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EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2001/   /EF

af

om ændring af Rådets direktiv 85/611/EØF om samordning af love og

administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering

i værdipapirer (investeringsinstitutter) med henblik på en regulering af

administrationsselskaber og forenklede prospekter

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 47, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,1

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg,2

i henhold til fremgangsmåden i traktatens artikel 2513, og

ud fra følgende betragtninger:

                                                
1 EFT C 272 af 1.9.1998, s. 7, og EFT C 311 E af 31.10.2000, s. 273.
2 EFT C 116 af 28.4.1999, s. 1.
3 Europa-Parlamentets udtalelse af 17.2.2000 (EFT C 339 af 29.11.2000, s. 228), Rådets fælles

holdning af     (endnu ikke offentliggjort i EFT) og Europa-Parlamentets afgørelse
af     (endnu ikke offentliggjort i EFT).
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(1) Rådets direktiv 85/611/EØF af 20. december 1985 om visse institutter for kollektiv investe-

ring i værdipapirer (investeringsinstitutter)1, har allerede ydet et markant bidrag til at skabe et

indre marked på dette område og for første gang i sektoren for finansielle tjenesteydelser

fastlagt princippet om gensidig anerkendelse af godkendelser og andre bestemmelser, der

dækker en fri EU-dækkende omsætning af andele i de institutter for kollektiv investering

(investeringsfond eller som investeringsselskab), der er omfattet af det pågældende direktiv.

(2) Direktiv 85/611/EØF regulerer imidlertid ikke selskaber, som administrerer institutter for

kollektiv investering (de såkaldte administrationsselskaber), i større omfang. I direktiv

85/611/EØF er der således ikke fastsat bestemmelser, der sikrer ens regler for markedsadgang

og ens arbejdsvilkår for sådanne selskaber i alle medlemsstater. Direktiv 85/611/EØF regule-

rer ikke sådanne selskabers etablering af filialer og frie udveksling af tjenesteydelser i andre

medlemsstater end deres hjemland.

(3) En godkendelse, der gives i administrationsselskabets hjemland, bør sikre investor beskyttelse

og administrationsselskabernes solvens for at bidrage til stabiliteten i det finansielle system.

Den valgte fremgangsmåde skal sikre, at der harmoniseres i det omfang, det er nødvendigt for

at sikre en gensidig anerkendelse af godkendelser og tilsynssystemer, således at det bliver

muligt at give en godkendelse, der er gyldig overalt i EU, og at anvende hjemlandstilsyn.

                                                
1 EFT L 375 af 31.12.1985, s. 3. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

2000/64/EF (EFT L 290 af 17.11.2000, s. 27).
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(4) Af hensyn til beskyttelsen af investorer skal den interne kontrol i alle administrationsselskaber

sikres ved, at ledelsen forestås af to personer og ved at anvende passende interne kontrol-

systemer.

(5) For at sikre, at administrationsselskabet kan opfylde de forpligtelser, der følger af dets aktivi-

teter, og dermed sikre dets stabilitet kræves der startkapital og yderligere egenkapital. For at

tage højde for udviklingen, navnlig med hensyn til kapitalkrav i tilknytning til transaktions-

risici, både i Den Europæiske Union og i andre internationale fora, tages disse krav, herunder

anvendelsen af garantier, op til fornyet overvejelse inden tre år.

(6) I kraft af den gensidige anerkendelse bør administrationsselskaber, der er godkendt i deres

hjemland, have lov til at udøve den virksomhed, de er godkendt til, i hele EU ved at oprette

filialer eller ved fri udveksling af tjenesteydelser. Det er administrationsselskabets hjemland,

der har beføjelse til at godkende investeringsfondes fondsbestemmelser.

(7) Med hensyn til kollektiv porteføljeforvaltning (administration af investeringsfonde og investe-

ringsselskaber) bør den godkendelse, der gives et administrationsselskab, der er godkendt i sit

hjemland, give selskabet mulighed for at udøve følgende virksomhed i værtslandet: salg af

andele i de harmoniserede investeringsfonde, som selskabet administrerer i sit hjemland, salg

af andele i de harmoniserede investeringsselskaber, et sådant selskab administrerer, udførelse

af alle andre funktioner og opgaver, der indgår i kollektiv porteføljeforvaltning, administra-

tion af aktiviteterne i investeringsselskaber, der er stiftet i andre medlemsstater end selskabets

hjemland, udførelse af de opgaver, der indgår i kollektiv porteføljeforvaltning, på grundlag af

mandater og på vegne af administrationsselskaber, der er stiftet i andre medlemsstater end sel-

skabets hjemstat.
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(8) I henhold til principperne om gensidig anerkendelse og hjemlandstilsyn bør medlemsstaternes

kompetente myndigheder enten ikke give eller inddrage en godkendelse, hvis faktorer, som

f.eks. forretningsprogrammets indhold, den geografiske fordeling eller de aktiviteter, der fak-

tisk udøves, klart viser, at et administrationsselskab har valgt retssystemet i en bestemt med-

lemsstat for at undgå de strammere regler, der gælder i en anden medlemsstat, hvor det agter

at udøve eller allerede udøver størstedelen af sin virksomhed. I henhold til dette direktiv skal

et administrationsselskab være godkendt i den medlemsstat, hvor det har sit hjemsted. I over-

ensstemmelse med princippet om hjemlandstilsyn er det kun den medlemsstat, hvor admini-

strationsselskabet har sit hjemsted, der kan anses for at have beføjelse til at godkende fonds-

bestemmelserne for de investeringsfonde, et sådant selskab har etableret, og valget af deposi-

tar. For at forebygge tilsynsarbitrage og fremme tilliden til, at hjemlandsmyndighederne

varetager deres tilsynsopgaver effektivt, bør det være en forudsætning for et investerings-

instituts godkendelse, at det ikke ad nogen retlig vej hindres i at markedsføre sig i hjemlandet.

Dette er ikke til hinder for, at investeringsinstituttet, når det først er godkendt, frit kan vælge

den eller de medlemsstater, hvor investeringsinstituttets andele skal markedsføres i overens-

stemmelse med dette direktiv.
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(9) Direktiv 85/611/EØF begrænser administrationsselskabers virksomhed til administration af

investeringsfonde og investeringsselskaber (kollektiv porteføljeforvaltning). Det er ønskeligt

at revidere denne begrænsning for at tage højde for den seneste udvikling i medlemsstaternes

nationale lovgivning og for at give selskaberne mulighed for at opnå væsentlige stordriftsfor-

dele. Disse selskaber bør derfor kunne administrere investeringsporteføljer på individuelt

kundegrundlag (individuel porteføljeforvaltning), herunder administration af pensionsfonde

og nogle nærmere bestemte accessoriske tjenesteydelser, der er forbundet med den primære

virksomhed. Disse selskabers stabilitet påvirkes ikke af, at administrationsselskabets aktivi-

tetsområde udvides på denne måde. Der vil imidlertid blive indført specifikke bestemmelser,

der skal forhindre interessekonflikter i at opstå, når administrationsselskaber får lov til både at

udføre kollektiv og individuel porteføljeforvaltning.

(10) Forvaltning af investeringsporteføljer er en investeringsservice, der allerede er omfattet af

Rådets direktiv 93/22/EØF om investeringsservice i forbindelse med værdipapirer1. For at

sikre at rammebestemmelserne på området er homogene, bør administrationsselskaber, hvis

godkendelse også omfatter denne virksomhed, underkastes de driftsvilkår, der er fastsat i

investeringsservicedirektivet.

(11) Et hjemland kan principielt fastsætte strengere regler end reglerne i dette direktiv, især om

godkendelsesbetingelser, tilsynskrav og aflæggelse af beretning samt om fuldstændige pro-

spekter.

                                                
1 EFT L 141 af 11.6.1993, s. 27. Senest ændret ved direktiv 2000/64/EF.
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(12) Det bør fastsættes, under hvilke forudsætninger et administrationsselskab på grundlag af

mandater må overdrage specifikke opgaver og funktioner til tredjemand for at udøve sin virk-

somhed mere effektivt. For at principperne om gensidig anerkendelse af godkendelser og om

hjemlandstilsyn kan fungere korrekt, skal medlemsstater, der tillader en sådan overdragelse,

sikre, at et administrationsselskab, de har godkendt, ikke overdrager alle sine opgaver til en

eller flere tredjeparter for derved at blive et tomt selskab, og at de foreliggende mandater ikke

hindrer et effektivt tilsyn med administrationsselskabet. Administrationsselskabets og depo-

sitarens forpligtelser over for deltagere og de kompetente myndigheder påvirkes imidlertid

under ingen omstændigheder af, at selskabet har overdraget egne funktioner til tredjemand.

(13) For at værne om investorernes interesser og sikre rimelige vilkår på markedet for harmonise-

rede institutter for kollektiv investering kræves det, at investeringsselskaber råder over en

startkapital. Investeringsselskaber, der har udpeget et administrationsselskab, dækkes dog

gennem administrationsselskabets yderligere egenkapital.

(14) Bestemmelserne i artikel 5g og 5h skal altid opfyldes af godkendte investeringsselskaber,

enten direkte af selskabet i henhold til artikel 13b eller indirekte, fordi et administrationssel-

skab, hvis et godkendt investeringsselskab vælger at udpege et sådant, skal godkendes i hen-

hold til direktivet og følgelig opfylde bestemmelserne i artikel 5g og 5h.
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(15) For at tage højde for den informationsteknologiske udvikling bør det nuværende oplysnings-

system i direktiv 85/611/EØF revideres. Der bør således indføres en ny type prospekt for

investeringsinstitutter (forenklet prospekt) som supplement til det eksisterende fuldstændige

prospekt. Dette nye prospekt bør være investorvenligt og give en gennemsnitlig investor vær-

difulde oplysninger. Dette prospekt bør give de vigtigste oplysninger om investeringsinstitut-

tet på en klar, sammenfattende og let forståelig måde. Det forenklede prospekt skal imidlertid

altid indeholde en tydelig meddelelse til investor om, at det fuldstændige prospekt samt inve-

steringsinstituttets års- og halvårsberetning, som kan rekvireres gratis på anfordring, indehol-

der mere detaljerede oplysninger. Det forenklede prospekt skal tilbydes investor gratis, inden

kontrakten indgås. Dette er tilstrækkeligt til at opfylde dette direktivs krav om, at der skal

stilles oplysninger til rådighed for investorerne, inden kontrakten indgås.

(16) Der er behov for ens vilkår for alle formidlere af finansielle tjenesteydelser, når de leverer

samme tjenesteydelser, og for et harmoniseret minimum af investorbeskyttelse. Et harmonise-

ret minimum af samordning af betingelserne for at etablere og udøve en sådan virksomhed er

en vigtig forudsætning for, at det indre marked kan virkeliggøres for disse markedsdeltagere.

Målsætningerne kan derfor kun nås ved hjælp af et bindende EF-direktiv, hvori de aftalte

minimumsstandarder i denne forbindelse fastsættes. Dette direktiv indebærer kun det strengt

nødvendige minimum af harmonisering, og er i overensstemmelse med traktatens arti-

kel 5, stk. 3, ikke mere vidtgående end, hvad der er nødvendigt for at nå de tilstræbte mål.
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(17) Kommissionen vil eventuelt overveje at foreslå en kodificering på et passende tidspunkt efter

vedtagelsen af forslagene -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

I direktiv 85/611/EØF foretages følgende ændringer:

1) Følgende nye artikel 1a indsættes:

"Artikel 1a

I dette direktiv forstås ved:

1. "depositar": et foretagende, som har fået overdraget de opgaver, der anføres i artikel 7

og 14, og som er underlagt de øvrige bestemmelser i afdeling IIIa og IVa

2. "administrationsselskab": et selskab, hvis almindelige virksomhed er administration af

investeringsinstitutter i form af investeringsfonde og/eller investeringsselskaber (kol-

lektiv porteføljeforvaltning for investeringsinstitutter), herunder de i bilag II anførte

opgaver
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3. "et administrationsselskabs hjemland": den medlemsstat, hvor administrationsselskabet

har sit vedtægtsmæssige hjemsted

4. "et administrationsselskabs værtsland": en medlemsstat, som ikke er hjemlandet, og

hvor administrationsselskabet har en filial eller præsterer tjenesteydelser

5. "et investeringsinstituts hjemland":

a) den medlemsstat, hvor administrationsselskabet har sit vedtægtsmæssige hjem-

sted, når der er tale om et investeringsinstitut, der er oprettet som investeringsfond

b) den medlemsstat, hvor investeringsselskabet har sit vedtægtsmæssige hjemsted,

når der er tale om et investeringsinstitut, der er oprettet som investeringsselskab

6. "et investeringsinstituts værtsland": den medlemsstat, som ikke er investeringsinstitut-

tets hjemland, hvor andelene i investeringsfonden eller investeringsselskabet markeds-

føres

7. "filial": en afdeling, som retligt udgør en ikke-selvstændig del af et administrationssel-

skab, og som præsterer tjenesteydelser af den art, som administrationsselskabet er god-

kendt til; flere afdelinger, som i en og samme medlemsstat oprettes af et administra-

tionsselskab med hjemsted i en anden medlemsstat, betragtes som én filial
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8. "kompetente myndigheder": de myndigheder, som de enkelte medlemsstater udpeger i

henhold til artikel 49 i dette direktiv

9. "snævre forbindelser": en situation som defineret i artikel 2, stk. 1, i direktiv 95/26/EF*

10. "kvalificeret deltagelse": direkte eller indirekte besiddelse af mindst 10% af kapitalen

eller stemmerettighederne i et administrationsselskab, eller en besiddelse, som giver

mulighed for at udøve en betydelig indflydelse på ledelsen af det administrationssel-

skab, hvori der besiddes en kapitalinteresse.

Ved anvendelse af denne definition tages de stemmerettigheder, der er nævnt i artikel 7

i direktiv 88/627/EØF** i betragtning

11. "investeringsservicedirektivet": Rådets direktiv 93/22/EØF af 10. maj 1993 om investe-

ringsservice i forbindelse med værdipapirer***

12. "moderselskab": en modervirksomhed som defineret i artikel 1 og 2 i direktiv

83/349/EØF****

13. "datterselskab": en dattervirksomhed som defineret i artikel 1 og 2 i direktiv

83/349/EØF. Ethvert datterselskab af et datterselskab anses også for at være et dattersel-

skab af det moderselskab, som står i spidsen for disse foretagender
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14. "startkapital": kapital som defineret i artikel 34, stk. 2, nr. 1 og 2, i direktiv

2000/12/EF*****

15. "egenkapital": egenkapital som defineret i afsnit V, kapitel 2, del 1, i direktiv

2000/12/EF: definitionen vil dog kunne ændres under de omstændigheder, der er nævnt

i bilag V i direktiv 93/6/EØF******.

_______________
* EFT L 168 af 18.7.1995, s. 7.
** EFT L 348 af 17.12.1988, s. 62.
*** EFT L 141 af 11.6.1993, s. 27. Senest ændret ved direktiv 2000/64/EF (EFT

L 290 af 17.11.2000, s. 27).
**** EFT L 193 af 18.7.1983, s. 1. Senest ændret ved tiltrædelsesakten af 1994.
***** EFT L 126 af 26.5.2000, s. 1. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets

direktiv 2000/28/EF (EFT L 275 af 27.10.2000, s. 37).
****** EFT L 141 af 11.6.1993, s. 1. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets

direktiv 98/33/EF (EFT L 204 af 27.1.1998, s. 29)."

2) Artikel 4, stk. 3, affattes således:

"3. De kompetente myndigheder må ikke godkende et investeringsinstitut, hvis administra-

tionsselskabet eller investeringsselskabet ikke opfylder betingelserne i dette direktiv, i hen-

holdsvis afdeling III og IV.

De kompetente myndigheder må desuden ikke godkende et investeringsinstitut, hvis med-

lemmerne af depositarens ledelse ikke har et tilstrækkeligt godt omdømme eller ikke har fyl-

destgørende erfaring også i forbindelse med den type investeringsinstitutter, der skal admini-

streres. Med henblik herpå skal navnene på medlemmerne af depositarens ledelse såvel som

enhver udskiftning inden for ledelsen straks anmeldes til de kompetente myndigheder.
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Ved medlemmer af ledelsen forstås de personer, som i medfør af lov eller vedtægter repræ-

senterer depositaren, eller som rent faktisk fastsætter retningslinjerne for depositarens virk-

somhed.

3a. De kompetente myndigheder skal undlade at give godkendelse, hvis investeringsinsti-

tuttet retligt (f.eks. gennem fondsbestemmelserne eller vedtægterne) er forhindret i at mar-

kedsføre sine andele eller aktier i instituttets hjemland."

3) Titlen på afdeling III og artikel 5 og 6 affattes således:

"AFDELING III

Forpligtelser med hensyn til administrationsselskaber

Afsnit A

Betingelser for at påbegynde virksomhed

Artikel 5

1. Et administrationsselskab må først påbegynde sin virksomhed, når det er godkendt offi-

cielt af hjemlandets kompetente myndigheder. En godkendelse, der gives et administrations-

selskab i overensstemmelse med dette direktiv, har gyldighed i samtlige medlemsstater.
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2. Administrationsselskabets virksomhed skal indskrænke sig til administration af investe-

ringsinstitutter, der er godkendt ifølge dette direktiv, bortset fra yderligere administration af

andre kollektive investeringsforetagender, der ikke er omfattet af nærværende direktiv, og for

hvilke administrationsselskabet er underlagt tilsyn, men som ikke kan markedsføres i andre

medlemsstater i medfør af direktivet.

Administration af investeringsfonde og investeringsselskaber omfatter de i bilag II anførte

opgaver; listen er ikke udtømmende.

3. Uanset stk. 2 kan medlemsstaterne tillade, at administrationsselskaber ud over admini-

strationen af investeringsfonde og investeringsselskaber præsterer følgende tjenesteydelser:

a) administration af investeringsporteføljer, herunder pensionsfondes porteføljer, med en

skønsbeføjelse fastlagt i de mandater, som investorerne har givet på individuelt grund-

lag, hvis disse porteføljer omfatter et eller flere af de instrumenter, der er anført i

afsnit B i bilaget til investeringsservicedirektivet

b) som accessoriske tjenesteydelser:

– investeringsrådgivning om et eller flere af instrumenterne i afsnit B i bilaget til

investeringsservicedirektivet
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– opbevaring og forvaltning af andele i kollektive investeringsforetagender.

Administrationsselskaber må under ingen omstændigheder godkendes i henhold til dette

direktiv til udelukkende at præstere de tjenesteydelser, der anføres i dette stykke, eller til at

præstere accessoriske tjenesteydelser uden at være godkendt til den tjenesteydelse, der er

omhandlet i litra a).

4. Artikel 2, stk. 4, artikel 8, stk. 2, artikel 10 og 11 samt artikel 13 i investeringsservice-

direktivet finder anvendelse på administrationsselskabers præstering af de tjenesteydelser, der

er omhandlet i stk. 3 i denne artikel.

Artikel 5a

1. Med forbehold af andre generelle betingelser i de nationale lovgivninger må de kompe-

tente myndigheder ikke godkende et administrationsselskab, medmindre:

a) administrationsselskabet har en startkapital på mindst 125 000 EUR:

– Hvis værdien af administrationsselskabets porteføljer overstiger

250 000 000 EUR, er administrationsselskabet forpligtet til at besidde yderligere

egenkapital. Denne yderligere egenkapital skal være på 0,02% af den del af vær-

dien af administrationsselskabets porteføljer, der overstiger 250 000 000 EUR.

Den foreskrevne startkapital og det yderligere beløb skal imidlertid ikke overstige

10 000 000 EUR.
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– Følgende porteføljer anses i dette stykke for at udgøre administrationsselskabets

porteføljer:

i) investeringsfonde, der administreres af administrationsselskabet, herunder
porteføljer, det har delegeret til tredjemand at forvalte, men ikke porteføljer,
for hvilke det selv har fået tildelegeret forvaltningsansvaret

ii) investeringsselskaber, for hvilket administrationsselskabet er udpeget som
administrationsselskab

iii) andre kollektive investeringsforetagender, der administreres af administra-
tionsselskabet, herunder porteføljer, det har delegeret til tredjemand at for-
valte, men ikke porteføljer, for hvilke det selv har fået tildelegeret forvalt-
ningsansvaret

– Uanset det beløb, der følger af disse krav, må administrationsselskabets egen-

kapital aldrig være mindre end det beløb, der er fastsat i bilag IV til direktiv

93/6/EØF.

– Medlemsstaterne kan give administrationsselskaber tilladelse til ikke at besidde op

til 50% af den yderligere egenkapital, der er nævnt i første led, hvis de har modta-

get en garanti af tilsvarende størrelse fra et kreditinstitut eller et forsikringssel-

skab. Kreditinstitutterne eller forsikringsselskaberne skal have deres vedtægts-

mæssige hjemsted i en medlemsstat, eller et tredjeland forudsat at det er under-

kastet tilsynsregler, der af de kompetente myndigheder betragtes som svarende til

reglerne i fællesskabslovgivningen.
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– Senest den ...*, forelægger Kommissionen en rapport for Europa-Parlamentet og

Rådet om anvendelsen af dette kapitalkrav; denne rapport ledsages om fornødent

af forslag til revision.

b) de personer, der faktisk leder administrationsselskabets forretninger, har et tilstrækkeligt

godt omdømme og fyldestgørende erfaring også i forbindelse med den type investe-

ringsinstitutter, der administreres af administrationsselskabet. Med henblik herpå skal

navnene på disse personer såvel som enhver udskiftning af dem straks anmeldes til de

kompetente myndigheder. Administrationsselskabets forretningspolitik skal fastlægges

af mindst to personer, der opfylder disse betingelser.

c) ansøgningen om godkendelse ledsages af en aktivitetsplan, hvori bl.a. administrations-

selskabets organisatoriske struktur angives

d) både hovedkontor og vedtægtsmæssigt hjemsted findes i samme medlemsstat.

2. Foreligger der snævre forbindelser mellem et administrationsselskab og andre fysiske

eller juridiske personer, skal de kompetente myndigheder kun give deres godkendelse, hvis

disse forbindelser ikke hæmmer dem i varetagelsen af deres tilsynsopgaver.

                                                
* 60 måneder efter at dette direktiv om ændring af direktiv 85/611/EØF er trådt i kraft.
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De kompetente myndigheder skal ligeledes afslå at give godkendelse, hvis de hæmmes i

varetagelsen af deres tilsynsopgaver på grund af love eller administrative bestemmelser i et

tredjeland, der gælder for en eller flere fysiske eller juridiske personer, som administrations-

selskabet har snævre forbindelser med, eller på grund af problemer i forbindelse med hånd-

hævelsen heraf.

De kompetente myndigheder skal kræve, at administrationsselskaberne giver dem de oplys-

ninger, de har brug for, for at myndighederne til enhver tid kan sikre sig, at de i dette stykke

omhandlede betingelser stadig er opfyldt.

3. Ansøgeren skal underrettes inden seks måneder efter indgivelsen af en fyldestgørende

ansøgning om, hvorvidt der kan gives godkendelse. Hvis godkendelse nægtes, skal dette

begrundes.

4. Når godkendelse er givet, kan administrationsselskabet straks påbegynde sin virksom-

hed.

5. De kompetente myndigheder kan kun inddrage godkendelsen af et administrations-

selskab, der omfattes af dette direktiv, hvis administrationsselskabet:

a) ikke gør brug af godkendelsen inden for en frist på 12 måneder, eller det udtrykkeligt

giver afkald herpå eller ikke har udøvet den virksomhed, der er omfattet af dette direk-

tiv, i en periode på over 6 måneder, medmindre der i den pågældende medlemsstat fin-

des bestemmelse om, at godkendelse bortfalder i sådanne tilfælde
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b) har opnået godkendelse ved brug af urigtige erklæringer eller på anden ulovlig vis

c) ikke længere opfylder de betingelser, hvorunder godkendelsen blev givet

d) ikke længere overholder bestemmelserne i direktiv 93/6/EØF, hvis godkendelsen også

omfatter skønsmæssig porteføljeforvaltning som anført i artikel 5, stk. 3, litra a), i dette

direktiv

e) har gjort sig skyldig i alvorlige og/eller systematiske overtrædelser af de regler, der er

fastsat i medfør af dette direktiv eller

f) falder ind under et af de andre tilfælde, som medfører, at godkendelsen inddrages i hen-

hold til national lovgivning.

Artikel 5b

1. De kompetente myndigheder giver ikke et administrationsselskab godkendelse til at

påbegynde virksomhed som administrationsselskab, før de har fået meddelelse om navnene på

alle aktionærer eller selskabsdeltagere, det være sig fysiske eller juridiske personer, der

direkte eller indirekte er kvalificerede deltagere, og om størrelsen af deres kapitalandel.

Hvis de kompetente myndigheder under hensyn til nødvendigheden af at sikre en sund og for-

sigtig forvaltning af administrationsselskabet ikke er overbevist om de pågældende aktionæ-

rers eller selskabsdeltageres egnethed, skal de afslå at give godkendelse.
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2. Medlemsstaterne må ikke over for filialer af administrationsselskaber med vedtægts-

mæssigt hjemsted uden for Fællesskabet - når disse påbegynder eller allerede udøver virk-

somhed - anvende bestemmelser, der medfører en gunstigere behandling end den, som gives

filialer af administrationsselskaber med vedtægtsmæssigt hjemsted i en medlemsstat.

3. Der skal finde forudgående konsultation sted med de kompetente myndigheder i en

anden medlemsstat om godkendelse af et administrationsselskab, der

a) er datterselskab af et andet administrationsselskab, et investeringsselskab, et kredit-

institut eller et forsikringsselskab, der er godkendt i en anden medlemsstat, eller

b) er datterselskab af et moderselskab for et andet administrationsselskab, et investerings-

selskab, et kreditinstitut eller et forsikringsselskab, der er godkendt i en anden medlems-

stat, eller

c) kontrolleres af de samme fysiske eller juridiske personer, som kontrollerer et andet

administrationsselskab, et investeringsselskab, et kreditinstitut eller et forsikrings-

selskab, der er godkendt i en anden medlemsstat.
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Afsnit B

Forbindelserne med tredjelande

Artikel 5c

1. Forbindelserne med tredjelande reguleres i overensstemmelse med de relevante

bestemmelser i artikel 7 i investeringsdirektivet.

I nærværende direktiv skal udtrykkene "selskab/investeringsselskab" og "investeringssel-

skaber" i investeringsservicedirektivets artikel 7 forstås som henholdsvis "administrations-

selskab" og "administrationsselskaber"; udtrykket "ydelse af investeringsservice" i investe-

ringsservicedirektivets artikel 7, stk. 2, forstås som "levering af tjenesteydelser".

2. Medlemsstaterne underretter Kommissionen om alle generelle vanskeligheder, som

investeringsinstitutter møder i forbindelse med markedsføringen af deres andele i et tredje-

land.
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Afsnit C

Betingelser for udøvelse af virksomhed

Artikel 5d

1. De kompetente myndigheder i administrationsselskabets hjemland skal kræve, at admi-

nistrationsselskaber, som de har godkendt, til stadighed opfylder de i artikel 5 og artikel 5a,

stk. 1 og 2, nævnte betingelser. Et administrationsselskabs egenkapital må ikke falde til under

det niveau, der er nævnt i artikel 5a, stk. 1, litra a). Hvis dette alligevel sker, kan de kompe-

tente myndigheder, hvis omstændighederne gør det berettiget, indrømme sådanne selskaber en

begrænset periode, hvori de kan afhjælpe situationen eller ophøre med deres virksomhed.

2. Ansvaret for tilsyn med et administrationsselskab påhviler hjemlandets kompetente

myndigheder, uanset om administrationsselskabet etablerer en filial eller ej, eller om det udfø-

rer tjenesteydelser eller ej i en anden medlemsstat; dette berører ikke de bestemmelser i dette

direktiv, der pålægger værtslandets myndigheder ansvar.

Artikel 5e

1. Kvalificeret deltagelse i administrationsselskaber er underlagt de bestemmelser, der er

fastlagt i investeringsservicedirektivets artikel 9.
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2. I nærværende direktiv skal udtrykkene "selskab/investeringsselskab" og "investerings-

selskaber" i investeringsservicedirektivets artikel 9 forstås som henholdsvis "administrations-

selskab" og "administrationsselskaber".

Artikel 5f

1. Hjemlandet udarbejder tilsynsregler for administration af investeringsinstitutter, der er

godkendt i henhold til dette direktiv, som til enhver tid skal efterleves af administrations-

selskaber.

Hjemlandets kompetente myndigheder skal således også under hensyntagen til karakteren af

de investeringsinstitutter, der administreres af et administrationsselskab, blandt andet kræve,

at selskabet

a) har en sund administrativ og regnskabsmæssig praksis, kontrol- og sikringsforanstalt-

ninger på edb-området samt fyldestgørende interne kontrolprocedurer, herunder navnlig

regler for de ansattes personlige transaktioner eller for besiddelse eller administration af

investeringer i finansielle instrumenter med henblik på investering af egenkapital, og

som blandt andet sikrer, at enhver transaktion, der implicerer fonden, kan rekonstrueres

med hensyn til oprindelse, implicerede parter, art samt tid og sted for gennemførelsen,

og at aktiver i investeringsfonde eller investeringsselskaber, der administreres af admi-

nistrationsselskaber, investeres i overensstemmelse med fondsbestemmelserne eller

vedtægterne og gældende ret
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b) er struktureret og organiseret med henblik på at minimere risikoen for, at investerings-

institutternes eller kundernes interesser skades på grund af interessekonflikter mellem

selskabet og dets kunder, mellem kunder, mellem en af dets kunder og et investerings-

institut eller mellem investeringsinstitutter. Når der er oprettet en filial, må de organi-

satoriske foranstaltninger dog ikke være i modstrid med de regler for god forretnings-

skik, som værtslandet har fastsat for interessekonflikter.

2. Administrationsselskaber, hvis godkendelse også omfatter den i artikel 5, stk. 3, litra a),

anførte skønsmæssige porteføljeforvaltning

– må ikke investere hele investors portefølje eller en del heraf i andele i investeringsfonde

eller investeringsselskaber, som de administrerer, medmindre kunden generelt accepte-

rer dette på forhånd

– er for så vidt angår de tjenesteydelser, der er omhandlet i artikel 5, stk. 3, underlagt

bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/9/EF af 3. marts 1997 om

investorgarantiordninger*.

Artikel 5g

1. Hvis medlemsstaterne tillader, at administrationsselskaber – med henblik på at udøve

selskabernes virksomhed mere effektivt – delegerer til tredjemand på deres vegne at udøve en

eller flere af sine egne opgaver, skal følgende betingelser være opfyldt:
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a) den kompetente myndighed skal underrettes på en passende måde

b) mandatet må ikke hindre et effektivt tilsyn med administrationsselskabet, og må navnlig

ikke forhindre administrationsselskabet i at virke, eller investeringsinstituttet i at blive

forvaltet, i investorernes interesse

c) når delegationen vedrører investeringsforvaltningen, må den kun delegeres til selskaber,

som er bemyndiget eller registreret med henblik på forvaltning af aktiver og underlagt

tilsyn; delegationen skal være i overensstemmelse med investeringsfordelingskriterier,

der med jævne mellemrum fastlægges af administrationsselskaberne

d) når mandatet vedrører investeringsforvaltningen og delegeres til et foretagende i et

tredjeland, skal der sikres samarbejde mellem de involverede tilsynsmyndigheder

e) der må ikke for så vidt angår kerneopgaven investeringsforvaltning gives mandat til

depositaren eller til andre foretagender, hvis interesser kan være i strid med administra-

tionsselskabets eller deltagernes interesser

f) der skal gælde foranstaltninger, der skal give de personer, der leder administrationssel-

skabets virksomhed, mulighed for på et hvilket som helst tidspunkt reelt at overvåge den

virksomhed, der udøves af det foretagende, mandatet er givet til
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g) mandatet må ikke hindre personer, der leder administrationsselskabets virksomhed, i på

et hvilket som helst tidspunkt at give yderligere instrukser til det foretagende, som

opgaver er uddelegeret til, og at trække mandatet tilbage med øjeblikkelig virkning, hvis

det er i investorernes interesse

h) under hensyntagen til karakteren af de opgaver, der skal delegeres, skal det foretagende,

som opgaver uddelegeres til, være kvalificeret til og i stand til at varetage de pågæl-

dende opgaver, og

i) i investeringsinstitutternes prospekter opføres de opgaver, som administrationsselskabet

har fået lov til at delegere.

2. Administrationsselskabets og depositarens forpligtelser berøres under ingen omstæn-

digheder af, at administrationsselskabet har delegeret opgaver til tredjemand; administrations-

selskabet må heller ikke delegere så mange af sine opgaver, at det blot fungerer som et post-

kasseselskab.

Artikel 5h

Medlemsstaten skal fastlægge regler for god forretningsskik, som administrationsselskaber,

der er godkendt i denne medlemsstat, til enhver tid skal overholde. Sådanne regler skal som

minimum sikre, at principperne i følgende led gennemføres. Disse principper skal sikre, at et

administrationsselskab
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a) handler ærligt og retfærdigt ved at udøve sin forretningsvirksomhed således, at det bedst

muligt varetager interesserne for det investeringsinstitut, det administrerer, og således at

markedets integritet sikres

b) handler med passende dygtighed, omhu og hurtighed, således at interesserne varetages

bedst muligt for de investeringsinstitutter, det administrerer, og markedets integritet sik-

res

c) råder over og effektivt anvender de ressourcer og procedurer, som er nødvendige for en

tilfredsstillende udøvelse af sin virksomhed

d) forsøger at undgå interessekonflikter og, hvis de ikke kan undgås, sikrer, at de investe-

ringsinstitutter, det administrerer, behandles retfærdigt

og

e) overholder alle de lovgivningsmæssige krav, der gælder for udøvelsen af dets virksom-

hed, således at det bedst muligt fremmer investorernes interesser og markedets integri-

tet.
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Afsnit D

Fri etablering og fri udveksling af tjenesteydelser

Artikel 6

1. Medlemsstaterne skal sikre, at et administrationsselskab, som en anden medlemsstats

kompetente myndigheder har godkendt i overensstemmelse med dette direktiv, må udøve den

virksomhed, som det er godkendt til på deres område, enten ved oprettelse af en filial eller

ved fri udveksling af tjenesteydelser.

2. Medlemsstaterne må ikke gøre oprettelse af en filial eller fri udveksling af tjenesteydel-

ser betinget af krav om godkendelse eller krav om tilvejebringelse af kapitalindskud eller

andre foranstaltninger med tilsvarende virkning.

Artikel 6a

1. Et administrationsselskab, der ønsker at etablere en filial på en anden medlemsstats

område, skal - foruden at opfylde de i artikel 5 og artikel 5a nævnte betingelser - give med-

delelse herom til hjemlandets kompetente myndigheder.
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2. Medlemsstaterne skal kræve, at et administrationsselskab, som ønsker at etablere en

filial i en anden medlemsstat, indgiver følgende oplysninger og dokumenter sammen med den

i stk. 1 nævnte meddelelse:

a) i hvilken medlemsstat administrationsselskabet har til hensigt at etablere en filial

b) en forretningsplan over opgaverne og tjenesteydelserne i henhold til artikel 5, stk. 2 og

3, samt filialens organisatoriske struktur

c) en adresse i værtslandet, hvorfra dokumenter kan rekvireres

d) navnene på filialens direktører.

3. Medmindre de kompetente myndigheder i hjemlandet har grund til at betvivle, at det

pågældende administrationsselskabs administrative strukturer og finansielle situation er sunde

under hensyn til den påtænkte virksomhed, skal de videresende de i stk. 2 nævnte oplysninger

senest tre måneder efter modtagelsen af disse til de kompetente myndigheder i værtslandet og

de skal underrette det berørte administrationsselskab herom. De skal ligeledes sende nærmere

oplysninger om enhver garantiordning, der har til formål at beskytte investorer.
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 Hvis de kompetente myndigheder i hjemlandet nægter at videresende de i stk. 2 nævnte

oplysninger til de kompetente myndigheder i værtslandet, skal de begrunde dette afslag over

for det berørte administrationsselskab senest to måneder efter modtagelsen af samtlige oplys-

ninger. Et sådant afslag eller manglende svar kan prøves ved domstolene i hjemlandet.

4. Før en filial af et administrationsselskab må påbegynde sin virksomhed, skal de kom-

petente myndigheder i værtslandet senest to måneder efter modtagelsen af de i stk. 2 nævnte

oplysninger forberede tilsynet med administrationsselskabet og om fornødent meddele de vil-

kår - herunder de i artikel 44 og 45 anførte regler i værtslandet og reglerne for god forret-

ningsskik, der skal overholdes ved præstation af den i artikel 5, stk. 3, anførte portefølje-

forvaltningstjeneste og i forbindelse med investeringsrådgivning og deponering - som under

hensyn til samfundsmæssige interesser gælder for udøvelse af denne virksomhed i værtslan-

det.

5. Så snart meddelelsen fra de kompetente myndigheder i værtslandet foreligger, eller ved

udløbet af den i stk. 4 nævnte frist, hvis disse myndigheder ikke fremsætter nogen udtalelse,

kan filialen etableres og påbegynde sin virksomhed. Fra det tidspunkt kan administrations-

selskabet også begynde at markedsføre andelene i de af dette direktiv omfattede investerings-

fonde og investeringsselskaber, som det administrerer, medmindre værtslandets kompetente

myndigheder ved en begrundet beslutning, der træffes inden udløbet af tomånedersfristen - og

som skal meddeles hjemlandets kompetente myndigheder - fastslår, at de planlagte retnings-

linjer for markedsføring af andele ikke er i overensstemmelse med de i artikel 44, stk. 1, og

artikel 45 omhandlede bestemmelser.
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6. I tilfælde af ændring af et forhold, der er givet meddelelse om efter stk. 2, litra b), c)

eller d), skal investeringsselskabet skriftligt meddele den pågældende ændring til hjemlandets

og værtslandets kompetente myndigheder mindst en måned, før den foretages, således at

hjemlandets kompetente myndigheder kan nå at udtale sig om denne ændring i henhold til

stk. 3, og værtslandets kompetente myndigheder i henhold til stk. 4.

7. I tilfælde af en ændring i oplysninger, der er givet meddelelse om efter stk. 3, første

afsnit, underretter hjemlandets myndigheder værtslandets myndigheder herom.

Artikel 6b

1. Et administrationsselskab, der for første gang ønsker at udøve virksomhed på en anden

medlemsstats område i henhold til reglerne om fri udveksling af tjenesteydelser, meddeler

hjemlandets kompetente myndigheder:

a) i hvilken medlemsstat selskabet har til hensigt at udøve virksomhed

b) en forretningsplan over de påtænkte opgaver og tjenesteydelser, der er omhandlet i arti-

kel 5, stk. 2 og 3.



7550/1/01 REV 1 KSH/gj 31
JUR   DA

2. Hjemlandets kompetente myndigheder skal senest en måned efter modtagelsen af den i

stk. 1 nævnte meddelelse fremsende denne til de kompetente myndigheder i værtslandet.

De skal ligeledes sende nærmere oplysninger om relevante garantiordninger, der har til formål

at beskytte investorer.

3. Administrationsselskabet kan herefter påbegynde sin virksomhed i værtslandet uanset

bestemmelserne i artikel 46.

Værtslandets kompetente myndigheder skal om fornødent underrette administrations-

selskabet, så snart de har modtaget de i stk. 1 nævnte oplysninger, om de vilkår - herunder

reglerne for god forretningsskik, der skal overholdes ved præstation af den i artikel 5, stk. 3,

anførte porteføljeforvaltningstjeneste og i forbindelse med investeringsrådgivning og depone-

ring - som administrationsselskaber under hensyn til samfundsmæssige interesser skal over-

holde i værtslandet.

4. Såfremt indholdet af de oplysninger, der er meddelt i henhold til stk. 1, litra b), ændres,

skal administrationsselskabet skriftligt underrette hjemlandets og værtslandets kompetente

myndigheder herom, inden ændringen foretages, således at værtslandets kompetente myndig-

heder i givet fald kan oplyse selskabet om ændringer i eller tilføjelser til de oplysninger, der er

meddelt i henhold til stk. 3.
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5. Den anmeldelsesprocedure, der er fastsat i denne artikel, gælder også for administra-

tionsselskabet, når det delegerer markedsføringen af andelene i værtslandet til tredjemand.

Artikel 6c

1. Værtslandet kan - til statistisk brug - kræve, at alle administrationsselskaber, der har en

filial på dets område, regelmæssigt indsender en rapport til værtslandets kompetente myndig-

heder om den virksomhed, de udøver på dets område.

2. Værtslandet kan med henblik på varetagelsen af de opgaver, der påhviler det i henhold

til dette direktiv, kræve samme oplysninger af alle filialer af administrationsselskaber, som

det forlanger af nationale administrationsselskaber i samme øjemed.

Værtslandet kan kræve, at de administrationsselskaber, der driver virksomhed på dets område

som led i den frie udveksling af tjenesteydelser, giver de nødvendige oplysninger til kontrol

af, om de overholder de af værtslandets normer, der gælder for dem; sådanne krav må dog

ikke være mere vidtgående end dem, de pågældende medlemsstater stiller til etablerede sel-

skaber for at kunne kontrollere, om disse overholder de samme normer.
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3. Hvis de kompetente myndigheder i værtslandet konstaterer, at et administrationsselskab,

der har en filial eller præsterer tjenesteydelser på dets område, ikke overholder de lovbestem-

melser, som værtslandet har vedtaget i medfør af dette direktivs bestemmelser, som tillægger

værtslandets myndigheder kompetence, skal de anmode det pågældende administrations-

selskab om at bringe det ulovlige forhold til ophør.

4. Tager det pågældende administrationsselskab ikke de nødvendige skridt, skal værtslan-

dets kompetente myndigheder underrette hjemlandets kompetente myndigheder herom. Disse

skal hurtigst muligt træffe de nødvendige foranstaltninger med henblik på at sikre, at admini-

strationsselskabet bringer det ulovlige forhold til ophør. Arten af disse foranstaltninger skal

meddeles til værtslandets kompetente myndigheder.

5. Hvis det pågældende administrationsselskab til trods for de foranstaltninger, der er truf-

fet af hjemlandet - eller hvis disse foranstaltninger viser sig at være uhensigtsmæssige, eller

hjemlandet ikke har truffet nogen foranstaltninger - fortsat overtræder de i værtslandet gæl-

dende lovbestemmelser som nævnt i stk. 2, kan værtslandet, efter at have givet de kompetente

myndigheder i hjemlandet underretning herom, træffe de foranstaltninger, der er nødvendige

for at forebygge eller straffe nye ulovligheder, og om nødvendigt forhindre at administrations-

selskabet udfører nye forretninger på dets område. Medlemsstaterne skal sikre, at de doku-

menter, der er nødvendige for vedtagelsen af disse foranstaltninger, kan forkyndes for admini-

strationsselskaberne på deres område.



7550/1/01 REV 1 KSH/gj 34
JUR   DA

6. Ovenstående bestemmelser berører ikke værtslandets beføjelse til at træffe passende

forholdsregler med henblik på at forebygge eller straffe forhold på dets område, som strider

imod de lovbestemmelser, som det har vedtaget af hensyn til samfundsmæssige interesser.

Dette indebærer, at administrationsselskaber, der overtræder bestemmelserne, kan forhindres i

at udføre forretninger på dets område.

7. Enhver foranstaltning, der træffes efter stk. 4, 5 og 6, og hvorved der pålægges sanktio-

ner eller begrænsninger i et administrationsselskabs virksomhed, skal være behørigt begrundet

og skal meddeles det pågældende administrationsselskab. En sådan foranstaltning skal kunne

prøves ved domstolene i den medlemsstat, hvis myndighed har truffet den.

8. Inden den i stk. 3, 4 og 5 fastsatte procedure iværksættes, kan værtslandets kompetente

myndigheder i særligt akutte tilfælde iværksætte de nødvendige retsbevarende foranstaltnin-

ger for at beskytte investorer og andre, for hvem der udføres tjenesteydelser. Kommissionen

og de øvrige berørte medlemsstaters kompetente myndigheder skal hurtigst muligt underrettes

om sådanne foranstaltninger.

Kommissionen kan, efter at have konsulteret de berørte medlemsstaters kompetente myndig-

heder, bestemme, at den pågældende medlemsstat skal ændre eller ophæve disse foranstalt-

ninger.
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9. Såfremt et administrationsselskabs tilladelse inddrages, skal dette meddeles til værtslan-

dets kompetente myndigheder, der da tager passende skridt til at forhindre, at det pågældende

administrationsselskab udfører nye forretninger på dets område, og til at beskytte investorer-

nes interesser. Hvert andet år forelægger Kommissionen det kontaktudvalg, der er nedsat ved

artikel 53, en rapport om sådanne tilfælde.

10. Medlemsstaterne skal meddele Kommissionen antallet og arten af de tilfælde, hvor der i

henhold til artikel 6a er blevet givet afslag, eller hvor der er truffet foranstaltninger i henhold

til stk. 5. Hvert andet år forelægger Kommissionen det kontaktudvalg, der er nedsat i overens-

stemmelse med dette direktivs artikel 53, en rapport om sådanne tilfælde.

_____________
* EFT L 84 af 26.3.1997, s. 22."

4) Før artikel 7 indsættes følgende tekst:

"AFDELING IIIa

Forpligtelser med hensyn til depositaren"

5) Titlen på afdeling IV og artikel 12 affattes således:
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"AFDELING IV

Forpligtelser med hensyn til investeringsselskaber

Afsnit A

Betingelser for at påbegynde virksomhed

Artikel 12

Investeringsselskaber må først påbegynde virksomhed, når de er godkendt officielt af hjem-

landets kompetente myndigheder.

Medlemsstaternes fastsætter, hvilken juridisk form et investeringsselskab skal have."

6) Efter artikel 13 indsættes følgende nye artikler:

"Artikel 13a

1. Med forbehold af andre generelle betingelser i de nationale lovgivninger må de kompe-

tente myndigheder ikke godkende et investeringsselskab, der ikke har udpeget et administra-

tionsselskab, medmindre investeringsselskabet har en tilstrækkelig startkapital på mindst

300 000 EUR.
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Hvis investeringsselskabet ikke har udpeget et administrationsselskab, der er godkendt i hen-

hold til dette direktiv

– gives godkendelsen ikke, medmindre ansøgningen om godkendelse er ledsaget af en

aktivitetsplan, hvori bl.a. investeringsselskabets organisatoriske struktur angives;

– skal medlemmerne af investeringsselskabets ledelse have et tilstrækkeligt godt

omdømme og fyldestgørende erfaring også i forbindelse med den type forretninger, der

udføres af investeringsselskabet. Med henblik herpå skal navnene på medlemmerne af

ledelsen såvel som enhver udskiftning af dem straks anmeldes til de kompetente myn-

digheder. Investeringsselskabets forretningspolitik skal fastlægges af mindst to perso-

ner, der opfylder disse betingelser. Medlemmerne af ledelsen er personer, der i henhold

til loven eller vedtægterne repræsenterer investeringsselskabet, eller som faktisk fast-

lægger selskabets politik;

– i tilfælde, hvor der foreligger snævre forbindelser mellem et investeringsselskab og

andre fysiske eller juridiske personer, giver de kompetente myndigheder kun deres god-

kendelse, hvis disse forbindelser ikke hæmmer dem i varetagelsen af deres tilsynsop-

gaver.
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De kompetente myndigheder skal ligeledes afslå at give godkendelse, hvis de hæmmes i

varetagelsen af deres tilsynsopgaver på grund af love eller administrative bestemmelser i et

tredjeland, der gælder for en eller flere fysiske eller juridiske personer, som investerings-

selskabet har snævre forbindelser med, eller på grund af problemer i forbindelse med anven-

delsen heraf.

De kompetente myndigheder kan kræve, at investeringsselskaberne meddeler dem de oplys-

ninger, de har brug for.

2. Ansøgeren skal inden seks måneder efter indgivelsen af en fyldestgørende ansøgning

underrettes om, hvorvidt der kan meddeles godkendelse. Hvis godkendelse nægtes, skal dette

begrundes.

3. Når godkendelse er givet, kan investeringsselskabet straks påbegynde sin virksomhed.

4. De kompetente myndigheder kan kun inddrage godkendelsen af et investeringsselskab,

der omfattes af dette direktiv, hvis investeringsselskabet:

a) ikke gør brug af godkendelsen inden for en frist på 12 måneder, eller det udtrykkeligt

giver afkald herpå eller ikke har udøvet den virksomhed, der er omfattet af dette direk-

tiv, i en periode på over 6 måneder, medmindre der i den pågældende medlemsstat fin-

des bestemmelse om, at godkendelse bortfalder i sådanne tilfælde
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b) har opnået godkendelse ved brug af urigtige erklæringer eller på anden ulovlig vis

c) ikke længere opfylder de betingelser, hvorunder godkendelsen blev givet

d) har gjort sig skyldig i alvorlige og/eller systematiske overtrædelser af de regler, der er

vedtaget i medfør af dette direktiv eller

e) falder ind under et af de andre tilfælde, som medfører, at godkendelsen inddrages i hen-

hold til national lovgivning.

Afsnit B

Betingelser for udøvelse af virksomhed

Artikel 13b

Artikel 5g og 5h i dette direktiv gælder ligeledes for investeringsselskaber, der ikke har udpe-

get et administrationsselskab i henhold til dette direktiv. I denne artikel skal udtrykket "admi-

nistrationsselskab" forstås som "investeringsselskab".

Investeringsselskaber må kun administrere aktiver fra deres egen portefølje og må under

ingen omstændigheder modtage et mandat til at administrere aktiver på vegne af tredjemand.
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Artikel 13c

Hjemlandet udarbejder tilsynsregler, som til enhver tid skal efterleves af investeringssel-

skaber, der ikke har udpeget et administrationsselskab, der er godkendt i henhold til dette

direktiv.

Hjemlandets kompetente myndigheder skal således, under hensyntagen til karakteren af inve-

steringsselskabet, blandt andet kræve, at selskabet har en sund administrativ og regnskabs-

mæssig praksis, kontrol- og sikringsforanstaltninger på edb-området samt fyldestgørende

interne kontrolprocedurer, herunder navnlig regler for de ansattes personlige transaktioner

eller for besiddelse eller administration af investeringer i finansielle instrumenter med henblik

på investering af startkapital, og som blandt andet sikrer, at enhver transaktion, der implicerer

selskabet, kan rekonstrueres med hensyn til oprindelse, implicerede parter, art samt tid og sted

for gennemførelsen, og at aktiver i investeringsselskabet investeres i overensstemmelse med

vedtægterne og gældende ret."
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7) Før artikel 14 indsættes følgende:

"AFDELING VIa

Forpligtelser med hensyn til depositaren"

8) Artikel 27, stk. 1, affattes således:

"1. Et investeringsselskab og et administrationsselskab, for hver af de investeringsfonde,

det administrerer, skal offentliggøre:

– et forenklet prospekt

– et fuldstændigt prospekt

– en årsberetning for hvert regnskabsår, samt

– en halvårsberetning, der dækker de første seks måneder af regnskabsåret."

9) Artikel 28 affattes således:

"Artikel 28

1. Både det forenklede og det fuldstændige prospekt skal indeholde de oplysninger, der er

nødvendige for, at investorerne kan danne sig et pålideligt skøn over den investering, der til-

bydes dem, og især de dermed forbundne risici. Sidstnævnte skal, uanset hvilket instrument

der investeres i, indeholde en klar og letforståelig redegørelse for fondens risikoprofil.

2. Det fuldstændige prospekt skal mindst indeholde de oplysninger, der fremgår af

skema A, der er knyttet som bilag I til dette direktiv, for så vidt disse oplysninger ikke er

indeholdt i fondsbestemmelserne eller vedtægterne, der i henhold til artikel 29, stk. 1, skal

være vedlagt det fuldstændige prospekt.
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3. Det forenklede prospekt skal i summarisk form indeholde de centrale oplysninger, der

fremgår af skema C, der er knyttet som bilag I til dette direktiv. Det skal struktureres og af-

fattes på en sådan måde, at det er let at forstå for gennemsnitsinvestoren. Medlemsstaterne

kan tillade, at det forenklede prospekt vedføjes det fuldstændige prospekt som en del, der kan

fjernes. Det forenklede prospekt kan anvendes som et markedsføringsværktøj i samtlige

medlemsstater uden ændringer, bortset fra oversættelse. Medlemsstaterne kan derfor ikke

stille krav om yderligere dokumenter eller oplysninger.

4. Både det fuldstændige og det forenklede prospekt kan indgå i et skriftligt dokument

eller i en anden varig form, der har en tilsvarende juridisk status, som er godkendt af de kom-

petente myndigheder.

5. Årsberetningen skal indeholde en balance eller en formueopgørelse, en grupperet opgø-

relse over indtægter og udgifter i det pågældende regnskabsår, en beretning over aktiviteterne

i det forløbne regnskabsår og de øvrige oplysninger, der kræves i det skema B, der er knyttet

som bilag I til dette direktiv, samt alle oplysninger af betydning, der gør det muligt for inve-

storerne med fuldt kendskab til forholdene at bedømme udviklingen i investeringsinstituttets

virksomhed og dets resultater.

6. Halvårsberetningen skal mindst indeholde de oplysninger, der fremgår af afsnit I-IV i

det skema B, der er knyttet som bilag I til dette direktiv; når investeringsinstituttet har udbe-

talt eller agter at udbetale acontoudbytte, skal taloplysningerne vise resultatet efter fradrag af

skat for det pågældende halvår og det acontoudbytte, der er udbetalt eller skal udbetales."

10) Artikel 29 affattes således:

"Artikel 29

1. Fondsbestemmelserne eller investeringsselskabets vedtægter er en integreret del af det

fuldstændige prospekt og skal være knyttet som bilag til dette
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2. De i stk. 1 omhandlede dokumenter behøver dog ikke at være knyttet som bilag til det

fuldstændige prospekt, såfremt ihændehaveren af andele underrettes om, at disse dokumenter

på anmodning enten kan blive tilsendt eller kan gennemses på et nærmere angivet sted i hver

enkelt medlemsstat, hvor andelene udbydes til salg."

11) Artikel 30 affattes således:

"Artikel 30

De væsentlige dele af det forenklede og det fuldstændige prospekt skal holdes ajour."

12) Artikel 32 affattes således:

"Artikel 32

Et investeringsinstitut skal forelægge sit forenklede og sit fuldstændige prospekt og ændringer

heri såvel som årsberetningen og halvårsberetningen for de kompetente myndigheder."

13) Artikel 33 affattes således:

"Artikel 33

1. Det forenklede prospekt skal tilbydes gratis til investoren, inden kontrakten indgås.
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Desuden skal det fuldstændige prospekt og de senest offentliggjorte års- og halvårsberetninger

udleveres gratis til de investorer, som anmoder derom.

2. Års- og halvårsberetningerne udleveres på anmodning gratis til deltagerne.

3. Års- og halvårsberetningerne skal stilles til rådighed for offentligheden på de steder, der

er anført i det fuldstændige og det forenklede prospekt, eller på en anden af de kompetente

myndigheder godkendt måde."

14) Artikel 35 affattes således:

"Artikel 35

Ved enhver annoncering, der indebærer en opfordring til køb af andele i et investerings-

institut, skal opmærksomheden henledes på, at der findes prospekter, og på, hvor offentlighe-

den kan få dem udleveret, eller hvordan offentligheden kan få adgang til dem."

15) Artikel 46 affattes således:

"Artikel 46

Såfremt et investeringsinstitut agter at markedsføre sine andele i en anden medlemsstat end

den, hvor det er beliggende, skal det på forhånd underrette de kompetente myndigheder i

denne anden medlemsstat herom. Det skal samtidig sende disse myndigheder:
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– en erklæring fra de kompetente myndigheder om, at investeringsinstituttet opfylder kra-

vene i dette direktiv

– sine fondsbestemmelser eller vedtægter

– sine fuldstændige og forenklede prospekter

– eventuelt den sidste årsberetning og efterfølgende halvårsberetning, samt oplysninger

om de nærmere retningslinjer for markedsføring af dets andele i denne anden medlems-

stat.

Investeringsselskabet eller administrationsselskabet kan begynde at markedsføre sine andele i

denne anden medlemsstat to måneder efter fremsendelsen af disse dokumenter, medmindre

myndighederne i den pågældende medlemsstat ved en begrundet beslutning, der træffes inden

udløbet af fristen på to måneder, fastslår, at de planlagte retningslinjer for markedsføring af

andele ikke er i overensstemmelse med de i artikel 44, stk. 1, og artikel 45 omhandlede

bestemmelser."

16) Artikel 47 affattes således:

"Artikel 47

Såfremt et investeringsinstitut markedsfører sine andele i en anden medlemsstat end den, hvor

det er beliggende, skal det under samme betingelser som dem, der gælder i hjemlandet,

udsende de fuldstændige og forenklede prospekter, års- og halvårsberetningerne og de andre

oplysninger, der er anført i dette direktivs artikel 29 og 30.



7550/1/01 REV 1 KSH/gj 46
JUR   DA

Disse dokumenter skal foreligge på det officielle sprog eller et af de officielle sprog i værts-

landet eller på et sprog, der er godkendt af de kompetente myndigheder i værtslandet."

17) Efter artikel 52 indsættes følgende nye artikel 52a og 52b:

"Artikel 52a

1. Hvis et administrationsselskab udøver virksomhed i et eller flere værtslande ved leve-

ring af tjenesteydelser eller ved oprettelse af filialer, skal alle berørte medlemsstaters kompe-

tente myndigheder samarbejde snævert.

De berørte myndigheder giver efter anmodning hinanden alle de oplysninger vedrørende

ledelsen af sådanne administrationsselskaber og disses ejerforhold, som kan lette tilsynet med

dem, samt alle oplysninger, der i øvrigt kan lette kontrollen med sådanne administrations-

selskaber. Hjemlandets myndigheder samarbejder især for at sikre sig, at værtslandets myn-

digheder kan indhente de oplysninger, der er omhandlet i artikel 6c, stk. 2.

2. Hjemlandets kompetente myndigheder bliver, i det omfang det er nødvendigt for

udøvelsen af deres tilsynsbeføjelser, underrettet af værtslandets kompetente myndigheder om

enhver foranstaltning, der indebærer sanktioner over for et administrationsselskab eller

begrænsninger af et administrationsselskabs virksomhed, og som værtslandet har truffet i

medfør af artikel 6c, stk. 6.



7550/1/01 REV 1 KSH/gj 47
JUR   DA

Artikel 52b

1. Hvis et administrationsselskab, der er godkendt i en anden medlemsstat, udøver virk-

somhed i et værtsland gennem en filial, sørger værtslandet for, at administrationsselskabets

hjemlands kompetente myndigheder, efter meddelelse herom til værtslandets kompetente

myndigheder, selv - eller ved en person, der er udpeget med henblik herpå - kan foretage

kontrol på stedet af de i artikel 52a nævnte oplysninger.

2. Administrationsselskabets hjemlands kompetente myndigheder kan også anmode admi-

nistrationsselskabets værtslands kompetente myndigheder om at foretage denne kontrol. De

myndigheder, som modtager anmodningen, skal inden for rammerne af deres beføjelser efter-

komme denne, enten ved selv at foretage kontrollen eller ved at tillade, at de myndigheder,

der har fremsat anmodningen, foretager kontrollen, eller ved at lade en revisor eller en anden

sagkyndig foretage denne.

3. Denne artikel er ikke til hinder for, at værtslandets kompetente myndigheder udfører

kontrol på stedet af filialer etableret på deres område som led i varetagelsen af de opgaver,

som påhviler dem i henhold til dette direktiv."

18) Bilaget i direktiv 85/611/EØF renummereres til bilag I.

19) I skema A i bilag I foretages følgende ændringer:

(1) I kolonnen "Oplysninger om investeringsselskaber" indsættes som punkt 1.3 efter

punkt 1.2:
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"1.3. Hvis investeringsselskaber har forskellige investeringsafdelinger, angives afdelin-

gerne."

(2) I kolonnen "Oplysninger om investeringsselskaber" indsættes som sidste punktum i

punkt 1.13:

"Hvis investeringsselskaber har forskellige investeringsafdelinger, oplyses det, hvordan

en deltager kan flytte fra en afdeling til en anden, og hvilke omkostninger der vil være

forbundet hermed."

(3) Efter punkt 4 indsættes følgende nye punkt 5 og 6:

"5. Andre investeringsoplysninger

5.1. Investeringsfondens eller investeringsselskabets hidtidige indtjening (hvis rele-

vant) - sådanne oplysninger kan enten medtages i prospektet eller vedhæftes dette.

5.2. En profil af den typiske investor, som investeringsfonden eller investeringsselska-

bet er udformet til.

6. Økonomiske oplysninger
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6.1. Eventuelle udgifter eller gebyrer ud over de udgifter, der er anført i punkt 1.17;

der sondres mellem udgifter eller gebyrer, der skal betales af deltageren, og

udgifter eller gebyrer, der betales af investeringsfondens eller investeringsselska-

bets aktiver."

20) Teksten i bilag I til dette direktiv tilføjes i bilag I til direktiv 85/611/EØF.

21) Bilag II til dette direktiv tilføjes som bilag II til direktiv 85/611/EØF.

Overgangsbestemmelser og afsluttende bestemmelser

Artikel 2

1. Investeringsselskaber i henhold til investeringsservicedirektivets artikel 1, stk. 2, der er god-

kendt til udelukkende at præstere de tjenesteydelser, der er anført i afsnit A, stk. 3, og afsnit C, stk.

1 og 6, i bilaget til nævnte direktiv, kan i henhold til dette direktiv opnå godkendelse til at admini-

strere investeringsfonde og investeringsselskaber og til at drive virksomhed som "administrations-

selskaber". Sådanne investeringsselskaber må i så fald give afkald på godkendelsen efter investe-

ringsservicedirektivet.

2. Administrationsselskaber, der inden den ...* er godkendt efter direktiv 85/611/EØF i deres

hjemland til at administrere institutter for kollektiv investering i værdipapirer i form af investe-

ringsinstitutter/investeringsfonde og investeringsselskaber, anses for godkendt efter nærværende

direktiv, hvis de i henhold til disse medlemsstaters lovgivning skal opfylde betingelser, der svarer til

betingelserne i artikel 5a og 5b, for at påbegynde en sådan virksomhed.

3. Administrationsselskaber, der er godkendt inden den ...*, men som ikke hører til de admini-

strationsselskaber, der er omhandlet i stk. 2, kan fortsætte deres virksomhed, såfremt de senest den

....** i overensstemmelse med hjemlandets bestemmelser opnår godkendelse til at fortsætte en sådan

virksomhed i overensstemmelse med de bestemmelser, der er vedtaget til gennemførelse af dette

direktiv.

                                                
* 24 måneder efter dette direktivs ikrafttræden.
** 60 måneder efter dette direktivs ikrafttræden.
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Dette direktivs bestemmelser om fri etablering og fri udveksling af tjenesteydelser gælder først for

disse administrationsselskaber, når de har fået en sådan godkendelse.

Artikel 3

Medlemsstaterne vedtager de nødvendige love og administrative bestemmelser for at efterkomme

dette direktiv inden den ...*. De underretter straks Kommissionen herom.

Medlemsstaterne sætter disse love og bestemmelser i kraft inden den ....**.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller

skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen

fastsættes af medlemsstaterne.

Artikel 4

Dette direktiv træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

                                                
* 18 måneder efter dette direktivs ikrafttræden.
** 24 måneder efter dette direktivs ikrafttræden.
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Artikel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

[...] [...]

________________________
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BILAG I

"Skema C

DET FORENKLEDE PROSPEKTS INDHOLD

Kort præsentation af investeringsinstituttet

– dato for oprettelsen af investeringsfonden eller investeringsselskabet og angivelse af den

medlemsstat, hvor den pågældende investeringsfond eller det pågældende investeringsselskab

har etableret hjemsted/er stiftet

– hvis investeringsinstitutter har forskellige investeringsafdelinger, angives dette

– administrationsselskab (hvis relevant)

– forventet varighed (hvis relevant)

– depositar

– revisorer

– finanskoncern bag investeringsinstituttet (f.eks. en bank).
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Investeringsoplysninger

– kort beskrivelse af investeringsinstituttets formål

– investeringsfondens eller investeringsselskabets investeringspolitik samt en kort redegørelse

for fondens risikoprofil (herunder, hvis relevant, oplysninger i overensstemmelse med arti-

kel 24a og for hver investeringsafdeling)

– investeringsfondens/investeringsselskabets hidtidige indtjening (hvis relevant) og en advarsel

mod at drage slutninger heraf om den kommende indtjening - sådanne oplysninger kan enten

medtages i prospektet eller vedhæftes dette

– profil af den typiske investor, som investeringsfonden eller investeringsselskabet er udformet

til.

Økonomiske oplysninger

– beskatningsregler

– indtrædelses- og udtrædelsesprovision

– andre eventuelle udgifter eller gebyrer; der sondres mellem udgifter eller gebyrer, der skal

betales af deltageren, og udgifter eller gebyrer, der betales af investeringsfondens eller inve-

steringsselskabets aktiver.
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Kommercielle oplysninger

– hvordan andelene købes

– hvordan andelene sælges

– hvis investeringsinstitutter har forskellige investeringsafdelinger, oplyses det, hvordan der kan

skiftes fra en investeringsafdeling til en anden, og hvilke omkostninger, der vil være forbun-

det hermed

– hvornår og hvordan der udloddes udbytte (hvis relevant)

– med hvilken hyppighed, hvor og hvordan priserne offentliggøres eller stilles til rådighed.

Supplerende oplysninger

– oplysning om, at det fuldstændige prospekt samt års- og halvårsberetningerne kan rekvireres

gratis på anmodning før og efter indgåelsen af en kontrakt

– den kompetente myndighed

– angivelse af et kontaktsted (person/afdeling, tidspunkter osv.), hvor der om nødvendigt kan

indhentes supplerende oplysninger

– datoen for prospektets offentliggørelse."

________________________
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BILAG II

"Opgaver i forbindelse med kollektiv porteføljeforvaltning:

– Investeringsforvaltning

– Administration:

a) juridisk bistand og regnskabstjenesteydelser i forbindelse med fondsforvaltning

b) kundeforespørgsler

c) værdi- og prisfastsættelse (herunder selvangivelser)

d) kontrol med overholdelse af lovgivning

e) ajourføring af deltagerregister

f) udlodning af overskud

g) emission og indløsning af andele

h) kontraktetablering (herunder udsendelse af beviser)

i) registrering.

– Markedsføring."

________________________
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I. INDLEDNING

1. Den 17. juli 1998 forelagde Kommissionen et forslag1 til Europa-Parlamentets og Rådets di-

rektiv om ændring af Rådets direktiv 85/611/EØF om samordning af love og administrative

bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinsti-

tutter)2 med henblik på en regulering af administrationsselskaber og forenklede prospekter.

2. Det Økonomiske og Sociale Udvalg afgav udtalelse på mødet den 24. og 25. februar 1999.3

3. Efter anmodning fra Rådet afgav Den Europæiske Centralbank udtalelse den 16. marts 1999.4

4. Den 17. februar 2000 vedtog Europa-Parlamentet 13 ændringer under førstebehandlingen.5

5. Den 30. maj 2000 fremlagde Kommissionen sit ændrede forslag.6

6. Den 5. juni 2001 vedtog Rådet sin fælles holdning og begrundelsen i overensstemmelse med

artikel 251 i traktaten om Det Europæiske Fællesskab.

II. FORSLAGETS FORMÅL

De to hovedformål med Kommissionens forslag er at regulere administrationsselskabers virksom-

hed samt forenklede prospekter.

                                                
1 EFT C 272 af 1.9.1998, s. 7.
2 EFT L 375 af 31.12.1985, s. 3, senest ændret ved direktiv 2000/64/EF af 7. november 2000

(EFT L 290 af 17.11.2000, s. 27).
3 EFT C 116 af 28.4.1999, s. 1.
4 EFT C 285 af 7.10.1999, s. 9.
5 EFT C 339 af 29.11.2000, s. 228.
6 EFT C 311 E af 31.10.2000, s. 273.
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Formålet med forslaget er at bringe reglerne for administrationsselskaber på linje med dem, der

gælder for andre operatører inden for finansielle tjenesteydelser (banker, investeringsselskaber, for-

sikringsselskaber), hvilket er vigtigt i betragtning af væksten i sektoren og de udvidede muligheder

for investering, som vil blive resultatet af det andet forslag til ændring af direktiv 85/611/EØF med

hensyn til investeringsinstitutters investeringer.

Det forenklede prospekt indføres for at modernisere informationen til investorerne og for at gøre det

lettere at sammenligne og dermed sælge andele eller aktier i investeringsinstitutter.

Rådet støtter disse to mål og tror, at investeringsselskabers aktiviteter også bør reguleres ved hjælp

af direktivet for at sikre, at konkurrencen mellem investeringsinstitutter, der administreres af admi-

nistrationsselskaber, og investeringsinstitutter, der er organiseret som investeringsselskaber, ikke

fordrejes.

III. ANALYSE AF DEN FÆLLES HOLDNING

Bestemmelserne om investeringsselskaber fremgår at afdeling IV i direktivet.

De eksisterende bestemmelser vedrørende depositaren for investeringsfonde findes i en ny

afdeling IIIa og bestemmelser vedrørende depositaren for investeringsselskaber i en ny afdeling

IVa, men de er ellers ikke blevet ændret.

Alle krydshenvisninger i teksten er blevet tilpasset i overensstemmelse hermed.

Betragtningerne er blevet ændret i overensstemmelse med ændringerne til den dispositive tekst.

1. ADMINISTRATIONSSELSKABER

Den fælles holdning følger i vid udstrækning Kommissionens ændrede forslag med visse

undtagelser, der er forklaret nedenfor, specielt vedrørende administrationsselskabernes egen-

kapital og de regler for god forretningsskik, som de skal følge.
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I definitionen af administrationsselskaber i artikel 1a, stk. 2, har Rådet tilsluttet sig den defi-

nition, som Kommissionen har foreslået i sit ændrede forslag, bortset fra henvisningen til

investeringsinstituttets aktiver, som Rådet finder for restriktiv, eftersom et administrationssel-

skabs opgaver ikke kun er forvaltning af aktiver. Rådet har således også accepteret visse ele-

menter i ændring 23 fra Europa-Parlamentet.

Med hensyn til godkendelse af administrationsselskaber tilslutter Rådet sig helt, at investe-

ringsinstitutter, som måske ikke markedsfører deres andele i hjemlandet, ikke bør godkendes,

men finder, at det rette sted for denne bestemmelse er mellem stk. 3 og 4 i artikel 4, snarere

end i artikel 5, stk. 5, som det var tilfældet i Kommissionens ændrede forslag. For også at

dække investeringsinstitutter, der er oprettet som investeringsselskaber, har Rådet yderligere

tilføjet markedsføring af andele.

Artikel 5, stk. 2, følger grundlæggende Kommissionens ændrede forslag, men Rådet finder

"investeringsinstitutter, der er godkendt ifølge dette direktiv" mere relevant end det punktum,

Kommissionen har foreslået. Det begrænser også anvendelsesområdet for de aktiviteter, et

administrationsselskab kan påtage sig, ved at tilføje et krav om, at andre fonde, der forvaltes

af administrationsselskabet, bør overvåges, eller at administrationsselskabet i det mindste bør

være underlagt tilsyn med hensyn til disse fonde. Rådet har også forenklet og omstruktureret

listen over de funktioner, der indgår i kollektiv porteføljeforvaltning i bilag II, idet det finder

strukturen i Kommissionens ændrede forslag for detaljeret og stiv.

Rådet er af den opfattelse, at der ikke er behov for at begrænse andet led i artikel 5, stk. 3, li-

tra b), og ordene "som administreres af administrationsselskabet", som Kommissionen har

foreslået i sit ændrede forslag, udgår derfor.

Rådet har heller ikke indføjet artikel 12, stk. 1, i investeringsservicedirektivet i listen i artikel

5, stk. 4, over de artikler, der finder anvendelse på bestemmelsen om tjenesteydelser i artikel

5, stk. 3, eftersom artikel 12 blev ophævet ved direktiv 97/9/EF om investorgarantiordninger.

Spørgsmålet om investorgaranti er omhandlet i artikel 5f, stk. 2, andet led, hvori det bestem-

mes, at administrationsselskaber, som er godkendt til at udføre individuel porteføljeforvalt-

ning, skal være underlagt direktiv 97/9/EF om investorgarantiordninger.
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Bestemmelsen i artikel 5, stk. 5, i Kommissionens ændrede forslag er flyttet til artikel 4,

stk. 3a, i den fælles holdning, jf. ovenfor. Ændring 24 indgår i betragtning 8, som udformet i

Kommissionens ændrede forslag, som Rådet anser for hensigtsmæssigt i den forbindelse. Rå-

det har således taget hensyn til ændring 24 i samme omfang som Kommissionen i dets æn-

drede forslag.

Artikel 5a, stk. 1, i den fælles holdning, hvor betingelserne for godkendelse af administrati-

onsselskaber er fastlagt, er blevet ændret betydeligt i forhold til Kommissionens ændrede for-

slag, som tog hensyn til ændring 41/ændr. Rådet er enigt med Europa-Parlamentet og Kom-

missionen i, at det er nødvendigt med højere kapitalkrav end dem, der er foreslået i Kommis-

sionens oprindelige forslag. Selv om Rådet finder Kommissionens ændrede forslag utilstræk-

keligt, såfremt investeringsinstitutter investerer i værdipapirer, anser det Europa-Parlamentets

ændring for at være for byrdefuld, i betragtning af at alle aktiverne i et investeringsinstitut, der

kun beskæftiger sig med kollektiv porteføjleforvaltning, skal overdrages en depositar til op-

bevaring, og at det hovedsageligt er transaktionsrisici, som skal dækkes. Individuel porteføjle-

forvaltning er omfattet af artikel 5, stk. 4, i den fælles holdning, som kræver, at artikel 8,

stk. 2, i investeringsservicedirektivet finder anvendelse på al individuel porteføljeforvaltning

foretaget af administrationsselskaber, hvilket igen kræver overensstemmelse med direktivet

om kapitalgrundlag.

Rådet har derfor fundet en anden balance mellem behovet for at sikre, at administrationssel-

skaber er tilstrækkeligt finansieret, og behovet for at undgå, at administrationsselskaber på-

lægges en urimelig tung byrde og uberettigede restriktioner:

− Rådet kræver, at alle administrationsselskaber har en startkapital på mindst

125 000 EUR (på linje med Kommissionens ændringsforslag) snarere end 150 000 EUR

som i ændring nr. 41/ændr.;

− vedrørende kravene til løbende kapital kræver den fælles holdning en yderligere egen-

kapital svarende til 0,02% af det beløb, hvormed de aktiver, der administreres, oversti-

ger 250 mio. EUR. Startkapitalen og dette yderligere beløb må tilsammen ikke overstige

10 mio. EUR;
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− eftersom kravet om 0,02% i visse tilfælde eventuelt kan være unødvendig byrdefuldt,

har Rådet fastsat bestemmelser for medlemsstaterne, så administrationsselskaber kan er-

statte en garanti fra et kreditinstitut eller en forsikringsvirksomhed med op til 50% af

den yderligere egenkapital;

− med henblik på at beregne den yderligere egenkapital fastlægger den fælles holdning de

porteføljer, der skal indgå;

− uanset kravene til størrelsen af startkapitalen og den løbende kapital må administra-

tionsselskabets egenkapital aldrig være mindre end det beløb, der er fastsat i bilag IV til

kapitalkravsdirektivet;

− eftersom sådanne kapitalkrav er nye i europæisk lovgivning skal Kommissionen efter

den fælles holdning aflægge rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om anvendelsen af

kapitalkravene for administrationsselskaber inden fem år efter direktivets ikrafttræden

med henblik på at evaluere deres funktion.

Rådet støtter kravene i artikel 5a, stk. 1, i Kommissionens ændrede forslag om, at administra-

tionsselskabets ledere skal have erfaring og være egnet til at lede selskabet, og har i stk. 1, li-

tra b) skærpet det ændrede forslag yderligere på dette punkt ved at tilføje et krav, om at admi-

nistrationsselskaber skal anmelde navnene på deres direktører til de kompetente myndigheder.

Artikel 5a, stk. 3, 4 og 5, i den fælles holdning følger i alt væsentligt Kommissionens ændrede

forslag, bortset fra at bestemmelsen i stk. 5, litra e), er blevet skærpet, ved at "og" er blevet er-

stattet med "og/eller", så selv en alvorlig overtrædelse eller mindre alvorlige, men systemati-

ske overtrædelser af de bestemmelser, der er vedtaget i henhold til direktivet, kan føre til god-

kendelsens inddragelse. Ændring 35 indgår således ikke i den fælles holdning.

Rådet har i forhold til Kommissionens ændrede forslag udvidet artikel 5b, stk. 3, om konsulta-

tion af andre medlemsstater til at omfatte tilfælde, hvor et administrationsselskab er et datter-

selskab af eller på anden måde nært knyttet til et forsikringsselskab, der er godkendt i andre

medlemsstater.
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I artikel 5d har Rådet suppleret bestemmelserne om kapitalkrav og ændret Kommissionens

ændrede forslag ved at gøre det klart, at et selskab må ophøre med sin virksomhed, hvis egen-

kapitalen falder ind til under kravene i artikel 5a, stk. 1, litra a). Alternativt har de kompetente

myndigheder mulighed for på linje med artikel 4, stk. 3, i kapitalkravsdirektivet at indrømme

administrationsselskabet en begrænset periode til afhjælpning af situationen.

Artikel 5f i den fælles holdning vedrørende tilsynsregler indeholder en række ændringer til

Kommissionens ændringsforslag:

− i stk. 1 finder Rådet, at ordene "for administration af investeringsinstitutter, der er god-

kendt i henhold til dette direktiv" er mere relevante end den tilsvarende affattelse, som

Kommissionen har foreslået i sit ændrede forslag;

− Rådet har strammet affattelsen i stk. 1, litra a), ved at understrege betydningen af admi-

nistrationsselskaber, som har regler for personlige transaktioner og regler for investering

af egenkapital;

− Rådet foretrak ændring 25 i stk. 1, litra a), frem for den udgave, som Kommissionen

havde fremlagt i sit ændrede forslag;

− et nyt afsnit er tilføjet i stk. 1 vedrørende interessekonflikter for at beskytte interesserne

for alle administrationsselskabets kunder;

− i stk. 2 har Rådet ladet andet led i Kommissionens ændrede forslag udgå, da det anser

det for unødvendigt. Spørgsmålet om regulering af depositarer i henhold til direktivet

vil blive behandlet i en rapport, som Rådet har opfordret Kommissionen til at forelægge

inden for et år fra ikrafttrædelsen af det foreliggende ændringsdirektiv;

− endelig er Rådet enigt med Kommissionen i, at hjemlande ikke bør kunne undtage ad-

ministrationsselskaber fra nogen del af stk. 2. Det har derfor ikke medtaget ændring 26 i

sin fælles holdning.

I artikel 5g besluttede Rådet at sammenskrive stk. 1 og 2 i Kommissionens ændrede forslag i

et nyt stk. 1, eftersom begge Kommissionens stykker indeholder krav om tilladelse til admini-

strationsselskaber til at delegere nogle af deres opgaver. Rådet har således omformuleret flere

af disse krav og indarbejdet nogle aspekter fra ændring 27:
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− Rådet er gået ind for "hvis" frem for "når" i begyndelsen af stykket for at understrege, at

delegation skal godkendes af medlemsstaten;

− kravet om at underrette myndighederne er gjort mere fleksibel;

− i stk. 1, litra c) har Rådet indført en bestemmelse vedrørende delegation af investerings-

forvaltning, hvori det bestemmes, at modtageren af mandatet skal være bemyndiget eller

registreret med henblik på forvaltning af aktiver;

− i stk. 1, litra d) vedrørende delegation til foretagender i tredjelande har Rådet foretaget

mindre tilpasninger til affattelsen af Kommissionens ændrede forslag og til ændring 27,

navnlig ved at lade "hensigtsmæssig" og slutningen af Europa-Parlamentets ændring

udgå, som det anser for overflødigt;

− Rådet tilslutter sig ånden i ændring 27 og Kommissionens ændrede forslag, hvorefter

delegation af kernefunktioner til depositaren er forbudt, og stk. 1, litra e), i den fælles

holdning omfatter tredje led i stk. 2 i Kommissionens ændrede forslag med en lidt æn-

dret affattelse;

− Rådet har gjort stk. 1, litra g) mere specifik end Kommissionens ændrede forslag ved at

bestemme, at mandatet kan trækkes tilbage med øjeblikkelig virkning, hvis det er i inve-

storernes interesse.

Med henblik på at stramme sidste stykke i artikel 5g for at sikre korrekt kontrol af selskabet

har Rådet tilføjet en bestemmelse, der udelukker delegation i et sådant omfang, at administra-

tionsselskabet bliver et postkasseselskab.

Rådet er af den opfattelse, at regler for god forretningsskik, som administrationsselskaber hele

tiden skal overholde, skal udarbejdes i investorernes interesse og for at skabe rimelige vilkår

mellem administrationsselskaber og investeringsselskaber. Det har derfor tilføjet en ny arti-

kel 5h, der angiver indholdet af sådanne regler. Disse regler er baseret på regler om god for-

retningsskik for investeringsselskaber, der findes i artikel 11, stk. 1, i investeringsservicedi-

rektivet.
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Artikel 6 til 6c vedrørende fri etablering og fri udveksling af tjenesteydelser følger i vidt

omfang Kommissionens ændrede forslag med nogle få mindre ændringer:

Rådet har ikke i artikel 6a, stk. 2, medtaget kravet om, at et administrationsselskab, som søger

at etablere en filial i en anden medlemsstat, skal fremlægge en liste over de investeringsinsti-

tutter, som den forvalter, og som skal markedsføres i værtslandet, eftersom markedsføring af

andele i et værtsland er reguleret af afdeling VIII i direktiv 85/611/EØF. I artikel 6a, stk. 4,

har Rådet indarbejdet ændring 28 ved at acceptere Kommissionens ændrede forslag på dette

punkt.

Endelig finder Rådet det mere relevant at henvise til stk. 3 i slutningen af artikel 6b, stk. 4.

2. INVESTERINGSSELSKABER

For at undgå konkurrenceforvridning mellem investeringsinstitutter, der er oprettet som inve-

steringsselskaber, og investeringsinstitutter, der forvaltes af administrationsselskaber, finder

Rådet det nødvendigt at indføre specifikke regler for investeringsselskaber. Dette er gjort i en

ny afdeling IV vedrørende investeringsselskaber og en ny afdeling IVa, som samler bestem-

melserne om depositaren i et investeringsselskab.

Reglerne for investeringsselskaber er udformet efter reglerne for administrationsselskaber og

finder hovedsageligt anvendelse på selvforvaltede investeringsselskaber, som ikke har udpe-

get et administrationsselskab, eftersom betingelserne for de investeringsselskaber, som for-

valtes af et administrationsselskab i relevante andele, opfyldes gennem administrationsselska-

bet. Hovedtrækkene ved reglerne er følgende:

− som det var tilfældet i det oprindelige direktiv 85/611/EF, skal investeringsselskaber

godkendes, inden de påbegynder virksomhed, jf. artikel 12;

− startkapitalen på mindst 300 000 EUR, der kræves for godkendelse af investeringssel-

skaber, som ikke har udpeget et administrationsselskab, jf. artikel 13a, stk. 1. Investe-

ringsselskaber, som har udpeget et administrationsselskab, dækkes af administrations-

selskabets egenkapital, jf. artikel 5a, stk. 1;
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− et investeringsselskab, som ikke har udpeget et administrationsselskab, skal opfylde en

række forudsætninger for godkendelse, der er udformet efter reglerne for administra-

tionsselskaber, bl.a. vedrørende aktivitetsplanen, kvalifikationerne for medlemmerne af

ledelsen, interessekonflikter og pligt til at underrette de kompetente myndigheder, jf.

artikel 13a, stk. 1;

− der er fastlagt regler for inddragelse af en godkendelse, jf. artikel 13a, stk. 4;

− investeringsselskaber skal hele tiden opfylde artikel 5g vedrørende delegation og arti-

kel 5h vedrørende regler for god forretningsskik; dette kan gøres enten direkte i over-

ensstemmelse med artikel 13b eller indirekte på den måde, at hvis et godkendt investe-

ringsselskab vælger at udpege et administrationsselskab, skal dette administrationssel-

skab godkendes i overensstemmelse med direktivet og dermed også opfylde artikel 5g

og 5h;

− medlemsstaterne skal udarbejde tilsynsregler, som skal overholdes af investerings-

selskaber, som ikke har udpeget et administrationsselskab, jf. artikel 13c.

Som en konsekvens af disse tilføjelser og ændringer vedrørende investeringsselskaber har

Rådet også ændret artikel 4, stk. 3, i fornødent omfang.

3. FORENKLEDE PROSPEKTER

I det væsentlige følger den fælles holdning Kommissionens ændrede forslag med hensyn til

artikel 27-35. Ved i sin fælles holdning at medtage artikel 18, stk. 1, som foreslået af Kom-

missionen i sit ændrede forslag, har Rådet også tilsluttet sig ændring 29 og 30, dog i en

ændret form i forbindelse med ændring 30. Rådet finder imidlertid ikke, at ændring 31 er en

nyttig tilføjelse, eftersom regler for god forretningsskik er reguleret i artikel 5h og 13b.

Med hensyn til skema C har Rådet omarbejdet visse oplysninger for at opnå en mere logisk

struktur. Det har tilføjet visse nye aspekter, navnlig en advarsel i forbindelse med angivelsen

af den hidtidige indtjening, datoen for prospektets offentliggørelse og en angivelse af den

kompetente myndighed.
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Ved at acceptere Kommissionens ændrede forslag for så vidt angår investeringspolitik og risi-

koprofiler (med undtagelse af henvisningen til artikel 24b, som ikke længere er relevant), har

Rådet også tilsluttet sig det væsentlige i ændring 32.

4. GRÆNSEOVERSKRIDENDE MARKEDSFØRING

Rådet har i det væsentlige fulgt Kommissionens ændrede forslag om ændring af artikel 46 og

47 vedrørende grænseoverskridende markedsføring med få undtagelser:

− begyndelsen af artikel 46 er blevet forenklet ved henvisning til investeringsinstitutter,

der markedsfører deres andele;

− for at give de kompetente myndigheder tilstrækkelig tid til at vurdere oplysningerne fra

sådanne investeringsinstitutter har Rådet forlænget den periode på en måned, der var

foreslået af Kommissionen i artikel 46, til to måneder;

− Rådet har forenklet artikel 47 med hensyn til de sprog, oplysningerne skal foreligge på,

idet det overlades til de kompetente myndigheder i værtslandet at godkende oplysninger

på andre sprog end landets officielle sprog.

Artikel 52a og 52b er uændret i forhold til Kommissionens ændrede forslag.

5. ANDRE BESTEMMELSER

Rådet har tilføjet fire definitioner i artikel 1a (moderselskab, datterselskab, startkapital, egen-

kapital) for at undgå enhver misforståelse af de efterfølgende artikler, hvor disse udtryk

optræder. På den anden side har det ikke i sin fælles holdning medtaget artikel 1a, stk. 12, i

Kommissionens ændrede forslag, eftersom udtrykket koncern allerede er defineret i det andet

forslag til ændring af direktiv 85/611/EØF med hensyn til investeringsinstitutters investerin-

ger med henblik på regler om risikospredning. Rådet har endvidere præciseret definitionen af

et investeringsinstituts værtsland i artikel 1a, stk. 6.

Med hensyn til ændringerne i skema A vedrørende det fuldstændige prospekt har Rådet i alt

væsentligt fulgt Kommissionens ændrede forslag, og har kun tilføjet en lille præcisering i

stk. 5, første afsnit, for at gøre det klart, at oplysninger fra tidligere kan tilknyttes det fuld-

stændige prospekt.
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Rådet kan helt tilslutte sig tanken om en mulig fremtidig kodificering af direktivet (æn-

dring 22), men er i betragtning 17 gået ind for affattelsen i Kommissionens ændrede forslag,

som efter dets opfattelse er mere i overensstemmelse med Kommissionens initiativret.

III. KONKLUSION

Rådet har i sin fælles holdning helt, delvis eller i det væsentlige kunnet indarbejde ti af

Europa-Parlamentets 13 ændringer ved førstebehandlingen.

Rådet er af den opfattelse, at alle ændringerne til Kommissionens ændrede forslag helt er på

linje med målsætningen for det foreslåede direktiv, og at den fælles holdning er en afbalance-

ret tekst, specielt set på baggrund af Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 85/611/EØF om samordning

af love og administrative bestemmelser om investeringsinstitutter med hensyn til investe-

ringsinstitutters investeringer.

________________________
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1998/0242 (COD)

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN
TIL EUROPA-PARLAMENTET

i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, andet afsnit

vedrørende

Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets
direktiv om ændring af Rådets direktiv 85/611/EØF om samordning af love og

administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer
(investeringsinstitutter) med henblik på en regulering af administrationsselskaber og

forenklede prospekter

1. BAGGRUND

– Kommissionen forelagde den 17. juli 1998 et forslag til direktiv om ændring af
direktiv 85/611/EØF1 om samordning af love og administrative bestemmelser
om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer
(investeringsinstitutter) med henblik på en regulering af
administrationsselskaber og forenklede prospekter2

– Det Økonomiske og Sociale Udvalg afgav sin udtalelse på sit 361. plenarmøde
den 24. og 25. februar 19993. På foranledning af Rådet afgav Den Europæiske
Centralbank sin udtalelse den 16. marts 19994.

– Europa-Parlamentet vedtog på sit plenarmøde den 17. februar 2000 en
lovgivningsmæssig beslutning5 med Europa-Parlamentets udtalelse om
Kommissionens forslag.

– Kommissionen vedtog den 30. maj 2000 et ændret forslag6 under hensyntagen
til høringen af Europa-Parlamentet og Det Økonomiske og Sociale Udvalg.

– Rådet vedtog den 5. juni 2001 den fælles holdning7, som denne meddelelse
omhandler.

2. FORSLAGETS FORMÅL

Forslagets overordnede formål er at styrke integrationen af det indre marked for
investeringsinstitutter gennem følgende:

1 EFT L 375 af 31.12.1985, s. 3. Direktivet senest ændret ved direktiv 2000/64/EF (EFT L 290 af
17.11.2000, s. 27).

2 KOM(1998) 451 endelig, EFT C 272 af 01.09.1998, s. 7.
3 EFT C 116 af 28.04.1999, s. 1.
4 EFT C 285 af 07.10.1999, s. 9.
5 A5-25/00, PE 288.702., ordfører O. Schmidt.
6 KOM(2000) 331 endelig, EFT C 311 E af 31.10.2000, s. 273.
7 EFT ... ... .....
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– en ajourføring af reglerne for administrationsselskaberne ved at sideordne dem
med reglerne for andre udbydere af finansielle tjenesteydelser. Udbyderne i
sektoren vil navnlig kunne få udstedt et europæisk pas, som i
overensstemmelse med traktatens principper sætter dem i stand til at etablere
filialer i de øvrige medlemsstater og udøve deres aktiviteter over alt i EU i
henhold til princippet om fri udveksling af tjenesteydelser

– en revidering af de gældende begrænsninger, som forbyder
administrationsselskaberne at udøve andre aktiviteter end forvaltning af
investeringsfondes og investeringsselskabers aktiver (kollektiv
porteføljeforvaltning). Selskaberne kan fremover udover kollektiv forvaltning
også kunne tilbyde porteføljeforvaltning for enkeltkunder og nogle nærmere
bestemte accessoriske tjenesteydelser, der er forbundet med den primære
virksomhed

– nærmere fastlæggelse af de funktioner, der indgår i kollektiv
porteføljeforvaltning, og på hvilke vilkår udøvelsen af disse funktioner kan
delegeres til tredjemand

– modernisering af oplysningsdokumenterne til investorerne Med forslaget
indføres således forenklede prospekter.

3. BEMÆRKNINGER OM DEN FÆLLES HOLDNING

3.1. Generelle bemærkninger

3.1.1. Rådets fælles holdning fastholder først og fremmest de væsentligste aspekter ved
Kommissionens ændrede forslag, dvs. dels opretholdes principperne og reglerne for
kriterierne for adgang til erhvervet og betingelserne for administrationsselskabernes
udøvelse, dels fastholdes ønsket om en maksimal harmonisering, som ligger til grund
for indførelsen af det forenklede prospekt som den eneste kommercielle
dokumentation forud for kontraktindgåelsen, der kan kræves i værtslandet.

3.1.2. Den fælles holdning er udformet under hensyntagen til de vigtigste af Europa-
Parlamentets foreslåede ændringer, som var inspirationsgrundlag for Kommissionens
ændrede forslag.Dette gælder f.eks. princippet om, at administrationsselskabernes
kapitalgrundlag skal stå i forhold til mængden af de aktiver, der administreres.

3.1.3 Ydermere er det ændrede forslag blevet betydeligt suppleret i den fælles holdning
gennem tilføjelsen af nye bestemmelser, navnlig vedrørende reglerne for god
forretningsskik for administrationsselskaberne samt alle bestemmelserne vedrørende
de såkaldte "selvforvaltende" investeringsselskaber - dvs. investeringsselskaber, der
ikke har udpeget et administrationsselskab.

3.1.4. De vigtigste ændringer i Rådets fælles holdning i forhold til Kommissionens
ændrede forslag kommenteres nærmere i det følgende. Desuden indeholder bilaget til
nærværende et oversigtstabel over opfølgningen på Europa-Parlamentets
ændringsforslag, dels i det ændrede forslag, dels i teksten til den fælles holdning.
Samme oversigtstabel indeholder også de ændringer, som Kommissionen og Rådet
har foretaget udover ændringsforslagene.



4

3.2. De vigtigste af Europa-Parlamentets ændringsforslag, som indgår i den fælles
holdning

3.2.1. Betragtninger8

3.2.1.1 Generelle bemærkninger:

Præamblen er genstand for et enkelt ændringsforslag fra Europa-Parlamentet, og
dette er i alt væsentlighed medtaget i Kommissionens ændrede forslag og i den fælles
holdning. De øvrige ændringer, og navnlig tilføjelsen af tre betragtninger og
fjernelsen af en fjerde, afspejler en udbygning af teksten som følge af den fælles
holdning.

3.2.1.2 Ændrede eller tilføjede betragtninger:

Europa-Parlamentets ændringsforslag 22 om princippet om en kodificering af
fællesskabsretten vedrørende investeringsinstitutter accepteres af Kommissionen. Det
ændrede forslag indeholder en lettere omformulering for at opretholde
Kommissionens initiativbeføjelse, og denne er fastholdt i den fælles holdning.

De vigtigste øvrige ændringer vedrører først og fremmest punktvise forbedringer i
det ændrede forslag af formuleringerne af betragtning 4 (intern kontrol i
administrationsselskabet) og betragtning 8 (om forebyggelse af tilsynsarbitrage ved
godkendelsen af et investeringsinstitut) og, i den fælles holdning, til formuleringen af
betragtning 6 (europæisk pas for udelukkende de gennem direktivet harmoniserede
investeringsselskaber), betragtning 11 (minimal harmonisering af det fuldstændige
prospekt) og betragtning 16 (behov for minimal harmonisering som begrundelse for
direktivet).

Dernæst afspejler tre nye ændringsforslag de ændringer, der er foretaget i den
dispositive del i artikel 5 og det nye afsnit IV (forpligtelser med hensyn til
administrationsselskaber): det drejer sig henholdsvis om betragtning 5
(administrationsselskabers egenkapital), 13 (startkapital for selvforvaltende
investeringsselskaber) og 14 (direkte eller indirekte anvendelse af reglerne for
delegation og god forretningsskik på investeringsselskaberne).

3.2.1.3 Udgåede betragtninger i forhold til det ændrede forslag:

Betragtning 7 er fjernet fra præamblen, idet den forholdt direktivet til opbygningen af
det indre marked for kollektiv forvaltning, men dette blev anset for overflødigt, da
alle implicerede parter nu synes at have erkendt betydningen af direktivets
ikrafttræden.

3.2.2 Den dispositive del

3.2.2.1 Ændringer, som Kommissionen har kunnet acceptere:

Af Europa-Parlamentets tolv ændringsforslag til den dispositive del kunne ni
accepteres direkte af Kommissionen allerede ved førstebehandlingen.

8 For en analytisk fremstilling af de foretagne ændringer henvises til tabellen i bilaget.
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En første gruppe på tre ændringsforslag (23, 24 og 41/Rev) omhandler henholdsvis
definitionen på administrationsselskaber (eller nærmere det aktivitetsområde, der
udstedes godkendelse til), forebyggelse af tilsynsarbitrage i godkendelsesproceduren
samt betingelserne for denne (navnlig krav til egenkapital). Med hensyn til den
definition , der er indeholdt i artikel 1a, nr. 2, er der i den fælles holdning valgt en
mere enkel formulering, men det væsentlige fastholdes (angivelse af opgaver i
forbindelse med kollektiv forvaltning som opstillet i bilag II). Med hensyn til
tilsynsarbitrage viste det sig uhensigtsmæssigt, at gentage ordlyden fra begyndelsen
af betragtning 8 i artikel 5, stk. 5. Ændringsforslag 24 er således medtaget ved at
indføje en væsentlig praktisk bestemmelse, hvis princip endvidere indgår i slutningen
af betragtning 8, nemlig at godkendelsen skal stadfæste en retslig garanti for en
mulig markedsføring af andele i et investeringsinstitut i samtlige medlemsstater,
herunder den medlemsstat, hvor godkendelsen er udstedt. Denne bestemmelse er
endvidere meget passende placeret som en fælles faktor i artikel 4, stk. 3a, i den
fælles holdning, dvs. tillige omfattende selvforvaltende investeringsselskaber, som
ikke er berørt af godkendelsen af et administrationsselskab.Krav til egenkapital og
andre kriterier fastlagt i artikel 5a analyseres nærmere i det følgende.

Ændringsforslag 25 og 27 vedrørertilsynsregler for administrationsselskaber for
henholdsvis intern arbejdstilrettelæggelse (sporing af transaktioner) og
eksternalisering, ved delegationsaftale, af visse funktioner. Det ændrede forslag
havde i artikel 5f, stk. 1, medtaget ordlyden i ændringsforslag 25, dog med en
præcisering, der afgrænser administrationsselskabets registreringspligt. Denne
nuancering er fjernet, og administrationsselskabets forpligtelser er udvidet i denne
bestemmelse, som således er blevet mere fuldstændig for så vidt angår
forsigtighedsforpligtelserne med hensyn til opfølgning på transaktioner. For så vidt
angårdelegationer logikken bag ændringsforslag 27 delvis medtaget i det ændrede
forslag og den fælles holdning, dog skal de kompetente myndigheder ikke mere på
ensartet vis godkende hvert eneste delegationsmandat. Mere generelt redegøres der
også samlet i det følgende for de regler, der er indeholdt i artikel 5g.

Et sjette ændringsforslag (28) vedrørte et punkt i den administrative
anmeldelsesprocedureover for værtslandet, som er en forudsætning for, at
administrationsselskabet kan etablere en filial i denne medlemsstat (artikel 6a, stk.
4). Europa-Parlamentets præcisering er medtaget i fuld udstrækning i det ændrede
forslag og i den fælles holdning.

Endelig er andre ændringsforslag (29, 30 og 32) vedrørendeinvestoroplysning
accepteret af Kommissionen. De pågældende bestemmelser er indføjet i artikel 28
(for det fuldstændige prospekt) og i bilag I (skema for det forenklede prospekt) - se
tabellen i bilaget.

3.2.2.2 Ændringsforslag, der ikke har kunnet accepteres som sådan af Kommissionen:

Ved førstebehandlingen blev tre ændringsforslag (35, 26 og 31) erklæret uacceptable
som sådan for Kommissionen, som så bort fra disse ved udarbejdelsen af det
ændrede forslag, ligesom de heller ikke indgår i den fælles holdning.

Det første ændringsforslag (35) vedrørende artikel 5a, stk. 3, blev fuldstændigt
forkastet af såvel Kommissionen som Rådet, idet forslaget til direktiv ikke sigter på
at gennemføre en maksimal harmonisering af betingelserne og procedurerne for
godkendelse i medlemsstaterne.
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Det andet ændringsforslag (26) vedrørende artikel 5f, stk. 2, gav berørte
medlemsstater skønsbeføjelse til eventuelt at give de pågældende
administrationsselskaber mulighed for, om end underlagt visse regler, af fravige de
krav og forbud, der er fastlagt i samme bestemmelse. Kommissionen fandt denne
mulighed for fravigelse uhensigtsmæssig og medtog den således ikke i det ændrede
forslag. Den fælles holdning antager samme synspunkt, dog således at de strenge
krav er slækket en smule ved fjernelsen af et af forbudene, tidligere i andet led,
hvorefter der ikke kunne ydes individuel porteføljeforvaltning over for depositaren.
Kommissionen finder, at ordlyden i den fælles holdning er acceptabel, på grundlag af
følgende betragtninger.

Det kom under forhandlingerne i Rådet frem, at spørgsmålet om modernisering af
bestemmelserne, som direkte vedrørerdepositaren, snarere fordrer en overordnet
tilgang uden sigte på de enkelte bestemmelser. Kommissionen vil udarbejde en
særlig rapport herom på Rådets foranledning9.

Et tredje ændringsforslag (31) blev forkastet, da det ikke syntes tilstrækkeligt
målrettet, dvs. at formålet i artikel 29, som omhandler dokumentation til investorer
eller deltagere i investeringsinstitutter, var at gennemføre reglerne for god
forretningsskik og investoroplysning om garantiordninger, henholdsvis fra artikel 11
og 12 i investeringsservicedirektivet (ISD10). Allerede Kommissionens oprindelige
forslag henviste imidlertid i artikel 5, stk. 4, til artikel 11 og 12 , stk. 1, i ISD11, for at
dække aktiviteter som individuel porteføljeforvaltning og accessoriske
tjenesteydelser, som administrationsselskabet eventuelt måtte yde (artikel 5, stk. 3, i
forslaget). Det pågældende ændringsforslag ville således lade også kollektiv
porteføljeforvaltning omfatte af henvisninger, der kun finder anvendelse på tilfælde,
hvor administrationsselskabet yder samme type tjenesteydelse som et
investeringsselskab. Der er således både i det ændrede forslag og i den fælles
holdning set bort fra dette ændringsforslag.

3.2.2.3 Ændringer foretaget af Kommissionen og Rådet uafhængigt af Europa-Parlamentets
ændringsforslag:

Først og fremmest har Kommissionen foretaget en række punktvise ændringer i sit
ændrede forslag. De blev siden hen mere eller mindre fuldstændigt medtaget og
suppleret i den fælles holdning, som endvidere fastlægger nye frister for direktivets
gennemførelse (artikel 2 og 3 i den endelige ordlyd).

Blandt disse ændringer findes en ny rækkefølge i definitionerne i artikel 1a (se tabel i
bilaget). Med udgangspunkt i samme bestræbelse på tydeliggørelse er der også
foretaget præciseringer i artikel 5 (adgang til at optage virksomhed som
administrationsselskab), stk. 2 (aktiviteter, der indgår i kollektiv
porteføljeforvaltning), og stk. 3 (eventuelle yderligere aktiviteter som individuel

9 "Rådet opfordrer Kommissionen til inden et år efter dette direktivs ikrafttræden at aflægge rapport om
reglerne for depositarer i henhold til direktiv 85/611/EØF og om behovet for at ændre disse regler,
eventuelt ledsaget af et forslag til revision", erklæring til optagelse i Rådets mødeprotokol, midlertidig
reference: Rådsdokument 9006/01 ADD 1.

10 Rådets direktiv 93/22/EØF af 10. maj 1993 om investeringsservice i forbindelse med værdipapirer, EFT
L 141 af 11.06.1993, s. 127. Direktiv senest ændret ved direktiv 2000/64/EF (EFT L 290 af 17.01.2000,
s. 27).

11 Henvisningen til denne sidstnævnte artikel i ISD blev siden hen erstattet af en mere aktuel bestemmelse,
se tabel i bilaget.
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forvaltning og accessoriske ydelser). Andre mindre ændringer er opstillet i tabellen i
bilaget. Samlet mener Kommissionen, at de foretagne ændringer overordnet bidrager
til en forbedring af ordlyden i forslaget til direktiv.

Der redegøres i det følgende for de væsentlige ændringer.

3.2.2.4 Kriterier for administrationsselskabers adgang til og ret til fortsat at udøve
virksomhed: navnlig krav til egenkapital (artikel 5 a)

I det ændrede forslag og i den fælles holdning er i al væsentlighed medtaget logikken
bag Europa-Parlamentets ændringsforslag 41/Rev, nemlig forhøjelsen af
startkapitalen for administrationsselskaber, som først i det oprindelige forslag var
fastsat til 50 000 EUR (svarende til det laveste niveau for startkapital for
investeringsselskaber i henhold til direktiv 93/6/EØF12 om kapitalgrundlag),
kapitalgrundlagets tilpasning i forhold til mængden af de forvaltede midler og det
loft for kapitalgrundlagskravet, der følger heraf. Der er dog også indført en række
nye elementer.

I det ændrede forslag fastholdes en klar skelnen mellem kollektiv og individuel
porteføljeforvaltning, og der tages så vidt muligt udgangspunkt i de referencer, der er
fastlagt i direktivet om kapitalgrundlag for at sikre ligebehandling mellem
investeringsselskaberne (der som primær funktion har individuel
porteføljeforvaltning). Kravet til mindstekapital er således sideløbende hævet til
125 000 EUR for hver af aktivitetsområderne, såvel kollektiv porteføljeforvaltning
(primær aktivitet for administrationsselskaberne) og individuel porteføljeforvaltning
(med mulighed for et mindre beløb i visse tilfælde).

For så vidt angår kollektiv porteføljeforvaltning var formålet med et kapitalkrav i
forhold til mængden af de forvaltede aktiver delvis at ledsage den betydelige
udvidelse af de omfattede investeringer, herunder afledte instrumenter, i det
sideløbende ændrede forslag til direktiv13 med hensyn til investeringsinstitutters
investeringer. Kapitalkravet er baseret på en meget lav multiplikator for aktivernes
værdi og sigter på ingen måde på at udgøre et "minimumssikkerhedsnet" for
investorernes beskyttelse, som er illusorisk de forvaltede aktivers mængde og former
taget i betragtning. Investorer i investeringsinstitutterne bærer selv markeds- og
kreditrisikoen, som direkte overføres på investeringsinstituttets porteføljeværdi og
dermed på deres andele af investeringsfonde eller deres aktier i
investeringsselskaber. Derimod bør administrationsselskabet bære den operationelle
risiko ved forvaltningen af investeringsinstitutter og andre former for kollektive
investeringsorganer, da dette omfatter dækning af f.eks. omkostningerne ved
menneskelige fejl eller edb-fejl i behandlingen af transaktioner eller beregningen af
afslutningsværdier, tvister med modparter, intern svig osv. Der er derfor behov for et
minimum af egenkapital som "stødpude".

Den fælles holdning er formuleret ud fra samme synspunkt. Den fælles holdning
adskiller sig dog med hensyn til referenceværdierne, idet det yderligere krav til
egenkapital først gælder over en tærskel på 250 mio. EUR under anvendelse af en
multiplikator på 0,02% på værdien af de pågældende porteføljer. Disse er meget

12 EFT C 141 af 11.06.1993, s. 1. Direktiv senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
98/33/EF (EFT L 204 af 27.01.1998, s. 29).

13 KOM(1998) 449 endelig, EFT C 280 af 09.09.1998, s. 6.
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præcist defineret som investeringsinstitutter og andre institutter for kollektiv
investering, som administrationsselskabet har det juridiske ansvar for, uden at
forglemme ånden bag artikel 5g, stk. 2, som erindrer om, at dette juridiske ansvar
ikke kan delegeres. Med andre ord medtages de aktiver, hvis forvaltning er blevet
overdraget, og omvendt medtages overdragelsesmandater ikke. Kommissionen finder
denne præcisering meget hensigtsmæssig.

Endvidere indfører den fælles holdning en supplerende faktor i
kapitalkravsstrukturen, idet administrationsselskabet får mulighed for udtrykkeligt at
overdrage en garantvirksomhed (et kreditinstitut eller et forsikringsselskab) ansvaret
for at dække en del af den operationelle risiko ved den kollektive
porteføljeforvaltning. Til gengæld for denne garanti kan nettokravet til yderligere
egenkapital for administrationsselskabet nedsættes indtil halvdelen af det nominelle
beløb. Denne bestemmelse skal kombineres med foregående afsnit, som fastsætter
mindstetærsklen for egenkapitalen til det beløb, der er fastsat i bilag IV i direktivet
om kapitalgrundlag (et fjerdedel af de årlige generalomkostninger).

Samlet synes strukturen i den fælles holdnings bestemmelser således mere kompleks,
og indeholder også et element (den delvise garanti), som aldrig førhen har været
anvendt i bestemmelser om de øvrige finansieringsinstitutter. Dette nye element bør
testes over tid, hvorfor teksten til artikel 5a præciserer, at Kommissionen forelægger
Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om det således fastlagte kapitalkrav.
Bestemmelsen ledsages af en bestemmelse om forslag til revision.

Blandt de øvrige ændringer af artikel 5a har den fælles holdning suppleret kravet til
ledelsesmedlemmernes omdømme og kvalifikationer ved at indføre princippet om
øjeblikkelig underretning af myndigheder i tilfælde af udskiftning.

3.2.2.5 Regler for administrationsselskabers udøvelse af virksomhed (artikel 5f, 5g og den
nye artikel 5h)

For så vidt angårtilsynsreglerne (artikel 5f) for administrationsselskabernes
kollektive forvaltning, er ændringerne som følge af Europa-Parlamentets
ændringsforslag 25 allerede omtalt, nemlig styrkelsen af principperne om intern
kontrol. Yderligere er der tilføjet et helt nyt punkt, litra b), i den fælles holdning om
forebyggelse af interessekonflikter.
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Artikel 5g om delegationsreglerhar også nydt godt af de forbedringer, der følger
med ændringsforslag 27 i det ændrede forslag (med en anden ordlyd). De således
stadfæstede grundprincipper forbliver, at en delegering, som de kompetente
myndigheder er blevet behørigt underrettet om, navnlig ikke bør hindre udøvelsen af
tilsyn, fratage administrationsselskabets ledelsesmedlemmers evne til at kontrollere
eller tilbagekalde mandatet, eller foranledige interessekonflikter. Også med den
fælles holdning indføres en række ændringer, som dog også er i overensstemmelse
med disse principper. En af de største ændringer er, at teksten kort præciserer, at
"den kompetente myndighed skal underrettes på en passende måde", idet det
overlades til denne at fastlægge de nærmere bestemmelser herfor. Denne formulering
synes mere fleksibel end formuleringen i det ændrede forslag. Kommissionen finder,
at denne formulering af artiklen er tilfredsstillende og fuldstændig, herunder også
den bestemmelse, der er tilføjet i stk. 2, i den fælles holdning, - som faktisk
sammenskriver de fleste af de forudgående punkter, fordi den præciserer, at
"administrationsselskabet ikke kan delegere så mange af sine opgaver, at det blot
fungerer som et postkasseselskab". Dette billede afspejler faktisk en lignende
bestemmelse i betragtning 12, som forbyder "tomme enheder".

Indførelsen af regler for god forretningsskik (ny artikel 5h) for kollektiv
porteføljeforvaltning er en markant og hensigtsmæssig nyskabelse i den fælles
holdning, og ligesom tilsynsreglerne for kollektiv porteføljeforvaltning fastlægges
sådanne af hjemlandet, hvor administrationsselskabet har sit vedtægtsmæssige
hjemsted. De således fastlagte principper, inspireret af investeringsservicedirektivet,
vil derfor styrke rammerne for udnyttelsen af det europæiske pas, som
administrationsselskabet får adgang til med dette direktiv, og altid under hjemlandets
ansvar.

3.2.2.6 Forpligtelser med hensyn til investeringsselskaber, navnlig selvforvaltende
investeringsselskaber (afdeling IV)

Afdeling IV blev ikke berørt af Europa-Parlamentets ændringsforslag og heller ikke
af det ændrede forslag, idet artiklerne specifikt vedrørende investeringsselskaber
bibeholdt den oprindelige formulering i direktiv 85/611/EØF. I artikel 12 i det
gældende direktiv er det således fastlagt, at navnlig investeringsselskabet "skal råde
over en tilstrækkelig stor indbetalt kapital til rent faktisk at kunne udøve sin
virksomhed og opfylde sine forpligtelser".

Denne logik, som også i denne henseende ligger til grund for formuleringen af den
fælles holdning, består i at sikre, at bestemmelserne for administrationsselskaber
finder tilsvarende anvendelse på selvforvaltende investeringsselskaber under
hensyntagen til førstnævnte særlige beskaffenhed, f.eks. vil et investeringsselskab
ikke kunne forvalte aktiver på tredjemands regning. På samme vis tillader et
investeringsselskabs variable kapital ikke, at logikken om yderligere egenkapital
anvendes som for administrationsselskabets vedkommende.

Artikel 13a begrænser sig således til at fastsætte en startkapital på 300 000 EUR som
kapitalkrav, idet de øvrige bestemmelser i artikel 5a ellers finder anvendelse så vidt
muligt. På lignende vis medtages i artikel 13b reglerne om overdragelse af visse af
det selvforvaltende investeringsselskabs funktioner samt reglerne for god
forretningsskik for investeringsselskabet fra henholdsvis artikel 5g og 5h. Med
hensyn til tilsynsregler ville en simpel henvisning til artikel 5f ikke være funktionel,
idet den interne organisation i et administrationsselskab adskiller sig meget fra
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samme i et investeringsselskab, selv hvis det er selvforvaltende. Derfor synes
artikel 13 også kortere, idet der kun er medtaget de bestemmelser, der faktisk kan
finde anvendelse.

Samlet godkender Kommissionen de ændringer, der er foretaget herom i den fælles
holdning, da de meget hensigtsmæssigt supplerer de eksisterende bestemmelser.

3.2.2.7 Visse bestemmelser om markedsføring og investoroplysning (artikel 28, 46 og 47
samt bilag I)

Opfølgningen på Europa-Parlamentets ændringsforslag 29 og 30 er allerede nævnt
ovenfor, og de har gjort det muligt at præcisere de oplysninger, der er omhandlet i
artikel 28 og i bilag I (indholdet i det forenklede prospekt) med henblik på
investorens risikovurdering. Artiklen omhandler endvidere specifikt det forenklede
prospekt (stk. 3). Det ændrede forslag tilføjer en væsentlig præcisering, som
stadfæster prospektets enhedskarakter og urørlighed (bortset fra oversættelsesbehov),
idet det forenklede prospekt er et udpræget markedsføringsværktøj og dermed udtryk
for Kommissionens bestræbelser for at nå til en maksimal harmonisering. Den fælles
holdning gentager den fulde ordlyd i Kommissionens formulering. Den fælles
holdning udbygger endvidere de oplysninger, der er opstillet i bilag I.

For så vidt angår formaliteterne forud for markedsføringen i en anden medlemsstat,
indføres der med den fælles holdning en punktvis ændring i artikel 46. I
Kommissionen oprindelige forslag var fristen for de pågældende medlemsstaters
myndigheders svar på en anmeldelse reduceret til en måned. Denne frist hæves i den
fælles holdning igen til to måneder (som i det gældende direktiv).

Endelig indeholder den fælles holdning mere kortfattede sprogbestemmelser for de
dokumenter, der udsendes i markedsføringslandet (artikel 47), samtidigt med at de
kompetente myndigheder i den enkelte medlemsstat opretholder deres
skønsbeføjelse.
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4. KONKLUSIONER

Kommissionen finder for det første, at den fælles holdning fastholder de væsentligste
elementer i Kommissionens forslag og i de af Europa-Parlamentets ændringsforslag,
som Kommissionen har accepteret og integreret i det ændrede forslag. For det andet
finder Kommissionen, at den fælles holdning indeholder nogle meget
hensigtsmæssige tilføjelser med hensyn til indførelse af regler for god
forretningsskik for administrationsselskabers kollektive porteføljeforvaltning
(artikel 5h) og de nye bestemmelser for investeringsselskaber, herunder navnlig de
selvforvaltende investeringsselskaber (artikel 13a til 13c). Samlet finder
Kommissionen, at ændringerne af det ændrede forslag (i form at tilføjelser og
udeladelser) som følge af den fælles holdning konsoliderer hele direktivets
opbygning. Kommissionen kan således anbefale Europa-Parlamentet at acceptere
nævnte fælles holdning.

Udfærdiget i Bruxelles, den .[...]

På Kommissionens vegne
Formand
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BILAG

Oversigtsbillede af ændringerne af Kommissionens oprindelige forslag: opfølgning på Europa-Parlamentets ændringsforslag og øvrige
ændringer foretaget af Kommissionen og Rådet

N.B. rubrikker uden relevans fremstår i gråt.
Betragtning i det

oprindelige forslag
eller artikel i direktiv
85/611/EØF ændret

ved forslaget

Emne Nummer på
Europa-

Parlamentets
ændringsforslag

Kommissionens
holdning ved

afstemning efter
førstebehandlingen

Integrering i det ændrede forslag
og øvrige ændringer

Rådets holdning til det ændrede
forslag

Integrering i teksten til den
fælles holdning

Betragtning 1 anvendelsesområde ajourføring af henvisningen til
seneste ændring af direktiv
85/611/EØF

teksten uændret Betragtning 1

æ.f.: Betragtning 2 behov for supplering af
direktiv 85/611/EØF

teksten uændret teksten uændret Betragtning 2

Betragtning 3 gensidig anerkendelse baseret
på en eneste godkendelse

teksten uændret tilføjelse af præcisering Betragtning 3

Betragtning 4 det generelle princip om
internt tilsyn i administra-
tionsselskabet

forbedret formulering ("intern
kontrol")

teksten uændret Betragtning 4

egenkapital, revisionsbestem-
melse

ny ændring Betragtning 5

æ.f.: Betragtning 5 gensidig anerkendelse og
hjemlandets beføjelser

teksten uændret teksten uændret Betragtning 6

Betragtning 6 anvendelsesområde for "det
europæiske pas"

tilføjelse af en præcisering (europæisk
pas for forvaltning af udelukkende
harmoniserede investeringsfonde)

Betragtning 7

Betragtning 7 direktivets betydning teksten uændret teksten udeladt
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Betragtning i det
oprindelige forslag

eller artikel i direktiv
85/611/EØF ændret

ved forslaget

Emne Nummer på
Europa-

Parlamentets
ændringsforslag

Kommissionens
holdning ved

afstemning efter
førstebehandlingen

Integrering i det ændrede forslag
og øvrige ændringer

Rådets holdning til det ændrede
forslag

Integrering i teksten til den
fælles holdning

Betragtning 8 godkendelse i hjemlandet og
forskriftsmæssig arbitrage

tilføjelse af krav om retlig
mulighed for markedsføring i
hjemlandet

teksten uændret Betragtning 8

æ.f.: Betragtning 9 mulighed for individuel porte-
føljeforvaltning og nærmere
bestemte accessoriske
tjenesteydelser

teksten uændret teksten uændret Betragtning 9

æ.f.: Betragtning 10 anvendelse af investerings-
servicedirektivet på udøvelse
af individuel portefølje-
forvaltning

teksten uændret teksten uændret Betragtning 10

Betragtning 11 mulighed for strengere regler
end direktivets i hjemlandet

teksten uændret tilføjelse af en præcisering (mulighed
for strengere regler for det fuldstæn-
dige prospekt og ikke for det forenk-
lede prospekt)

Betragtning 11

æ.f.: Betragtning 12 Overdragelsesregler: retlige
og tilsynsmæssige begræns-
ninger

teksten uændret teksten uændret Betragtning 12

krav til startkapital for selv-
forvaltende investerings-
selskaber

ny ændring Betragtning 13

direkte eller indirekte opfyl-
delse (investeringsselskaber,
selvforvaltende eller ej) af
overdragelsesreglerne (artikel
5g) og reglerne om god
forretningsskik (artikel 5h)

ny ændring Betragtning 14

æ.f.: Betragtning 13 forenklet prospekt teksten uændret teksten uændret Betragtning 15

Betragtning 14 minimumsharmonisering -
nærhedsprincip

teksten uændret tilføjelse af præcisering Betragtning 16
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Betragtning i det
oprindelige forslag

eller artikel i direktiv
85/611/EØF ændret

ved forslaget

Emne Nummer på
Europa-

Parlamentets
ændringsforslag

Kommissionens
holdning ved

afstemning efter
førstebehandlingen

Integrering i det ændrede forslag
og øvrige ændringer

Rådets holdning til det ændrede
forslag

Integrering i teksten til den
fælles holdning

Betragtning 15 eventuelt forslag om
indførelse af deltagergaranti-
ordninger

teksten udeladt

(Betragtning 15a)
(Europa-Parlamentet)

kodificering
22

Kan accepteres
med forbehold af
en ændret
formulering

Betragtning 15 teksten uændret Betragtning 17

Artikel 1a, stk. 2 definitioner: administrations-
selskab 23

Kan accepteres Artikel 1a, stk. 2 enklere formulering ("administration
af investeringsinstitutter")

Artikel 1a, stk. 2

Artikel 1a
(øvrige ændringer)

tilføjelse af definitioner: nr.
12, 13, 14 og 15.

definition nr. 12 ("koncern") definition udeladt (behandlet i første
forslag om investeringsinstitutter) og
tilføjelse af fire andre definitioner +
præcisering

Artikel 1a, stk. 12 til 15, +
præcisering i stk. 6

Artikel 4, stk. 3 krav til ledelsesmedlem-
mernes kvalifikationer

præcisering (i forhold til
investeringsinstituttype)

teksten gentaget (tilføjelse af
henvisning til den nye afdeling IV)

Artikel 4, stk. 3, suppleret ved
artikel 4, stk. 3a (se nedenfor)

Artikel 5, stk. 2 administrationsselskaber:
kollektiv porteføljeforvaltning

præciseringer tilføjelse af ny præcisering (tilsyn med
administrationsselskabet bør ligeledes
omfatte forvaltning af eventuelle ikke-
harmoniserede fonde)

Artikel 5, stk. 2

Artikel 5, stk. 3 administrationsselskab:
individuel porteføljefor-
valtning og accessoriske
ydelser

præcisering af accessoriske
tjenesteydelser

lettere ændring af teksten Artikel 5, stk. 3

Artikel 5, stk. 4 Henvisning til investerings-
servicedirektivets artikel om
de i artikel 5, stk. 3,
omhandlede tjenesteydelser

forbedring af teksten
(henvisningerne uændrede)

en henvisning udeladt (artikel 12,
stk. 1, i investeringsservicedirektivet:
investoroplysning om eventuel
garantiordning), da den er forældet (se
næste rubrik)

Artikel 5, stk. 4, og artikel 5h,
stk. 2, andet led (henvisning til
direktiv 97/9/EF, hvis artikel
10 omfatter spørgsmålet)
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Betragtning i det
oprindelige forslag

eller artikel i direktiv
85/611/EØF ændret

ved forslaget

Emne Nummer på
Europa-

Parlamentets
ændringsforslag

Kommissionens
holdning ved

afstemning efter
førstebehandlingen

Integrering i det ændrede forslag
og øvrige ændringer

Rådets holdning til det ændrede
forslag

Integrering i teksten til den
fælles holdning

Artikel 5, stk. 4a
(Europa-Parlamentet)

godkendelse i hjemlandet og
tilsynsarbitrage
(afspejler betragtning 8)

24
Kan accepteres
med forbehold af
en ændret
formulering

Artikel 5, stk. 5 (understregning
af kravet om retlig mulighed for
markedsføring i hjemlandet)

bestemmelse placeret som fælles for
investeringsinstitutter, for hvilke der
er udpeget et administrationsselskab,
og for selvforvaltende investerings-
selskaber

Artikel 4, stk. 3a ny

Artikel 5a, stk. 1 Betingelser for godkendelse
og navnlig kapitalkrav

41/rev. Kan accepteres
med forbehold af
en ændret
formulering

Artikel 5a, stk. 1 (kapitalkravets
tilpasning til mængden af
forvaltede aktiver)

teksten gentaget og ændret (ny tærskel
og procentvis tilpasning af kapital-
grundlag, definition af de forvaltede
porteføljer, henvisning til bilag IV til
direktiv 93/6/EØF selv for kollektiv
porteføljeforvaltning, garanti,
revisionsbestemmelse, anmeldelse af
ledelsesmedlemmernes navne)

Artikel 5a, stk. 1

Artikel 5a, stk. 3 afslag på ansøgning om
godkendelse 35

Kan ikke
accepteres

teksten uændret teksten uændret Artikel 5a, stk. 3

Artikel 5a, stk. 5 inddragelse af godkendelse teksten uændret lettere ændring af teksten i litra e)
("og/eller")

Artikel 5a, stk. 5

Artikel 5b godkendelsesbetingelser
(aktionærer, filialer og
datterselskaber)

teksten uændret lettere ændring af teksten (stk. 3):
tilføjelse af datterselskaber af
forsikringsselskaber

Artikel 5b

Artikel 5c forbindelser med tredjelande teksten uændret lettere ændring af teksten ("alle
vanskeligheder")

Artikel 5c

Artikel 5d opfyldelse af betingelserne
for udøvelse og ansvaret for
tilsyn

teksten uændret tilføjelse af præcisering, der afspejler
artikel 3, stk. 8, i direktiv 93/6/EØF
om tilpasning af kapitalkrav (ligebe-
handling mellem investeringssel-
skaber): afhjælpningsperiode

Artikel 5d
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Betragtning i det
oprindelige forslag

eller artikel i direktiv
85/611/EØF ændret

ved forslaget

Emne Nummer på
Europa-

Parlamentets
ændringsforslag

Kommissionens
holdning ved

afstemning efter
førstebehandlingen

Integrering i det ændrede forslag
og øvrige ændringer

Rådets holdning til det ændrede
forslag

Integrering i teksten til den
fælles holdning

æ.f.: Artikel 5e kvalificeret deltagelse teksten uændret teksten uændret Artikel 5e

Artikel 5f, stk. 1 tilsynsregler for kollektiv
porteføljeforvaltning 25

Kan accepteres
med forbehold af
en ændret formu-
lering

Artikel 5f, stk. 1 omformulering af første underafsnit +
præcisering i første led (suppleret) +
tilføjelse af andet led

Artikel 5f

Artikel 5f, stk. 2 regler for administrationssel-
skaber vedrørende individuel
porteføljeforvaltning

26
Kan ikke accep-
teres

ikke medtaget, i øvrigt tilføjelse
af præcisering i tredje led

udeladelse af andet led (forbud mod
individuel porteføljeforvaltning over
for depositar)

Artikel 5f

Artikel 5g, stk. 1 og 2 delegation: principper og
betingelser 27

Kan delvis accep-
teres med forbe-
hold af en ændret
formulering

Artikel 5g (omformulering af
stk. 1, suppleret, præcisering af
leddene i stk. 2, med tilføjelse af
andet led)

Omformulering og sammenstilling af
stk. 1 og 2 (tilføjelse af to led: under-
retning af de kompetente myndighe-
der, tilsyn med mandataren for
investeringsforvaltningen)

Artikel 5g, stk. 1

Artikel 5g, stk. 3 delegationsbegrænsninger:
ingen virkning for admini-
strationsselskabets og
depositarens ansvar

teksten uændret teksten suppleret (overdragelse fra en
"tom skal" er forbudt)

Artikel 5g, stk. 2

Artikel 5h rapport og eventuelt forslag
fra Kommissionen om
investorgarantiordninger

teksten udeladt udeladelsen bekræftet Artiklen omskrevet (se
nedenfor)

regler om god forretningsskik for
administrationsselskaber (generelle
principper)

Artikel 5h

æ.f.: artikel 6 Fri etablering og fri
udveksling af tjenesteydelser

teksten uændret teksten uændret Artikel 6
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Betragtning i det
oprindelige forslag

eller artikel i direktiv
85/611/EØF ændret

ved forslaget

Emne Nummer på
Europa-

Parlamentets
ændringsforslag

Kommissionens
holdning ved

afstemning efter
førstebehandlingen

Integrering i det ændrede forslag
og øvrige ændringer

Rådets holdning til det ændrede
forslag

Integrering i teksten til den
fælles holdning

Artikel 6a
(bortset fra stk. 4)

anmeldelse og formaliteter
ved etablering af filial i et
værtsland

ændringer:
- stk. 2: oplysninger, der skal
tilvejebringes (liste over
investeringsinstitutter),
for hvert investeringsinstitut, hvis
andele markedsføres i
værtslandet

ændringer:
- stk. 2: udeladelse af listen over
investeringsinstitutter, der markeds-
føres af filialen

Artikel 6a

Artikel 6a, stk. 4 frist/indhold for svaret fra
værtslandets kompetente
myndigheder

28
Kan accepteres Artikel 6a, stk. 4 (tilføjelse af en

præcisering)
teksten uændret Artikel 6a, stk. 4

Artikel 6b anmeldelse og formaliteter
ved fri udveksling af
tjenesteydelser

ændringer:
- stk. 1: oplysninger, der skal
tilvejebringes
- stk. 2: udeladelse af erklæringen
om hver enkelt fond
- stk. 3: mulighed for øjeblikkelig
udøvelse af virksomhed efter
meddelelse til hjemlandets
myndigheder , præcisering af de
omhandlede tjenesteydelser

teksten uændret
(bortset fra henvisning til stk. 3 i
stedet for til stk. 2, i stk. 4:
værtslandets myndigheders rolle i
udvekslingen af oplysninger)

Artikel 6b

æ.f.: artikel 6c Værtslandets myndigheders
rolle med hensyn til
administrationsselskaber, der
etablerer filialer på dets
område, eller udøver fri
udveksling af tjenesteydelser
der

teksten uændret teksten uændret Artikel 6c



18

Betragtning i det
oprindelige forslag

eller artikel i direktiv
85/611/EØF ændret

ved forslaget

Emne Nummer på
Europa-

Parlamentets
ændringsforslag

Kommissionens
holdning ved

afstemning efter
førstebehandlingen

Integrering i det ændrede forslag
og øvrige ændringer

Rådets holdning til det ændrede
forslag

Integrering i teksten til den
fælles holdning

Artikel 12 Investeringsselskaber:
betingelser for at påbegynde
virksomhed

teksten uændret teksten omformuleret, udeladelse af
bestemmelsen om kapital (emnet
behandles i den nye artikel 13a)

Ny overskrift for afdeling IV
og oprettelse af en særlig
afdeling IVa vedrørende
depositaren for investerings-
selskaber, oprettelse af afsnitA
(artikel 12 til 13a) og afsnit B
(artikel 13b og 13c)

æ.f.: artikel 13 Investeringsselskabers
virksomhed (artikel 1, stk. 2)

teksten uændret teksten uændret Artikel 13

godkendelse af selvforval-
tende investeringsselskaber

specifik mindstekapital og andre
betingelser for accept eller afslag på
godkendelse

Artikel 13a

Investeringsselskabers
udøvelse af virksomhed
generelt og forvaltningsregler
for selvforvaltende
investeringsselskaber

anvendelse på selvforvaltende
investeringsselskaber af overdragel-
sesreglerne og reglerne for god
forretningsskik for administrations-
selskaber, begrænsning af alle
investeringsselskabers virksomhed til
udelukkende administration af egen
portefølje

Artikel 13b

tilsynsregler for selvfor-
valtende investerings-
selskaber

Generelle principper for tilsyns-
reglerne vedrørende selvforvaltende
investeringsselskaber (visse
bestemmelser i artikel 5f finder
tilsvarende anvendelse)

Artikel 13c

æ.f.: Artikel 27, stk. 1 investeringsinstitutternes
offentliggørelse af
dokumenter

teksten uændret teksten uændret Artikel 27, stk. 1
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Betragtning i det
oprindelige forslag

eller artikel i direktiv
85/611/EØF ændret

ved forslaget

Emne Nummer på
Europa-

Parlamentets
ændringsforslag

Kommissionens
holdning ved

afstemning efter
førstebehandlingen

Integrering i det ændrede forslag
og øvrige ændringer

Rådets holdning til det ændrede
forslag

Integrering i teksten til den
fælles holdning

Artikel 28, stk. 1 prospektet: nødvendige
oplysninger for investor i
vurderingen af den foreslåede
investering

29
Kan accepteres
med forbehold af
en ændret
formulering

Artikel 28, stk. 1 teksten uændret Artikel 28, stk. 1

beskrivelse af risikoprofilen i
såvel det fuldstændige som
det forenklede prospekt

30
Kan accepteres
med forbehold af
en ændret
formulering

Artikel 28, stk. 1, andet punktum,
for evalueringen af risikoprofilen
i det forenklede prospekt
henvises til analysen nedenfor
vedrørende bilag I

teksten uændret
(for det forenklede prospekt, i bilag I:
præcisering i formuleringen i leddet:
risikoprofil for hver
investeringsafdeling)

Artikel 28, stk. 1, andet
punktum

Artikel 28, stk. 3 forenklet prospekt præciseringer vedrørende det
forenklede prospekt (især et
maksimalt harmoniseret
markedsføringsværktøj)

teksten uændret Artikel 28, stk. 3

Artikel 29, stk. 2a
(Europa-Parlamentet)

analogisk anvendelse af
investeringsselskabernes
regler for god forretningsskik
og investorgarantiordningerne
(artikel 11 og 12 i
investeringsservicedirektivet)

31
Kan ikke
accepteres

Ikke medtaget Ikke medtaget

æ.f.: artikel 30 forpligtelse til at holde de
væsentligste dele af prospek-
tet ajour

teksten uændret teksten uændret Artikel 30

æ.f.: artikel 32 forpligtelse til at forelægge de
kompetente myndigheder
samtlige dokumenter, ajour-
ført

teksten uændret teksten uændret Artikel 32
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Betragtning i det
oprindelige forslag

eller artikel i direktiv
85/611/EØF ændret

ved forslaget

Emne Nummer på
Europa-

Parlamentets
ændringsforslag

Kommissionens
holdning ved

afstemning efter
førstebehandlingen

Integrering i det ændrede forslag
og øvrige ændringer

Rådets holdning til det ændrede
forslag

Integrering i teksten til den
fælles holdning

æ.f.: artikel 33 De pågældende dokumenters
tilvejebringelse for offentlig-
heden

teksten uændret teksten uændret Artikel 33

æ.f.: artikel 35 annoncering og henvisning til
prospekterne

teksten uændret teksten uændret Artikel 35

Artikel 46 anmeldelse: krav til
dokumenter og frister
(for investeringsselskaber)

Udvidelse af bestemmelsen til
samtlige investeringsinstitutter
(derfor nævnes administrations-
selskabets rolle for så vidt angår
de investeringsinstitutter, det
administrerer)

lettere omformulering (og svarfristen
for medlemsstaternes myndigheder
hæves til to måneder)

Artikel 46

Artikel 47 regler for oplysning af
offentligheden (dokumenter,
sprogversioner, osv.), som
skal opfyldes i en anden
medlemsstat

teksten uændret forenkling af sprogbestemmelsen
(værtslandets kompetente myndig-
heders rolle), udeladelse af "eventuelt
andre betingelser fastsat af de
kompetente myndigheder"

Artikel 47

æ.f.: Artikel 52a informationsudveksling og
samarbejde mellem hjemlan-
dets og værtslandets/landenes
myndigheder vedrørende
bestemmelserne i artikel 6c

teksten uændret teksten uændret Artikel 52a

æ.f.: Artikel 52b kontrol på stedet af
oplysningerne i artikel 52a:
samarbejde mellem værts-
landets og hjemlandets
kompetente myndigheder

teksten uændret teksten uændret Artikel 52b
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Betragtning i det
oprindelige forslag

eller artikel i direktiv
85/611/EØF ændret

ved forslaget

Emne Nummer på
Europa-

Parlamentets
ændringsforslag

Kommissionens
holdning ved

afstemning efter
førstebehandlingen

Integrering i det ændrede forslag
og øvrige ændringer

Rådets holdning til det ændrede
forslag

Integrering i teksten til den
fælles holdning

Artikel 1, nr. 15, i
forslaget
(skema A i bilaget til
det gældende
direktiv)

Tilføjelse af rubrikker
(navnlig tilføjelse af to nye
punkter)
til skemaet for det fuldstæn-
dige prospekt

teksten uændret tilføjelse af en præcisering af det nye
underpunkt 5.1 i bilaget (oplysninger
om hidtidig indtjening kan medtages
eller vedhæftes prospektet)

Artikel 1, nr. 19, stk. 3, i
forslaget

Artikel 2 til 5 i
forslaget til direktiv

Overgangsbestemmelser og
afsluttende bestemmelser

teksten uændret nye frister for gennemførelse Artikel 2 og 3

Bilag I (det
forenklede prospekts
indhold) rubrik 2

Investeringsoplysninger
32

Kan accepteres tilføjelse af en kort evaluering af
fondens risikoprofil i tredje led
(investeringsinstituttets
investeringsstrategi), med
henvisning til dokumenterne
omhandlet i artikel 24a i det
ændrede direktiv 85/611/EØF

tilføjelse af en præcisering (advarsel
mod at drage slutninger på baggrund
af investeringsinstituttets hidtidige
indtjening)

andet led

Bilag I (det
forenklede prospekts
indhold)

Investeringsinstitutter (egtl.
investeringsselskaber) i form
af investeringsafdelinger:
rubrikken Investeringsoplys-
ninger (se også Kommercielle
oplysninger)

ændring af rubrik og mere generisk
betegnelse ("investeringsinstitutter")

Kort præsentation af
investeringsinstituttet
(se også Kommercielle
oplysninger)

Bilag I (det
forenklede prospekts
indhold)

Supplerende oplysninger tilføjelser (den kompetente
myndighed nævnes samt datoen for
prospektets offentliggørelse)

Bilag II (Opgaver i
forbindelse med
kollektiv
porteføljeforvaltning)

Investeringsvirksomhed
Markedsføring
Administration

udeladelse af listen over aktiviteter
under rubrikken "Markedsføring" og
rubrikken "Investeringsvirksomhed"
udskiftet med et af de tidligere under-
elementer: "Investeringsforvaltning"

Bilag II


