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KORTFATTAD MOTIVERING

Bakgrund

Den ekonomiska och finansiella krisen har avslöjat stora brister i regleringen och tillsynen av 
finansmarknaderna. Det råder för närvarande ingen jämvikt mellan risk och ansvar, särskilt 
rättsligt ansvar. Genom detta direktiv vill man skapa balans mellan de risker som fonderna är 
förknippade med och det ansvar som följer därav.

Den 30 april 2009 lade kommissionen till följd av Europaparlamentets initiativbetänkanden 
och det allt större trycket utifrån fram ett förslag till direktiv om förvaltning av alternativa 
investeringsfonder (AIF-fonder). Genom detta direktiv ska en rättslig ram införas för alla 
fonder som inte omfattas av fondföretagsdirektivet. Genom denna rättsliga ram ska de talrika 
nationella bestämmelserna ersättas med en bättre fungerande gemensam europeisk lösning. 
Kommissionens strategi och agerande bör välkomnas även om vissa väsentliga frågor i 
förslaget måste utvecklas ytterligare.

Ståndpunkt från rättsutskottets föredragande:

Rättsutskottets föredragande önskar peka på följande väsentliga brister i kommissionens 
förslag:

a) I förslaget regleras fondförvaltarna och inte själva fonderna. Strategin att reglera 
förvaltarna av alternativa investeringsfonder ger visserligen ett intryck av säkerhet, men 
ger dock utrymme för betydande kryphål. Dessutom kan fondförvaltare från länder 
utanför EU placera utländska fonder inom EU utan att registreras eller kontrolleras.

b) Det är inte möjligt att med hjälp av tröskelvärden och liknande värden göra en 
förhandsuppdelning i systemrelevanta bolag och bolag som inte innebär en systemrisk. 
Såsom den aktuella krisen visat är det först när ett konkret fall uppstår möjligt att se vad 
som är systemrelevant. Dessutom skapar tröskelvärdena kryphål då det är mycket enkelt 
att kringgå dessa gränser genom en formell uppdelning av bolagen för att minska 
storleken.

c) Bestämmelserna om överblickbarhet och tillsyn bör välkomnas, även om föredraganden 
anser att de ytterligare kan förbättras. Det är viktigt att offentliggöra AIF-förvaltarnas 
ersättningspolitik samt dess inriktning mot en framgångsrik företagsverksamhet som 
bygger på hållbarhet. Ett EU-omfattande värderingsförfarande som är tillförlitligt och 
överblickbart måste inrättas. I de fall då AIF-förvaltare driver gränsöverskridande 
verksamhet är det lämpligt att överlåta tillsynen åt en europeisk myndighet.

d) På grund av utnyttjandet av finansiella hävstångseffekter bland särskilt 
private equity-fonder och den ofta tillämpade metoden att till det förvärvade företaget 
överföra de lån som tagits för att genomföra företagsköpet, och på detta sätt äventyra 
företagets fortlevnad, är det nödvändigt att införa strängare bestämmelser på detta område. 
Mot bakgrund av de omfattande återverkningarna av ett företagsköp som gjorts med hjälp 
av private equity-fonder bör man här inte heller införa några undantag för små och 
medelstora företag.
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Fördraganden anser det vara viktigt att betona att långsiktiga strategier inom företagen bäst 
kan främjas genom att man ger de anställda ökad rätt till information och medbestämmande i 
företagen samtidigt som man gör nödvändiga anpassningar i kapitalmarknads- och 
bolagsrätten.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för rättsliga frågor uppmanar utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 
att som ansvarigt utskott utan omröstning godta de av dess ändringsförslag som hör till det 
associerade utskottets exklusiva ansvarsområde, i enlighet med förfarandet för associerade 
utskott (artikel 50):

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Tillämpningsområdet för detta direktiv 
bör begränsas till förvaltningen av företag 
för kollektiva investeringar som tar upp 
kapital från ett antal investerare för att 
placera det i enlighet med en fastställd 
placeringspolitik som utnyttjar principen 
om riskspridning i dessa investerares 
intresse. Detta direktiv bör inte tillämpas 
på förvaltning av pensionsfonder eller på 
förvaltare av ej sammanförda investeringar 
som gåvofonder, nationella 
placeringsfonder eller tillgångar som 
innehas för egen räkning av kreditinstitut 
och försäkrings- eller 
återförsäkringsföretag. Det bör inte heller 
tillämpas på aktivt förvaltade investeringar 
i värdepapper som certifikat, 
futureskontrakt och indexobligationer. Det 
bör dock omfatta förvaltare av alla företag
för kollektiva investeringar för vilka 
auktorisation som fondföretag (”UCITS-
fond”) inte krävs. För värdepappersföretag 
som auktoriserats enligt direktiv 
2004/39/EG om marknader för finansiella 
instrument1 bör auktorisation enligt det här 
direktivet inte krävas för tillstånd att 
tillhandahålla investeringstjänster avseende 
AIF-fonder. Värdepappersföretag får dock 
endast tillhandahålla investeringstjänster 

5. Tillämpningsområdet för detta direktiv 
bör begränsas till förvaltningen av företag 
för kollektiva investeringar som tar upp 
kapital från ett antal investerare för att 
placera det i enlighet med en fastställd 
placeringspolitik som utnyttjar principen 
om riskspridning i dessa investerares 
intresse. Det bör omfatta förvaltare av alla 
företag för kollektiva investeringar för 
vilka auktorisation som fondföretag 
(”UCITS-fond”) inte krävs. Detta direktiv 
bör inte tillämpas på förvaltning av 
pensionsfonder eller på förvaltare av ej 
sammanförda investeringar som 
gåvofonder, nationella placeringsfonder 
eller tillgångar som innehas för egen 
räkning av kreditinstitut och försäkrings-
eller återförsäkringsföretag. Detta direktiv 
bör inte heller tillämpas på aktivt 
förvaltade investeringar i värdepapper som 
certifikat, futureskontrakt och 
indexobligationer. I detta direktiv bör inte 
heller ett företag som huvudsakligen 
fungerar som holdingbolag för en grupp
av dotterbolag, och som har strategiska 
innehav i företag med ett långsiktigt 
perspektiv snarare än för att generera 
avkastning genom avyttring inom en viss 
tidsram, betraktas som företag för 
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avseende AIF-fonder i den utsträckning 
som andelar eller aktier i dessa får 
marknadsföras enligt det här direktivet.

kollektiva investeringar. För 
värdepappersföretag som auktoriserats 
enligt direktiv 2004/39/EG om marknader 
för finansiella instrument bör auktorisation 
enligt det här direktivet inte krävas för 
tillstånd att tillhandahålla 
investeringstjänster avseende AIF-fonder. 
Värdepappersföretag får dock endast 
tillhandahålla investeringstjänster avseende 
AIF-fonder i den utsträckning som andelar 
eller aktier i dessa får marknadsföras enligt 
det här direktivet.

Motivering

Det måste stå klart att hänvisningen till ”företag för kollektiva investeringar” i påståendet att 
förvaltare av alla företag för kollektiva investeringar som inte är UCITS-fonder faller inom 
detta direktivs tillämpningsområde är en hänvisning till företag för kollektiva investeringar 
som anskaffar kapital från ett antal investerare i syfte att investera det i enlighet med en 
fastställd investeringspolitik på grundval av riskspridningsprincipen i dessa investerares 
intresse snarare än till en bredare klass av företag för kollektiva investeringar.

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. För att undvika eventuell 
utförsäljning av tillgångar bör 
nettotillgångarna hos ett målföretag som 
kontrolleras av en AIF-fond uppfylla 
bestämmelserna i 
kapitaltäckningssystemet i det andra 
bolagsrättsdirektivet1.
_______________
1 Rådets andra direktiv 77/91/EEG av den 
13 december 1976 om samordning av de 
skyddsåtgärder som krävs i 
medlemsstaterna av de i artikel 58 andra 
stycket i fördraget avsedda bolagen i 
bolagsmännens och tredje mans intressen 
när det gäller att bilda ett aktiebolag samt 
att bevara och ändra dettas kapital, i syfte 
att göra skyddsåtgärderna likvärdiga 
(EGT L 26, 31.1.1977, s. 1).
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Motivering

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

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

12. Det är nödvändigt att se till att effektiva 
företagsstyrningskontroller görs av 
AIF-förvaltarnas verksamhet. Den bör 
förvaltas och organiseras så att risken för 
intressekonflikter minimeras. Utvecklingen 
under senare tid har visat att det är av 
avgörande betydelse att skilja förvarings-
och förvaltningsfunktionerna och hålla 
investerarnas tillgångar avskilda från 
förvaltarens. AIF-förvaltare måste därför 
utse ett förvaringsinstitut och ge det i 
uppdrag att bokföra investerarnas pengar 
på separata konton, förvara finansiella 
instrument och kontrollera om AIF-fonden 
eller AIF-förvaltaren för AIF-fondens 
räkning har tilldelats äganderätten till alla 
övriga tillgångar.

12. Det är nödvändigt att se till att 
effektiva företagsstyrningskontroller görs 
av AIF-förvaltarnas verksamhet. Den bör 
förvaltas och organiseras så att risken för 
intressekonflikter minimeras. 
Utvecklingen under senare tid har visat att 
det är av avgörande betydelse att skilja 
förvarings– och förvaltningsfunktionerna 
och hålla investerarnas tillgångar avskilda 
från förvaltarens. AIF-förvaltare måste 
därför utse ett förvaringsinstitut och ge det 
i uppdrag att bokföra investerarnas pengar 
på separata konton, förvara finansiella 
instrument och kontrollera om AIF-fonden 
eller AIF-förvaltaren för AIF-fondens 
räkning har tilldelats äganderätten till alla 
övriga tillgångar. För att underlätta ett 
snabbt och effektivt återlämnande av 
investerarnas tillgångar bör 
förvaringsinstitutet vara ansvarigt 
gentemot AIF-fonden, AIF-förvaltaren 
och investerarna i AIF-fonden kollektivt, 
förutom i fall då förluster uppstår som 
resultat av ”force majeure”. I detta 
sammanhang bör ”force majeure” 
innebära oförutsedda externa händelser 
som orsakar förluster utanför 
förvaringsinstitutets kontroll, vars 
konsekvenser inte hade kunnat undvikas 
även om kraven på vederbörliga 
kontroller enligt detta direktiv hade 
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uppfyllts.

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

12a. Förvaringsinstitutets ansvar bör inte 
påverkas av en delegering av detta ansvar 
till en auktoriserad tredje part. 
Förvaringsinstitutet bör emellertid kunna 
befrias från sitt ansvar om det enligt 
lagstiftningen i tredjelandet eller som 
resultat av en oförutsedd extern händelse 
är förhindrat att utföra sina uppgifter. En 
sådan ansvarsbefrielse bör godkännas av 
den behöriga medlemsstatens myndighet 
och ett sådant delegerat ansvar bör inte 
kunna delegeras vidare.

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

13. En tillförlitlig och objektiv värdering 
av tillgångarna är av avgörande betydelse 
för skyddet av investerarnas intressen. 
Olika AIF-förvaltare använder olika 
metoder och system för värderingen av 
tillgångarna beroende på vilka tillgångar 
och marknader deras investeringar 
huvudsakligen gäller. Det är lämpligt att 
medge att sådana skillnader föreligger men 
att ändå kräva att värderingen av 
tillgångarna ska genomföras av en enhet 
som är oberoende i förhållande till 
AIF-förvaltaren. Värderingskriterier bör 
fastställas i linje med riktlinjer som 
fastställts av Europeiska 
systemrisknämnden, som inrättats genom 
förordning 2009/…/EG1* (ESRB).
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_______________________
* EUT ...
1 EUT, för in nummer, datum och 
EUT-hänvisning.

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

15. AIF-förvaltare som i hög grad utnyttjar 
hävstångseffekter i sina 
placeringsstrategier kan under vissa 
förhållanden bidra till att bygga upp 
systemrisker eller marknadsstörningar, och 
särskilda rapporteringskrav bör därför 
föreskrivas för AIF-förvaltare som 
utnyttjar hävstång. Nödvändig information 
för att påvisa, övervaka och bemöta sådana 
risker har inte samlats in på ett samordnat 
sätt inom hela gemenskapen och inte 
vidarebefordrats till övriga medlemsstater 
så att man kunnat påvisa möjliga källor till 
risker för stabiliteten på de finansiella 
marknaderna inom gemenskapen. För att 
råda bot på detta bör särskilda 
rapporteringskrav gälla för AIF-förvaltare 
som utnyttjar en hög grad av 
hävstångseffekter i sina 
placeringsstrategier. Sådana förvaltare bör 
vara skyldiga att offentliggöra information 
om sitt utnyttjande av hävstång och om 
källorna till detta. Denna information bör 
sammanställas i ett centralregister under 
överinseende av Europeiska 
systemrisknämnden (ESRB) som inrättats 
genom förordning 2009/…/EG och 
vidarebefordras till övriga myndigheter 
inom EU, Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten (Esma), som 
inrättats genom förordning 2009/…/EG, 
och i tillämpliga fall behöriga
myndigheter i tredjeländer, för att 
underlätta en gemensam analys av 
följderna för det finansiella systemet i EU 
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av dessa förvaltares utnyttjande av 
hävstång och även gemensamma åtgärder 
för att bemöta eventuella risker. Ett 
centralregister under överinseende av 
ESRB för banker som erbjuder prime 
broker-tjänster till AIF-fonder bör också 
föreskrivas i direktiven 2006/48/EG och 
2006/49/EG.

Motivering

För att kunna fånga upp potentiella systemrisker måste den information som samlas in på 
nationell nivå sammanställas i ett centralregister som ESRB ansvarar för. Detta bör följas av 
ett register för prime broker-verksamhet enligt i kapitalkravsdirektivet.

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

16. AIF-förvaltning som bygger på en hög 
grad av utnyttjande av hävstångseffekter 
skulle kunna skada de finansiella 
marknadernas stabilitet och hindra dem 
från att fungera effektivt. Hävstång är 
svårt att definiera. De behöriga 
myndigheterna i AIF-förvaltarens 
hemmedlemsstat bör dock ha möjlighet att
införa gränser för den nivå på 
hävstångseffekterna som AIF-förvaltare får 
utnyttja under perioder av extrem 
marknadsstress. Medlemsstaterna bör
informera Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten (Esma) och 
kommissionen om sådana åtgärder.
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period (t.ex. en månad eller ett kvartal).

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

16a. Det är nödvändigt att säkerställa att 
alla marknadsaktörer som utnyttjar 
blankning är underkastade samma krav. 
Kommissionen bör därför föreslå en 
övergripande åtgärd för att säkerställa 
likvärdiga villkor för AIF-förvaltare och 
andra aktörer som använder sig av 
blankning.

Motivering

Blankningstransaktioner måste hanteras på övergripande nivå så att lika konkurrensvillkor 
kan skapas och regelarbitrage undvikas.

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

17a. Det är nödvändigt att se till att 
portföljbolag inte möter strängare krav än 
andra emittenter eller ej börsnoterade 
företag som blir föremål för andra 
investeringar utanför börsen än från en 
AIF-förvaltare. Eftersom det behövs 
transparens i bolagsrätten skulle alla 
former av diskriminering på grund av 
företagets ägandeform, såsom en 
skyldighet att informera om 
portföljföretagets strategi och 
utvecklingsplan, påverka den rättvisa 
konkurrensen och äventyra 
finansieringen av innovation i EU. En 
sådan diskriminering skulle även kunna 
påverka andra aktieägares rättigheter. I 
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detta syfte bör kommissionen senast 
den …* se över relevant bolagsrättslig 
lagstiftning samt berörda direktiv inom 
finanssektorn, och göra de ändringar som 
behövs i form av ett lagstiftningsförslag, 
inbegripet lämpliga ändringar som 
behöver göras till detta direktiv. 
Kommissionens rapport och åtföljande 
förslag bör garantera lika villkor för 
portföljbolag och andra företag. I sin 
rapport och sitt förslag bör kommissionen 
ta hänsyn till skyddet av aktieägarnas 
rättigheter liksom behovet av att skapa 
lika villkor på internationell nivå och 
beakta EU:s konkurrenskraft när det
gäller finansiering av innovationer och 
utveckling av teknik.
__________________
* EUT – för in rätt datum för detta 
direktivs ikraftträdande.

Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

26. De åtgärder som krävs för att 
genomföra detta direktiv bör antas i 
enlighet med rådets beslut 1999/468/EG 
av den 28 juni 1999 om de förfaranden 
som ska tillämpas vid utövandet av 
kommissionens 
genomförandebefogenheter.

utgår

Motivering

Detta är riktigt enligt det nya kommittéförfarandet.
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Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

27. Kommissionen bör särskilt ges 
befogenhet att anta de åtgärder som är 
nödvändiga för genomförandet av detta 
direktiv. I detta avseende bör 
kommissionen kunna anta beslut om 
fastställande av de förfaranden som ska 
krävas för att AIF-förvaltare som förvaltar 
AIF-portföljer med tillgångar som inte 
överstiger tröskelvärdet i direktivet ska få 
utöva sin rätt att behandlas som 
AIF-förvaltare enligt detta direktiv. Dessa 
beslut är även avsedda att specificera de 
kriterier som de behöriga myndigheterna 
ska tillämpa vid sin bedömning av om 
AIF-förvaltare har uppfyllt sina 
skyldigheter i fråga om genomförandet av 
verksamheten, vilka slag av 
intressekonflikter AIF-förvaltarna måste 
identifiera och de rimliga åtgärder som 
AIF-förvaltare ska förväntas vidta 
beträffande sina interna och 
organisatoriska rutiner för att identifiera, 
förhindra, hantera och offentliggöra 
intressekonflikter. Besluten avses också
närmare ange vilka riskhanteringskrav som 
ska gälla för AIF-förvaltarna i proportion 
till de risker som de utsätter sig för på 
grund av de AIF-fonder de förvaltar samt 
de åtgärder som krävs för att göra det 
möjligt för AIF-förvaltare att hantera de 
särskilda riskerna i samband med 
blankningstransaktioner samt eventuella 
restriktioner som kan krävas för att skydda 
AIF-fonder från otillbörliga 
riskexponeringar. De ska närmare definiera 
kraven på likviditetshanteringen i detta 
direktiv, och särskilt minimikraven på 
AIF-fondernas likviditet. De har utformats 
för att närmare specificera de krav som 
originatorer av 
värdepapperiseringsinstrument måste 

27. Kommissionen bör ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, i syfte att 
fastställa de förfaranden som ska krävas 
för att AIF-förvaltare som förvaltar AIF-
portföljer med tillgångar som inte 
överstiger tröskelvärdet i direktivet ska få 
utöva sin rätt att behandlas som 
AIF-förvaltare enligt detta direktiv. De 
delegerade akterna kan även vara avsedda 
att specificera de kriterier som de behöriga 
myndigheterna ska tillämpa vid sin 
bedömning av om AIF-förvaltare har 
uppfyllt sina skyldigheter i fråga om 
genomförandet av verksamheten, vilka slag 
av intressekonflikter AIF-förvaltarna måste 
identifiera och de rimliga åtgärder som 
AIF-förvaltare ska förväntas vidta 
beträffande sina interna och 
organisatoriska rutiner för att identifiera, 
förhindra, hantera och offentliggöra 
intressekonflikter. I akterna kan det
närmare anges vilka riskhanteringskrav 
som ska gälla för AIF-förvaltarna i 
proportion till de risker som de utsätter sig 
för på grund av de AIF-fonder de förvaltar 
samt de åtgärder som krävs för att göra det 
möjligt för AIF-förvaltare att hantera de 
särskilda riskerna i samband med 
blankningstransaktioner samt eventuella 
restriktioner som kan krävas för att skydda 
AIF-fonder från otillbörliga 
riskexponeringar. Akterna kan närmare 
definiera kraven på likviditetshanteringen i 
detta direktiv, och särskilt minimikraven på 
AIF-fondernas likviditet. De kan närmare 
specificera de krav som originatorer av 
värdepapperiseringsinstrument måste 
uppfylla för att AIF-förvaltare ska tillåtas 
placera i sådana instrument som emitterats 



AD\815631SV.doc 13/64 PE438.149v03-00

SV

uppfylla för att AIF-förvaltare ska tillåtas 
placera i sådana instrument som emitterats 
efter den 1 januari 2011. De är väl 
utformade för att specificera de krav som 
AIF-förvaltare måste uppfylla när de 
placerar i sådana 
värdepapperiseringsinstrument. De har 
utformats för att ange de närmare 
kriterierna för att ett värderingsorgan ska 
anses vara oberoende enligt detta direktiv. 
Det kommer att anges närmare villkor för 
att delegering av AIF-förvaltarnas 
funktioner ska kunna godkännas och för 
vilka förhållandena som ska leda till att en 
förvaltare inte längre ska betraktas som 
förvaltare av en AIF-fond om delegering 
skett i alltför stor utsträckning. Innehåll 
och format för de årsredovisningar som 
AIF-förvaltarna måste tillhandahålla för 
varje AIF-fond som de förvaltar kommer 
att specificeras, och AIF-förvaltarnas 
skyldigheter i fråga om offentliggörande av 
information till investerare och kraven på 
deras rapportering till de behöriga 
myndigheterna kommer att anges närmare 
tillsammans med de tidsintervall som inte 
får överskridas mellan offentliggörandena. 
Kraven på information från 
AIF-förvaltarna om hävstång och 
tidsintervallen för rapporteringen till de 
behöriga myndigheterna och informationen 
till investerarna kommer att anges. De är 
avsedda att ange gränser för den nivå på 
hävstångseffekter som AIF-förvaltare får 
utnyttja när de förvaltar AIF-fonder. Det 
närmare innehållet i den information som 
det krävs att AIF-förvaltarna ska lämna till 
emittenter och onoterade företag och 
dessas respektive aktieägare samt till 
arbetstagarrepresentanterna när de 
förvärvar ett kontrollerande inflytande i 
dessa emittenter och onoterade företag, 
inbegripet innehållet i den information som 
ska lämnas i årsredovisningen för den 
AIF-fond de förvaltar, kommer att 
redovisas liksom formerna för 
överlämnandet av informationen. De slag 
av begränsningar eller villkor som kan 

efter den 1 januari 2011. De kan även
specificera de krav som AIF-förvaltare 
måste uppfylla när de placerar i sådana 
värdepapperiseringsinstrument. I akterna 
kan de närmare kriterierna för att ett 
värderingsorgan ska anses vara oberoende 
enligt detta direktiv anges. Närmare villkor 
för att delegering av AIF-förvaltarnas 
funktioner ska kunna godkännas och för 
vilka förhållandena som ska leda till att en 
förvaltare inte längre ska betraktas som 
förvaltare av en AIF-fond om delegering 
skett i alltför stor utsträckning kan även 
anges. Innehåll och format för de 
årsredovisningar som AIF-förvaltarna 
måste tillhandahålla för varje AIF-fond 
som de förvaltar kan även specificeras, och 
AIF-förvaltarnas skyldigheter i fråga om 
offentliggörande av information till 
investerare och kraven på deras 
rapportering till de behöriga 
myndigheterna kan anges närmare 
tillsammans med de tidsintervall som inte 
får överskridas mellan offentliggörandena. 
Kraven på information från 
AIF-förvaltarna om hävstång och 
tidsintervallen för rapporteringen till de 
behöriga myndigheterna och informationen 
till investerarna kan även anges i akterna. 
Akterna kan ange gränser för den nivå på 
hävstångseffekter som AIF-förvaltare får 
utnyttja när de förvaltar AIF-fonder. Det 
närmare innehållet i den information som 
det krävs att AIF-förvaltarna ska lämna till 
emittenter och onoterade företag och 
dessas respektive aktieägare samt till 
arbetstagarrepresentanterna när de 
förvärvar ett kontrollerande inflytande i 
dessa emittenter och onoterade företag, 
inbegripet innehållet i den information som 
ska lämnas i årsredovisningen för den 
AIF-fond de förvaltar, kan specificeras i 
akterna, liksom formerna för 
överlämnandet av informationen. I akterna 
kan de slag av begränsningar eller villkor 
som kan införas för marknadsföringen av 
AIF-fonder till professionella investerare i 
AIF-förvaltarens hemmedlemsstat anges 



PE438.149v03-00 14/64 AD\815631SV.doc

SV

införas för marknadsföringen av 
AIF-fonder till professionella investerare I 
AIF-förvaltarens hemmedlemsstat kommer 
att anges närmare. Allmänna kriterier 
kommer att anges för bedömningen av 
likvärdighet beträffande 
värderingsstandarderna i tredjeländer, om 
värderingsorganet är etablerat i ett 
tredjeland, beträffande tredjeländers 
lagstiftning om förvaringsinstitut samt, i 
samband med auktorisation av 
AIF-förvaltare som är etablerade i 
tredjeländer, beträffande stabilitetskraven i 
lagstiftningen och den fortlöpande tillsynen 
i de länderna. Vidare kommer allmänna 
kriterier att anges för bedömningen av 
huruvida tredjeländer ger AIF-förvaltare 
från EU effektivt marknadstillträde som är 
jämförbart med det som EU ger 
AIF-förvaltare från tredjeländer. Formerna, 
innehållet och frekvensen vid 
informationsutbytet mellan de behöriga 
myndigheterna i AIF-förvaltarens 
hemmedlemsstat och andra behöriga 
myndigheter i de fall då en AIF-förvaltare 
enskilt eller kollektivt tillsammans med 
andra AIF-förvaltare kan komma att 
påverka stabiliteten hos finansiella institut 
som är av betydelse för det finansiella 
systemet och hindra marknaderna från att 
fungera korrekt kommer att anges närmare. 
Förfarandena för kontroller på plats och 
utredningar kommer att redovisas.

närmare. I akterna kan allmänna kriterier 
anges för bedömningen av likvärdighet 
beträffande värderingsstandarderna i 
tredjeländer, om värderingsorganet är 
etablerat i ett tredjeland, beträffande 
tredjeländers lagstiftning om 
förvaringsinstitut samt, i samband med 
auktorisation av AIF-förvaltare som är 
etablerade i tredjeländer, beträffande 
stabilitetskraven i lagstiftningen och den 
fortlöpande tillsynen i de länderna. Vidare 
kan allmänna kriterier anges för 
bedömningen av huruvida tredjeländer ger 
AIF-förvaltare från EU effektivt 
marknadstillträde som är jämförbart med 
det som EU ger AIF-förvaltare från 
tredjeländer. Formerna, innehållet och 
frekvensen vid informationsutbytet mellan 
de behöriga myndigheterna i AIF-
förvaltarens hemmedlemsstat och andra 
behöriga myndigheter i de fall då en AIF-
förvaltare enskilt eller kollektivt 
tillsammans med andra AIF-förvaltare kan 
komma att påverka stabiliteten hos 
finansiella institut som är av betydelse för 
det finansiella systemet och hindra 
marknaderna från att fungera korrekt kan
anges närmare i akterna. Förfarandena för 
kontroller på plats och utredningar kommer 
att redovisas. I de delegerade akterna 
bekräftas att värderingsstandarderna för 
fonder i ett visst tredjeland är likvärdiga 
med dem som tillämpas inom EU i de fall 
då värderingsorganet är etablerat i ett 
tredjeland. Akterna kan bekräfta att 
lagstiftningen om förvaringsinstitut i ett 
visst tredjeland är likvärdig med detta 
direktiv. De kan bekräfta att 
lagstiftningen om stabilitetskrav och den 
fortlöpande tillsynen av AIF-förvaltare i 
ett visst tredjeland är likvärdig med detta 
direktiv. De kan ange huruvida ett visst 
tredjeland ger AIF-förvaltare från 
gemenskapen effektivt marknadstillträde 
som är jämförbart med det som 
gemenskapen ger AIF-förvaltare från 
detta tredjeland. Mallar för anmälningar 
och intyg kan anges i akterna och 
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förfarandet för informationsutbyte mellan 
de behöriga myndigheterna kan beskrivas 
närmare.

Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv
Skäl 27a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

27a. I denna typ av delegerade akter tas 
vederbörlig hänsyn till placeringsstrategi, 
riskhanteringsmetoder och 
riskförebyggande bestämmelser. I de 
delegerade akterna tas likaså hänsyn till 
de olika placeringsstrategier som 
tillämpas och vilken typ av tillgångar som 
berörs av transaktionerna på 
finansmarknaderna.

Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår
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fortlöpande tillsynen i ett visst tredjeland 
är likvärdig med detta direktiv. De 
kommer att ange huruvida vissa 
tredjeländer ger AIF-förvaltare från EU 
effektivt marknadstillträde som är 
jämförbart med det som EU ger 
AIF-förvaltare från tredjeländer. Mallar 
för anmälningar och intyg kommer att 
lämnas och förfarandet för 
informationsutbyte mellan de behöriga 
myndigheterna kommer att beskrivas 
närmare.

Motivering

Detta är riktigt enligt det nya kommittéförfarandet.

Ändringsförslag 14

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När den lag enligt vilken AIF-fonden är 
bildad kräver att det ska finnas en styrelse 
eller något annat styrorgan, och 
styrorganet är ansvarigt för förvaltningen 
av AIF-fonden, ska AIF-fonden anses 
vara AIF-förvaltare enligt detta direktiv.

Motivering

Direktivet bör ändras för att garantera att AIF-fonder som har ett styrorgan, t.ex. en 
bolagsstyrelse, som har det övergripande ansvaret för förvaltningen, behandlas som AIF-
förvaltare som lyder under bestämmelserna i direktivet.

Ändringsförslag 15

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) fondföretag (”UCITS-fonder”) eller 
deras förvaltnings- eller 

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

värdepappersföretag som auktoriserats i 
enlighet med direktiv 2009/…/EG 
[fondföretagsdirektivet] i den mån som 
dessa förvaltnings- eller 
värdepappersföretag inte förvaltar 
AIF-fonder,

Ändringsförslag 16

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) nationella centralbanker,

Ändringsförslag 17

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 2 – led gb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

gb) industriella holdingbolag vars aktier 
är upptagna till handel på en reglerad 
marknad i EU om de innehar aktier i sina 
dotterbolag eller närstående bolag i syfte 
att fullfölja en industriell affärsstrategi.

Motivering

Industriella holdingbolag är långsiktiga ägare utan någon plan för att avyttra innehaven efter 
en viss tid och med ett industriellt synsätt på sina innehav, antingen som holdingbolag för 
industrikonglomerat eller som industriella investmentbolag. Sådana företag utgör en 
begränsad systemrisk, och om de är börsnoterade är de föremål för gällande EU-bolagsrätt, 
nationella regler och börsens noteringsregler, vilket innebär ett effektivt skydd för 
investerare. Industriella holdingbolag som är mer inriktade på industrisektorn än på handel 
med sina investeringar ska därför undantas från detta direktivs tillämpningsområde.
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Ändringsförslag 18

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 2 – led gc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

gc) nationella, regionala eller lokala 
myndigheter eller institut som förvaltar 
fonder som är kopplade till trygghets- och 
pensionssystem,

Ändringsförslag 19

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 2 – led gd (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

gd) AIF-förvaltare när det gäller slutna 
AIF-fonder vars värdepapper är upptagna 
till handel eller är föremål för en ansökan 
om upptagande till handel på en reglerad 
marknad som inrättats eller är operativ 
inom gemenskapen.

Motivering

Genom den föreslagna ändringen av artikel 2 ser man till att direktivets krav inte blir 
oproportionerliga för slutna AIF-fonder vars värdepapper är upptagna till handel på en 
reglerad marknad.

Ändringsförslag 20

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Kommissionen ska ha befogenhet att i 
enlighet med artikel 49 i detta direktiv 
anta delegerade akter för att fastställa 
genom vilka förfaranden AIF-förvaltare 
som förvaltar AIF-portföljer vilkas 
förvaltade tillgångar inte överstiger 
tröskelvärdet i punkt 2 a ska få utöva sin 
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rätt enligt punkt 3.

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

Ändringsförslag 21

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) alternativ investeringsfond 
(”AIF-fond”): varje företag för kollektiva 
investeringar, inbegripet dess delfonder, 
vars verksamhet avser kollektiva 
investeringar i tillgångar och för vilket det 
inte krävs auktorisation enligt artikel 5 i 
direktiv 2009/…/EG 
[fondföretagsdirektivet].

a) alternativ investeringsfond 
(”AIF-fond”): varje företag för kollektiva 
investeringar som anskaffar kapital från 
ett antal investerare för att investera det 
enligt en fastställd investeringspolicy 
enligt principen om riskspridning för 
dessa investerares bästa, inbegripet 
delfonder hos ett sådant företag, och för 
vilket det inte krävs auktorisation enligt 
artikel 5 i direktiv 2009/…/EG 
[fondföretagsdirektivet].

Motivering

Definitionen av ”alternativ investeringsfond” är en nyckeldefinition inom ramen för 
direktivets tillämpningsområde och den bör tydligt ange vilka företag för kollektiva 
investeringar som ska omfattas.

Ändringsförslag 22

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

b) förvaltare av alternativa 
investeringsfonder (AIF-förvaltare): fysisk 
eller juridisk person som förvaltar en eller 
flera AIF-fonder eller en enda AIF-fond 
som förvaltas autonomt.
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Motivering

Vissa AIF-fonder förvaltas inte av en AIF-förvaltare utan autonomt.

Ändringsförslag 23

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

e) marknadsföring: varje allmänt 
erbjudande eller allmän placering, på 
initiativ av den AIF-förvaltare som 
förvaltar en AIF-fond, av andelar eller 
aktier i en sådan AIF-fond till respektive 
hos investerare med hemvist inom EU.

Motivering

Den föreslagna ändringen ändrar på begränsningen av marknadsföringen i artikel 4 genom 
att definiera ”marknadsföring” enligt detta direktiv så att denna endast gäller 
marknadsföring av en AIF-fond på initiativ av dess förvaltare.

Ändringsförslag 24

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led oa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

oa) slutna AIF-fonder: AIF-fonder vilkas 
aktier eller andelar innehavarna inte kan 
få återköpta eller inlösta, direkt eller 
indirekt, från AIF-fondens tillgångar.

Ändringsförslag 25

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led ob (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ob) slutna företag för kollektiva 
investeringar: företag för kollektiva 
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investeringar vilkas aktier och andelar 
inte kan återköpas eller lösas in, direkt 
eller indirekt, på begäran av innehavarna, 
från dessa företags tillgångar.

Motivering

Det är nödvändigt att definiera företag för kollektiva investeringar av sluten typ för att skilja 
dem från företag för kollektiva investeringar vilka bör omfattas av detta direktiv. 

Ändringsförslag 26

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led oc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

oc) målföretag: en emittent eller ett ej 
börsnoterat företag som blir föremål för 
övertagande av en investerare som har 
förvärvat ett kontrollerande inflytande.

Motivering

Det är nödvändigt att definiera betydelsen av ”målföretag” när begreppet ”utförsäljning av 
tillgångar” behandlas. 

Ändringsförslag 27

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
ingen AIF-förvaltare som omfattas av detta 
direktiv utan att först ha erhållit 
auktorisation tillhandahåller 
förvaltningstjänster till någon AIF-fond 
eller marknadsför aktier eller andelar i en 
sådan.

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
ingen AIF-förvaltare som omfattas av detta 
direktiv utan att först ha erhållit 
auktorisation tillhandahåller 
förvaltningstjänster till någon AIF-fond 
eller marknadsför aktier eller andelar i en 
sådan.

Enheter som varken auktoriserats enligt 
detta direktiv eller, i fråga om 
AIF-förvaltare som inte omfattas av detta 
direktiv, enligt den nationella 
lagstiftningen i en medlemsstat ska inte 

Enheter som varken auktoriserats enligt 
detta direktiv eller, i fråga om 
AIF-förvaltare som inte omfattas av detta 
direktiv, enligt den nationella 
lagstiftningen i en medlemsstat ska inte 
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tillåtas tillhandahålla förvaltningstjänster 
till AIF-fonder eller marknadsföra aktier 
eller andelar i sådana inom gemenskapen.

tillåtas tillhandahålla förvaltningstjänster 
till AIF-fonder inom EU.

Detta direktiv ska inte hindra personer 
från eller begränsa deras möjligheter att 
sälja eller på annat sätt avyttra aktier eller 
andelar som de innehar i en AIF-fond på 
kapitalmarknaden, och en person som 
innehar aktier eller andelar i en AIF-fond 
får själv eller via mellanhänder, 
inbegripet AIF-förvaltare som 
auktoriserats i enlighet med detta direktiv, 
marknadsföra sådana aktier eller andelar 
till investerare i en medlemsstat i enlighet 
med nationell lagstiftning i den 
medlemsstaten, om sådan marknadsföring 
inte sker på initiativ av den 
AIF-förvaltare som förvaltar en sådan 
AIF-fond.

Ändringsförslag 28

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En AIF-förvaltare får auktoriseras för att 
tillhandahålla förvaltningstjänster antingen 
för samtliga AIF-fonder eller för vissa 
kategorier av sådana.

2. En AIF-förvaltare får auktoriseras för att 
tillhandahålla förvaltningstjänster antingen 
för samtliga AIF-fonder eller för vissa 
kategorier av sådana. En AIF-fond får 
förvaltas av en enda AIF-förvaltare.

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att undvika svårigheter med att identifiera den ansvarige 
AIF-förvaltaren eller anta ett gemensamt juridiskt ansvar.

Ändringsförslag 29

Förslag till direktiv
Artikel 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

AIF-förvaltare ska ha sitt huvudkontor i AIF-förvaltare ska ha sitt huvudkontor i 
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samma medlemsstat som sitt stadgeenliga 
säte.

samma medlemsstat som sitt stadgeenliga 
säte. Om en AIF-förvaltare förvaltar en 
eller flera AIF-fonder ska auktorisation 
krävas för varje berörd AIF-fond. 

Ändringsförslag 30

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Kommissionen ska ha befogenhet att i 
enlighet med artikel 49 i detta direktiv 
anta delegerade akter för att specificera 
auktoriseringskriterierna, bland annat 
avseende ledningsansvariga personer hos 
AIF-förvaltarna.

Ändringsförslag 31

Förslag till direktiv
Artikel 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

AIF-förvaltare ska underrätta de behöriga 
myndigheterna i hemmedlemsstaten innan 
de genomför någon ändring av 
förhållanden som de informerat om i sin 
ursprungliga ansökan som väsentligt kan 
påverka uppfyllandet av de villkor som 
gällt för beviljandet av auktorisationen, 
däribland ändringar i placeringsstrategi och 
inriktning i någon AIF-fond som de 
förvaltar eller i fondbestämmelser eller 
bolagsordning, och om de avser att 
förvalta någon ytterligare AIF-fond 
lämna identitetsuppgifter för denna.

AIF-förvaltare ska underrätta de behöriga 
myndigheterna i hemmedlemsstaten innan 
de genomför några väsentliga ändringar
av de villkor som gällt för beviljandet av 
den ursprungliga auktorisationen eller 
registreringen, däribland ändringar i 
AIF-förvaltarnas verksamhetsplan eller i
placeringsstrategi och inriktning i någon 
AIF-fond som de förvaltar.

AIF-förvaltaren ska underrätta den 
behöriga myndigheten om eventuella 
ändringar avseende de personer som 
faktiskt bedriver AIF-förvaltarens 
verksamhet.

De behöriga myndigheterna ska inom en De behöriga myndigheterna ska inom en 
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månad från mottagandet av anmälan 
meddela godkännande, begränsningar eller 
avslag avseende dessa ändringar.

månad från mottagandet av anmälan 
meddela godkännande, begränsningar eller 
avslag avseende dessa ändringar. De 
behöriga myndigheterna ska i 
vederbörligen motiverade fall avslå 
ändringar avseende placeringsstrategi och 
inriktning i någon AIF-fond eller 
ändringar avseende fondbestämmelser 
eller bolagsordningar om dessa 
överenskommits av investerarna.

Ändringsförslag 32

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ingen investerare får ges 
förmånsbehandling om inte uppgift om 
detta lämnas i fondbestämmelserna eller 
bolagsordningen.

Ingen investerare får ges materiell
förmånsbehandling i förhållande till andra 
investerare i samma AIF-fond om inte 
uppgift om arten av förmånsbehandling
lämnas i fondbestämmelserna eller 
bolagsordningen.

Motivering

Direktivets krav om offentliggörande av investerarnas identitet kan inte motiveras under 
förhållanden som inte är standardförhållanden. Det skulle i så fall finnas risk för brott mot 
EU:s dataskyddsbestämmelser. Namn bör endast meddelas auktoriserade myndigheter under 
strikta sekretessvillkor och inte till andra investerare eller allmänheten. 

Ändringsförslag 33

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen får anta
genomförandebestämmelser för att ange 
de kriterier som de behöriga 
myndigheterna ska tillämpa vid 
bedömningen av huruvida AIF-förvaltare 
uppfyller sina skyldigheter enligt punkt 1.

2. Kommissionen ska ha befogenhet att i 
enlighet med artikel 49 i detta direktiv
anta delegerade akter för att ange de 
kriterier som de behöriga myndigheterna 
ska tillämpa vid bedömningen av huruvida 
AIF-förvaltare uppfyller sina skyldigheter 



AD\815631SV.doc 25/64 PE438.149v03-00

SV

enligt punkt 1.

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

Ändringsförslag 34

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De åtgärder som fastställs i denna punkt 
ska vara lämpliga för AIF-fondens art, 
omfattning och komplexitet.

Ändringsförslag 35

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2 – styckena 1a, 1b och 1c (nya)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

AIF-förvaltaren ska utforma och 
genomföra en sund ersättningspolitik och 
-praxis som är förenlig med en effektiv 
riskhantering och långsiktigt 
värdeskapande. 
AIF-förvaltaren ska informera 
medlemsstaternas behöriga myndigheter 
om särdragen i fondens ersättningspolitik 
och -praxis.
Medlemsstaternas behöriga myndigheter 
får reagera och vidta lämpliga 
korrigerande åtgärder för att minska 
risker som kan leda till att en 
AIF-förvaltare underlåter att införa en 
sund policy och praxis för ersättningar.
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Motivering

The principles should align to those developed by the Financial Stability Board for Sound 
Compensation Practices (25 September 2009). The Leaders’ Statement following the 
Pittsburgh Summit (24-25 September 2009) fully endorses the implementation standards of 
the FSB aimed at aligning remuneration with long-term value creation and not excessive risk 
taking. We consider that the FSB principles endorsed by the G20 should apply to systemically 
important AIFM in common with other financial services firms. Whilst we do not consider 
that there is any need for detailed requirements in relation to remuneration to be proposed 
under this Directive, it is important that, in the event any relevant Level 2 measures are to be 
implemented under this Directive, such measures take account of the principle of 
proportionality and ensure the competitiveness of the industry in the EU is maintained by 
having regard to consistent implementation of such initiatives by the Commission working 
with the Financial Stability Board as envisaged by the FSB. In particular, any amendment to 
require an AIFM to ensure that its remuneration rules are compatible with the rules 
applicable to credit institutions and investment firms should be resisted as there are very 
good reasons why remuneration policies for AIFM should validly differ from banks and 
broker/dealers, for example. Accordingly, we do not agree with Amendment 50 in the Gauzès 
Report. 

Ändringsförslag 36

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska anta 
genomförandebestämmelser för att

3. Kommissionen ska ha befogenhet att i 
enlighet med artikel 49 i detta direktiv
anta delegerade akter för att 

a) närmare beskriva olika kategorier av 
sådana intressekonflikter som avses i 
punkt 1, och

a) närmare beskriva olika kategorier av 
sådana intressekonflikter som avses i 
punkt 1, och

b) ange rimliga åtgärder som 
AIF förvaltare förväntas vidta i fråga om 
interna och organisatoriska rutiner i syfte 
att identifiera, förhindra, hantera och 
informera om intressekonflikter.

b) ange rimliga åtgärder som 
AIF-förvaltare förväntas vidta i fråga om 
interna och organisatoriska rutiner i syfte 
att identifiera, förhindra, hantera och 
informera om intressekonflikter.

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar i detta direktiv genom att 
komplettera det, ska antas i enlighet med 
det föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel 49.3.
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Ändringsförslag 37

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. AIF-förvaltare ska se till att 
riskhanterings- och 
portföljförvaltningsfunktionerna hålls 
åtskilda och blir föremål för separat 
översyn.

1. AIF-förvaltare ska se till att 
riskhanterings- och 
portföljförvaltningsfunktionerna hålls 
åtskilda i den mån detta är lämpligt och
proportionerligt med tanke på arten och 
omfattningen av de AIF-fonder som de 
förvaltar samt till deras komplexitetsgrad.

Motivering

Kravet att hålla riskförvaltningsfunktionen åtskild bör vara proportionerlig i förhållande till 
de risker AIF-förvaltarna och de fonder de förvaltar uppvisar. 

Ändringsförslag 38

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 5 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska anta
genomförandebestämmelser för att 
närmare ange

5. Kommissionen ska ha befogenhet att i 
enlighet med artikel 49 i detta direktiv
anta delegerade akter för att närmare ange: 

Ändringsförslag 39

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår
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Ändringsförslag 40

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen får anta
genomförandebestämmelser för att 
närmare specificera

3. Kommissionen ska ha befogenhet att i 
enlighet med artikel 49 i detta direktiv
anta delegerade akter för att närmare 
specificera

a) de krav på likviditetshanteringen som 
anges i punkt 1, och

a) de krav på likviditetshanteringen som 
anges i punkt 1, och

b) minsta likviditetskrav för AIF-fonder 
som löser in andelar eller aktier oftare än 
halvårsvis.

b) minsta likviditetskrav för AIF-fonder 
som löser in andelar eller aktier oftare än 
halvårsvis.

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

Ändringsförslag 41

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Punkterna 1–3 ska inte tillämpas på 
slutna AIF-fonder.

Motivering

Likviditetshantering för möjlig inlösen behövs inte för en sluten fond eftersom investerarna 
inte har rätt att ta hem sina investeringar från fondens tillgångar. 

Ändringsförslag 42

Förslag till direktiv
Artikel 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att säkerställa en enhetlig behandling För att säkerställa en enhetlig behandling 
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inom olika sektorer och avlägsna 
oförenligheter mellan intressena hos de 
företag som omformar lån till överlåtbara 
värdepapper och andra finansiella 
instrument (”originatorer”) och hos 
AIF-förvaltare som placerar i sådana 
värdepapper eller andra finansiella 
instrument för en eller flera AIF-fonders 
räkning ska kommissionen anta 
genomförandebestämmelser för att 
fastställa

inom olika sektorer och avlägsna 
oförenligheter mellan intressena hos de 
företag som omformar lån till överlåtbara 
värdepapper och andra finansiella 
instrument (”originatorer”) och hos 
AIF-förvaltare som placerar i sådana 
värdepapper eller andra finansiella 
instrument för en eller flera AIF-fonders 
räkning ska kommissionen ha befogenhet 
att i enlighet med artikel 49 i detta direktiv
anta delegerade akter för att ange

a) de krav som originatorer ska uppfylla för 
att AIF-förvaltare ska få placera i 
värdepapper eller andra finansiella 
instrument av detta slag som de emitterar 
efter den 1 januari 2011 för en eller flera 
AIF-fonders räkning, däribland kravet att 
en originator ska behålla ett ekonomiskt 
nettointresse på minst 5 procent, och

a) de krav som originatorer ska uppfylla för 
att AIF-förvaltare ska få placera i 
värdepapper eller andra finansiella 
instrument av detta slag som de emitterar 
efter den 1 januari 2011 för en eller flera 
AIF-fonders räkning, däribland kravet att 
en originator ska behålla ett ekonomiskt 
nettointresse på minst 5 procent, och

b) kvalitativa krav, som obligatoriskt ska 
uppfyllas av AIF-förvaltare som placerar i 
sådana värdepapper eller andra finansiella 
instrument för en eller flera AIF-fonders 
räkning.

b) kvalitativa krav, som obligatoriskt ska 
uppfyllas av AIF-förvaltare som placerar i 
sådana värdepapper eller andra finansiella 
instrument för en eller flera AIF-fonders 
räkning.

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

Ändringsförslag 43

Förslag till direktiv
Artikel 14 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 44

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 45

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Om ett externt värderingsorgan inte 
anlitas får de behöriga myndigheterna i 
hemmedlemsstaten kräva att 
AIF-förvaltaren låter sina 
värderingsförfaranden och/eller 
värderingar kontrolleras av ett externt 
värderingsorgan eller, vid behov, av en 
revisor. 

Ändringsförslag 46

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska anta 
genomförandebestämmelser för att 
ytterligare specificera kriterierna för att ett 

4. Kommissionen ska ha befogenhet att i 
enlighet med artikel 49 i detta direktiv
anta delegerade akter för att ytterligare 
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värderingsorgan ska anses vara 
oberoende vid tillämpningen av punkt 1.

specificera villkoren för certifiering av 
värderingsorgan och principerna för 
värderingskriterierna, vid tillämpningen 
av punkt 1.

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

Ändringsförslag 47

Förslag till direktiv
Artikel 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

a) Ta emot alla betalningar från investerare 
som tecknar andelar eller aktier i en AIF-
fond som förvaltas av AIF-förvaltaren och 
bokföra dem för dennes räkning på ett 
separat konto. 

a) Ta emot alla betalningar från investerare 
som tecknar andelar eller aktier i en 
AIF-fond som förvaltas av AIF-förvaltaren 
och bokföra dem för dennes räkning på ett 
separat konto. 

b) Förvara finansiella instrument som 
tillhör AIF-fonden.

b) Förvara finansiella instrument som 
tillhör AIF-fonden, i synnerhet

i) förvalta i depå alla finansiella 
instrument som kan förvaras och vidta 
lämpliga åtgärder för att sörja för att 
AIF-fondernas äganderätt till dessa 
skyddas, särskilt i händelse av 
förvaringsinstitutets insolvens, inbegripet 
åtgärder för att se till att dessa finansiella 
instrument på förvaringsinstitutet bokförs 
på separata konton eller på ett gemensamt 
separat konto för flera AIF-fonder, så att 
de i händelse av förvaringsinstitutets 
fallissemang tydligt kan identifieras som 
tillgångar åtskilda från 
förvaringsinstitutets tillgångar,
ii) bevara dokumentation som behövs för 
att kontrollera äganderätten till de 
finansiella instrument som inte kan 
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förvaras på grundval av uppgifter från 
AIF-förvaltaren och extern information 
om gjorda transaktioner.

c) Kontrollera att AIF-fonden eller 
AIF-förvaltaren för dennas räkning har 
erhållit äganderätten till alla övriga 
tillgångar som AIF-fonden placerar i.

c) Kontrollera att AIF-fonden eller 
AIF-förvaltaren för dennas räkning har 
erhållit äganderätten till alla övriga 
tillgångar som AIF-fonden placerar i.

1a. Utöver de uppgifter som anges i punkt 
1 ska förvaringsinstitutet vid behov se till 
att
a) försäljning, emission, återköp, inlösen 
och makulering av aktier eller andelar i 
AIF-fonder genomförs i enlighet med 
tillämplig nationell lagstiftning och med 
fondbestämmelser eller bolagsordningar,
b) värdet av aktierna eller andelarna i 
AIF-fonden beräknas i enlighet med 
gällande nationell lagstiftning och 
fondbestämmelser eller bolagsordningar,
c) ersättningar för transaktioner som rör 
tillgångar i en AIF-fond inbetalas till 
institutet inom sedvanlig tid,
d) en AIF-fonds intäkter används i 
enlighet med tillämplig nationell 
lagstiftning och fondbestämmelser.

2. En AIF-förvaltare får inte fungera som 
förvaringsinstitut. 

2. En AIF-förvaltare får inte fungera som 
förvaringsinstitut. 

Förvaringsinstitut ska handla oberoende 
och uteslutande i AIF-fondens investerares 
intresse.

Förvaringsinstitut ska handla hederligt, 
rättvist, professionellt, oberoende och 
uteslutande i AIF-fondens investerares 
intresse.

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

3. AIF-förvaltare ska vara antingen

a) kreditinstitut med stadgeenligt säte inom 
gemenskapen som auktoriserats i enlighet 
med Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2006/48/EG av den 
14 juni 2006 om rätten att starta och driva 
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verksamhet i kreditinstitut (omarbetning),
eller
b) värdepappersföretag som auktoriserats 
i enlighet med direktiv 2004/39/EG.
3a. Om en AIF-fond som förvaltas av en 
auktoriserad AIF-förvaltare har sin 
hemvist i ett tredjeland ska 
förvaringsinstitutet ha sitt stadgeenliga 
säte i gemenskapen, utom när samtliga av 
följande villkor är uppfyllda:
a) De behöriga myndigheterna i 
hemmedlemsstaten och i det tredjeland 
där AIF-fonden har sin hemvist har 
tecknat avtal om samarbete och 
informationsutbyte.
b) Lagstiftningen i det tredjeland där 
AIF-fonden har sin hemvist 
överensstämmer med standarder som 
fastställts av internationella 
organisationer.
c) Det tredjeland där AIF-fonden har sin 
hemvist omfattas av ett beslut enligt led e, 
i vilket det anges att förvaringsinstitut 
med hemvist i det landet omfattas av 
effektiv reglering och tillsyn i 
stabilitetsavseende som är likvärdig med 
bestämmelserna i EU-lagstiftningen.
d)Det tredjeland där AIF-fonden har sin 
hemvist omfattas av ett beslut enligt led e, 
i vilket det anges att dess normer för att 
förhindra penningtvätt och finansiering 
av terrorism är likvärdiga med 
bestämmelserna i EU-lagstiftningen.
e) Hemmedlemsstaten och det tredjeland 
där AIF-fonden har sin hemvist har 
tecknat avtal vilket fullt ut uppfyller 
normerna i artikel 26 i OECD:s 
modellavtal för skatter på inkomst och 
förmögenhet och säkerställer ett effektivt 
informationsutbyte i skatteärenden.

4. Förvaringsinstitut får delegera uppgifter
till andra förvaringsinstitut.

4. Förvaringsinstitut får delegera uppgifter, 
utom sådana funktioner som innebär 
övervakning av och tillsyn över deras 
underförvaringsinstitut. 
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Förvaringsinstitut får inte delegera sina 
funktioner i så stor utsträckning att de 
blir brevlådeföretag. En sådan delegering 
av ansvar får endast ske i ett led. Det får 
inte uppstå en ansvarskedja.
4a. Förvaringsinstitut ska respektera 
bästa metoder och handla med 
vederbörlig skicklighet, omsorg och nit 
när de väljer, utser och regelbundet ser 
över en tredje part till vilken de delegerat 
sina uppgifter enligt denna punkt, samt 
när de fortlöpande övervakar hur de 
delegerade uppgifterna utförs.

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

5. Förvaringsinstitut ska gentemot 
AIF-förvaltaren och investerarna i 
AIF-fonden vara ansvariga för förluster 
som dessa åsamkas till följd av att 
förvaringsinstitutet uppsåtligen eller till 
följd av oaktsamhet brustit i fullgörandet 
av sina skyldigheter enligt detta direktiv
eller fullgjort dem på felaktigt sätt, 
förutom i fall då sådana förluster är en 
följd av force majeure.

Om finansiella instrument som anförtrotts 
förvaringsinstitutet förkommer, kan 
institutet endast befrias från sitt ansvar om 
det kan styrka att det inte hade kunnat 
undvika den inträffade förlusten.

Om finansiella instrument som anförtrotts 
förvaringsinstitutet förkommer, kan 
institutet endast befrias från sitt ansvar om 
det kan styrka att förlusten orsakats av en 
extern omständighet, att den inte kunde 
förutses och att förvaringsinstitutet inte 
hade kunnat undvika den inträffade 
förlusten.

Förvaringsinstitutets ansvarsskyldighet 
gentemot AIF-förvaltaren och 
investerarna ska inte påverkas av att 
institutet har valt att i ett enda led 
delegera en del av sina uppgifter till en 
auktoriserad tredje part, t.ex. ett 
underförvaringsinstitut eller en 
underdepåförvaltare. Om finansiella 
instrument som anförtrotts 
förvaringsinstitutet går förlorade, är 
därför förvaringsinstitutets främsta 
skyldighet, oberoende av nationell 
lagstiftning, att utan onödigt dröjsmål 
återlämna tillgången till AIF-fonden.
Detta krav ska tillämpas utan att det 
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påverkar rättsliga förfaranden.
Ansvaret gentemot AIF-fondens 
investerare kan åberopas antingen direkt 
eller indirekt via AIF-förvaltaren, beroende 
på hur rättsförhållandet mellan 
förvaringsinstitutet, AIF-förvaltaren och 
investerarna är utformat. En delegering 
enligt punkt 4 ska inte påverka 
förvaringsinstitutets ansvar.

Ansvaret gentemot AIF-fondens 
investerare kan åberopas antingen direkt 
eller indirekt via AIF-förvaltaren.

5a. När ett förvaringsinstitut enligt 
lagstiftningen i det land där 
AIF-förvaltaren gör placeringar för 
AIF-fondens räkning eller på grund av 
oförutsedda händelser är förhindrat att 
utöva sin förvaringsfunktion, kan det 
genom undantag från punkt 5 befrias 
från sitt ansvar, även avseende förlust av 
finansiella instrument, om det kan styrka 
att det fullgjort sina skyldigheter att 
genomföra vederbörliga kontroller enligt 
punkt 4. En sådan delegering av ansvar 
får endast göra i ett led. Det får inte 
uppstå en ansvarskedja.
5b. Om avtalet mellan förvaringsinstitutet 
och en prime broker eller en 
underdepåförvaltare ger möjligheter till 
överföring och återanvändning av 
tillgångar i enlighet med AIF-fondens 
regler, kan förvaringsinstitutet genom 
undantag från punkt 5 befrias från sitt 
ansvar om det kan styrka att det fullgjort 
sina skyldigheter att genomföra 
vederbörliga kontroller enligt punkt 4a.
I avtalet mellan AIF-förvaltaren och 
förvaringsinstitutet ska det fastställas att 
AIF-förvaltaren, innan avtalet verkställs, 
måste informeras om eventuella 
avtalsvillkor som ger möjligheter till 
överföring och återanvändning av 
tillgångar i enlighet med AIF-fondens 
regler. 
Investerare ska innan de investerar i 
AIF-fonden informeras om denna klausul 
och ska hållas informerade om vem tredje 
parten är. I synnerhet ska investerare 
informeras om överföring av ansvar till 
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tredje part, inbegripet då finansiella 
instrument går förlorade. I sådana fall 
ska tidsfristen för återlämnande vara 
enligt villkoren i avtalet mellan 
AIF-förvaltaren och tredje parten.
5c. Förvaringsinstitutet ska på begäran 
förse de behöriga myndigheterna i sin 
hemmedlemsstat med all information som 
det erhållit vid utförandet av sina 
uppgifter och som de behöriga 
myndigheterna kan behöva för att utöva 
tillsyn över AIF-förvaltaren. Om 
AIF-förvaltarens hemmedlemsstat inte är 
förvaringsinstitutets hemmedlemsstat ska 
de behöriga myndigheterna i 
förvaringsinstitutets hemmedlemsstat 
utan dröjsmål dela den erhållna 
informationen med de behöriga 
myndigheterna i AIF-förvaltarens 
hemmedlemsstat.
5d. Kommissionen ska ha befogenhet att i 
enlighet med artikel 49 i detta direktiv 
anta delegerade akter för att ytterligare 
specificera förvaringsinstitutens uppgifter 
och ansvar samt de villkor enligt vilka ett 
förvaringsinstitut för en AIF-fond får 
delegera vissa av sina funktioner till 
tredje part.
5e. När ett förvaringsinstitut utses ska 
detta godkännas av den behöriga 
myndigheten i AIF-förvaltarens 
hemmedlemsstat. Den behöriga 
myndigheten kan tillåta att fler än ett 
förvaringsinstitut utses om det kan 
garanteras att detta inte kommer att 
påverka förvaringsinstitutets möjligheter 
att korrekt uppfylla alla de skyldigheter 
som fastställs i detta direktiv.

Ändringsförslag 48

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Motivering

Detta förtydligande ändringsförslag lades även fram i Gauzès-betänkandet och anses vara 
lämpligt. 

Ändringsförslag 49

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska anta 
genomförandebestämmelser för att 
närmare ange

4. Kommissionen ska ha befogenhet att i 
enlighet med artikel 49 i detta direktiv 
anta delegerade akter för att närmare ange 

a) villkoren för att godkänna delegering, 
och

a) villkoren för att godkänna delegering, 
och

b) de omständigheter under vilka en 
förvaltare inte längre kan betraktas som 
förvaltare av en AIF-fond i enlighet med 
punkt 2.

b) de omständigheter under vilka en 
förvaltare inte längre kan betraktas som 
förvaltare av en AIF-fond i enlighet med 
punkt 2.

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

Ändringsförslag 50

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. AIF-förvaltare ska för varje AIF-fond de 
förvaltar tillhandahålla en årsredovisning 
för varje räkenskapsår. Årsredovisningen 
ska offentliggöras senast fyra månader 
efter räkenskapsårets utgång.

1. AIF-förvaltare ska för varje AIF-fond de 
förvaltar tillhandahålla en årsredovisning 
för varje räkenskapsår. Årsredovisningen 
ska offentliggöras senast fyra månader 
efter räkenskapsårets utgång eller, i de fall 
då en AIF-fond investerar i en annan 
AIF-fond och behöver uppgifter från 
denna fonds årsredovisning eller 
delårsrapporter för att utarbeta sin 
årsredovisning, senast sex månader efter 
räkenskapsårets utgång.

Motivering

Private equity-fond-i-fonder utarbetar sina årsredovisningar utifrån den senaste finansiella 
information som de mottagit från de underliggande private equity-fonder som de investerar i. 
Dessa underliggande fonder offentliggör inte nödvändigtvis sina årsredovisningar eller sin 
finansiella information i tillräckligt god tid för att den överordnade fonden ska kunna möta 
den frist på fyra månader som gäller för dess egen årsredovisning. Av denna anledning bör 
överordnade fonder ges mer tid till att utarbeta sina årliga rapporter. 

Ändringsförslag 51

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) De upplysningar som anges i 
artikel 20, såvitt dessa uppgifter har 
ändrats under det räkenskapsår som 
redovisningen omfattar, såsom 
ersättningsbelopp, uppdelade på fasta och 
variabla ersättningar, som en 
AIF-förvaltare och, i förekommande fall 
AIF-fonden, betalar ut till högre chefer 
eller andra anställda som har en väsentlig 
inverkan på företagets riskexponering.
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Ändringsförslag 52

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

cb) Den årliga värderingsrapporten för de 
företag som ingår i varje AIF-fonds 
portfölj.

Motivering

I alla affärsföretag (även AIF-fonder) är årsrapporten det dokument som konsulteras mest av 
investerarna. 

Ändringsförslag 53

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Uppgifterna om räkenskaperna i 
årsredovisningen ska vara granskade av en 
eller flera personer med lagstadgad 
behörighet att utföra revision i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2006/43/EG21 av den 17 maj 2006 
om lagstadgad revision av årsbokslut och 
sammanställd redovisning och om ändring 
av rådets direktiv 78/660/EEG och 
83/349/EEG samt om upphävande av 
rådets direktiv 84/253/EEG. 
Revisionsberättelsen, med eventuella 
förbehåll, ska i sin helhet återges i 
årsredovisningen.

3. Uppgifterna om räkenskaperna i 
årsredovisningen ska utarbetas i enlighet 
med de räkenskapsstandarder eller 
-principer som krävs av tillämpliga 
fondbestämmelser eller bolagsordningar 
avseende bildande och fusion, och 
revideras av en eller flera personer med 
lagstadgad behörighet att utföra revision i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2006/43/EG av den 17 maj 
2006 om lagstadgad revision av årsbokslut 
och sammanställd redovisning och om 
ändring av rådets direktiv 78/660/EEG och 
83/349/EEG samt om upphävande av 
rådets direktiv 84/253/EEG. 
Revisionsberättelsen, med eventuella 
förbehåll, ska i sin helhet återges i 
årsredovisningen.

Motivering

Såsom i fallet med självvärdering (se motivering till ändringsförslag 15) ska 
redovisningsuppgifter inte behöva granskas. Företag som ingår i AIF-fondens portfölj kan 
emellertid vid behov utarbeta en finansiell rapport för revisionsändamål. 
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Ändringsförslag 54

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska anta 
genomförandebestämmelser för att 
ytterligare specificera årsredovisningens 
innehåll och format. Dessa bestämmelser
ska anpassas till den typ av AIF-förvaltare 
som de avser.

4. Kommissionen ska ha befogenhet att i 
enlighet med artikel 49 i detta direktiv 
anta delegerade akter för att ytterligare 
specificera årsredovisningens innehåll och 
format. Dessa akter ska vara lämpliga och 
proportionerliga och anpassade till den 
typ av AIF-förvaltare som de avser och till 
den AIF-fond som rapporten avser, med 
beaktande olika AIF-förvaltares och 
deras AIF-fonders skilda storlek, 
resurser, komplexitet, art, placeringar, 
placeringsstrategier och -tekniker, 
strukturer och investerare.

Ändringsförslag 55

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Ändringsförslag 56

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. AIF-förvaltare ska se till att 
investerarna får följande information 
innan de investerar i en AIF-fond, och att 

1. AIF-förvaltare ska se till att följande 
information tillställs investerarna innan de 
investerar i en AIF-fond, och att 
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informationen regelbundet uppdateras: informationen regelbundet uppdateras:

Motivering

Anpassning till UCITS-direktivet och MiFID-direktivet. 

Ändringsförslag 57

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) En beskrivning av AIF-fondens 
placeringsstrategi och mål och samtliga
slag av tillgångar som den kan placera i 
och de tekniker den kan använda samt av 
alla risker som är förenade med 
investeringen, eventuella tillämpliga 
restriktioner för placeringarna, de 
förutsättningar under vilka AIF-fonden kan 
utnyttja hävstång, tillåtna slag av och källor 
till hävstångseffekter samt de risker som är 
förenade med, och de eventuella 
restriktioner som gäller för, utnyttjande av 
hävstång.

a) En beskrivning av AIF-fondens 
placeringsstrategi och mål, det slag av 
tillgångar som den kan placera i och de 
tekniker den kan använda samt av de risker 
som är förenade med investeringen, 
eventuella tillämpliga restriktioner för 
placeringarna, de förutsättningar under 
vilka AIF-fonden kan utnyttja hävstång, 
tillåtna slag av och källor till 
hävstångseffekter samt de risker som är 
förenade med, och de eventuella 
restriktioner som gäller för, utnyttjande av 
hävstång.

Motivering

Det är ogenomförbart att informera om ”samtliga” tillgångar som en AIF-fond kan placera i, 
och den föreslagna ändringen bygger på ändringen i det svenska ordförandeskapets 
kompromissförslag. De återstående ändringarna följer av den första ändringen. 

Ändringsförslag 58

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) En beskrivning av alla avgifter och 
andra kostnader och av det maximala 
belopp av dessa som investerarna står för 
direkt eller indirekt.

h) En beskrivning av alla avgifter och 
andra kostnader och av det maximala 
belopp eller antal andelar av dessa som 
investerarna står för direkt eller indirekt, 
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samt en beskrivning av de avgifter och 
omkostnader som betalats under de 
senaste tolv månaderna.

Ändringsförslag 59

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ja) En beskrivning av AIF-fondens 
tidigare resultat, från dess bildande till 
den senaste bedömningen. 

Motivering

Informationen till investerarna måste vara fullständig med tanke på de risker som tas. 
Uppgifter om i synnerhet AIF-fondens, men även om AIF-förvaltarens, tidigare prestationer 
är avgörande betydelse för investeringsbeslutet. Dessa uppgifter är alltför ofta partiska eller 
vilseledande. Uppgifter om vilka avgifter som faktiskt betalats och pengarnas ursprung är 
också viktiga för att kunna fatta ett klokt beslut. Månatlig information om AIF-fondens 
riskprofil skulle också göra det lättare för investerarna att hantera sina risker. 

Ändringsförslag 60

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. AIF-förvaltare ska för varje AIF-fond de 
förvaltar vid återkommande tillfällen 
lämna följande information till 
investerarna:

2. AIF-förvaltare ska för varje AIF-fond de 
förvaltar och som möjliggör inlösen för 
investerarna vid återkommande tillfällen 
lämna följande information till 
investerarna:

Motivering

Private equity-fond-i-fonder (och private equity-fonder) investerar i icke-likvida tillgångar 
och ger inte investerarna någon rätt till inlösen. Det bör, i de fall då investerarna inte har 
någon rätt till inlösen, inte vara nödvändigt att ha ett krav på regelbunden rapportering om 
icke-likvida tillgångar eller likviditet. 
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Ändringsförslag 61

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

AIF-fonder som säljs till pensionsfonder 
måste hänvisa till de särskilda risker som 
är förknippade med denna typ av 
placering. Dessutom ska i detta fall de 
handlingar som föreskrivs för 
investerarna även lämnas till 
förmånstagarna, deras företrädare eller 
anlitade experter.

Motivering

Pensionsfonder har ett särskilt ansvar eftersom de allt oftare ombeds utföra tjänster av 
allmänt intresse i form av tillhandahållande av ålderspensioner för anställda. Om de 
överhuvudtaget ska få investera i AIF-fonder måste särskilda krav på offentlighet gälla. 
Dessutom gäller det att undvika att de primära investerarna, dvs. förmånstagarna, går miste 
om viktig information för att kontrollera sin förmögenhetsförvaltare eller pensionsfond.

Ändringsförslag 62

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska anta
genomförandebestämmelser för att 
ytterligare specificera informationskraven 
för AIF-förvaltare och hur ofta den 
information som avses i punkt 2 ska 
lämnas. Dessa bestämmelser ska vara 
anpassade till den kategori av 
AIF-förvaltare som de ska tillämpas på.

3. Kommissionen ska ha befogenhet att i 
enlighet med artikel 49 i detta direktiv 
anta delegerade akter för att ytterligare 
specificera informationskraven för AIF-
förvaltare och hur ofta den information 
som avses i punkt 2 ska lämnas, med 
beaktande av den typ av AIF-förvaltare 
som de avser.

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar i detta direktiv genom att 
komplettera det, ska antas i enlighet med 
det föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel 49.3.
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Ändringsförslag 63

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) AIF-fondens faktiska riskprofil och de 
riskhanteringssystem som AIF-förvaltaren 
tillämpar på riskerna.

c) AIF-fondens faktiska riskprofil,
inklusive nivå på hävstången, och de 
riskhanteringssystem som AIF-förvaltaren 
tillämpar på riskerna.

Motivering

De behöriga myndigheterna ska ha en fullständig bild av AIF-fonden och AIF-förvaltaren. 

Ändringsförslag 64

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 2 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) Strukturen på avgifterna och de 
belopp som utbetalats till AIF-förvaltaren.

Motivering

De behöriga myndigheterna ska ha en fullständig bild av AIF-fonden och AIF-förvaltaren. 
Avgiftsstrukturen är en viktig faktor i riskbedömningen. 

Ändringsförslag 65

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 2 – led eb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

eb) AIF-fondens resultat, inklusive en 
värdering av tillgångarna.

Motivering

De behöriga myndigheterna ska ha en fullständig bild av AIF-fonden och AIF-förvaltaren. 
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Ändringsförslag 66

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Kommissionen ska ha befogenhet att i 
enlighet med artikel 49 i detta direktiv 
anta delegerade akter för att ytterligare 
precisera de rapporteringsskyldigheter som 
avses i punkterna 1, 2 och 3, och som kan 
anpassas och kompletteras i linje med de 
finansiella teknikernas utveckling, samt 
hur ofta rapporteringen ska ske.

Ändringsförslag 67

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Kommissionen ska också ha befogenhet 
att i enlighet med artikel 49 i detta direktiv
anta delegerade akter avseende den typ av 
uppgifter som ska göras tillgängliga för 
allmänheten i enlighet med punkt 3a.

Ändringsförslag 68

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. AIF-förvaltare som förvaltar en eller 
flera AIF-fonder som utnyttjar hävstång i 
en systempåverkande utsträckning ska till 
de behöriga myndigheterna i sina 
hemmedlemsstater lämna uppgifter om 
den samlade nivån på hävstången i varje 
AIF-fond som de förvaltar med 
uppdelning på hävstång genom lån av 
pengar eller värdepapper och hävstång 
som härrör från finansiella derivat samt, 
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om detta är känt, andelen tillgångar som 
återanvänts i hävstångskonstruktionen.
Denna information ska även innehålla 
identitetsuppgifter för de fem mest 
betydande utlånarna av pengar eller 
värdepapper för varje AIF-fond som de 
förvaltar och uppgift om beloppen för de 
lån de tagit emot från var och en av dessa 
för var och en av de AIF-fonder de 
förvaltar.

Motivering

Detta ändringsförslag kommer från det svenska ordförandeskapets kompromissförslag, vilket 
vi anser är lämpligt. 

Ändringsförslag 69

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 4b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4b. Medlemsstaterna ska se till att de 
behöriga myndigheterna i en 
AIF-förvaltares hemmedlemsstat har 
tillgång till information om användningen 
av blankning för den AIF-fond som 
AIF-förvaltaren förvaltar, för att kunna 
fastställa i vilken omfattning utnyttjandet 
av blankning bidrar till att bygga upp 
systemrisker i det finansiella systemet 
eller risker för störningar på 
marknaderna. Hemmedlemsstaternas 
behöriga myndigheter ska även se till att 
denna information sammanställs för alla 
AIF-förvaltare som de utövar tillsyn över 
och görs tillgänglig för övriga behöriga 
myndigheter, Europeiska 
värdepapperstillsynskommittén (CESR),
som inrättades genom kommissionens 
beslut 2009/77/EG av den 
23 januari 20091, och Europeiska 
systemrisknämnden (ESRB), som 
inrättades genom förordning .../.../EG, 
genom de förfaranden som fastställs i 
artikel 46 för samarbete mellan 
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tillsynsmyndigheterna.
____________
1 EUT L 25, 29.1.2009, s. 18.

Motivering

Vi anser att det är olämpligt att separat reglera AIF-förvaltares utnyttjande av blankning. Vi 
noterar att man i direktivets motivering erkänner att blankning inte är exklusivt förbehållet 
AIF-förvaltare, och att kommissionen behandlar blankning i ett vidare sammanhang. Vi 
noterar dessutom att detta har tagits upp i det svenska ordförandeskapets kompromissförslag, 
där det ersätter ett krav på informationsinsamling, och i Gauzès betänkande där det i 
ändringsförslag 13 sägs att blankning bör ingå i ett harmoniserat regelverk. 

Ändringsförslag 70

Förslag till direktiv
Artikel 21a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 21a
Konfidentiell behandling

Inget i detta direktiv får hindra en 
AIF-förvaltare från att underrätta den 
behöriga myndigheten om att vissa av de 
uppgifter som lämnats in i enlighet med 
detta direktiv är affärshemligheter eller 
konfidentiella. Detta får dock inte påverka 
den behöriga myndighetens möjligheter 
att utbyta uppgifter med andra behöriga 
myndigheter i enlighet med detta direktiv.

Ändringsförslag 71

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Kommissionen ska ha befogenhet att i 
enlighet med artikel 49 i detta direktiv 
anta delegerade akter för att ytterligare 
specificera kraven på information om 
hävstång och hur ofta rapporter till de 
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och information till investerarna ska 
lämnas.

behöriga myndigheterna och information 
till investerarna ska lämnas.

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

Ändringsförslag 72

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Hemmedlemsstaterna ska se till att all 
information som tas emot enligt 
artiklarna 21 och 24 sammanställs för alla 
AIF-förvaltare som står under deras tillsyn 
görs tillgänglig för övriga behöriga 
myndigheter inom unionen, för Esma och 
för ESRB. De behöriga myndigheterna i 
hemmedlemsstaterna ska utan dröjsmål 
lämna information genom förfarandet i 
artikel 46 för samarbete mellan 
tillsynsmyndigheterna, och bilateralt till 
andra direkt berörda medlemsstater, om en 
AIF-förvaltare under deras ansvar skulle 
kunna utgöra en betydande potentiell källa 
till motpartsrisk för ett kreditinstitut eller 
något annat institut av betydelse för det 
finansiella systemets funktion i andra 
medlemsstater.

Ändringsförslag 73

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. För att säkerställa det finansiella 
systemets stabilitet och integritet ska 
kommissionen anta 
genomförandebestämmelser med 

utgår
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tröskelvärden för den nivå på 
hävstångseffekter som AIF-förvaltare får 
utnyttja. Dessa gränsvärden bör 
fastställas med hänsyn till bland annat 
kategorin av AIF-fond, fondens strategi 
och källorna till hävstången.
Dessa åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar i detta direktiv genom att 
komplettera det, ska antas i enlighet med 
det föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel 49.3.

Motivering

Det är olämpligt att kommissionen sätter ett tak för hävstången i hela EU, då detta vore 
oproportionerligt och inte skulle ta hänsyn till den stora variationen vad gäller strukturer och 
strategier inom AIF-förvaltarnas krets. Det skulle också kunna visa sig procykliskt i en 
nedgång. Denna behörighet bör i stället finnas hos medlemsstaternas myndigheter som kan 
fatta beslut från fall till fall. 

Ändringsförslag 74

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. När så krävs under exceptionella 
omständigheter för att säkerställa det 
finansiella systemets stabilitet och 
integritet får behöriga myndigheter i 
AIF-förvaltarens hemmedlemsstat införa 
begränsningar av de nivåer på 
hävstångseffekter som AIF-förvaltare får 
utnyttja. AIF-fondens hemmedlemsstat, 
Esma, ESRB och kommissionen ska 
informeras om alla sådana åtgärder.

Motivering

Det är olämpligt att kommissionen sätter ett tak för hävstången i hela EU, då detta vore 
oproportionerligt och inte skulle ta hänsyn till den stora variationen vad gäller strukturer och 
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strategier inom AIF-förvaltarnas krets. Det skulle också kunna visa sig procykliskt i en 
nedgång. Denna behörighet bör i stället finnas hos medlemsstaternas myndigheter som kan 
fatta beslut från fall till fall. 

Ändringsförslag 75

Förslag till direktiv
Artikel 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillämpningsområde Tillämpningsområde 

1. Detta avsnitt ska tillämpas på följande: 1. Detta avsnitt ska tillämpas på följande:
a) AIF-förvaltare som förvaltar en eller 
flera AIF-fonder som, enskilt eller i 
förening, förvärvar 30 % eller mer av 
rösträtterna i en emittent eller ett ej 
börsnoterat företag med hemvist inom 
gemenskapen.

a) AIF-förvaltare som förvaltar en eller 
flera AIF-fonder som, enskilt eller i 
förening, förvärvar ett kontrollerande 
inflytande – genom att till exempel 
förvärva 10 %, 20 %, 30 % eller 50 % eller 
mer av rösträtterna – över en emittent eller 
ett ej börsnoterat företag med hemvist 
inom EU.

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

b) AIF-förvaltare som har ingått avtal med 
en eller flera andra AIF-förvaltare som 
skulle göra det möjligt för AIF-fonder som 
förvaltas av dessa AIF-förvaltare att 
förvärva ett kontrollerande inflytande –
genom att till exempel förvärva 10 %, 
20 %, 30 % eller 50 % av rösträtterna –
över en emittent eller ett ej börsnoterat 
företag.

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

2. Artiklarna 26–30 ska inte tillämpas då 
emittenten eller det ej börsnoterade 
företaget i fråga – inbegripet anknutna 
företag – sysselsätter mindre än 
50 personer.

Ändringsförslag 76

Förslag till direktiv
Artikel 27
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Anmälan om förvärv av kontrollerande
inflytande i ej börsnoterade företag

Anmälan om förvärv av betydande
inflytande i ej börsnoterade företag

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

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

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

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

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

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

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

a) Rösträtternas fördelning efter 
transaktionen.

a) Rösträtternas fördelning efter 
transaktionen.

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

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

c) Datum då tröskelvärdet nåddes eller 
överskreds.

c) Datum då det kontrollerande inflytandet
nåddes eller överskreds.

Ändringsförslag 77

Förslag till direktiv
Artikel 27a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 27a
Kapitalkrav i målföretag

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

Motivering

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

Ändringsförslag 78

Förslag till direktiv
Artikel 28 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

eller ett ej börsnoterat företag förmedlar
den information som anges i denna punkt
till emittenten, det ej börsnoterade 
företaget, deras respektive aktieägare och 
arbetstagarrepresentanter eller, om inga 
sådana representanter finns, direkt till 
arbetstagarna själva.

När det gäller emittenter ska 
AIF-förvaltare tillhandahålla den berörda 
emittenten, dess aktieägare och 
arbetstagarrepresentanter de uppgifter 
som avses i artikel 6.3 i 
direktiv-2004/25/EG.

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

När det gäller emittenter och ej 
börsnoterade företag ska AIF-förvaltare 
tillhandahålla följande information:

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

a) Planerade väsentliga avvecklingar av 
tillgångar.

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

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

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

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

När det gäller ej börsnoterade företag ska 
AIF-förvaltare tillhandahålla följande 
information till det berörda företaget, dess 
aktieägare och arbetstagarrepresentanter.
d) Identiteten hos den AIF-förvaltare som 
enskilt eller genom avtal med andra AIF-
förvaltare har uppnått tröskelvärdet på 
30 %.

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

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

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

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

ga) Den person eller de personer som har 
rätt att ingå rättsligt bindande avtal 
avseende affärsstrategin och 
sysselsättningspolitiken.

____________________
1 EUT L 142, 30.4.2004, s. 12.

Ändringsförslag 79

Förslag till direktiv
Artikel 28 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska anta
genomförandebestämmelser för att 
fastställa

2. Kommissionen ska ha befogenhet att i 
enlighet med artikel 49 i detta direktiv 
anta delegerade akter för att fastställa

Ändringsförslag 80

Förslag till direktiv
Artikel 28 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Ändringsförslag 81

Förslag till direktiv
Artikel 29 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 82

Förslag till direktiv
Artikel 29 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Kommissionen ska ha befogenhet att i 
enlighet med artikel 49 i detta direktiv 
anta delegerade akter för att specificera det 
närmare innehållet i den information som 
ska tillhandahållas enligt punkterna 1 och 
2. 

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

Ändringsförslag 83

Förslag till direktiv
Artikel 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 84

Förslag till direktiv
Artikel 31 – punkt 3 – styckena 2 och 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Med förbehåll för de 
genomförandebestämmelser som avses i 
tredje stycket får de behöriga 
myndigheterna föreskriva restriktioner eller 
särskilda villkor för marknadsföringen av 
AIF-fonder enligt denna artikel.

Med förbehåll för de delegerade akter som 
avses i tredje stycket får de behöriga 
myndigheterna föreskriva restriktioner eller 
särskilda villkor för marknadsföringen av 
AIF-fonder enligt denna artikel.

Kommissionen ska anta 
genomförandebestämmelser för att 
specificera vilka slag av restriktioner eller 
särskilda villkor som får föreskrivas för 
marknadsföring av AIF-fonder i enlighet 
med andra stycket i denna punkt. Dessa 
åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar i detta direktiv genom att 
komplettera det, ska antas i enlighet med 
det föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel 49.3.

Kommissionen ska ha befogenhet att i 
enlighet med artikel 49 i detta direktiv
anta delegerade akter för att specificera 
vilka slag av restriktioner eller särskilda 
villkor som får föreskrivas för 
marknadsföring av AIF-fonder enligt andra 
stycket i denna punkt.

Motivering

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

Ändringsförslag 85

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Om inte annat följer av nationell 
lagstiftning får AIF-förvaltarens 
hemmedlemsstat tillåta AIF-förvaltaren 
att på sitt territorium marknadsföra 
AIF-fonder med hemvist utanför 
gemenskapen.
Om en AIF-fond tillåter inlösen för 
investerarna måste AIF-förvaltaren ha 
sin hemvist i unionen eller måste det 
finnas ett samarbetsavtal och ett effektivt 
system för utbyte av all relevant 
information för övervakning av 
systemrisker mellan
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a) de behöriga myndigheterna i den 
medlemsstat där AIF-fonden 
marknadsförs och de behöriga 
myndigheterna i det berörda tredjelandet,
b) AIF-förvaltaren och dess tillsynsorgan,
c) AIF-förvaltarens tillsynsorgan och 
Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten.

Motivering

Det behövs en ny punkt 4a som gör det möjligt för enskilda medlemsstater att behålla sina 
egna undantag när det gäller private placement. EU:s pensionsfonder och andra investerare 
kan nämligen allvarligt skadas om de saknar tillträde till fonder som inte förvaltas av EU. 

Ändringsförslag 86

Förslag till direktiv
Artikel 33 – punkt 7 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Kommissionen ska i enlighet med det 
förfarande som avses i artikel 49.2 anta
genomförandebestämmelser för att 
specificera följande:

7. Kommissionen ska ha befogenhet att i 
enlighet med artikel 49 i detta direktiv anta
delegerade akter för att specificera 
följande:

Ändringsförslag 87

Förslag till direktiv
Artikel 35 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

AIF-förvaltare får endast marknadsföra 
aktier eller andelar i en AIF-fond med 
hemvist i ett tredjeland till professionella 
investerare med hemvist i en medlemsstat 
om detta tredjeland har undertecknat ett 
avtal med medlemsstaten i fråga som fullt 
ut uppfyller normerna i OECD:s 
modellavtal för skatter på inkomst och 
förmögenhet och säkerställer ett effektivt 
informationsutbyte i skatteärenden.

AIF-förvaltare får endast marknadsföra 
aktier eller andelar i en AIF-fond med 
hemvist i ett tredjeland till professionella 
investerare med hemvist i en medlemsstat 
om detta tredjeland finns med på OECD:s 
förteckning över de jurisdiktioner som i
huvudsak har genomfört den 
internationellt överenskomna 
skattestandarden. 
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Motivering
Kravet på att det tredjeland där en AIF-fond har sin hemvist ska ingå ett avtal om 
informationsutbyte med varje EU-medlemsstat där den berörda fonden ska marknadsföras är 
alltför betungande. Detta krav kommer förmodligen även att i hög grad inskränka 
medlemsstaternas möjligheter att tillåta att sådana AIF-fonder marknadsförs inom deras 
territorier i enlighet med undantagen när det gäller private placement.

Ändringsförslag 88

Förslag till direktiv
Artikel 37 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska anta 
genomförandebestämmelser för att 
specificera kriterierna för bedömning av 
den likvärdighet hos tredjeländers 
redovisningsstandarder och –regler som 
avses i punkt 1 b.

2. Kommissionen ska ha befogenhet att i 
enlighet med artikel 49 i detta direktiv 
anta delegerade akter för att specificera 
kriterierna för bedömning av den 
likvärdighet hos tredjeländers 
redovisningsstandarder och 
redovisningsregler som avses i punkt 1 b.

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

Ändringsförslag 89

Förslag till direktiv
Artikel 37 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Med stöd av de kriterier som avses i 
punkt 2 ska kommissionen, enligt det 
förfarande som avses i artikel 49.2 anta 
genomförandebestämmelser i vilka det 
fastställs att redovisningsstandarder och 
-regler i ett tredjelands lagstiftning är 
likvärdiga med dem som tillämpas inom 
gemenskapen.

3. Med stöd av de kriterier som avses i 
punkt 2 ska kommissionen, ha befogenhet 
att i enlighet med artikel 49 i detta direktiv 
anta delegerade akter i vilka det fastställs 
att redovisningsstandarder och -regler i ett 
tredjelands lagstiftning är likvärdiga med 
dem som tillämpas inom gemenskapen.
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Ändringsförslag 90

Förslag till direktiv
Artikel 38 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska anta
genomförandebestämmelser för att 
specificera kriterierna för bedömning av 
den likvärdighet hos tredjeländers 
reglering, tillsyn och standarder i 
stabilitetsavseende som avses i punkt 1.

3. Kommissionen ska ha befogenhet att i 
enlighet med artikel 49 i detta direktiv 
anta delegerade akter för att specificera 
kriterierna för bedömning av den 
likvärdighet hos tredjeländers reglering, 
tillsyn och standarder i stabilitetsavseende 
som avses i punkt 1.

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

Ändringsförslag 91

Förslag till direktiv
Artikel 38 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Med stöd av de kriterier som avses i 
punkt 3 ska kommissionen, enligt det 
förfarande som avses i artikel 49.2 anta
genomförandebestämmelser i vilka det 
fastställs att reglering, tillsyn och 
standarder i stabilitetsavseende i ett 
tredjeland är likvärdiga med detta direktiv.

4. Med stöd av de kriterier som avses i 
punkt 3 ska kommissionen ha befogenhet 
att i enlighet med artikel 49 i detta direktiv 
anta delegerade akter i vilka det fastställs 
att reglering, tillsyn och standarder i 
stabilitetsavseende i ett tredjeland är 
likvärdiga med detta direktiv.

Ändringsförslag 92

Förslag till direktiv
Artikel 39 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) tredjelandet har undertecknat ett avtal 
med medlemsstaten i fråga som fullt ut
uppfyller normerna i OECD:s modellavtal 
för skatter på inkomst och förmögenhet 

e) tredjelandet har undertecknat ett avtal 
med medlemsstaten i fråga som uppfyller 
normerna i artikel 26 i 
OECD:s modellavtal för skatter på inkomst 
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och säkerställer ett effektivt 
informationsutbyte i skatteärenden.

och förmögenhet och säkerställer ett 
effektivt informationsutbyte i 
skatteärenden.

Ändringsförslag 93

Förslag till direktiv
Artikel 39 – punkt 2 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska anta
genomförandebestämmelser för att 
fastställa

2. Kommissionen ska ha befogenhet att i 
enlighet med artikel 49 i detta direktiv 
anta delegerade akter för att 

Ändringsförslag 94

Förslag till direktiv
Artikel 39 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Ändringsförslag 95

Förslag till direktiv
Artikel 39 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utifrån de kriterier som anges i punkt 2 ska
kommissionen i enlighet med det 
föreskrivande förfarande som avses i 
artikel 49.2 anta
genomförandebestämmelser, i vilka det 
fastställs att 

Utifrån de kriterier som anges i punkt 2 ska 
kommissionen ha befogenhet att i enlighet 
med artikel 49 i detta direktiv anta 
delegerade akter, i vilka det fastställs att
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Ändringsförslag 96

Förslag till direktiv
Artikel 39 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) lagstiftningen om stabilitetsreglering och 
fortlöpande tillsyn över AIF-förvaltare i ett 
tredjeland är likvärdig med detta direktiv, 
och att den genomdrivs effektivt, och att

a) lagstiftningen om stabilitetsreglering och 
fortlöpande tillsyn över AIF-förvaltare i ett 
tredjeland i rimlig utsträckning är 
likvärdig med detta direktiv med hänsyn 
till AIF-förvaltare och AIF-fonder av en 
viss storlek, typ eller komplexitet, och att 
den genomdrivs effektivt, och att

Ändringsförslag 97

Förslag till direktiv
Artikel 45 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska i enlighet med 
förfarandet i artikel 49.2 anta
genomförandebestämmelser avseende 
förfaranden för informationsutbyte mellan 
behöriga myndigheter.

5. Kommissionen ska ha befogenhet att i 
enlighet med artikel 49 i detta direktiv anta
delegerade akter avseende förfaranden för 
informationsutbyte mellan behöriga 
myndigheter. 

Ändringsförslag 98

Förslag till direktiv
Artikel 46 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska anta
genomförandebestämmelser för att 
närmare ange former, innehåll och
frekvens för informationsutbytet enligt 
punkt 1.

3. Kommissionen ska ha befogenhet att i 
enlighet med artikel 49 i detta direktiv 
anta delegerade akter för att närmare ange 
former, innehåll och frekvens för 
informationsutbytet enligt punkt 1.

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar i detta direktiv genom att 
komplettera det, ska antas i enlighet med 
det föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel 49.3.
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Ändringsförslag 99

Förslag till direktiv
Artikel 47 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska anta
genomförandebestämmelser beträffande 
förfarandena för kontroller på plats och 
utredningar.

4. Kommissionen ska ha befogenhet att i 
enlighet med artikel 49 i detta direktiv 
anta delegerade akter beträffande 
förfarandena för kontroller på plats och 
utredningar.

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

Ändringsförslag 100

Förslag till direktiv
Artikel 49

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommittéförfarande Delegerade akter
1. Kommissionen ska biträdas av 
Europeiska värdepapperskommittén, som 
inrättades genom kommissionens beslut 
2001/528/EG.

1. Befogenhet att anta de delegerade akter 
som avses i artiklarna 2.4, 9.2, 10.3, 11.5, 
12.3, 13, 16.4, 18.4, 19.4, 20.3, 21.4, 24.2, 
25.3, 28.2, 29.4, 31.3, 33.7, 37.2, 37.3, 
38.3, 38.4, 39.2, 39.3, 45.5, 46.3, 47.4 och 
53 ska ges till kommissionen med 
förbehåll för de villkor som anges i 
punkterna 2 och 3 i denna artikel.

2. När det hänvisas till denna punkt ska 
artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG 
tillämpas, med beaktande av 
bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

2. Delegeringen av befogenhet ska gälla 
för en period på tre år från det datum då 
detta direktiv träder i kraft, och ska på en 
begäran som läggs fram av kommissionen 
senast en månad innan delegeringen 
löper ut, förlängas med perioder på tre år, 
såvida inte Europaparlamentet eller rådet 
gjort invändningar inom tre månader 
efter det att begäran lagts fram.
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Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 
1999/468/EG ska vara tre månader.

Europaparlamentet eller rådet kan när 
som helst återkalla delegeringen.

3. När det hänvisas till denna punkt ska 
artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i 
beslut 1999/468/EG tillämpas, med 
beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i 
det beslutet.

3. En delegerad akt som antagits i 
enlighet med denna artikel ska träda i 
kraft endast om inga invändningar gjorts 
av Europaparlamentet eller rådet inom en 
period på tre månader.
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