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BEKNOPTE MOTIVERING

Context:

De financiële en economische crisis heeft aangetoond dat er sprake is van grote tekortkomingen 
in de regulering van en het toezicht op de financiële markten. Er bestaat momenteel geen 
evenwicht tussen risico en verantwoording en juridische aansprakelijkheid. Met de voorliggende 
richtlijn wordt beoogd het risico dat van het fonds uitgaat en de daaraan verbonden 
verantwoording in evenwicht te brengen.

De Commissie kwam ingevolge eerdere initiatiefverslagen van het Europees Parlement en de 
groeiende publieke druk op 30 april 2009 met een voorstel voor een richtlijn inzake beheerders 
van alternatieve beleggingsfondsen tot vaststelling van het juridische kader voor alle fondsen die 
niet onder de ICBE-richtlijn vallen. Dit juridisch kader is bedoeld om de talrijke nationale 
regelingen voor een beter functioneren door een Europese oplossing te vervangen. Het valt toe te 
juichen dat de Commissie actief is geworden en met dit voorstel is gekomen, dat evenwel op 
wezenlijke punten verder moet worden ontwikkeld.

Standpunt van de rapporteur voor advies van de Commissie juridische zaken:

De rapporteur voor advies van de Commissie juridische zaken zou op een aantal essentiële 
zwakke punten in het Commissievoorstel willen wijzen:

a) In het voorstel worden de beheerders van de fondsen, maar niet de fondsen zelf gereguleerd.  
Het uitgangspunt om de beheerders van alternatieve beleggingsfondsen te reguleren wekt 
weliswaar de indruk van zekerheid, maar laat niet onbelangrijke sluiproutes open. Bovendien 
kunnen niet-EU-beheerders buitenlandse fondsen in de EU plaatsen zonder geregistreerd of 
gecontroleerd te worden.

b) Een ex ante-onderscheid tussen systeemrelevante vennootschappen door de invoering van 
drempelwaarden enz. waarvan geen systeemrisico uitgaat, is niet mogelijk.  Zoals tijdens de 
huidige crisis is gebleken, valt pas in concrete gevallen te overzien, wat systeemrelevant is.

c) De regels voor transparantie en toezicht zijn toe te juichen, maar komen volgens de rapporteur 
voor advies nog in aanmerking voor verbetering. Het is van belang dat de vergoedingsstrategie 
van BAB's, en hun succesgerichtheid op duurzaamheid berust. Voorts is de invoering van in de 
gehele EU betrouwbare en transparante beoordelingsprocedures noodzakelijk. Wanneer BAB's 
grensoverschrijdend actief worden, dient het toezicht te worden overgedragen aan een Europese 
instantie.

d) Als gevolg van de hefboomfinanciering van met name private equity-fondsen en de vaak 
toegepaste praktijk om de kredieten die voor de aankoop van de onderneming worden 
opgenomen, over te dragen naar de aangekochte ondernemingen, waardoor in vele gevallen het 
voortbestaan van de ondernemingen in gevaar wordt gebracht, moeten strengere regels worden 
ingevoerd. Met het oog op de ingrijpende gevolgen van de aankoop van een onderneming door 
een private equity-fonds mogen ook geen uitzonderingen gaan gelden voor het MKB.

De rapporteur voor advies wil er met klem op wijzen dat grotere stimulansen voor een positieve, 
en op de lange termijn gerichte koers van ondernemingen vooral door een verbetering van de 
informatie- en medebeslissingsrechten in ondernemingen, die gepaard gaat met striktere 
aanpassingen van het kapitaalmarkt- en vennootschapsrecht, bereikt kunnen worden.
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AMENDEMENTEN

De Commissie juridische zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie economische en 
monetaire zaken, overeenkomstig de procedure met medeverantwoordelijke commissies (artikel 
50 van het Reglement), de amendementen die onder de exclusieve bevoegdheid van de 
medeverantwoordelijke commissie vallen zonder stemming over te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(5) Het toepassingsgebied van de 
onderhavige richtlijn zou beperkt moeten 
blijven tot het beheer van collectieve 
beleggingsondernemingen die bij een reeks 
beleggers kapitaal ophalen om het 
overeenkomstig een bepaald 
beleggingsbeleid te beleggen op basis van 
het uitgangspunt dat het risico in het belang 
van deze beleggers wordt gespreid. De 
richtlijn dient te gelden voor beheerders 
van alle collectieve 
beleggingsondernemingen waarvoor geen 
icbe-vergunningsplicht bestaat. Deze 
richtlijn mag niet van toepassing zijn op 
het beheer van pensioenfondsen of op 
beheerders van niet-gepoolde beleggingen, 
zoals stichtingen of 
staatsinvesteringsfondsen, of activa die 
voor eigen rekening door 
kredietinstellingen, verzekerings- of 
herverzekeringsondernemingen worden 
aangehouden. Evenmin mag deze richtlijn 
van toepassing zijn op actief beheerde 
beleggingen in de vorm van effecten, zoals 
certificaten, managed futures of aan een 
index gekoppelde obligaties. Noch moet, 
in de zin van deze richtlijn, een 
onderneming die ten principale fungeert 
als een holdingentiteit voor een groep 
dochterondernemingen en die strategische 
belangen in ondernemingen bezit met het 
doel om deze op de lange termijn aan te 
houden in plaats van om opbrengsten te 
genereren door de belangen binnen een 
vastgestelde termijn af te stoten, worden 
beschouwd als een collectieve 
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aandelen daarin overeenkomstig de 
onderhavige richtlijn mogen worden 
verhandeld.

beleggingsonderneming.
Beleggingsondernemingen die over een 
vergunning uit hoofde van Richtlijn 
2004/39/EG betreffende markten voor 
financiële instrumenten beschikken, mogen 
niet worden verplicht om een vergunning 
uit hoofde van de onderhavige richtlijn te 
verkrijgen om beleggingsdiensten voor 
AB's te verrichten. Niettemin mogen zij 
beleggingsdiensten voor AB's verrichten, 
maar alleen voor zover de rechten van 
deelneming of aandelen daarin 
overeenkomstig de onderhavige richtlijn 
mogen worden verhandeld.

Motivering

Het moet duidelijk zijn dat de verwijzing naar "collectieve beleggingsondernemingen" in de 
precisering dat beheerders van alle collectieve beleggingsondernemingen waarvoor geen icbe-
vergunningsplicht bestaat onder het toepassingsgebied van de richtlijn vallen, een verwijzing is 
naar collectieve beleggingsondernemingen die bij een reeks beleggers kapitaal ophalen om het 
overeenkomstig een bepaald beleggingsbeleid te beleggen op basis van het uitgangspunt dat het 
risico in het belang van deze beleggers wordt gespreid, en niet moet worden opgevat als 
verwijzing naar een bredere categorie collectieve beleggingsondernemingen. 

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis) Om de verzilvering van waardevolle 
activa ("asset stripping") te voorkomen, 
moeten de nettoactiva van een 
doelonderneming waarover AB's 
zeggenschap hebben, beantwoorden aan 
de regeling inzake kapitaaltoereikendheid 
van de tweede richtlijn 
vennootschapsrecht.1
________________________________

Tweede Richtlijn 77/91/EEG van de Raad van 13 
december 1976 strekkende tot het coördineren van 
de waarborgen welke in de lidstaten worden 
verlangd van de vennootschappen in de zin van 
artikel 58 , tweede alinea, van het Verdrag , om de 
belangen te beschermen zowel van de deelnemers 
in deze vennootschappen als van derden met 
betrekking tot de oprichting van de naamloze 
vennootschap , alsook de instandhouding en 
wijziging van haar kapitaal , zulks ten einde die 
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waarborgen gelijkwaardig te maken (PB L 26 van 
31.1.1977, blz. 1.).

Motivering

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

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Er moet worden gewaarborgd dat 
BAB-werkzaamheden aan degelijke 
governancecontroles worden onderworpen. 
BAB's moeten zodanig beheerd en 
georganiseerd worden dat 
belangenconflicten tot een minimum 
beperkt blijven. Gezien recente 
ontwikkelingen is het van cruciaal belang 
dat de bewaring en het beheer van activa 
worden gescheiden en dat beleggersactiva 
worden afgezonderd van die van de 
beheerder. Daartoe moet de BAB een 
bewaarder benoemen die tot taak krijgt het 
beleggersgeld op een aparte rekening te 
boeken, financiële instrumenten te bewaren 
en na te gaan of het AB zelf of de BAB 
voor het AB het eigendom van alle andere 
activa heeft verkregen.

(12) Er moet worden gewaarborgd dat 
BAB-werkzaamheden aan degelijke 
governancecontroles worden onderworpen. 
BAB's moeten zodanig beheerd en 
georganiseerd worden dat 
belangenconflicten tot een minimum 
beperkt blijven. Gezien recente 
ontwikkelingen is het van cruciaal belang 
dat de bewaring en het beheer van activa 
worden gescheiden en dat beleggersactiva 
worden afgezonderd van die van de 
beheerder. Daartoe moet de BAB een 
bewaarder benoemen die tot taak krijgt het 
beleggersgeld op een aparte rekening te 
boeken, financiële instrumenten te bewaren 
en na te gaan of het AB zelf of de BAB 
voor het AB het eigendom van alle andere 
activa heeft verkregen. Met het oog op een 
vlotte en feitelijke teruggave van de activa 
van de belegger is de bewaarder jegens 
BAB's AB's en collectief jegens de 
beleggers in AB's aansprakelijk, tenzij het 
verlies te wijten is aan overmacht. In dit 
verband moet overmacht worden 
beschouwd als onvoorziene externe 
gebeurtenissen, die tot verliezen leiden 
waarop de bewaarder geen invloed heeft, 
waarvan de gevolgen niet konden worden 
voorkomen, ondanks naleving van de, in 
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de richtlijn geformuleerde 
zorgvuldigheidseisen.

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) De aansprakelijkheid van de 
bewaarder blijft, in geval van delegatie 
van de aansprakelijkheid aan een 
vergunninghoudende derde, onverlet. 
Wanneer een bewaarder volgens de 
wetgeving van het derde land, of als 
gevolg van een niet te voorziene externe 
oorzaak daartoe niet in staat is, kan hij 
zich van zijn aansprakelijkheid kwijten.  
Deze kwijting van aansprakelijkheid moet 
door de autoriteit van de bevoegde lidstaat 
worden goedgekeurd en mag niet verder 
worden overgedragen.

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(13) Voor de bescherming van de belangen 
van de belegger is het van essentieel belang 
dat activa op betrouwbare en objectieve 
wijze worden gewaardeerd. De 
verschillende BAB's hanteren naargelang 
van de activa en markten waarin en waarop 
zij overwegend beleggen, uiteenlopende 
methodieken en systemen voor de 
waardering van activa. Het is wenselijk om 
met deze verschillen rekening te houden, 
maar niettemin te verlangen dat de 
waardering van activa wordt verricht door 
een entiteit die van de BAB onafhankelijk 
is. Deze waarderingscriteria moeten 
conform de richtsnoeren van de Europese 
Autoriteit voor effecten en markten 
overeenkomstig Verordening 
2009/…/EG* (EAEM) worden vastgelegd.



PE438.149v02-00 8/62 AD\815631NL.doc

NL

* PB ...
+ PB Nummer, datum en PB-referentie invullen 
a.u.b.

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(15) Aangezien BAB's die in hun 
beleggingsstrategieën met een hoge 
hefboomfinanciering werken, onder 
bepaalde omstandigheden het 
systeemrisico kunnen vergroten of een 
ordelijke werking van de markt kunnen 
verstoren, moeten speciale 
rapportagevereisten worden opgelegd aan 
BAB's die gebruikmaken van een 
hefboomfinanciering. De informatie die 
nodig is om deze risico's op te sporen, te 
monitoren en aan te pakken, wordt in de 
Gemeenschap niet op consistente wijze 
verzameld. Evenmin wordt zij tussen de 
lidstaten uitgewisseld, teneinde de 
mogelijke oorzaken van de risico's voor de 
stabiliteit van de financiële markten in de 
Gemeenschap vast te stellen. Daarom 
moeten bijzondere rapportagevereisten
gelden voor BAB's die in hun 
beleggingsstrategieën gebruikmaken van 
een hoge hefboomfinanciering. Deze 
BAB's moeten worden verplicht om 
informatie over hun gebruik van 
hefboomfinanciering en de bronnen ervan 
te verstrekken. Deze informatie moet in 
een centraal register, te beheren door het 
bij Verordening (EG) nr. .../2009 
opgerichte Europees Comité voor 
systeemrisico's (ECSR), worden 
gebundeld en worden uitgewisseld met 
andere autoriteiten in de Unie, de EAEM
en, waar van toepassing, de bevoegde 
autoriteiten van derde landen, om een 
collectieve analyse van de gevolgen van de 
hefboomfinanciering van deze BAB's voor 
het financiële stelsel in de Unie, alsmede 
een gemeenschappelijke aanpak ervan te 
vergemakkelijken. Bij de Richtlijnen 
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2006/48/EG en 2006/49/EG dient tevens 
een centraal, door het ECSR te beheren 
register te worden opgezet voor banken 
die "prime brokerage"-diensten 
verrichten ten behoeve van AB's.

Motivering

Om potentiële systeemrisico's te kunnen ondervangen dient de op nationaal niveau vergaarde 
informatie onder auspiciën van het ECSR te worden gebundeld in een centraal register. Dit 
register dient vergezeld te gaan van een register voor "prime brokerage"-activiteiten dat bij de 
richtlijn kapitaalvereisten dient te worden ingesteld. 

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(16) Activiteiten van BAB's die zwaar 
leunen op hefboomfinanciering zouden 
schadelijk kunnen zijn voor de stabiliteit en 
de efficiënte werking van de financiële 
markten. Het concept 
"hefboomfinanciering" is moeilijk te 
definiëren. De bevoegde autoriteiten van 
de lidstaat van herkomst van de BAB 
dienen echter de bevoegdheid te krijgen 
om in tijden dat de markt onder druk staat 
bovengrenzen te stellen aan de mate van 
hefboomfinanciering die BAB's kunnen 
gebruiken. De lidstaten dienen de EAEM 
en de Commissie in kennis te stellen van 
dergelijke maatregelen.
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Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) Er moet voor worden gezorgd dat 
alle marktdeelnemers die 
baissetransacties sluiten aan dezelfde 
vereisten zijn onderworpen. Te dien einde 
moet de Commissie een horizontale 
maatregel voorstellen om te waarborgen 
dat gelijke concurrentievoorwaarden 
gelden voor BAB's en andere 
marktdeelnemers die gebruik maken van 
baissetransacties.

Motivering

Baissetransacties moeten op horizontale basis worden gereglementeerd om voor gelijke 
concurrentievoorwaarden te zorgen en regelgevingsarbitrage te voorkomen. 

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 bis) Er moet op worden toegezien dat 
voor portefeuilleondernemingen geen 
strengere eisen gelden dan voor andere 
uitgevende instellingen of niet-
beursgenoteerde ondernemingen die 
openstaan voor andere particuliere 
investeringen dan beleggingen die 
afkomstig zijn van BAB's. In het 
vennootschaprecht moet voor 
transparantie worden gezorgd, maar elke 
vorm van discriminatie op grond van 
eigendomsvorm van de onderneming, 
zoals het opleggen van de verplichting van 
een specifieke bekendmaking van de 
strategie van de portefeuilleonderneming 
en een ontwikkelingsplan, zou een 
verstoring van eerlijke concurrentie met 
zich meebrengen en de financiering van 
innovatie in de Unie in gevaar brengen. 
Tevens zou een dergelijke discriminatie de 
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rechten van andere aandeelhouders 
kunnen aantasten. Met het oog daarop 
moet de Commissie de desbetreffende 
vennootschapsrechtelijke wetgeving en de 
relevante richtlijnen voor de financiële 
sector uiterlijk op ...* aan een evaluatie 
onderwerpen en daarin de noodzakelijke 
veranderingen aanbrengen in de vorm 
van een wetgevingsvoorstel dat waar 
nodig voorstellen bevat tot wijziging van 
deze richtlijn. Het verslag van de 
Commissie en het daaruit voortvloeiende 
wetgevingsvoorstel moeten gelijke 
concurrentievoorwaarden waarborgen 
voor portefeuilleondernemingen en 
andere ondernemingen. In haar verslag 
en haar wetgevingsvoorstel dient de 
Commissie rekening te houden met de 
bescherming van de rechten van 
aandeelhouders en met de noodzaak van 
gelijke concurrentievoorwaarden op 
internationaal niveau en Europese 
mededinging met betrekking tot de 
financiering van innovatie en 
technologische ontwikkeling.
* datum van inwerkingtreding van deze richtlijn.

Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) De voor de uitvoering van deze 
richtlijn vereiste maatregelen moeten 
worden vastgesteld overeenkomstig 
Besluit 1999/468/EG van de Raad van 
28 juni 1999 tot vaststelling van de 
voorwaarden voor de uitoefening van de 
aan de Commissie verleende 
uitvoeringsbevoegdheden.

Schrappen

Motivering

Het amendement is in lijn met de nieuwe "comitologieprocedure". 
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Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(27) De Commissie moet de bevoegdheid 
krijgen om gedelegeerde handelingen vast 
te stellen overeenkomstig artikel 290 van 
het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie ter bepaling van de 
voorwaarden waaronder BAB's die 
portefeuilles beheren van AB's waarvan de 
beheerde activa niet uitstijgen boven de in 
deze richtlijn genoemde drempel, hun recht 
mogen uitoefenen om toch te worden 
behandeld als BAB in de zin van deze 
richtlijn. Voorts gaat het om gedelegeerde 
handelingen ter eventuele uitwerking van
de criteria aan de hand waarvan de 
bevoegde autoriteiten kunnen beoordelen 
of BAB's zich aan hun gedragsregels 
houden, het type belangenconflicten dat 
BAB's moeten vaststellen, alsmede de 
stappen die ten aanzien van de interne en 
organisatorische procedures redelijkerwijs 
van hen mogen worden verwacht om 
belangenconflicten vast te stellen, te 
voorkomen, te beheren en bekend te 
maken; maatregelen ter eventuele 
uitwerking van het risicobeheer dat BAB's 
moeten voeren naargelang van de risico's 
die de BAB aangaat voor het door hem 
beheerde AB, alsmede de regelingen die 
nodig zijn om BAB's in staat te stellen de 
bijzondere risico's van baissetransacties te 
beheren, waaronder relevante beperkingen 
die nodig kunnen zijn om het AB te 
beschermen tegen een buitensporige 
blootstelling aan risico's; maatregelen ter 
eventuele bepaling van de vereisten 
waaraan opdrachtgevers van 
effectiseringsinstrumenten moeten voldoen 
voordat een BAB in dergelijke na 1 januari 
2011 uitgegeven instrumenten mag 
investeren;  maatregelen ter eventuele 
bepaling van de vereisten waaraan BAB's 
moeten voldoen wanneer zij in dergelijke 
effectiseringsinstrumenten investeren; 
maatregelen ter eventuele uitwerking van 
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vereisten waaraan BAB's moeten voldoen 
wanneer zij in dergelijke 
effectiseringsinstrumenten investeren; 
maatregelen ter uitwerking van de criteria 
op grond waarvan een taxateur 
onafhankelijk in de zin van deze richtlijn 
kan worden geacht; maatregelen ter 
uitwerking van de voorwaarden waaronder 
mag worden ingestemd met de delegatie 
van BAB-taken, en de omstandigheden 
waaronder de beheerder op grond van een 
te vergaande delegatie niet meer als de 
beheerder van het AB kan worden 
beschouwd; maatregelen ter uitwerking 
van de inhoud en de vorm van het 
jaarverslag dat BAB's voor elk door hen 
beheerd AB ter beschikking moeten 
stellen, en ter uitwerking van de 
informatieverplichtingen van BAB's jegens 
beleggers en de verslagleggingsplicht 
jegens de bevoegde autoriteiten, alsmede 
de frequentie hiervan; maatregelen ter 
uitwerking van de informatievereisten 
waaraan BAB's met betrekking tot de 
hefboomfinanciering en de frequentie van 
de informatieverstrekking aan de bevoegde 
autoriteiten en de beleggers moeten 
voldoen; maatregelen ter bepaling van 
grenzen aan de hefboomfinanciering die 
BAB's bij het beheer van AB's mogen 
gebruiken; maatregelen ter bepaling van de 
nadere inhoud van en de wijze waarop 
BAB's die een beheersende invloed in een 
uitgevende instelling of niet-
beursgenoteerde onderneming verwerven, 
moeten voldoen aan hun 
informatieverplichting jegens deze 
uitgevende instelling of niet-
beursgenoteerde onderneming en hun 
aandeelhouders en 
werknemersvertegenwoordigers, 
waaronder de informatie die in de
jaarverslagen van de door hen beheerde 
AB's moet worden verstrekt; ter bepaling 
van de soorten beperkingen of 
voorwaarden die kunnen worden 
verbonden aan het verhandelen van AB's 
aan professionele beleggers in de lidstaat 
van herkomst van de BAB; maatregelen ter 
uitwerking van de algemene 

de criteria op grond waarvan een taxateur 
onafhankelijk in de zin van deze richtlijn 
kan worden geacht; maatregelen ter 
eventuele uitwerking van de voorwaarden 
waaronder mag worden ingestemd met de 
delegatie van BAB-taken, en de 
omstandigheden waaronder de beheerder 
op grond van een te vergaande delegatie 
niet meer als de beheerder van het AB kan 
worden beschouwd; maatregelen ter 
eventuele uitwerking van de inhoud en de 
vorm van het jaarverslag dat BAB's voor 
elk door hen beheerd AB ter beschikking
moeten stellen, en ter uitwerking van de 
informatieverplichtingen van BAB's jegens 
beleggers en de verslagleggingsplicht 
jegens de bevoegde autoriteiten, alsmede 
de frequentie hiervan;  maatregelen ter 
eventuele uitwerking van de 
informatievereisten waaraan BAB's met 
betrekking tot de hefboomfinanciering en 
de frequentie van de 
informatieverstrekking aan de bevoegde 
autoriteiten en de beleggers moeten 
voldoen; maatregelen ter eventuele 
bepaling van grenzen aan de 
hefboomfinanciering die BAB's bij het 
beheer van AB's mogen gebruiken; 
maatregelen ter eventuele bepaling van de 
nadere inhoud van en de wijze waarop 
BAB's die een beheersende invloed in een 
uitgevende instelling of niet-
beursgenoteerde onderneming verwerven, 
moeten voldoen aan hun 
informatieverplichting jegens deze 
uitgevende instelling of niet-
beursgenoteerde onderneming en hun 
aandeelhouders en 
werknemersvertegenwoordigers, 
waaronder de informatie die in de 
jaarverslagen van de door hen beheerde 
AB's moet worden verstrekt; ter eventuele 
bepaling van de soorten beperkingen of 
voorwaarden die kunnen worden 
verbonden aan het verhandelen van AB's 
aan professionele beleggers in de lidstaat 
van herkomst van de BAB; maatregelen ter 
eventuele uitwerking van de algemene 
toetsingscriteria voor de gelijkwaardigheid 
van waarderingsstandaarden van derde 
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toetsingscriteria voor de gelijkwaardigheid 
van waarderingsstandaarden van derde 
landen waar de taxateur is gevestigd, de 
gelijkwaardigheid van wetgeving van 
derde landen voor bewaarders en, voor de 
toepassing van de vergunningverlening aan 
in derde landen gevestigde BAB's, de 
gelijkwaardigheid van de prudentiële 
regelgeving en het doorlopende toezicht; 
en maatregelen ter uitwerking van de 
algemene criteria voor de toetsing of derde 
landen BAB's uit de Gemeenschap een 
daadwerkelijke markttoegang verlenen die 
vergelijkbaar is met die welke de 
Gemeenschap toekent aan BAB's uit derde 
landen; maatregelen ter bepaling van de 
vorm, inhoud en frequentie van de 
informatie-uitwisseling over BAB's tussen 
de bevoegde autoriteiten van de lidstaat 
van herkomst van de BAB en bevoegde 
autoriteiten van andere lidstaten waar de 
BAB alleen of tezamen met andere BAB's 
gevolgen zou kunnen hebben voor de 
stabiliteit van systeemrelevante financiële 
instellingen en de ordelijke werking van de 
markten; maatregelen ter bepaling van de 
procedures voor verificatie ter plaatse en 
onderzoek.

landen waar de taxateur is gevestigd, de 
gelijkwaardigheid van wetgeving van 
derde landen voor bewaarders en, voor de 
toepassing van de vergunningverlening aan 
in derde landen gevestigde BAB's, de 
gelijkwaardigheid van de prudentiële 
regelgeving en het doorlopende toezicht; 
en maatregelen ter eventuele uitwerking 
van de algemene criteria voor de toetsing 
of derde landen BAB's uit de Gemeenschap 
een daadwerkelijke markttoegang verlenen 
die vergelijkbaar is met die welke de 
Gemeenschap toekent aan BAB's uit derde 
landen; maatregelen ter eventuele bepaling 
van de vorm, inhoud en frequentie van de 
informatie-uitwisseling over BAB's tussen 
de bevoegde autoriteiten van de lidstaat 
van herkomst van de BAB en bevoegde 
autoriteiten van andere lidstaten waar de 
BAB alleen of tezamen met andere BAB's 
gevolgen zou kunnen hebben voor de 
stabiliteit van systeemrelevante financiële 
instellingen en de ordelijke werking van de 
markten; maatregelen ter bepaling van de 
procedures voor verificatie ter plaatse en 
onderzoek. Daarbij gaat het om 
maatregelen die aangeven dat de 
fondswaarderingsstandaarden van een 
bepaald derde land gelijkwaardig zijn aan 
die van de Unie, wanneer de taxateur in 
een derde land is gevestigd; maatregelen 
die eventueel aangeven dat de wetgeving 
voor bewaarders in een bepaald derde 
land gelijkwaardig is aan deze richtlijn; 
maatregelen die eventueel aangeven dat 
de wetgeving voor prudentiële regelgeving 
voor en doorlopend toezicht op BAB's in 
een bepaald derde land gelijkwaardig is 
aan deze richtlijn; maatregelen die 
eventueel aangeven of een bepaald derde 
land BAB's uit de Gemeenschap een 
daadwerkelijke markttoegang verleent die 
vergelijkbaar is met die welke de 
Gemeenschap toekent aan BAB's uit dat 
derde land; maatregelen die eventueel zijn 
gericht op de uitwerking van een 
standaardmodel voor kennisgevingen en 
verklaringen en de uitwerking van de 
procedure voor de uitwisseling van 
informatie tussen bevoegde autoriteiten.
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Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 27 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27 bis) Bij dit type 
uitvoeringshandelingen moet terdege 
rekening worden gehouden met de 
beleggingsstrategie, de 
risicobeheersprocessen en de mate waarin 
de blootstelling tegen risico's is gedekt. 
Voorts zal er rekening worden gehouden 
met de verschillende gebruikte 
beleggingsstrategieën en de klassen van 
de op de financiële markten verhandelde 
activa.

Amendement 13

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Motivering

Het amendement is in lijn met de nieuwe "comitologieprocedure". 

Amendement 14

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de wetgeving die bepalend is 
voor de organisatie van het AB voorziet in 
de oprichting van een raad van beheer of 
enigerlei ander bestuursorgaan en het 
bestuursorgaan verantwoordelijk is voor 
de verrichting van de beheertaken met 
betrekking tot het AB, wordt voor de 
toepassing van deze richtlijn het AB als de 
BAB beschouwd.

Motivering

De richtlijn dient zodanig te worden gewijzigd dat AB's met een bestuursorgaan – bijvoorbeeld 
een raad van beheer – dat de algehele verantwoordelijkheid voor het beheer draagt, 
overeenkomstig de bepalingen van de richtlijn als BAB worden behandeld. 

Amendement 15

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



AD\815631NL.doc 17/62 PE438.149v02-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 16

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g bis) nationale centrale banken;

Amendement 17

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g ter) industriële holdings waarvan de 
aandelen op een gereglementeerde markt 
in de EU worden verhandeld, voor zover 
zij aandelen in hun 
dochterondernemingen of verbonden 
ondernemingen bezitten om een 
industriële bedrijfsstrategie te volgen.

Motivering

"Industriële holding" een eigenaar van aandelen die deze op de lange termijn aanhoudt, zonder 
een vastgestelde termijn waarin hij deze belangen beoogt af te stoten, en die – zij het als 
houdstermaatschappij van een industrieel conglomeraat of als industriële 
beleggingsonderneming – een industriële benadering voor zijn deelnemingen. Van dergelijke 
ondernemingen gaat slechts een beperkt systeemrisico uit, en zij zijn, voor zover ze 
beursgenoteerd zijn, onderworpen aan het bestaande EU-vennootschapsrecht, nationale 
regelgeving en regels aangaande notering aan effectenbeurzen, die beleggers effectieve 
bescherming bieden.. Industriële holdings die in hun beleggingsgedrag meer gericht zijn op de 
industriële sector dan op de verhandeling van effecten, moeten daarom worden uitgesloten van 
het toepassingsgebied van deze richtlijn.. 

Amendement 18
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 2 – letter g quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g quater) nationale, regionale en lokale 
overheden en instanties of instellingen die 
fondsen beheren waarmee 
socialezekerheids- en pensioenstelsels 
worden ondersteund;

Amendement 19

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g quinquies) BAB's voorzover zij een AB 
van het closed-end-type beheren waarvan 
de effecten tot de handel zijn toegelaten 
op een gereglementeerde markt die is 
gevestigd of werkt in de Unie, of waarvoor 
toelating van de verhandeling daarvan is 
aangevraagd.

Motivering

Dit amendement op artikel 2 voorkomt dat de vereisten van de richtlijn leiden tot een 
onevenredig behandeling van AB's van het closed-end-type waarvan de effecten tot de handel 
zijn toegelaten op een gereglementeerde markt in de EU. 

Amendement 20

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

4. De Commissie heeft de bevoegdheid 
om, overeenkomstig artikel 49 van deze 
richtlijn, gedelegeerde handelingen vast te 
stellen ter bepaling van de procedures 
waaronder BAB's die portefeuilles van 
AB's beheren waarvan de beheerde activa 
niet uitkomen boven de in lid 2, onder a), 
genoemde drempel, toch hun recht uit 
hoofde van lid 3 kunnen uitoefenen.

Deze uitvoeringsmaatregelen tot wijziging 
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van niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn, door deze aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de 
regelgevingsprocedure met toetsing als 
bedoeld in artikel 49, lid 3.

Amendement 21

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) alternatief beleggingsfonds of AB: een 
instelling voor collectieve belegging, met 
inbegrip van beleggingscompartimenten
daarvan, waarvan het doel is de 
collectieve belegging in activa en die niet 
vergunningsplichtig is uit hoofde van 
artikel 5 van Richtlijn 2009/…/EG (de 
Icbe-richtlijn);

a) alternatief beleggingsfonds of AB: een 
instelling voor collectieve belegging die bij 
een reeks beleggers kapitaal ophaalt om 
het overeenkomstig een bepaald 
beleggingsbeleid te beleggen op basis van 
het uitgangspunt dat het risico in het 
belang van deze beleggers wordt gespreid, 
en die niet vergunningsplichtig is uit 
hoofde van artikel 5 van Richtlijn 
2009/…/EG (de Icbe-richtlijn), met 
inbegrip van beleggingscompartimenten 
van een dergelijke instelling;

Motivering

De definitie van "alternatief beleggingsfonds" is een centrale definitie met het oog op het 
toepassingsgebied van de richtlijn, zodat de definitie duidelijk moet aangeven welke instellingen 
voor collectieve beleggingen bedoeld worden. 

Amendement 22

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

b) beheerder van alternatieve 
beleggingsfondsen of BAB: een natuurlijke 
of rechtspersoon die een of meer AB's 
beheert, of een AB dat zelfbestuur kent;

Motivering

Er bestaan ook AB's die niet worden beheerd door een BAB, maar zelfbestuur kennen.
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Amendement 23

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

e) verhandeling: een algemene aanbieding 
of plaatsing van rechten van deelneming of 
aandelen in een AB op initiatief van de 
BAB die het AB beheert, aan of bij 
beleggers die in de Unie hun zetel hebben;

Motivering

Dit amendement beoogt een aanpassing van de in artikel 4 aan de verhandeling gestelde 
beperking door "verhandeling" voor toepassing van de deze richtlijn dusdanig te definiëren dat 
hieronder uitsluitend de verhandeling van een AB op initiatief van zijn beheerder wordt 
verstaan. 

Amendement 24

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

o bis) AB van het closed-end-type: AB 
waarvan de houders de aandelen of 
rechten van deelneming niet direct of 
indirect ten laste van de activa van het AB 
mogen laten inkopen of terugbetalen.

Amendement 25

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

o ter) instelling voor collectieve belegging 
van het closed-end-type: instelling voor 
collectieve belegging waarvan de 
aandelen en rechten van deelneming niet 
op verzoek van de houders direct of 
indirect ten laste van de activa van deze 
instelling mogen worden ingekocht of 
terugbetaald.
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Motivering

Instellingen voor collectieve belegging van het closed-end-type moeten worden gedefinieerd, om 
deze instellingen te onderscheiden van de instellingen voor collectieve belegging die onder de 
onderhavige richtlijn moeten vallen. 

Amendement 26

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

o quater) doelonderneming: een 
uitgevende instelling of niet-
beursgenoteerde onderneming die wordt 
overgenomen door een belegger die een 
beheersende invloed verwerft.

Motivering

"Doelonderneming" moet worden gedefinieerd in verband met de kwestie van de verzilvering 
van waardevolle activa ("asset stripping"). 

Amendement 27

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat een BAB 
die onder deze richtlijn valt, zonder 
vergunning geen beheerdiensten voor AB's 
verricht of aandelen of rechten van 
deelneming daarin verhandelt.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat een BAB 
die onder deze richtlijn valt, zonder 
vergunning geen beheerdiensten voor AB's 
verricht of aandelen of rechten van 
deelneming daarin verhandelt.

Entiteiten waaraan geen vergunning 
overeenkomstig deze richtlijn of, in het 
geval van BAB's die niet onder deze 
richtlijn vallen, overeenkomstig het 
nationale recht van een lidstaat is verleend, 
mogen in de Gemeenschap voor AB's geen 
beheerdiensten verrichten of rechten van 
deelneming of aandelen daarin
verhandelen.

Entiteiten waaraan geen vergunning 
overeenkomstig deze richtlijn of, in het 
geval van BAB's die niet onder deze 
richtlijn vallen, overeenkomstig het 
nationale recht van een lidstaat is verleend, 
mogen in de Unie voor AB's geen 
beheerdiensten verrichten.

Deze richtlijn mag er niet toe leiden dat 
beleggers wordt belet hun rechten van 
deelneming of aandelen in AB's op de 
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kapitaalmarkten te verkopen of 
anderszins af te stoten, of dat hun hierbij 
beperkingen worden opgelegd; een 
persoon die rechten van deelneming of 
aandelen in een AB bezit, mag zelf of via 
een tussenpersoon, met inbegrip van een 
BAB waaraan overeenkomstig deze 
richtlijn een vergunning is verleend, 
rechten van deelneming of aandelen in 
een AB verhandelen aan beleggers in een 
lidstaat overeenkomstig het nationale 
recht van die lidstaat, wanneer de 
verhandeling niet plaatsvindt op initiatief 
van de BAB die het AB beheert.

Amendement 28

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. BAB's mag een vergunning worden 
verleend om beheerdiensten te verrichten 
voor alle of voor bepaalde soorten AB's.

2. BAB's mag een vergunning worden 
verleend om beheerdiensten te verrichten 
voor alle of voor bepaalde soorten AB's. 
Een AB kan slechts worden beheerd door 
één enkele BAB.

Motivering

Ter vermijding van gecompliceerde gevallen van identificatie van de verantwoordelijke BAB of 
van het creëren van een gemeenschappelijke juridische verantwoordelijkheid.

Amendement 29

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De BAB moet zijn hoofdkantoor hebben in 
de lidstaat waar hij zijn statutaire zetel 
heeft.

De BAB moet zijn hoofdkantoor hebben in 
de lidstaat waar hij zijn statutaire zetel 
heeft. Daar waar een BAB 
beheersdiensten verricht voor een of meer 
AB's, is voor elke AB afzonderlijk een 
vergunning nodig. 
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Amendement 30

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De Commissie heeft de bevoegdheid 
om, overeenkomstig artikel 49 van deze 
richtlijn, gedelegeerde handelingen vast te 
stellen, waarin onder andere de 
vergunningscriteria met betrekking tot de 
voor de BAB-leiding verantwoordelijken 
worden gespecificeerd.

Amendement 31

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De BAB stelt de bevoegde autoriteiten van 
de lidstaat van herkomst vooraf in kennis 
van wijzigingen in de in hun 
oorspronkelijke aanvraag verstrekte 
informatie die van substantiële invloed 
kunnen zijn op de voorwaarden 
waaronder de vergunning is verleend, en 
met name van wijzigingen in de 
beleggingsstrategie en het beleggingsbeleid 
van een door hem beheerd AB, in het 
reglement of de statuten van een AB en de 
identiteit van nieuwe, door hem te 
beheren AB's.

De BAB stelt de bevoegde autoriteiten van 
de lidstaat van herkomst vooraf in kennis 
van wezenlijke wijzigingen in de 
voorwaarden voor de initiële 
vergunningverlening of registratie, met 
name van wijzigingen in het programma 
van werkzaamheden van de BAB of in de 
beleggingsstrategie en het beleggingsbeleid 
van een door hem beheerd AB.

De BAB stelt de bevoegde autoriteit in 
kennis van elke wijziging met betrekking 
tot de personen die feitelijk leiding geven 
aan de beheersactiviteiten van de BAB.

Binnen een maand na ontvangst van die 
kennisgeving stemmen de bevoegde 
autoriteiten, eventueel onder voorwaarden, 
in met deze wijzigingen of wijzen zij deze 
af.

Binnen een maand na ontvangst van die 
kennisgeving stemmen de bevoegde 
autoriteiten, eventueel onder voorwaarden, 
in met deze wijzigingen of wijzen zij deze 
af. Wijzigingen in de beleggingsstrategie 
en het beleggingsbeleid van een AB of 
wijzigingen in het reglement of de 
statuten worden, indien de beleggers 
ermee hebben ingestemd, door de 
bevoegde autoriteiten alleen afgewezen 
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wanneer zij daarvoor gegronde redenen 
hebben.

Amendement 32

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Geen enkele belegger mag een 
preferentiële behandeling ten deel vallen, 
tenzij dit in het reglement of de statuten 
van het AB wordt vermeld.

Geen enkele belegger mag een 
preferentiële materiële behandeling ten 
deel vallen ten opzichte van andere 
beleggers in hetzelfde AB, tenzij de aard 
van deze preferentiële behandeling in het 
reglement of de statuten van het AB wordt 
vermeld.

Motivering

De eisen van de richtlijn op het gebied van bekendmaking van de identiteit van de beleggers, in 
geval van niet-gestandaardiseerde termen, zijn niet gerechtvaardigd. Dit dreigt een schending 
van de EU-regelgeving op het gebied van gegevensbescherming met zich mee te brengen. De 
namen zullen, met strikte inachtneming van de vertrouwelijkheid, alleen worden doorgegeven 
aan de bevoegde instanties en niet aan andere beleggers of aan het publiek.

Amendement 33

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie stelt 
uitvoeringsmaatregelen vast voor de door 
de bevoegde autoriteiten te hanteren 
criteria om te beoordelen of BAB's aan hun 
verplichting uit hoofde van lid 1 voldoen.

2. De Commissie stelt bij wege van 
gedelegeerde handelingen overeenkomstig 
artikel 49 van deze richtlijn maatregelen
vast voor de door de bevoegde autoriteiten 
te hanteren criteria om te beoordelen of 
BAB's aan hun verplichting uit hoofde van 
lid 1 voldoen. 

Deze uitvoeringsmaatregelen tot wijziging 
van niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn, door deze aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de 
regelgevingsprocedure met toetsing als 
bedoeld in artikel 49, lid 3.

Amendement 34
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1 – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in dit lid bedoelde maatregelen dienen 
te zijn afgestemd op de aard, omvang en 
complexiteit van het AB.

Amendement 35

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De BAB's dienen verantwoorde 
beloningsregelingen en –praktijken te 
formuleren en implementeren die te 
verenigen zijn met een effectief 
risicobeheer en waardecreatie op lange 
termijn.
De BAB's informeren de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaten omtrent de 
kenmerken van hun beloningsregelingen 
en –praktijken.
De bevoegde autoriteiten van de lidstaten 
kunnen ingrijpen en passende 
corrigerende maatregelen nemen ter 
preventie van risico's die ertoe kunnen 
leiden dat een BAB nalaat verantwoorde 
beloningsregelingen en –praktijken te 
implementeren.

Motivering

De uitgangspunten moeten aansluiten bij de beginselen voor een deugdelijk beloningsbeleid die 
op 25 september 2009 zijn geformuleerd door de Financiële Stabiliteitsraad. De na afloop van 
de Top van Pittsburgh (24-25 september 2009) door de deelnemende leiders aangenomen 
verklaring strookt volledig met de implementatienormen die de Financiële Stabiliteitsraad heeft 
vastgesteld om het beloningsbeleid af te stemmen op waardecreatie op lange termijn en niet op 
het nemen van buitensporige risico's. Wij zijn van mening dat de door de G20 bekrachtigde 
beginselen van de Financiële Stabiliteitsraad op dezelfde wijze van toepassing moeten zijn op 
voor het systeem belangrijke BAB´s als op andere leveranciers van financiële diensten.  Hoewel 
wij van mening zijn dat het niet nodig is gedetailleerde vereisten met betrekking tot beloning in 
deze richtlijn op te nemen, is het van belang dat in eventuele relevante maatregelen op niveau 2 
die op grond van deze richtlijn worden uitgevoerd rekening wordt gehouden met het 
proportionaliteitsbeginsel en dat hierin het concurrentievermogen van de industrie in de EU 
gewaarborgd blijft door middel van consequente tenuitvoerlegging van dergelijke initiatieven 
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door de Commissie, in samenwerking met de Raad voor financiële stabiliteit zoals nagestreefd 
door de FSB. Meer in het bijzonder dient ieder amendement dat beoogt een BAB de verplichting 
op te leggen beloningsvoorwaarden te hanteren die verenigbaar zijn met de regels die gelden 
voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen te worden verworpen, aangezien er zeer 
goede redenen zijn om het beloningsbeleid voor BAB´s wettelijk te laten verschillen van dat voor 
bijvoorbeeld banken en makelaars/handelaren. Daarom zijn wij het eens met amendement 50 
van het verslag-Gauzès. 

Amendement 36

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie stelt
uitvoeringsmaatregelen vast:

3. De Commissie heeft de bevoegdheid 
om, overeenkomstig artikel 49 van deze 
richtlijn, gedelegeerde handelingen vast te 
stellen:

a) ter nadere bepaling van de soorten 
belangenconflicten als bedoeld in lid 1;

a) ter nadere bepaling van de soorten 
belangenconflicten als bedoeld in lid 1;

b) ter bepaling van de redelijke 
maatregelen die BAB's op het gebied van 
interne en organisatorische procedures 
geacht worden te nemen om 
belangenconflicten te voorkomen, te 
beheren en bekend te maken.

b) ter bepaling van de redelijke 
maatregelen die BAB's op het gebied van 
interne en organisatorische procedures 
geacht worden te nemen om 
belangenconflicten te voorkomen, te 
beheren en bekend te maken.

Deze uitvoeringsmaatregelen tot wijziging 
van niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn, door deze aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de 
regelgevingsprocedure met toetsing als 
bedoeld in artikel 49, lid 3.

Amendement 37

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De BAB zorgt ervoor dat de functies van 
risicobeheer en portefeuillebeheer 
gescheiden zijn en afzonderlijk worden 
getoetst.

1. De BAB zorgt ervoor dat de functies van 
risicobeheer en portefeuillebeheer 
gescheiden zijn, voorzover dit gepast en 
evenredig is met het oog op de aard, 
omvang en complexiteit en van de aard, 
omvang en complexiteit van het door hem 
beheerde AB.
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Motivering

De vereisten inzake de scheiding van de functie van het risicobeheer van die van het 
portefeuillebeheer moeten evenredig zijn aan de risico's die uitgaan van de BAB en de AB's die 
hij beheert. 

Amendement 38

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 5 – alinea 1 – inleidend gedeelte

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie stelt 
uitvoeringsmaatregelen vast ter nadere
bepaling van:

5. De Commissie heeft de bevoegdheid 
om, overeenkomstig artikel 49 van deze 
richtlijn, gedelegeerde handelingen vast te 
stellen ter bepaling van:

Amendement 39

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze uitvoeringsmaatregelen tot wijziging 
van niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn, door deze aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de 
regelgevingsprocedure met toetsing als 
bedoeld in artikel 49, lid 3.

Schrappen

Amendement 40

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie stelt 
uitvoeringsmaatregelen vast ter nadere 
uitwerking van:

3. De Commissie heeft de bevoegdheid 
om, overeenkomstig artikel 49 van deze 
richtlijn, gedelegeerde handelingen vast te 
stellen ter nadere uitwerking van:

a) de in lid 1 beschreven vereisten op het 
gebied van het liquiditeitsbeheer, en

a) de in lid 1 beschreven vereisten op het 
gebied van het liquiditeitsbeheer, en

b) met name de 
minimumliquiditeitsvereisten voor AB's 
die vaker dan halfjaarlijks aandelen of 

b) met name de 
minimumliquiditeitsvereisten voor AB's 
die vaker dan halfjaarlijks aandelen of 
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rechten van deelneming terugbetalen. rechten van deelneming terugbetalen.

Deze uitvoeringsmaatregelen tot wijziging 
van niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn, door deze aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de 
regelgevingsprocedure met toetsing als 
bedoeld in artikel 49, lid 3.

Amendement 41

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De leden 1 tot en met 3 zijn niet van 
toepassing op AB's van het closed-end-
type.

Motivering

Liquiditeitsbeheer met betrekking tot mogelijke verzoeken om terugbetaling is niet vereist voor 
een closed-end fonds, aangezien beleggers hun belegging niet uit de activa van het fonds mogen 
realiseren. 

Amendement 42

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om de sectoroverschrijdende consistentie 
te waarborgen en een slechte afstemming 
van belangen tussen ondernemingen die 
leningen in verhandelbare effecten en 
andere financiële instrumenten 
herverpakken (initiators), en BAB's die 
voor een of meer AB's in deze effecten of 
andere financiële instrumenten beleggen, te 
voorkomen, stelt de Commissie 
uitvoeringsmaatregelen vast voor:

Om de sectoroverschrijdende consistentie 
te waarborgen en een slechte afstemming 
van belangen tussen ondernemingen die 
leningen in verhandelbare effecten en 
andere financiële instrumenten 
herverpakken (initiators), en BAB's die 
voor een of meer AB's in deze effecten of 
andere financiële instrumenten beleggen, te 
voorkomen, stelt de Commissie bij wege 
van gedelegeerde handelingen 
overeenkomstig artikel 49, maatregelen 
vast voor:

a) de vereisten waaraan de initiator moet 
voldoen opdat een BAB mag beleggen in 
effecten of andere financiële instrumenten 
van dit type die na 1 januari 2011 voor een 
of meer AB's zijn uitgegeven, met inbegrip 

a) de vereisten waaraan de initiator moet 
voldoen opdat een BAB mag beleggen in 
effecten of andere financiële instrumenten 
van dit type die na 1 januari 2011 voor een 
of meer AB's zijn uitgegeven, met inbegrip 
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van vereisten die waarborgen dat de 
initiator een netto economisch belang 
aanhoudt van niet minder dan 5%;

van vereisten die waarborgen dat de 
initiator een netto economisch belang 
aanhoudt van niet minder dan 5%;

b) kwalitatieve vereisten waaraan BAB's 
moeten voldoen die voor een of meer AB's 
in deze effecten of andere financiële 
instrumenten beleggen.

b) kwalitatieve vereisten waaraan BAB's 
moeten voldoen die voor een of meer AB's 
in deze effecten of andere financiële 
instrumenten beleggen.

Deze uitvoeringsmaatregelen tot wijziging 
van niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn, door deze aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de 
regelgevingsprocedure met toetsing als 
bedoeld in artikel 49, lid 3.

Amendement 43

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Wanneer de waarde van de portefeuilles 
van AB's die door de BAB worden 
beheerd, hoger is dan 250 miljoen EUR, 
voorziet de BAB in een extra bedrag aan 
eigen vermogen. Dit extra bedrag aan eigen 
vermogen is gelijk aan 0,02 % van het 
bedrag waarmee de waarde van de 
portefeuilles van de BAB 
250 miljoen EUR te boven gaat. Het 
vereiste totale aanvangskapitaal en het 
extra bedrag mogen echter niet meer 
bedragen dan 10 miljoen EUR.

Amendement 44

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. BAB's zorgen ervoor dat voor elk door 
hen beheerd AB een gecertificeerde 
taxateur wordt benoemd die functioneel 
onafhankelijk van de BAB de waarde van 
de door het AB verworven activa en de 
waarde van de aandelen en rechten van 
deelneming in het AB vaststelt.
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Amendement 45

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Indien er geen externe taxateur 
wordt ingeschakeld, kunnen de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaat van herkomst 
de BAB voorschrijven dat de 
waarderingsprocedures en/of waardering 
door een externe taxateur of, waar nodig, 
door een accountant moeten worden 
geverifieerd.

Amendement 46

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

4. De Commissie heeft de bevoegdheid 
om, overeenkomstig artikel 49 van deze 
richtlijn, gedelegeerde handelingen vast te 
stellen ter nadere uitwerking van de 
voorwaarden voor de certificering van een 
taxateur en voor de beginselen van de 
beoordelingscriteria in de zin van lid 1.

Deze uitvoeringsmaatregelen tot wijziging 
van niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn, door deze aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de 
regelgevingsprocedure met toetsing als 
bedoeld in artikel 49, lid 3.

Amendement 47

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De BAB zorgt ervoor dat voor elk door 
hem beheerd AB een bewaarder wordt 
benoemd die, voor zover van toepassing, 
de volgende functies vervult:
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a) hij ontvangt alle betalingen van 
beleggers die inschrijven op rechten van 
deelneming of aandelen in een door de 
BAB beheerd AB en boekt ze voor de 
BAB op een aparte rekening;

a) hij ontvangt alle betalingen van 
beleggers die inschrijven op rechten van 
deelneming of aandelen in een door de 
BAB beheerd AB en boekt ze voor de 
BAB op een aparte rekening;

b) hij bewaart financiële instrumenten van 
het AB;

b) hij bewaart financiële instrumenten van 
het AB, met name:

(i) hij neemt alle financiële instrumenten 
die kunnen worden bewaard in bewaring, 
en treft hij de nodige regelingen om de 
eigendomsrechten van AB's te vrijwaren, 
met name in het geval van insolvabiliteit 
van de bewaarder, evenals regelingen die 
waarborgen dat die financiële 
instrumenten in de boekhouding van de 
bewaarder geregistreerd staan op aparte 
rekeningen of op een gemeenschappelijke 
gescheiden rekening voor meerdere AB's, 
zodat zij duidelijk kunnen worden 
onderscheiden van de activa van de 
bewaarder indien deze in gebreke blijft;
(ii) hij houdt de registers bij om het 
eigendom te verifiëren van financiële 
instrumenten die niet in bewaring kunnen 
worden genomen op grond van de door de 
BAB verstrekte informatie, en van externe 
bewijsstukken over  de verrichte 
transacties;

c) hij gaat na of het AB zelf dan wel de 
BAB voor het AB het eigendom heeft 
verkregen van alle andere activa waarin het 
AB belegt.

c) hij gaat na of het AB zelf dan wel de
BAB voor het AB het eigendom heeft 
verkregen van alle andere activa waarin het 
AB belegt.

1 bis. Naast de in lid 1 genoemde taken 
waarborgt de bewaarder of:
a) de verkoop, uitgifte, inkoop, 
terugbetaling en intrekking van aandelen 
of rechten van deelneming in het AB 
worden uitgevoerd overeenkomstig de 
toepasselijke nationale wetgeving en het 
reglement of de statuten van het AB;
b) de waarde van de aandelen of rechten 
van deelneming in het AB wordt berekend 
overeenkomstig de toepasselijke nationale 
wetgeving en het reglement of de statuten 
van het AB;
c) bij transacties met betrekking tot de 
activa van een AB, de tegenwaarde 
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binnen de gebruikelijke termijnen wordt 
voldaan; alsmede
d) de opbrengsten van het AB een 
bestemming krijgen overeenkomstig de 
toepasselijke nationale wetgeving en het 
reglement van het AB.

2. Een BAB treedt niet als bewaarder op. 2. Een BAB treedt niet als bewaarder op.

De bewaarder treedt onafhankelijk en 
uitsluitend in het belang van de AB-
beleggers op.

De bewaarder treedt oprecht, eerlijk, 
professioneel, onafhankelijk en in het 
belang van de AB-beleggers op.

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

3. De bewaarder is ofwel:

a) een kredietinstelling, of  
b) een beleggingsonderneming die over 
een vergunning overeenkomstig Richtlijn 
2004/39/EG beschikt;
3 bis. de bewaarder van een AB met zetel 
in een derde land dat wordt beheerd door 
een vergunninghoudende BAB moet zijn 
statutaire zetel hebben in de Unie, tenzij 
aan alle volgende voorwaarden is 
voldaan:
a) de bevoegde instanties van de lidstaat 
van herkomst van de BAB en die van het 
derde land waar het AB zijn zetel heeft, 
hebben samenwerkings– en 
gegevensuitwisselingsovereenkomsten 
gesloten;
b) de wet van het derde land waar het AB 
zijn zetel heeft, voldoet aan de normen 
van internationale organisaties;
c) ten aanzien van het derde land waar 
het AB is gevestigd uit hoofde van punt 3, 
onder e), is vastgesteld dat bewaarders 
met zetel in dat land onderworpen zijn 
aan een effectieve prudentiële regelgeving 
en een effectief prudentieel toezicht die 
gelijkwaardig zijn aan de bepalingen van 
het Unierecht;
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d) ten aanzien van het derde land waar 
het AB zijn zetel heeft, is overeenkomstig 
punt 3, onder e), vastgesteld dat de aldaar 
toegepaste standaarden om witwassen van 
geld en financiering van terrorisme te 
voorkomen gelijkwaardig zijn aan die van 
het Unierecht;
e) de lidstaat van herkomst van de BAB 
heeft met het derde land waar het AB zijn 
zetel heeft een overeenkomst gesloten die 
volledig voldoet aan de normen van 
artikel 26 van het OESO-
Modelbelastingverdrag en waarborgt een 
doeltreffende informatie-uitwisseling in 
fiscale aangelegenheden.

4. Bewaarders mogen hun taken aan
andere bewaarders delegeren.

4. Bewaarders mogen hun taken aan hun 
subbewaarders delegeren, voor zover het 
geen controle- en toezichthoudende 
functies betreft. Een bewaarder mag zijn 
taken niet in die mate delegeren dat hij 
een brievenbusmaatschappij wordt. Een 
delegatie van aansprakelijkheid mag 
slechts eenmaal plaatsvinden. Er mag 
geen sprake zijn van een 
aansprakelijkheidsketen.
4 bis. Bewaarders nemen de beste 
praktijken in acht en betrachten bij de 
selectie en aanwijzing, de periodieke 
herziening en voortdurende controle van 
iedere derde aan wie zij de, in dit lid 
bedoelde onderdelen van hun takenpakket 
hebben gedelegeerd, de benodigde 
bekwaamheid, zorgvuldigheid en 
toewijding

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

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

Bij verlies van financiële instrumenten die 
de bewaarder in bewaring heeft, kan de 
bewaarder zich alleen kwijten van zijn 
aansprakelijkheid als hij kan bewijzen dat 
hij het verlies niet had kunnen voorkomen.

Bij verlies van financiële instrumenten die 
de bewaarder in bewaring heeft, kan de 
bewaarder zich alleen kwijten van zijn 
aansprakelijkheid als hij kan bewijzen dat 
het verlies een externe oorzaak had, niet 
voorzienbaar was en niet door hem had 
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kunnen worden voorkomen.

Het feit dat een bewaarder heeft besloten 
een deel van zijn taken te delegeren aan 
een vergunninghoudende derde, zoals een 
subbewaarder of een subbewaarnemer 
laat zijn aansprakelijkheid ten aanzien 
van BAB’s en beleggers onverlet. Bij 
verlies van financiële instrumenten die de 
bewaarder in bewaring heeft, heeft hij 
derhalve de primaire verplichting om –
onverminderd de bestaande nationale 
voorschriften – de bewuste activa zo 
spoedig mogelijk aan het AB te 
restitueren. Die vereiste geldt 
onverminderd eventuele gerechtelijke 
procedures.

Naargelang van de rechtsbetrekking 
tussen de bewaarder, de BAB en de 
beleggers, kan de bewaarder ten behoeve 
van de AB-beleggers door dezen 
rechtstreeks, dan wel door tussenkomst van 
de BAB indirect worden aangesproken. De 
in lid 4 bedoelde delegatie laat de 
aansprakelijkheid van de bewaarder 
onverlet.

De bewaarder kan ten behoeve van de AB-
beleggers door dezen rechtstreeks en door 
tussenkomst van de BAB indirect worden 
aangesproken.

5 bis. Wanneer een bewaarder volgens de 
wetgeving van het land waar de BAB 
namens het AB actief is zijn 
bewaarnemingstaken niet mag uitoefenen 
of daartoe als gevolg van een niet te 
voorziene externe oorzaak niet in staat is, 
kan hij zich bij wijze van uitzondering op 
lid 5, van zijn aansprakelijkheid kwijten 
als hij kan bewijzen dat hij met betrekking 
tot zijn verplichtingen als bedoeld in lid 
4bis voldoende zorgvuldigheid heeft 
betracht. Een delegatie van 
aansprakelijkheid kan slechts eenmaal 
plaatsvinden. Er mag geen sprake zijn van 
een aansprakelijkheidsketen.
5 ter. Wanneer de overeenkomst tussen de 
bewaarder en een prime broker of 
subbewaarnemer voorziet in overdracht 
en hergebruik van activa overeenkomstig 
de voor het AB geldende bepalingen, kan 
de bewaarnemer zich bij wijze van 
uitzondering op lid 5, van zijn 
aansprakelijkheid kwijten als hij kan 
bewijzen dat hij met betrekking tot zijn 



AD\815631NL.doc 35/62 PE438.149v02-00

NL

verplichtingen als bedoeld in lid 4bis 
voldoende zorgvuldigheid heeft betracht. 
In de overeenkomst tussen de BAB en de 
bewaarder en de derde moet worden 
vastgelegd dat de BAB voor de uitvoering 
ervan in kennis wordt gesteld van een 
eventuele contractvoorwaarde die voorziet 
in overdracht en hergebruik van activa 
overeenkomstig de voor het AB geldende 
bepalingen. 
Beleggers worden voordat zij in het AB 
beleggen over deze clausule en over de 
identiteit van de derde geïnformeerd. 
Beleggers worden met name geïnformeerd 
over iedere overdracht van 
aansprakelijkheid aan de derde, 
waaronder in geval van verlies van 
financiële instrumenten. In dat geval is de 
restitutietermijn in overeenstemming met 
de voorwaarden van de overeenkomst 
tussen de bewaarder en de derde.
5 quater. De bewaarder stelt op verzoek 
aan de bevoegde autoriteiten van zijn 
lidstaat van herkomst alle informatie ter 
beschikking die het bij de uitvoering van 
zijn taken heeft verkregen en die de 
bevoegde autoriteiten nodig hebben voor 
het houden van toezicht op de BAB. 
Indien de lidstaat van herkomst van de 
BAB een andere is dan die van de 
bewaarder, delen de bevoegde autoriteiten 
van de lidstaat van herkomst van de 
bewaarder de ontvangen informatie 
onverwijld met de bevoegde autoriteiten 
van de lidstaat van herkomst van de BAB.
5 quinquies. De Commissie heeft de 
bevoegdheid om, overeenkomstig artikel 
49 van deze richtlijn, gedelegeerde 
handelingen vast te stellen ter nadere 
bepaling van de plichten en 
verantwoordelijkheden van bewaarders en 
de voorwaarden waaronder een AB-
bewaarder een deel van zijn taken aan een 
derde mag delegeren.
5 sexies. Aanwijzing van een bewaarder 
wordt in alle gevallen goedgekeurd door 
de bevoegde autoriteit in de lidstaat van 
herkomst van de BAB. De bevoegde 
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autoriteit kan de aanwijzing van meer dan 
een bewaarder toestaan als duidelijk is dat 
dit de juiste uitvoering van alle 
verplichtingen van de bewaarder, als 
omschreven in deze richtlijn, niet in de 
weg staat.

Amendement 48

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Motivering

Dit zinvolle amendement, dat reeds werd voorgesteld in het verslag-Gauzès, dient ter 
verduidelijking. 

Amendement 49

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie stelt
uitvoeringsmaatregelen vast ter nadere
bepaling van:

De Commissie heeft de bevoegdheid om, 
overeenkomstig artikel 49 van deze 
richtlijn, gedelegeerde handelingen vast te 
stellen ter bepaling van:

a) de voorwaarden voor de verlening van 
toestemming voor de delegatie;

a) de voorwaarden voor de verlening van 
toestemming voor de delegatie;

b) de omstandigheden waaronder de 
beheerder niet meer als de beheerder van 
het AB kan worden beschouwd, zoals 
beschreven in lid 2.

b) de omstandigheden waaronder de 
beheerder niet meer als de beheerder van 
het AB kan worden beschouwd, zoals 
beschreven in lid 2.

Deze uitvoeringsmaatregelen tot wijziging 
van niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn, door deze aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de 
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regelgevingsprocedure met toetsing als 
bedoeld in artikel 49, lid 3.

Amendement 50

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een BAB stelt voor elk door hem 
beheerd AB een jaarverslag per boekjaar 
ter beschikking. Het jaarverslag wordt 
uiterlijk vier maanden na afloop van het 
boekjaar ter beschikking gesteld van de 
beleggers en de bevoegde autoriteiten.

1. Een BAB stelt voor elk door hem 
beheerd AB een jaarverslag per boekjaar 
ter beschikking. Het jaarverslag wordt 
uiterlijk vier maanden na afloop van het 
boekjaar ter beschikking gesteld van de 
beleggers en de bevoegde autoriteiten of,  
wanneer een AB in andere AB's heeft 
belegd en gegevens uit de jaarverslagen of 
tussentijdse verslagen van die andere 
AB's nodig heeft om zijn jaarverslag te 
kunnen opstellen, uiterlijk zes maanden 
na afloop van het boekjaar.

Motivering

Private-equity dakfondsen stellen hun jaarverslag op basis van de meest recente financiële 
informatie op die zij ontvangen hebben van de onderliggende private-equityfondsen waarin zij 
beleggen. Het kan zijn dat deze onderliggende fondsen hun jaarverslagen of hun financiële 
informatie niet zo snel publiceren dat het dakfonds aan de verplichte periode van vier maanden 
met betrekking tot de publicatie van zijn eigen jaarverslag kan voldoen. Daarom hebben 
dakfondsen meer tijd nodig om hun jaarverslagen op te stellen. 

Amendement 51

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) de in artikel 20 bedoelde informatie 
voorzover deze in de loop van het boekjaar 
dat het verslag bestrijkt is veranderd, zoals 
de beloningen, uitgesplitst in een vast en 
een variabel deel, die door de BAB en, 
indien van toepassing, door het AB, aan 
leidinggevenden en andere 
personeelsleden die een wezenlijke 
invloed hebben op de risicoblootstelling 
van ondernemingen, zijn betaald.
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Amendement 52

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c ter) het taxatierapport van de door elke 
BAB in portefeuille gehouden 
onderneming;

Motivering

Bij elke onderneming, dus ook bij een AB, is het door de BAB opgestelde jaarverslag het meest 
door de beleggers gelezen document. 

Amendement 53

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De in het jaarverslag vermelde 
boekhoudkundige gegevens worden 
gecontroleerd door een of meer personen 
die overeenkomstig Richtlijn 2006/43/EG 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 17 mei 2006 betreffende de wettelijke 
controles van jaarrekeningen en 
geconsolideerde jaarrekeningen, tot 
wijziging van de Richtlijnen 78/660/EEG 
en 83/349/EEG van de Raad en houdende 
intrekking van Richtlijn 84/253/EEG van 
de Raad krachtens de wet bevoegd zijn om 
jaarrekeningen te controleren. De 
verklaring van deze personen en elk 
eventueel voorbehoud moeten integraal in 
elk jaarverslag worden opgenomen.

3. De in het jaarverslag vermelde 
boekhoudkundige gegevens worden 
voorbereid in overeenstemming met de 
normen of principes die zijn voorzien in 
de uitvoeringsregels of –instrumenten van 
het AB op het gebied van oprichting of 
fusie en worden gecontroleerd door een of 
meer personen die overeenkomstig 
Richtlijn 2006/43/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 17 mei 2006 
betreffende de wettelijke controles van 
jaarrekeningen en geconsolideerde 
jaarrekeningen, tot wijziging van de 
Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG 
van de Raad en houdende intrekking van 
Richtlijn 84/253/EEG van de Raad[21] 
krachtens de wet bevoegd zijn om 
jaarrekeningen te controleren. De 
verklaring van deze personen en elk 
eventueel voorbehoud moeten integraal in 
elk jaarverslag worden opgenomen.

Motivering

Om dezelfde reden met betrekking tot de eigen taxatie (zelfde motivering als voor amendement 
15), hoeft de informatie over de boekhouding niet te worden gecontroleerd. Desalniettemin 
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kunnen de ondernemingen die zich bevinden in de portefeuille van een AB een financieel 
auditverslag maken wanneer dit noodzakelijk is.

Amendement 54

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie stelt
uitvoeringsmaatregelen vast ter verdere 
bepaling van de vorm en inhoud van het 
jaarverslag. Deze maatregelen worden 
afgestemd op het soort BAB waarop zij 
van toepassing zijn.

4. De Commissie heeft de bevoegdheid 
om, overeenkomstig artikel 49 van deze 
richtlijn, gedelegeerde handelingen vast te 
stellen ter verdere bepaling van de vorm en 
inhoud van het jaarverslag.  Deze 
handelingen zijn gepast en evenredig en
worden afgestemd op het soort BAB 
waarop zij van toepassing zijn en de AB's 
waarop het verslag betrekking heeft, 
rekening houdend met de verschillen qua 
omvang, middelen, complexiteit, aard, 
beleggingen, beleggingsstrategieën en -
technieken, structuren en beleggers 
tussen de diverse soorten BAB's en de 
AB's die zij beheren.

Amendement 55

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze uitvoeringsmaatregelen tot wijziging 
van niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn, door deze aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de 
regelgevingsprocedure met toetsing als 
bedoeld in artikel 49, lid 3.

Schrappen

Amendement 56

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 1 – inleidend gedeelte

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. BAB's zorgen ervoor dat AB-beleggers
voordat zij in het AB beleggen, de 

1. BAB's zorgen ervoor dat de volgende 
informatie, alsmede informatie over 
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volgende informatie ontvangen en in 
kennis worden gesteld van wijzigingen 
daarin:

eventuele wijzigingen daarin, ter 
beschikking wordt gesteld aan AB-
beleggers voordat zij in het AB beleggen:

Motivering

Ter wille van de concordantie met de Icbe- en MiFID-richtlijnen. 

Amendement 57

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) een beschrijving van de AB-
beleggingsstrategie en -doelstellingen, alle
activa waarin het AB mag beleggen, de 
technieken die het daarbij mag toepassen, 
en alle risico's daarvan, eventuele van 
toepassing zijnde beleggingsbeperkingen, 
de omstandigheden waaronder het AB van 
hefboomfinanciering gebruik mag maken, 
de toegestane soorten en bronnen van de 
hefboomfinanciering en de risico's daarvan, 
en beperkingen op het gebruik van 
hefboomfinanciering;

(a) een beschrijving van de AB-
beleggingsstrategie en -doelstellingen, de 
soorten activa waarin het AB mag 
beleggen, de technieken die het daarbij 
mag toepassen, en de risico's daarvan, 
eventuele van toepassing zijnde 
beleggingsbeperkingen, de 
omstandigheden waaronder het AB van 
hefboomfinanciering gebruik mag maken, 
de toegestane soorten en bronnen van de 
hefboomfinanciering en de risico's daarvan, 
en beperkingen van het gebruik van 
hefboomfinanciering;

Motivering

Het is in de praktijk onmogelijk om "alle" activa waarin een AB mag beleggen bekend te maken. 
Deze wijziging komt overeen met de wijziging in het compromisvoorstel van het Zweedse 
voorzitterschap. De overige wijzigingen vloeien daaruit voort. 

Amendement 58

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 1 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) een beschrijving van alle vergoedingen, 
kosten en uitgaven en van de 
maximumbedragen die direct of indirect 
ten laste komen van de beleggers;

h) een beschrijving van alle vergoedingen, 
kosten en uitgaven en van de 
maximumbedragen of -tarieven die direct 
of indirect ten laste komen van de 
beleggers, samen met een beschrijving 
van de in de laatste twaalf maanden 
betaalde vergoedingen, kosten en 
uitgaven;
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Amendement 59

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j bis) een beschrijving van de prestaties 
van het AB, vanaf zijn oprichting tot de 
recentste beoordeling.

Motivering

De aan beleggers verschafte informatie moet volledig zijn, gezien de risico's die zij lopen. Met 
name is informatie over de staat van dienst van het AB, maar ook van de BAB, van essentieel 
belang voor een beleggingsbesluit. Deze informatie is al te vaak onvolledig of misleidend. 
Informatie over de werkelijk betaalde vergoedingen en de herkomst van de fondsen is eveneens 
noodzakelijk voor het treffen van een verantwoord besluit. Daarnaast zal maandelijkse 
informatie over het risicoprofiel van het AB beleggers helpen hun risico's te beheren. 

Amendement 60

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 2 – inleidend gedeelte

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een BAB verstrekt de beleggers voor 
elk door hem beheerd AB periodiek 
informatie over:

2. De beherende BAB verstrekt de 
beleggers voor elk AB dat terugbetalingen 
naar keuze van de beleggers toestaat, 
periodiek informatie over:

Motivering

Private-equity dakfondsen (en private-equityfondsen) beleggen in illiquide activa en verlenen de 
beleggers geen terugbetalingsrechten. Wanneer beleggers geen terugbetalingsrechten hebben is 
periodieke informatie over illiquide activa of liquiditeit niet nodig. 

Amendement 61

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

AB's die aan pensioenfondsen worden 
verkocht, moeten wijzen op de bijzondere 
risico's van deze beleggingsvorm. 
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Daarnaast dienen de in dit geval voor 
beleggers voorgeschreven gegevens ook 
ter beschikking te worden gesteld van de 
rechthebbenden, hun vertegenwoordigers 
of de door dezen aangewezen deskundige 
adviseurs.

Motivering

Pensioenfondsen dragen een bijzondere verantwoordelijkheid omdat zij steeds meer diensten van 
algemeen belang moeten verrichten doordat zij werknemers een ouderdomsvoorziening ter 
beschikking stellen. Daarom zijn, als zij al kapitaal in een AB mogen beleggen, bijzondere 
verplichtingen op het vlak van de openheid vereist. Bovendien moet worden voorkomen dat 
primaire investeerders, d.w.z. de rechthebbenden, essentiële informatie over het toezicht op hun 
vermogensbeheerder of hun pensioenfonds kan worden onthouden.

Amendement 62

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie stelt 
uitvoeringsmaatregelen vast ter nadere
uitwerking van de informatieverplichtingen 
van BAB's en de frequentie van de 
informatie als bedoeld in lid 2. Deze 
maatregelen worden afgestemd op het soort 
BAB waarop zij van toepassing zijn.

3. De Commissie heeft de bevoegdheid 
om, overeenkomstig artikel 49 van deze 
richtlijn, gedelegeerde handelingen vast te 
stellen ter nadere uitwerking van de 
informatieverplichtingen van BAB's en de 
frequentie van de informatie als bedoeld in 
lid 2, rekening houdend met het soort 
BAB waarop zij van toepassing zijn.

Deze uitvoeringsmaatregelen tot wijziging 
van niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn, door deze aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de 
regelgevingsprocedure met toetsing als 
bedoeld in artikel 49, lid 3.

Amendement 63

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) het actuele risicoprofiel van het AB en 
de risicobeheerinstrumenten waarmee de 
BAB deze risico's beheert;

c) het actuele risicoprofiel van het AB, met 
inbegrip van de gebruikte 
hefboomfinanciering, en de 
risicobeheerinstrumenten waarmee de BAB 
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deze risico's beheert;

Motivering

De bevoegde autoriteiten moeten een volledig beeld van AB's en BAB's krijgen. 

Amendement 64

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 2 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) de vergoedingenstructuur en de aan 
de BAB betaalde bedragen;

Motivering

De bevoegde autoriteiten moeten een volledig beeld van AB's en BAB's krijgen. De 
vergoedingenstructuur is belangrijk voor het bepalen van risico's. 

Amendement 65

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 2 – letter e ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e ter) prestatiegegevens van het AB, met 
inbegrip van waardering van activa.

Motivering

De bevoegde autoriteiten moeten een volledig beeld van AB's en BAB's krijgen. 

Amendement 66

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

4. De Commissie heeft de bevoegdheid 
om, overeenkomstig artikel 49 van deze 
richtlijn, gedelegeerde handelingen vast te 
stellen ter nadere uitwerking van de 
informatieverplichtingen als bedoeld in de 
leden 1, 2 en 3, die kunnen worden 
aangepast en aangevuld in het licht van 
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zich ontwikkelende financiële technieken, 
alsmede van de frequentie ervan.

Amendement 67

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze uitvoeringsmaatregelen tot wijziging 
van niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn, door deze aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de 
regelgevingsprocedure met toetsing als 
bedoeld in artikel 49, lid 3.

De Commissie heeft eveneens de 
bevoegdheid om, overeenkomstig artikel 
49 van deze richtlijn, gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot het soort informatie dat 
overeenkomstig lid 3 bis openbaar wordt 
gemaakt.

Amendement 68

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. BAB's die een of meer AB's beheren 
die op systeemrelevante wijze met een 
hoge hefboomfinanciering werken, 
verstrekken de bevoegde autoriteiten van 
hun lidstaat van herkomst informatie over 
de totale hefboomfinanciering waarmee 
elk door hen beheerd AB werkt, een 
uitsplitsing naar hefboomfinanciering uit 
geleend geld of geleende effecten en 
hefboomfinanciering in de vorm van 
financiële derivaten en, indien bekend, de 
mate waarin AB- activa in het kader van 
hefboomfinancieringsregelingen worden 
hergebruikt.
Deze informatie bevat voor elk door de 
BAB beheerd AB de identiteit van de vijf 
grootste bronnen van geleend geld of 
geleende effecten en de 
hefboomfinancieringsbedragen die van 
elk van die entiteiten voor elk door de 
BAB beheerd AB zijn ontvangen.
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Motivering

Dit is een zinvol amendement dat is voorgesteld in het compromisvoorstel van het Zweedse 
voorzitterschap. 

Amendement 69

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 ter. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaat van 
herkomst van een BAB toegang hebben 
tot informatie over het gebruik van 
baissetransacties voor rekening van de 
door de BAB beheerde AB's om te 
bepalen in hoeverre het gebruik van 
baissetransacties tot een toename van het 
systeemrisico in het financiële stelsel leidt 
of het gevaar van chaotische 
marktomstandigheden vergroot. De 
bevoegde autoriteiten van de lidstaten van 
herkomst zorgen er eveneens voor dat 
dergelijke informatie voor alle BAB's 
waarop zij toezicht houden, in 
geaggregeerde vorm ter beschikking 
wordt gesteld van andere bevoegde 
autoriteiten, het bij Besluit 2009/77/EG 
van 23 januari 20091 ingestelde Comité 
van Europese effectenregelgevers (CEER) 
en het bij Verordening (EG) nr. ... 
opgerichte ECSR middels de procedure 
van artikel 46 inzake de samenwerking 
tussen toezichthouders.
________________
PB L 25 van 29.1.2009, blz. 18.

Motivering

Het is niet zinvol om een op zichzelf staande regeling voor baissetransacties door BAB's te 
treffen. Er zij op gewezen dat in de toelichting bij de voorgestelde richtlijn wordt erkend dat 
baissetransacties niet alleen door BAB's worden toegepast en dat de Commissie bredere 
maatregelen met betrekking tot baissetransacties op het oog heeft. Voorts zij erop gewezen dat 
dit punt in aanmerking is genomen in het compromisvoorstel van het Zweedse voorzitterschap, 
waarin vereisten inzake informatievergaring zijn opgenomen, en in het verslag-Gauzès, dat in 
amendement 13 erkent dat baissetransacties binnen een geharmoniseerd regelgevingskader 
moeten plaatsvinden. 
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Amendement 70

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 21 bis
Geheimhouding

Niets in deze richtlijn belet een BAB zijn 
bevoegde autoriteit ervan in kennis te 
stellen dat bepaalde door hem 
overeenkomstig deze richtlijn verstrekte 
informatie een bedrijfsgeheim of 
vertrouwelijke informatie is, 
onverminderd de mogelijkheid van de 
bevoegde autoriteit om overeenkomstig 
deze richtlijn informatie met andere 
bevoegde autoriteiten uit te wisselen.

Amendement 71

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. De Commissie heeft de bevoegdheid 
om, overeenkomstig artikel 49 van deze 
richtlijn, gedelegeerde handelingen vast te 
stellen ter nadere uitwerking van de 
informatievereisten met betrekking tot de 
hefboomfinanciering en de frequentie van 
de rapportage aan de bevoegde autoriteiten 
en van de informatieverschaffing aan 
beleggers.

Deze uitvoeringsmaatregelen tot wijziging 
van niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn, door deze aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de 
regelgevingsprocedure met toetsing als 
bedoeld in artikel 49, lid 3.



AD\815631NL.doc 47/62 PE438.149v02-00

NL

Amendement 72

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. De lidstaten van herkomst zorgen ervoor 
dat alle ingevolge de artikelen 21 en 24
ontvangen informatie voor alle BAB's
waarop zij toezicht houden, in 
geaggregeerde vorm ter beschikking wordt 
gesteld van andere bevoegde autoriteiten in 
de Unie, van de EAEM en van het ECSR.
De bevoegde autoriteiten van de lidstaten 
van herkomst verschaffen onverwijld 
informatie middels de procedure van 
artikel 46 inzake de samenwerking tussen 
toezichthouders.  Als een onder hun 
verantwoordelijkheid vallende BAB 
mogelijk een belangrijke bron van 
tegenpartijrisico vormt voor een 
kredietinstelling of andere 
systeemrelevante instelling in andere
lidstaten, melden zij dit eveneens middels 
dit mechanisme, alsook bilateraal aan 
andere rechtstreeks betrokken lidstaten.

Amendement 73

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Deze uitvoeringsmaatregelen tot wijziging 
van niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn, door deze aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de 
regelgevingsprocedure met toetsing als 
bedoeld in artikel 49, lid 3.
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Motivering

De Commissie dient geen plafond te stellen aan hefboomfinanciering aangezien dit een 
onevenredige maatregel zou zijn die voorbijgaat aan de grote verscheidenheid van structuren en 
strategieën in de BAB-sector. In het geval van een economische baisse zou een dergelijke 
maatregel bovendien procyclisch kunnen uitpakken. De bevoegdheid tot het nemen van een 
dergelijke maatregel moet bij de autoriteiten van de lidstaten berusten, die daartoe van geval tot 
geval zouden moeten kunnen besluiten. 

Amendement 74

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Motivering

De Commissie dient geen plafond te stellen aan hefboomfinanciering aangezien dit een 
onevenredige maatregel zou zijn die voorbijgaat aan de grote verscheidenheid van structuren en 
strategieën in de BAB-sector. In het geval van een economische baisse zou een dergelijke 
maatregel bovendien procyclisch kunnen uitpakken. Instead, this competence should rest with 
Member State authorities on a case-by-case basis.

Amendement 75

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Werkingssfeer Werkingssfeer
1. Deze afdeling is van toepassing op: 1. Deze afdeling is van toepassing op:
a) BAB's die een of meer AB's beheren die 
hetzij individueel hetzij samen ten minste 

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

beheersende invloed verwerven, bij 
voorbeeld wanneer zij 10%, 20%, 30% of 
50% van de stemrechten van een 
uitgevende instelling of van een niet-
beursgenoteerde onderneming met zetel in 
de Unie verwerven;

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

b) BAB's die met een of meer AB's een 
overeenkomst hebben gesloten op grond 
waarvan de door deze BAB's beheerde 
AB's een beheersende invloed verwerven, 
bij voorbeeld wanneer zij 10%, 20%, 30% 
of 50% van de stemrechten van een
uitgevende instelling of een niet-
beursgenoteerde onderneming kunnen 
verwerven.

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

2. De artikelen 26 t/m 30 zijn niet van 
toepassing wanneer de uitgevende 
instelling of de niet-beursgenoteerde 
onderneming - met inbegrip van 
afhankelijke ondernemingen - minder dan 
50 personen in dienst heeft.

Amendement 76

Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Kennisgeving van de verwerving van een 
beheersende invloed in niet-

beursgenoteerde ondernemingen

Kennisgeving van de verwerving van een
aanmerkelijke invloed in niet-

beursgenoteerde ondernemingen

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

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

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

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

Deze kennisgeving wordt zo spoedig 
mogelijk gedaan en in elk geval binnen 
vier handelsdagen, waarvan de eerste dag 
de dag is waarop de BAB's de 
desbetreffende drempelwaarde heeft 
bereikt.

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

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

a) de resulterende situatie wat de 
stemrechten betreft;

a) de resulterende situatie wat de 
stemrechten betreft;

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

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

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

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

Amendement 77

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 27 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 27 bis

Kapitaaltoereikendheid van 
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doelondernemingen
Om de mogelijke verzilvering van 
waardevolle activa ("asset stripping") te 
voorkomen moeten de netto activa van 
een doelonderneming die wordt beheerst 
door een AB, voldoen aan de bepalingen 
inzake kapitaaltoereikendheid van de 
tweede vennootschapsrichtlijn.

Motivering
De bepalingen van artikel 15, lid 1, onder a) van de Tweede Richtlijn (77/91/EEG) van de Raad 
van 13 december 1976 strekkende tot het coördineren van waarborgen, en de bepalingen van 
artikel 1, lid 4, onder b en artikel 1, lid 5 van Richtlijn 2006/68/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 6 september 2006 tot wijziging van Richtlijn 77/91/EEG van de Raad met 
betrekking tot de oprichting van de naamloze vennootschap, zouden enerzijds de afstoting van 
waardevolle activa louter ter aflossing van overnameschuld kunnen helpen voorkomen en 
anderzijds voldoende ruimte laten voor gewettigde strategische herstructureringen.

Amendement 78

Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 28 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Naast hetgeen op grond van artikel 27 
vereist is, zorgen de lidstaten ervoor dat 
wanneer een BAB, die alleen of samen 
met een andere BAB optreedt, een 
beheersende invloed in een uitgevende 
instelling of een niet-beursgenoteerde 
onderneming verwerft, deze BAB de in dit 
lid genoemde informatie doet toekomen 
aan de uitgevende instelling, de niet-
beursgenoteerde onderneming, hun 
aandeelhouders en 
werknemersvertegenwoordigers of, bij 
ontstentenis van dergelijke 
vertegenwoordigers, de werknemers zelf.
Bij uitgevende instellingen stelt de BAB 
de in artikel 6, lid 3, van Richtlijn 
2004/25/EG bedoelde informatie ter 
beschikking van de betrokken uitgevende 
instelling, haar aandeelhouders en 
werknemersvertegenwoordigers

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

Bij uitgevende instellingen en niet-
beursgenoteerde ondernemingen stelt de 
BAB het navolgende ter beschikking:
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werknemersvertegenwoordigers:

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

a) geplande belangrijke afstotingen van 
activa;

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

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

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

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

Bij niet-beursgenoteerde ondernemingen 
stelt de BAB de volgende informatie ter 
beschikking van de betrokken niet-
beursgenoteerde onderneming, haar 
aandeelhouders, hun aandeelhouders en 
werknemersvertegenwoordigers:
d) de identiteit van de BAB die hetzij 
individueel hetzij in afspraak met andere 
BAB's de drempel van 30% heeft bereikt;

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

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

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

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

g bis) de terzake van de 
ondernemingsstrategie en het 
werkgelegenheidsbeleid voor het sluiten 
van juridische overeenkomsten bevoegde 
persoon of personen.

1 PB L 142 van 30.4.2004, blz. 12.
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Amendement 79

Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 28 – lid 2 – inleidend gedeelte

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie stelt
uitvoeringsmaatregelen vast voor:

2. De Commissie heeft de bevoegdheid 
om, overeenkomstig artikel 49 van deze 
richtlijn, gedelegeerde handelingen vast te 
stellen voor:

Amendement 80

Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 28 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze uitvoeringsmaatregelen tot wijziging 
van niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn, door deze aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de 
regelgevingsprocedure met toetsing als 
bedoeld in artikel 49, lid 3.

Schrappen

Amendement 81

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 29 – lid 2 – inleidend gedeelte

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 82

Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 29 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie stelt 
uitvoeringsmaatregelen vast voor de 

4. De Commissie heeft de bevoegdheid 
om, overeenkomstig artikel 49 van deze 
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nadere inhoud van de informatie die uit 
hoofde van de leden 1 en 2 moet worden 
verstrekt.

richtlijn, gedelegeerde handelingen vast te 
stellen voor de nadere inhoud van de 
informatie die uit hoofde van de leden 1 en 
2 moet worden verstrekt.

Deze uitvoeringsmaatregelen tot wijziging 
van niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn, door deze aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de 
regelgevingsprocedure met toetsing als 
bedoeld in artikel 49, lid 3.

Amendement 83

Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 84

Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 31 – lid 3 – alinea's 2 en 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Afhankelijk van de in alinea 3 bedoelde 
uitvoeringsmaatregelen mogen de 
bevoegde autoriteiten ingevolge dit artikel 
restricties of voorwaarden verbinden aan 
de verhandeling van AB's.

Afhankelijk van de in alinea 3 bedoelde 
gedelegeerde handelingen mogen de 
bevoegde autoriteiten ingevolge dit artikel 
restricties of voorwaarden verbinden aan 
de verhandeling van AB's.

De Commissie stelt 
uitvoeringsmaatregelen vast ter uitwerking 
van de soorten restricties of voorwaarden 
die overeenkomstig de tweede alinea van 
dit lid mogen worden verbonden aan de 
verhandeling van AB's. Deze 

De Commissie heeft de bevoegdheid om, 
overeenkomstig artikel 49 van deze 
richtlijn, gedelegeerde handelingen vast te 
stellen ter uitwerking van de soorten 
restricties of voorwaarden die 
overeenkomstig de tweede alinea van dit 
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uitvoeringsmaatregelen tot wijziging van 
niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn, door deze aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de 
regelgevingsprocedure met toetsing als 
bedoeld in artikel 49, lid 3.

lid mogen worden verbonden aan de 
verhandeling van AB's.

Amendement 85

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Een lidstaat van herkomst van een 
BAB kan die BAB met inachtneming van 
het nationale recht toestaan een AB met 
een zetel buiten de Unie op zijn 
grondgebied te verhandelen.
Indien een AB verkoop naar keuze van de 
beleggers toestaat, dan moet de BAB zijn 
zetel in de Unie hebben of moet er een 
samenwerkingsovereenkomst en een 
efficiënte uitwisseling van alle voor het 
toezicht op systeemrisico's relevante 
informatie bestaan tussen:
a) de bevoegde autoriteiten van de lidstaat 
waar het AB wordt verhandeld en de 
bevoegde autoriteiten van het betrokken 
derde land;
b) de BAB en diens toezichthouder;
c) de toezichthouder van de BAB en de 
EAEM.

Motivering

Nieuw lid 4 bis: lidstaten moeten hun eigen uitzonderingen voor onderhandse plaatsing kunnen 
handhaven, zodat wordt voorkomen dat aanzienlijke schade wordt toegebracht aan 
pensioenfondsen en andere beleggers uit de EU als zij niet meer kunnen beleggen in fondsen die 
buiten de EU worden beheerd. 
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Amendement 86

Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 33 – lid 7 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De Commissie stelt overeenkomstig de 
procedure als bedoeld in artikel 49, lid 2, 
uitvoeringsmaatregelen vast voor:

7. De Commissie heeft de bevoegdheid 
om, overeenkomstig artikel 49 van deze 
richtlijn, gedelegeerde handelingen vast te 
stellen voor:

Amendement 87

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 35 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een BAB mag alleen aandelen of rechten 
van deelneming in een AB met zetel in een 
derde land verhandelen aan professionele 
beleggers met zetel in een lidstaat, indien 
het derde land met deze lidstaat een 
overeenkomst heeft gesloten die volledig 
voldoet aan de normen van artikel 26 van 
het OESO-Modelverdrag inzake belasting 
en een doeltreffende informatie-
uitwisseling in fiscale aangelegenheden 
waarborgt.

Een BAB mag alleen aandelen of rechten 
van deelneming in een AB met zetel in een 
derde land verhandelen aan professionele 
beleggers met zetel in een lidstaat, indien 
het derde land is opgenomen in de OESO-
lijst van staten die de internationaal 
erkende belastingnorm grotendeels 
hebben uitgevoerd.

Motivering

De eis dat het land waar een AB uit een derde land zijn zetel heeft met elke EU-lidstaat waar dat 
fonds verhandeld zou worden een overeenkomst voor informatie-uitwisseling moet sluiten, is te 
belastend en zou de praktische mogelijkheden van lidstaten om verhandeling van dat AB op hun 
grondgebied conform hun nationale vrijstellingen voor onderhandse plaatsing toe te staan 
waarschijnlijk sterk beperken. 

Amendement 88

Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 37 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie stelt 
uitvoeringsmaatregelen vast voor de 
criteria voor de toetsing van de 
gelijkwaardigheid van de 
waarderingsstandaarden en –regels van 

2. De Commissie heeft de bevoegdheid 
om, overeenkomstig artikel 49 van deze 
richtlijn, gedelegeerde handelingen vast te 
stellen voor de criteria voor de toetsing van 
de gelijkwaardigheid van de 
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derde landen, als bedoeld in lid 1, onder b). waarderingsstandaarden en –regels van 
derde landen, als bedoeld in lid 1, onder b).

Deze uitvoeringsmaatregelen tot wijziging 
van niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn, door deze aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de 
regelgevingsprocedure met toetsing als 
bedoeld in artikel 49, lid 3.

Amendement 89

Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 37 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Op basis van de criteria uit hoofde van 
lid 2 stelt de Commissie overeenkomstig
de procedure als bedoeld in artikel 49, lid 
2, uitvoeringsmaatregelen vast waarin 
wordt bepaald dat de 
waarderingsstandaarden en –regels in de 
wetgeving van een derde land 
gelijkwaardig zijn aan die welke in de 
Gemeenschap van toepassing zijn.

3. Op basis van de criteria uit hoofde van 
lid 2 heeft de Commissie, overeenkomstig
artikelen 49 van deze richtlijn, de 
bevoegdheid gedelegeerde handelingen 
vast te stellen waarin wordt bepaald dat de 
waarderingsstandaarden en –regels in de 
wetgeving van een derde land 
gelijkwaardig zijn aan die welke in de Unie
van toepassing zijn. 

Amendement 90

Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 38 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie stelt 
uitvoeringsmaatregelen vast voor de 
criteria voor de toetsing van de 
gelijkwaardigheid van de prudentiële 
regelgeving, het prudentiële toezicht en de 
normen als bedoeld in lid 1.

3. De Commissie heeft de bevoegdheid 
om, overeenkomstig artikel 49 van deze 
richtlijn, gedelegeerde handelingen vast te 
stellen voor de criteria voor de toetsing van 
de gelijkwaardigheid van de 
waarderingsstandaarden en –regels van 
derde landen, als bedoeld in lid 1.

Deze uitvoeringsmaatregelen tot wijziging 
van niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn, door deze aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de 
regelgevingsprocedure met toetsing als 
bedoeld in artikel 49, lid 3.
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Amendement 91

Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 38 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Op basis van de criteria uit hoofde van 
lid 3 stelt de Commissie overeenkomstig
de procedure als bedoeld in artikel 49, lid 
2, uitvoeringsmaatregelen vast waarin 
wordt bepaald dat de prudentiële 
regelgeving, het prudentiële toezicht en de 
normen van een derde land gelijkwaardig 
zijn aan deze richtlijn.

4. Op basis van de criteria uit hoofde van 
lid 3 heeft de Commissie, overeenkomstig 
artikel 49 van deze richtlijn, de 
bevoegdheid gedelegeerde handelingen 
vast te stellen waarin wordt bepaald dat de 
prudentiële regelgeving, het prudentiële 
toezicht en de normen van een derde land 
gelijkwaardig zijn aan deze richtlijn

Amendement 92

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 39 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) het derde land heeft met de lidstaat 
waarin de vergunning wordt aangevraagd, 
een overeenkomst gesloten die volledig
voldoet aan de normen van artikel 26 van 
het OESO-Modelverdrag inzake belasting 
en een doeltreffende informatie-
uitwisseling in fiscale aangelegenheden 
waarborgt.

(e) het derde land heeft met de lidstaat 
waarin de vergunning wordt aangevraagd, 
een overeenkomst gesloten die voldoet aan 
de normen van artikel 26 van het OESO-
Modelverdrag inzake belasting en een 
doeltreffende informatie-uitwisseling in 
fiscale aangelegenheden waarborgt.

Amendement 93

Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 39 – lid 2 – alinea 1 – inleidend gedeelte

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie stelt 
uitvoeringsmaatregelen vast voor:

2. De Commissie heeft de bevoegdheid 
om, overeenkomstig artikel 49 van deze 
richtlijn, gedelegeerde handelingen vast te 
stellen voor:
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Amendement 94

Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 39 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze uitvoeringsmaatregelen tot wijziging 
van niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn, door deze aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de 
regelgevingsprocedure met toetsing als 
bedoeld in artikel 49, lid 3.

Schrappen

Amendement 95

Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 39 – lid 3 – inleidend gedeelte

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Op basis van de in lid 2 bedoelde criteria 
stelt de Commissie overeenkomstig de 
procedure als bedoeld in artikel 49, lid 2, 
uitvoeringsmaatregelen vast waarin wordt 
bepaald

3. Op basis van de in lid 2 bedoelde criteria 
heeft de Commissie overeenkomstig artikel 
49 van deze richtlijn de bevoegdheid 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
waarin wordt bepaald

Amendement 96

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 39 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) dat de wetgeving inzake de prudentiële 
regelgeving voor en het doorlopend 
toezicht op BAB's in een derde land 
gelijkwaardig is aan deze richtlijn en 
effectief wordt gehandhaafd;

(a) dat de wetgeving inzake de prudentiële 
regelgeving voor en het doorlopend 
toezicht op BAB's in een derde land wat 
betreft BAB's en AB's van een bepaalde 
aard, omvang en complexiteit
redelijkerwijs geacht kan worden
gelijkwaardig te zijn aan deze richtlijn en 
effectief wordt gehandhaafd;
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Amendement 97

Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 45 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Overeenkomstig de in artikel 49, lid 2, 
bedoelde procedure stelt de Commissie 
uitvoeringsmaatregelen vast betreffende 
de procedures voor de uitwisseling van 
informatie tussen bevoegde autoriteiten.

5. De Commissie heeft, overeenkomstig 
artikel 49 van deze richtlijn, de 
bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen, betreffende de 
procedures voor de uitwisseling van 
informatie tussen bevoegde autoriteiten.

Amendement 98

Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 46 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie stelt 
uitvoeringsmaatregelen vast voor de vorm, 
inhoud en frequentie van de informatie die 
uit hoofde van lid 1 moet worden 
uitgewisseld.

3. De Commissie  heeft, overeenkomstig 
artikel 49 van deze richtlijn, de 
bevoegdheid om gedelegeerde handelingen 
vast te stellen voor de vorm, inhoud en 
frequentie van de informatie die uit hoofde 
van lid 1 moet worden uitgewisseld.

Deze uitvoeringsmaatregelen tot wijziging 
van niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn, door deze aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de 
regelgevingsprocedure met toetsing als 
bedoeld in artikel 49, lid 3.

Amendement 99

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 47 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie stelt 
uitvoeringsmaatregelen vast voor de 
procedures voor onderzoeken en 
verificaties ter plaatse.

4. De Commissie heeft, overeenkomstig 
artikel 49, de bevoegdheid gedelegeerde 
handelingen vast te stellen voor de 
procedures voor onderzoeken en 
verificaties ter plaatse.

Deze uitvoeringsmaatregelen tot wijziging 
van niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn, door deze aan te vullen, worden 
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vastgesteld volgens de 
regelgevingsprocedure met toetsing als 
bedoeld in artikel 49, lid 3.

Amendement 100

Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 49

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Comité Delegated Acts

1. De Commissie wordt bijgestaan door 
Europees Comité voor het effectenbedrijf, 
dat is ingesteld bij Besluit 2001/528/EG 
van de Commissie van 6 juni 2001 tot 
instelling van het Europees Comité voor 
het effectenbedrijf. 

1. De bevoegdheid tot vaststelling van de 
gedelegeerde handelingen bedoeld in 
artikel 2, lid 4, artikel 9, lid 2, artikel 10, 
lid 3, artikel 11, lid 5, artikel 12, lid 3, 
artikel 13, artikel 16, lid 4, artikel 18, lid 
4, artikel 19, lid 4, artikel 20, lid 3, artikel 
21, lid 4, artikel 24, lid 2, artikel 25, lid 3, 
artikel 28, lid 2, artikel 29, lid 4, artikel 
31, lid 3, artikel 33, lid 7, artikel 37, lid 2, 
artikel 37, lid 3, artikel 38, lid 3, artikel 
38, lid 4, artikel 39, lid 2, artikel 39, lid 3, 
artikel 45, lid 5, artikel 46, lid 3, artikel 
47, lid 4, en artikel 53 wordt aan de 
Commissie verleend, rekening houdend 
met de in de leden 2 en 3 van dit artikel 
bedoelde voorwaarden. 

2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, 
zijn de artikelen 5 en 7 van 
Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 
juni 1999 tot vaststelling van de 
voorwaarden voor de uitoefening van de 
aan de Commissie verleende 
uitvoeringsbevoegdheden van toepassing, 
met inachtneming van het bepaalde in 
artikel 8 van dat besluit.

2. De bevoegdheidsdelegatie geldt voor 
een periode van drie jaar vanaf de datum 
van inwerkingtreding van deze richtlijn en 
wordt op een, uiterlijk één maand voor het 
verstrijken van de delegatie ingediend 
verzoek van de Commissie telkens met een 
periode van drie jaar verlengd, tenzij het 
Europees Parlement of de Raad hiertegen 
bezwaar maakt binnen drie maanden na 
het verzoek. 

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 
1999/468/EG bedoelde termijn wordt op 
drie maanden vastgesteld.

Het Europees Parlement en de Raad 
kunnen de bevoegdheidsdelegatie op elk 
moment intrekken.

3. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, 
zijn artikel 5 bis, leden 1 tot en met 4, en 
artikel 7 van Besluit 1999/468/EG van 
toepassing, met inachtneming van het 
bepaalde in artikel 8 van dat besluit.

3. Een overeenkomstig dit artikel 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien noch het 
Europees Parlement noch de Raad binnen 
drie maanden bezwaar heeft aangetekend.
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