eller flera av sina 
funktioner ska för varje sådan delegering 
begära godkännande i förhand från de 
behöriga myndigheterna i 
hemmedlemsstaten.

1. AIF-förvaltare som avser att till tredje 
parter delegera uppgifter att för deras 
räkning utföra en eller flera av sina 
funktioner ska för varje sådan delegering i 
förväg informera de behöriga 
myndigheterna i hemmedlemsstaten. De 
behöriga myndigheterna får inom en 
månad avslå sådan delegering.

Or. en



PE430.709v01-00 52/85 PR\796533SV.doc

SV

Ändringsförslag 84

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 18 – punkt 1 – stycke 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Om delegeringen avser 
portföljförvaltningen eller riskhanteringen 
ska även den tredje parten ha auktorisation 
som AIF-förvaltare för förvaltning av AIF-
fonder av samma kategori.

b) Om delegeringen avser 
portföljförvaltningen, riskhanteringen eller 
likviditetsförvaltningen ska även den 
tredje parten ha auktorisation som AIF-
förvaltare för förvaltning av AIF-fonder av 
samma kategori.

Or. en

Ändringsförslag 85

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 18 – punkt 1 – stycke 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) AIF-förvaltaren ska informera 
placerarna om vilka funktioner som har 
delegerats och till vem.

Or. en

Ändringsförslag 86

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 18 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

AIF-förvaltaren ska när som helst kunna 
ge ytterligare instruktioner till det företag 
till vilket funktionerna är delegerade, och 
ska kunna dra in mandatet med 
omedelbar verkan när ett sådant 
tillbakadragande är i placerarnas intresse. 

Or. en
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Ändringsförslag 87

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. AIF-förvaltares ansvar ska under inga 
omständigheter påverkas av att de 
delegerat funktioner till tredje part, och de 
får inte heller delegera funktioner i en 
sådan omfattning att de inte längre faktiskt 
kan anses själva fungera som förvaltare av 
AIF-fonder.

2. AIF-förvaltares ansvar ska under inga 
omständigheter påverkas av att de 
delegerat funktioner till tredje part, och de 
får inte heller delegera funktioner i en 
sådan omfattning att de inte längre faktiskt 
kan anses själva fungera som förvaltare av 
AIF-fonder och i så stor utsträckning att 
de blir brevlådeföretag.

Or. en

Ändringsförslag 88

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 18 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska anta 
genomförandebestämmelser för att 
närmare ange

utgår

a) villkoren för att godkänna delegering, 
och
b) de omständigheter under vilka en 
förvaltare inte längre kan betraktas som 
förvaltare av en AIF-fond i enlighet med 
punkt 2.
Dessa åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar i detta direktiv genom att 
komplettera det, ska antas i enlighet med 
det föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel 49.3.

Or. en
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Ändringsförslag 89

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 19 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Ersättningsbelopp, uppdelade på fasta 
och variabla ersättningar, som AIF-
förvaltaren och, i förekommande fall 
AIF-fonden, betalar ut.

Or. en

Ändringsförslag 90

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 20 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Information om hemvisten för de 
underliggande fonderna, när sådana AIF-
fonder är fonder av fonder.

Or. en

Ändringsförslag 91

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 20 – punkt 1 – led ab (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ab) Information om hemvisten för 
eventuella masterfonder.

Or. en
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Ändringsförslag 92

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. AIF-förvaltare ska regelbundet 
rapportera till de behöriga myndigheterna i 
sina hemmedlemsstater på vilka marknader 
och i vilka instrument de huvudsakligen 
bedriver handel för de AIF-fonder de 
förvaltar.

1. AIF-förvaltare ska regelbundet 
rapportera till de behöriga myndigheterna i 
sina hemmedlemsstater på vilka marknader 
och i vilka instrument de huvudsakligen 
bedriver handel för var och en de AIF-
fonder de förvaltar.

De ska lämna sammanställd information 
om de huvudsakliga instrument som de 
handlar med, de marknader där de är 
medlemmar eller bedriver aktiv handel och 
om de huvudsakliga exponeringarna största 
koncentrationerna av dessa för var och en 
av de AIF-fonder som de förvaltar.

De ska lämna information om de 
huvudsakliga instrument som de handlar 
med, de marknader där de är medlemmar 
eller bedriver aktiv handel och om de 
huvudsakliga exponeringarna största 
koncentrationerna av dessa för var och en 
av de AIF-fonder som de förvaltar.

Or. en

Ändringsförslag 93

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 21 – punkt 3a (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. När en AIF-fond marknadsförs i en 
annan medlemsstat ska den behöriga 
myndigheten i AIF-fondens 
hemmedlemsstat översända den 
information som krävs enligt punkt 3 a till 
de behöriga myndigheterna i AIF-fondens 
värdmedlemsstat. 

Or. en
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Ändringsförslag 94

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 21 – punkt 3b (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. De behöriga myndigheterna i 
medlemsstaterna ska sända all relevant 
information som behövs för övervakning 
av systemrisker till Europeiska 
systemriskrådet (ESRB) och Europeiska 
värdepappers- och marknadsmyndigheten 
(ESMA). Kommissionen ska anta 
genomförandebestämmelser som 
ytterligare specificerar vilken information 
som ska lämnas enligt denna punkt.

Or. en

Ändringsförslag 95

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 21 – punkt 3c (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3c. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen får de behöriga 
myndigheterna begära ytterligare 
information från AIF-förvaltare som man 
bedömer kan utgöra en systemrisk.

Or. en

Ändringsförslag 96

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 21 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska anta 
genomförandebestämmelser för att 

4. Kommissionen ska anta 
genomförandebestämmelser för att 
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ytterligare precisera de rapporterings-
skyldigheter som avses i punkterna 1, 2 
och 3 samt hur ofta rapporteringen ska ske.

ytterligare precisera de 
rapporteringsskyldigheter som avses i 
punkterna 1, 2, 3 och 3a samt hur ofta 
rapporteringen ska ske.

Or. en

Ändringsförslag 97

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska se till att deras 
behöriga myndigheter lämnar den 
information som avses i artikel 24 till 
Europeiska systemriskrådet (ESRB) och 
Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten (ESMA).

Or. en

Ändringsförslag 98

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Medlemsstaterna ska se till att AIF-
förvaltare fastställer tröskelvärden för 
utnyttjandet av hävstång för varje AIF-
fond som de förvaltar, med beaktande av 
bl.a. följande:
a) Kategori av AIF-fond.
b) Fondens strategi.
c) Källorna till hävstången.
d) Varje annan koppling eller relevant 
förhållande till andra finansinstitut, som 
kan utgöra en systemrisk.
e) Behovet av att begränsa exponeringen 
mot varje motpart.
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f) Den säkerhet som finns för hävstången.
g) Omfattning av eventuell bristande 
balans mellan tillgångar och skulder.
h) Omfattning, art och utsträckning av
AIF-förvaltarens verksamhet på de 
berörda marknaderna.

Or. en

Ändringsförslag 99

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2c. Varje behörig myndighet ska 
regelbundet ge ESMA sådan information 
som avses i punkt 24 .1. Med stöd av 
denna information får ESMA besluta att 
de hävstångseffekter som en AIF-
förvaltare utnyttjar utgör en väsentlig risk 
för det finansiella systemets stabilitet och 
integritet.

Or. en

Ändringsförslag 100

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. För att säkerställa det finansiella 
systemets stabilitet och integritet ska 
kommissionen anta 
genomförandebestämmelser som, i de fall 
då ESMA fattar ett beslut i enlighet med 
artikel 25.2c och efter att ha tagit hänsyn 
till råden från ESRB, i undantagsfall och 
när det är nödvändigt för att garantera det 
finansiella systemets stabilitet och 
integritet, gör det möjligt för 
kommissionen att fastställa tröskelvärden 
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för den nivå på hävstångseffekter som AIF-
förvaltare får utnyttja.

Or. en

Ändringsförslag 101

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 25 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Åtgärder som vidtas av kommissionen 
enligt punkt 3 ska vara av tillfällig karaktär 
och vara förenliga med de bestämmelser 
som kommissionen antar enligt punkt 3.

Or. en

Motivering

Skälen 15 och 16 är tillräckliga argument för att införa bestämmelser om hävstångseffekter 
(systemrisker, etc.).

Ändringsförslag 102

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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



PE430.709v01-00 60/85 PR\796533SV.doc

SV

Or. en

Motivering

30 % har ändrats till ”kontrollerande inflytande” för att stämma överens med definitionen i 
EU:s bolagslagstiftning.

Ändringsförslag 103

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

30 % har ändrats till ”kontrollerande inflytande” för att stämma överens med definitionen i 
EU:s bolagslagstiftning.

Ändringsförslag 104

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 27 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
AIF-förvaltare som är i stånd att utöva ett 
kontrollerande inflytande i ett ej 
börsnoterat företag anmäler de uppgifter 
som anges i punkt 2 till det ej börsnoterade 
företaget och alla övriga aktieägare.
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Denna anmälan ska göras snarast möjligt, 
dock inte senare än efter fyra 
handelsdagar, varav den första ska vara 
den dag då AIF-förvaltaren uppnådde 
möjligheten att utöva 30 % av 
rösträtterna.

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

Or. en

Motivering

30 % har ändrats till ”kontrollerande inflytande” för att stämma överens med definitionen i 
EU:s bolagslagstiftning.

Ändringsförslag 105

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

b) De förhållanden genom vilka ett 
kontrollerande inflytande uppnåddes, 
inbegripet identitetsuppgifter för de olika 
berörda aktieägarna, varje fysisk eller 
juridisk person som är bemyndigad att 
utöva rösträtten på deras vägnar och, i 
tillämpliga fall, den kedja av företag som i 
praktiken innehar rösträtten.

Or. en

Motivering

30 % har ändrats till ”kontrollerande inflytande” för att stämma överens med definitionen i 
EU:s bolagslagstiftning.

Ändringsförslag 106

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Datum då tröskelvärdet nåddes eller 
överskreds.

(c) Datum då det kontrollerande 
inflytandet nåddes eller överskreds.
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Or. en

Motivering

Tröskelvärde har ändrats till ”kontrollerande inflytande” för att stämma överens med 
definitionen i EU:s bolagslagstiftning.

Ändringsförslag 107

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

30 % har ändrats till ”kontrollerande inflytande” för att stämma överens med definitionen i 
EU:s bolagslagstiftning.

Ändringsförslag 108

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en
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Motivering

Det är klart att emittenter måste följa detta direktiv. För ej börsnoterade företag är det inte 
nödvändigt.

Ändringsförslag 109

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

30 % har ändrats till ”kontrollerande inflytande” för att stämma överens med definitionen i 
EU:s bolagslagstiftning.

Ändringsförslag 110

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 28 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska anta 
genomförandebestämmelser för att 
fastställa

utgår

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

Motivering

Eftersom kraven är stränga nog på nivå 1, behövs det inga genomförandebestämmelser.

Ändringsförslag 111

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

En omstrukturering av artikel 29.2 så att den delas upp i finansiella (kapital-) krav, 
organisatoriska (inklusive produkt-) krav samt övriga relevanta kriterier (t.ex. information 
om anställda etc.).

Ändringsförslag 112

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Vilken typ av verksamhet företaget 
bedriver och dess huvudsakliga 
aktiviteter, med uppgift om de viktigaste 
produkt- och/eller tjänstekategorierna, 
uppgift om viktiga nya produkter och/eller 
tjänster som har introducerats samt, i de 
fall då utvecklingen av nya produkter 
eller tjänster har kommit till allmänhetens 
kännedom, utvecklingsläget.
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Or. en

Motivering

En omstrukturering av artikel 29.2 så att den delas upp i finansiella (kapital-) krav, 
organisatoriska (inklusive produkt-) krav samt övriga relevanta kriterier (t.ex. information 
om anställda etc.).

Ändringsförslag 113

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

En onödig börda för fonden för placeringar i företag som inte redan följer dessa direktiv.

Ändringsförslag 114

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 29 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

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

Or. en

Motivering

Eftersom kraven är stränga nog på nivå 1, behövs det inga genomförandebestämmelser.

Ändringsförslag 115

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Ett företag som avlägsnas från börsen måste av transparensskäl under ytterligare minst ett år 
följa bestämmelserna (också i linje med bestämmelserna för rapporteringen, som spiller över 
till året efter att företaget har bytt status).

Ändringsförslag 116

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 31 – punkt 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Auktoriserade AIF-förvaltare får 
marknadsföra aktier eller andelar i AIF-
fonder till professionella investerare i 
hemmedlemsstaten så snart som villkoren i 

1. Auktoriserade AIF-förvaltare får 
marknadsföra aktier eller andelar i AIF-
fonder som har sin hemvist i 
gemenskapen till professionella investerare 
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denna artikel är uppfyllda. i hemmedlemsstaten så snart som villkoren 
i denna artikel är uppfyllda.

Or. en

Motivering

Syftet är att begränsa marknadsföringen till produkter med EU-auktorisation/-registrering.

Ändringsförslag 117

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 31 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Identitetsuppgifter för AIF-fondens 
förvaringsinstitut.

Or. en

Ändringsförslag 118

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 31 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Beroende på nationell lagstiftning får 
AIF-förvaltarens hemmedlemsstat tillåta 
förvaltaren att på dess territorium 
marknadsföra AIF-fonder med hemvist 
utanför gemenskapen. En sådan 
möjlighet förutsätter att AIF-förvaltaren 
har sin hemvist i gemenskapen eller att 
det finns ett samarbetsavtal och ett 
effektivt system för utbyte av all relevant 
information för övervakning av 
systemrisker mellan
a) de behöriga myndigheterna i den 
medlemsstat där AIF-fonden 
marknadsförs och de behöriga 
myndigheterna i tredjelandet,
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b) AIF-förvaltaren och dess tillsynsorgan,
c) AIF-förvaltarens tillsynsorgan och 
ESMA.

Or. en

Ändringsförslag 119

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 32 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna får inte tillåta 
marknadsföring av AIF-fonder till 
icke-professionella investerare på sitt 
territorium när sådana fonder placerar 
mer än 30 % i andra AIF-fonder som inte 
kan utnyttja det europeiska 
marknadsföringstillståndet.

Or. en

Motivering

Denna bestämmelse handlar om marknadsföring av AIF-fonder som är fonder av fonder.

Ändringsförslag 120

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 33 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Auktoriserade AIF-förvaltare som avser 
att till professionella investerare 
marknadsföra andelar eller aktier i 
AIF-fonder som de förvaltar i en annan 
medlemsstat ska till de behöriga 
myndigheterna i sin hemmedlemsstat 
överlämna följande handlingar:

1. Auktoriserade AIF-förvaltare som avser 
att till professionella investerare i en 
annan medlemsstat marknadsföra andelar 
eller aktier i AIF-fonder som de förvaltar 
och som har sin hemvist i gemenskapen,
ska AIF-förvaltaren till de behöriga 
myndigheterna i sin hemmedlemsstat 
överlämna följande handlingar: 

Or. en
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Ändringsförslag 121

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 33 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Identitetsuppgifter för AIF-fondens 
förvaringsinstitut.

Or. en

Ändringsförslag 122

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 33 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska se till att 
notifieringsskrivelsen och intyget enligt 
punkt 1 är avfattade på ett språk som är 
brukligt i internationella finanskretsar.

5. Medlemsstaterna ska se till att 
notifieringsskrivelsen enligt punkt 1 och 
intyget enligt punkt 2 är avfattade på ett 
språk som är brukligt i internationella 
finanskretsar.

Or. en

Ändringsförslag 123

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 33 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. AIF-förvaltare får inte marknadsföra 
aktier eller andelar i AIF-fonder med 
hemvist i ett tredjeland till professionella 
investerare med hemvist i en annan 
medlemsstat än AIF-förvaltarens 
hemmedlems¬stat förrän från och med 
den dag som avses i artikel 54.1 andra 
stycket.

utgår
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Or. en

Ändringsförslag 124

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 34 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Senast tio arbetsdagar efter det att de 
tagit emot fullständiga handlingar ska 
hemmedlemsstatens behöriga myndigheter 
överlämna all den information som avses i 
punkt 2 och, i tillämpliga fall, i punkt 3 till 
de behöriga myndigheterna i den 
medlemsstat där förvaltningstjänsterna ska 
tillhandahållas samt ett intyg om att de 
auktoriserat AIF-förvaltaren i fråga. De ska 
omedelbart notifiera AIF-förvaltaren om 
överlämnandet.

4. Inom en månad efter det att de tagit 
emot fullständiga handlingar ska 
hemmedlemsstatens behöriga myndigheter 
överlämna all den information som avses i 
punkt 2 och, i tillämpliga fall, i punkt 3 till 
de behöriga myndigheterna i den 
medlemsstat där förvaltningstjänsterna ska 
tillhandahållas samt ett intyg om att de 
auktoriserat AIF-förvaltaren i fråga. De ska 
omedelbart notifiera AIF-förvaltaren om 
överlämnandet.

Or. en

Motivering

Anpassning till UCITS-direktivet artikel 18.2.

Ändringsförslag 125

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 34 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. De behöriga myndigheterna i AIF-
förvaltarens hemmedlemsstat ska vara 
ansvariga för att övervaka att AIF-
förvaltarens arrangemang och 
organisation är tillfredställande så att 
förvaltaren kan fullgöra skyldigheter och 
efterleva regler som avser bildande och 
drift av alla de AIF-fonder som denne 
förvaltar.

De behöriga myndigheterna i den 
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medlemsstat där förvaltningstjänsterna 
ska tillhandahållas ska vara ansvariga för 
tillsynen av att AIF-förvaltaren följer den 
medlemsstatens bestämmelser om 
bildande och drift av AIF-fonder, 
inklusive marknadsföringsarrangemang.

För att komma till rätta med eventuella
överträdelser av de bestämmelser som 
faller inom deras tillsynsansvar ska de 
behöriga myndigheterna i den 
medlemsstat där förvaltningstjänsterna 
ska tillhandahållas kunna förlita sig på 
samarbete med de behöriga 
myndigheterna i AIF-förvaltarens 
hemmedlemsstat. Om det krävs, och som 
en sista utväg, och efter att de behöriga 
myndigheterna i AIF-förvaltarens 
hemmedlemsstat har informerats, får de 
behöriga myndigheterna i den 
medlemsstat där förvaltningstjänsterna 
ska tillhandahållas ingripa direkt mot 
AIF-förvaltaren.

Or. en

Motivering

Anpassning till UCITS-direktivets artiklar 19 och 21.

Ändringsförslag 126

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 35a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 35a
Villkor för att placera i AIF-fonder med 

hemvist i tredjeländer
Professionella investerare med hemvist i 
en medlemsstat får placera i en AIF-fond 
med hemvist i ett tredjeland under 
förutsättning antingen att AIF-fonden 
förvaltas av en AIF-förvaltare som har 
sitt stadgeenliga säte i en medlemsstat och 
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är auktoriserad enligt artikel 4, eller att 
tredjelandet där AIF-fonden har sitt 
stadgeenliga säte har tecknat ett 
samarbetsavtal om informationsutbyte i 
linje med relevanta internationella 
standarder.

Or. en

Ändringsförslag 127

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 38 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Genom undantag från artikel 17.4 ska 
medlemsstaterna, när det gäller AIF-fonder 
med hemvist i tredjeländer, tillåta dessa 
AIF-fonders förvaringsinstitut, som utsetts 
i enlighet med artikel 17, att delegera en 
eller flera av sina funktioner vidare till ett 
förvaringsinstitut med hemvist i samma 
tredjeland under förutsättning att 
lagstiftningen i tredjelandet i fråga är 
likvärdig med bestämmelserna i detta 
direktiv och att den genomdrivs effektivt.

1. Genom undantag från artikel 17.4 ska 
medlemsstaterna, när det gäller AIF-fonder 
med hemvist i tredjeländer, tillåta dessa 
AIF-fonders förvaringsinstitut, som utsetts 
i enlighet med artikel 17, att delegera en 
eller flera av sina funktioner, utom sådana 
funktioner som innebär övervakning och 
tillsyn, till ett förvaringsinstitut med 
hemvist i samma tredjeland under 
förutsättning att lagstiftningen i 
tredjelandet i fråga är likvärdig med 
bestämmelserna i detta direktiv och att den 
genomdrivs effektivt.

Or. en

Ändringsförslag 128

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 38 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Förvaringsinstitutets ansvar gentemot 
investerarna ska inte påverkas av att det har 
delegerat utförandet av alla eller en del av 
sina uppgifter till ett förvaringsinstitut i ett 

2. Förvaringsinstitutets ansvar gentemot 
investerarna ska inte påverkas av att det har 
delegerat utförandet av alla eller en del av 
sina uppgifter till ett 
underförvaringsinstitut i ett tredjeland, 



PR\796533SV.doc 73/85 PE430.709v01-00

SV

tredjeland. utom när villkoren i artikel 17.5b och 5c 
är uppfyllda.

Or. en

Ändringsförslag 129

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 39 utgår
Auktorisation av AIF-förvaltare i 
tredjeländer
1. Medlemsstaterna får i enlighet med 
detta direktiv auktorisera AIF-förvaltare 
som är etablerade i ett tredjeland att 
marknadsföra andelar eller aktier i AIF-
fonder till professionella investerare i 
gemenskapen på de villkor som anges i 
detta direktiv under förutsättning att
a) tredjelandet omfattas av ett beslut 
enligt punkt 3 a, i vilket det fastställs att 
dess lagstiftning om stabilitetsreglering 
och fortlöpande tillsyn är likvärdig med 
bestämmelserna i detta direktiv och att 
den genomdrivs effektivt,
b) tredjelandet omfattas av ett beslut 
enligt punkt 3 b, i vilket det fastställs att
det ger AIF-förvaltare från gemenskapen 
effektivt marknadstillträde som är 
jämförbart med det som gemenskapen ger 
AIF-förvaltare från det tredjelandet,
c) AIF-förvaltarna tillhandahåller de 
uppgifter som avses i artiklarna 5 och 31 
till de behöriga myndigheterna i den 
medlemsstat där de ansöker om 
auktorisation,
d) det finns ett samarbetsavtal mellan de 
behöriga myndigheterna i medlemsstaten 
och AIF-förvaltarens tillsynsmyndighet 
som säkerställer ett effektiv utbyte av all 
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information av betydelse för 
övervakningen av hur AIF-förvaltarens 
verksamheter kan påverka stabiliteten hos 
finansiella institut av betydelse för det 
finansiella systemet och den korrekta 
funktionen på de marknader där 
AIF-förvaltarna är aktiva.
e) tredjelandet har undertecknat ett avtal 
med medlemsstaten i fråga som fullt ut 
uppfyller normerna i OECD:s modellavtal 
för skatter på inkomst och förmögenhet 
och säkerställer ett effektivt 
informationsutbyte i skatteärenden.
2. Kommissionen ska anta 
genomförandebestämmelser för att 
fastställa
a) allmänna kriterier för likvärdighet och 
effektivt genomdrivande när det gäller 
tredjeländers lagstiftning om 
stabilitetsreglering och fortlöpande tillsyn 
utifrån kraven i kapitel III, IV och V, och
b) allmänna kriterier för bedömningen av 
huruvida tredjeländer ger AIF-förvaltare 
från gemenskapen effektivt 
marknadstillträde som är jämförbart med 
det som gemenskapen ger AIF-förvaltare 
från samma tredjeländer.
Dessa åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar i detta direktiv genom att 
komplettera det, ska antas i enlighet med 
det föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel 49.3.
3. Utifrån de kriterier som anges i punkt 2 
ska kommissionen i enlighet med det 
föreskrivande förfarande som avses i 
artikel 49.2 anta 
genomförandebestämmelser, i vilka det 
fastställs att
a) lagstiftningen om stabilitetsreglering 
och fortlöpande tillsyn över AIF-
förvaltare i ett tredjeland är likvärdig med 
detta direktiv, och att den genomdrivs 
effektivt, och att
b) ett tredjeland ger AIF-förvaltare från 
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gemenskapen effektivt marknadstillträde 
som är minst jämförbart med det som 
gemenskapen ger AIF-förvaltare från 
samma tredjeland.

Or. en

Ändringsförslag 130

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 40 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De behöriga myndigheterna ska vara 
offentliga myndigheter eller organ 
utsedda av offentliga myndigheter.

Or. en

Motivering

Anpassning till UCITS artikel 97.2.

Ändringsförslag 131

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 40 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska kräva att de 
behöriga myndigheterna tar fram 
lämpliga metoder för övervakning av att 
AIF-förvaltare uppfyller sina förpliktelser 
enligt detta direktiv.

Or. en

Motivering

 Inspirerat av MIFID Artikel 16.2.
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Ändringsförslag 132

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 41 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De behöriga myndigheterna ska ha minst 
följande undersökningsbefogenheter:

2. De behöriga myndigheterna ska ha minst 
följande befogenheter:

Or. en

Ändringsförslag 133

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 41 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Rätt att begära register över tele- och 
datatrafik.

d) Rätt att begära existerande register över 
tele- och datatrafik.

Or. en

Ändringsförslag 134

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 41 – punkt 2 – led da–dh (nya)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Införa tillfälligt förbud mot 
förvärvsverksamhet.
db) Vidta lämpliga åtgärder för att 
säkerställa att AIF-förvaltare och 
förvaringsinstitut fortsätter att följa 
lagstiftningen på området.
dc) Överlämna ärenden till straffrättslig 
behandling vid behörig domstol.
dd) Kräva att varje form av agerande som 
strider mot bestämmelser som fastställts 
för genomförande av detta direktiv ska 
upphöra.
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de) Begära att tillgångar fryses eller 
beläggs med kvarstad.
df) Begära att AIF-förvaltare eller 
förvaringsinstitut tillhandahåller 
uppgifter.
dg) Begära i andelsägarnas eller 
allmänhetens intresse att emission, 
återköp eller inlösen av andelar tillfälligt 
senareläggs.
dh) Återkalla en AIF-förvaltares eller ett 
förvaringsinstituts auktorisation.

Or. en

Motivering

Anpassning till UCITS artikel 98 och MiFID artikel 50.

Ändringsförslag 135

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 42

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 42 utgår
Tillsynsbefogenheter

1. Hemmedlemsstaten ska säkerställa att 
de behöriga myndigheterna får vidta 
följande åtgärder:
a) Införa tillfälligt förbud mot 
förvärvsverksamhet.
b) Vidta lämpliga åtgärder för att 
säkerställa att AIF-förvaltare fortsätter att 
följa lagstiftningen på området.
c) Överlämna ärenden till straffrättslig 
behandling vid behörig domstol.
2. Medlemsstaterna ska säkerställa att de 
behöriga myndigheterna ges nödvändiga 
befogenheter att vidta alla åtgärder som 
krävs för att se till att marknaderna 
fungerar korrekt i händelse av att en eller 
flera AIF-fonders verksamheter på en 
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marknad för finansiella instrument skulle 
kunna äventyra det förhållandet på den 
marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 136

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 46 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De behöriga myndigheter som ansvarar 
för auktorisation av och tillsyn över AIF-
förvaltare enligt detta direktiv ska 
överlämna information till de behöriga 
myndigheterna i övriga medlemsstater när 
detta är av betydelse för att övervaka och 
bemöta möjliga konsekvenser av AIF-
förvaltares verksamheter, enskilt eller 
kollektivt, för stabiliteten hos finansiella 
institut av betydelse för det finansiella 
systemet och för att de marknader där AIF-
förvaltarna är verksamma ska fungera 
korrekt. Europeiska 
värdepapperstillsynskommittén (CESR), 
som inrättades genom kommissionens 
beslut 2009/77/EG av den 23 januari 
20091, ska också underrättas och 
vidarebefordra informationen till de 
behöriga myndigheterna i övriga 
medlemsstater.

1. De behöriga myndigheter som ansvarar 
för auktorisation av och tillsyn över AIF-
förvaltare enligt detta direktiv ska 
överlämna information till de behöriga 
myndigheterna i övriga medlemsstater när 
detta är av betydelse för att övervaka och 
bemöta möjliga konsekvenser av AIF-
förvaltares verksamheter, enskilt eller 
kollektivt, för stabiliteten hos finansiella 
institut av betydelse för det finansiella 
systemet och för att de marknader där AIF-
förvaltarna är verksamma ska fungera 
korrekt. ESRB och ESMA ska också 
underrättas och vidarebefordra 
informationen till de behöriga 
myndigheterna i övriga medlemsstater.

______________
1EUT L 25, 29.1.2009, s. 18.

Or. en
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Ändringsförslag 137

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 53a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 53a
För att kommissionen ska kunna 
garantera att de villkor som gäller för 
förvaringsinstitut enligt detta direktiv 
tillämpas på förvaringsinstitut enligt 
direktiv 2009/65/EG, ska artiklarna 22–26 
och artiklarna 32–36 i direktiv 
2009/65/EG ändras på följande sätt: (...)

Or. en

Motivering

För att garantera samstämmighet mellan sektorerna.

Ändringsförslag 138

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga

Kommissionens förslag Ändringsförslag

BILAGA
Funktioner som ingår i kollektiv 
portföljförvaltning:
– Förvaltning av placeringar.
– Administration:
a) Juridiska tjänster och 
redovisningstjänster avseende 
fondförvaltningen.
b) Förfrågningar från kunder.
c) Värdering och prissättning (inklusive 
kontrolluppgifter avseende skatter).
d) Övervakning av att tillämpliga 
bestämmelser följs.
e) Upprätthållande av andelsägarregister.
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f) Fördelning av intäkter.
g) Emission och inlösen av andelar.
h) Affärsavveckling (inklusive utskick av 
certifikat).
i) Registerföring.
– Marknadsföring.

Or. en
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MOTIVERING

Inledning

Förvaltare av alternativa investeringsfonder, som har nästan 1 000 miljarder1 dollar i 
tillgångar (att jämföra med 2 000 miljarder vid mitten av 2008) spelar en viktig roll i 
finansieringen av den europeiska ekonomin. I denna verksamhet återfinns många olika aktörer 
och produkter: hedgefonder, private equity-fonder, fastighetsfonder, råvarufonder etc. Den 
planerade förordningen ska dock ta hänsyn till de specifika dragen med tanke på systemrisker, 
särskilt när det gäller private equity-fonder.

Även om dessa fonder inte är själva orsaken till finanskrisen, får förvaltningen av dem inte 
undantas från den nödvändiga regleringen av samtliga aktörer inom den finansiella 
tjänstesektorn.

Finanskrisen har visat på att problemen i det globala finansiella systemet har sitt ursprung i 
dels en alltför kraftig riskexponering för aktörer av största vikt för systemet, dels svagheter i 
systemen för hantering av dessa risker. 

Det är mot denna bakgrund som Europeiska kommissionen den 30 april 2009 offentliggjorde 
ett förslag till direktiv om förvaltning av alternativa investeringsfonder som syftar till att 
skapa ett regelverk för alla alternativa investeringsfonder (AIF) med undantag av de fonder 
som regleras genom fondföretagsdirektivet. 

Detta förslag är följden av ett antal dokument från Europaparlamentet om förvaltning av 
tillgångar: initiativbetänkande om investeringsfonder (2001), förvaltning av tillgångar I 
(2006), förvaltning av tillgångar II (2007), investeringsfonder och private equity-fonder 
(2008) och transparens när det gäller institutionella investerare (2008).

Förslaget, som syftar till att ersätta de nationella bestämmelserna för AIF-fonder och AIF-
förvaltare med ett europeiskt regelverk, avser att skapa en större stabilitet i finanssystemet, ett 
bättre skydd för investerare och en inre EU-marknad för alternativa investeringsfonder.

Dessa mål, som vi stöder, måste uppnås samtidigt som man bevarar jämvikten mellan, å ena 
sidan, de specifika dragen, livskraften och kreativiteten i denna finansbransch och, å andra 
sidan, kraven på effektiv reglering och lämplig tillsyn

1 - Direktivets tillämpningsområde och godkännandet av förvaltarna

Föredraganden tillstyrker förslaget om att alla förvaltare av alternativa fonder som är 
etablerade och verkar inom gemenskapen, med några vederbörligen angivna undantag, och 
som förvaltar alternativfonder ska godkännas och bli föremål för tillsyn, oavsett hemvist. Det 
är nödvändigt att utforma krav när det gäller finansiella, tekniska och mänskliga resurser, 
organisation och uppföranderegler för förvaltarnas arbete liksom för andra berörda aktörer 
som förvaringsinstitut och värderingsorgan. 

                                               
1 ECB – Financial stability review (översikt över den finansiella stabiliteten) – Juni 2009
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I syfte att bevara samma konkurrensvillkor mellan de olika aktörer som förvaltar alternativa 
fonder och undvika att kraven i direktivet kringgås, bland annat via strukturerade produkter 
(”wrappers”), föreslår föredragaren att man begränsar undantagen till förordningens 
tillämpning. 

Sålunda föreslås att man avskaffar de tröskelvärden som skulle innebära att direktivet inte 
behöver tillämpas och ersätter dem med proportionalitetsprincipen. Det är viktigt att se till att 
de regler som införs, genom att de tillämpas allmänt, gör det möjligt att uppnå en bättre 
transparens när det gäller fondernas förvaltning. 

För att godkännas måste förvaltaren disponera över ett minimum av eget kapital i form av 
tillgångar som är likvida eller snabbt kan mobiliseras. Föredraganden föreslår att dessa belopp 
läggs på samma nivå som dem som förekommer i fondföretagsdirektivet. 

2 - Marknadsföringen av fonderna och förbindelserna med tredjeländer 

När de väl godkänts har förvaltarna möjlighet att förvalta och marknadsföra sina fonder med 
hemvist i Europa hos professionella investerare på gemenskapens hela territorium. Detta 
europeiska marknadsföringstillstånd tillåter alla fonder med hemvist inom gemenskapen och 
som förvaltas av en förvaltare som godkänts i ursprungsmedlemsstaten att marknadsföras i 
andra medlemsstater efter ett enkelt anmälningsförfarande. Fonder med hemvist i Europa får 
då en europeisk märkning som skiljer sig från fondföretagsmärkningen.

Föredraganden stänger dock inte dörren för fonder från tredjeländer eftersom alla 
medlemsstater fortfarande är fria att på sitt territorium, via nationella system för 
privatförvaltning, godkänna alternativa fonder som har sin hemvist utanför EU.

Det förefaller dessutom lämpligt att ändra definitionen av marknadsföring för att ge 
professionella investerare frihet att välja de fonder de önskar placera i, inbegripet fonder 
utanför gemenskapen. Denna möjlighet erbjuds under förutsättning att en AIF-förvaltare 
etableras på europeiskt territorium eller att det finns ett avtal om samarbete och 
informationsutbyte, särskilt om systemrisker. Detta avtal ska ingås å ena sidan mellan de 
behöriga myndigheterna i tredjelandet och den medlemsstat där AIF-fonden marknadsförs och 
å andra sidan mellan AIF-förvaltaren och dennes tillsynsmyndighet samt denne sistnämnde 
och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA).

I syfte att skydda icke-professionella investerare bör slutligen dessa sistnämnda inte kunna 
investera i ”master-feeder-strukturer” då masterfonden är en AIF-fond belägen i ett tredjeland 
och inte heller i masterfonder som till mer än 30 procent är placerade i tredjelandsfonder. 

3 - Förvaringsinstitut 

I direktivet om förvaltning av alternativa investeringsfonder föreslås ett system för 
förvaringsinstitut för AIF-fonder. 

För att uppnå samstämmighet i sektorn finns det anledning att ha samma krav i detta direktiv 
som i fondföretagsdirektivet. 
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Föredraganden preciserar definitionen för förvaltningsinstitut, dess lokalisering, roll och 
uppgifter, villkoren för delegeringen av vissa av dess uppgifter samt dess ansvar. 

Det föreskrivs att förvaringsinstitutet ska finnas i samma land som fonden då fonden har sin 
hemvist i Europeiska unionen. Det föreskrivs inte något marknadsföringstillstånd för 
förvaringsinstitut. 

Då fonden har sin hemvist i ett tredjeland, ska förvaringsinstitutet vara beläget i Europeiska 
unionen utom då det finns ett avtal om samarbete och informationsutbyte mellan 
tillsynsmyndigheterna som gör det möjligt att garantera att regelverken är jämförbara och att 
tillsynen kan utövas under samma villkor som krävs i gemenskapen. 

Förvaringsinstitutet är amsvarigt gentemot investeraren och förvaltaren. När 
förvaltningsinstitutet juridiskt är förhindrat att utöva sin funktion till fullo på grund av 
lagstiftningen i det land där fonden investerat, ska ett avtal ingås mellan förvaltningsbolaget, 
investeraren, förvaringsinstitutet och underförvaringsinstitutet i syfte att delvis överföra 
ansvaret på det sistnämnda.

4 - Värderingsorgan

I förslaget till direktiv föreskrivs ett system för AIF-fondernas värderingsorgan och förslaget 
innehåller också bestämmelser för värderingen av fonderna och fastställandet av värdet på 
tillgångarna i en fond och dess andelar. 

Värderingsorganet behöver inte vara organisatoriskt oberoende men parterna kan välja denna 
möjlighet. 

Däremot ska arbetsordningen garantera oberoendet för denna funktion i de fall då man har en 
intern värdering inom EIF-förvaltningsorganet (”China wall”).

Slutligen har man inte föreslagit att det ska inrättas en systematisk värdering för private 
equity-verksamhet.

5 - Användning av hävstångseffekten

Föredraganden föreslår att förvaltaren i förväg fastställer gränserna för den hävstångseffekt 
som de kommer att använda för varje AIF-fond som de förvaltar. Det finns anledning att 
fastställa några principer för att fastställa dessa gränser. Förvaltarna ska informera de 
nationella tillsynsmyndigheterna om de gränser som de beslutat tillämpa.

I exceptionella fall har Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA) 
befogenhet att för den använda hävstångseffekten fastställa gränser som är striktare än dem 
som förvaltaren meddelat. 

6 - Blankningstransaktioner 

Blankningstransaktionerna är en användbar teknik för finansmarknadernas likviditet och 
dynamism. Det är alltså inte fråga om att förbjuda dem.
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I den mån denna teknik kan bidra till att förstora systemriskerna, finns det dock anledning att 
omge den med några enkla regler som gör det möjligt att garantera marknadernas finansiella 
stabilitet och integritet.

7 - Informationsskyldighet

Information till tillsynsmyndigheten och investeraren är avgörande för att uppnå direktivets 
mål. Det finns dock anledning att göra skillnad mellan den information som är avsedd för 
tillsynsmyndigheten och den som är nödvändig för investeraren. Det finns inget som motsäger 
att transparensen gentemot tillsynsmyndigheten ska var fullståndig.

När det gäller private equity-fonder är det viktigt att inte kräva information om ett visst 
företag som överskrider den som företag av samma art enligt lagen ska lämna.

8 - Kontroll av företag genom en private equity-fond

De särskilda reglerna för en private equity-fonds kontroll över ett företag ska tillämpas med 
beaktande av det faktiska utövandet av kontrollen över företaget enligt de vanliga kriterierna 
inom bolagsrätten och inte med beaktande av hur stor andel som kontrolleras. 

9 - Tillsyn

För att uppnå en större finansiell stabilitet och begränsa systemriskerna har föredraganden 
beaktat den nya europeiska tillsynsuppbyggnaden vars texter för närvarande är under 
behandling.

Europeiska systemrisknämnden och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten har 
en viktig roll att spela. 

10 - Medlemsstaternas befogenheter

Det är mycket viktigt att de behöriga myndigheterna i ursprungsmedlemsstaten, där 
förvaltaren auktoriserats, och värdmedlemsstaten, på vars territorium förvaltaren utför sina 
förvaltnings- eller marknadsföringstjänster, innehar tillsynsbefogenheter.

11 - Ersättning till chefer

Förklaringen från G20-mötet i Pittsburgh den 25 september 2009 innehöll en internationell 
överenskommelse beträffande ersättningen till chefer i banker och andra finansinstitut. 

Föredraganden föreslår att dessa principer tillämpas på AIF-förvaltare.

12 - Lamfalussyförfarandet

Direktivet om förvaltning av alternativa investeringsfonder är föremål för 
Lamfalussyförfarandet. Det föreskriver riktlinjer (nivå 1-åtgärder) och genomförandeåtgärder 
(nivå 2-åtgärder) som Europeiska kommissionen kan införa enligt kommittéförfarandet. 
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Föredraganden har strävat efter en bättre jämvikt mellan dessa åtgärder som hänför sig till 
dessa olika nivåer.

13 - Samspel och samstämdhet med andra lagtexter

Olika teman i förslaget till direktiv om förvaltning av alternativa investeringsfonder behandlas 
också i andra lagtexter såsom direktivet om marknader för finansiella instrument (MiFID-
direktivet), direktivet om företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper 
(fondföretagsdirektivet), direktivet om kapitalkrav, etc. För att uppnå samstämdhet finns det 
anledning att beakta dessa direktiv. För att så långt som möjligt begränsa 
tolkningsskillnaderna föreslås att man så långt som möjligt ska använda den skrivning som 
förekommer i de sammanhörande direktiven när det gäller bestämmelser som behandlar 
gemensamma ämnen. 


