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ÆNDRINGSFORSLAG 

Retsudvalget opfordrer Økonomi- og Valutaudvalget, som er korresponderende udvalg, til at 

tage hensyn til følgende ændringsforslag: 

Ændringsforslag  1 

Forslag til direktiv 

Betragtning 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(2) De eksisterende tilsynsordninger i 

henhold til forordning (EU) nr. 575/2013 

og direktiv 2013/36/EU er i vid 

udstrækning baseret på successive 

iterationer af internationale 

reguleringsmæssige standarder, som 

Baselkomitéen for Banktilsyn har fastsat 

for store bankkoncerner, og løser kun 

delvist de specifikke problemer, der er 

forbundet med investeringsselskabers 

forskellige aktiviteter. De specifikke 

svagheder og risici, der er forbundet med 

investeringsselskaber, bør derfor behandles 

yderligere ved hjælp af passende og 

forholdsmæssige tilsynsmæssige ordninger 

på EU-plan. 

(2) De eksisterende tilsynsordninger i 

henhold til forordning (EU) nr. 575/2013 

og direktiv 2013/36/EU er i vid 

udstrækning baseret på successive 

iterationer af internationale 

reguleringsmæssige standarder, som 

Baselkomitéen for Banktilsyn har fastsat 

for store bankkoncerner, og løser kun 

delvist de specifikke problemer, der er 

forbundet med investeringsselskabers 

forskellige aktiviteter. De specifikke 

svagheder og risici, der er forbundet med 

investeringsselskaber, bør derfor behandles 

yderligere ved hjælp af effektive, passende 

og forholdsmæssige tilsynsmæssige 

ordninger på EU-plan, som bidrager til at 

skabe ensartede betingelser i hele EU og 

sikrer et effektivt tilsyn, samtidig med at 

overholdelsesomkostningerne holdes 

nede, og der sikres tilstrækkelig kapital 

for de fleste investeringsselskabers risici. 

 

Ændringsforslag  2 

Forslag til direktiv 

Betragtning 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(3) Et forsvarligt tilsyn bør sikre, at 

investeringsselskaber forvaltes på en 

velordnet måde og i kundernes bedste 

interesse. De bør tage hensyn til 

investeringsselskabers og deres kunders 

muligheder for at indgå i overdreven 

(3) Et forsvarligt tilsyn bør sikre, at 

investeringsselskaber forvaltes på en 

velordnet måde og i kundernes bedste 

interesse. De bør tage hensyn til 

investeringsselskabers og deres kunders 

muligheder for at indgå i overdreven 
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risikotagning og de forskellige 

risikograder, som investeringsselskaber 

påtager sig og indebærer. Et sådant tilsyn 

bør ligeledes sigte mod at forhindre 

unødvendige administrative byrder for 

investeringsselskaber. 

risikotagning og de forskellige 

risikograder, som investeringsselskaber 

påtager sig og indebærer. Et sådant tilsyn 

bør ligeledes sigte mod at forhindre 

uforholdsmæssige administrative byrder 

for investeringsselskaber. Samtidig bør 

disse krav gøre det muligt at finde en 

balance mellem at garantere sikkerheden 

og soliditeten af forskellige 

investeringsselskaber og undgå for store 

omkostninger, der kan underminere 

levedygtigheden af deres 

forretningsaktiviteter. 

 

Ændringsforslag  3 

Forslag til direktiv 

Betragtning 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(4) Mange af de krav, der udspringer af 

forordning (EU) nr. 575/2013 og direktiv 

2013/36/EU, er udformet med henblik på at 

tackle de fælles risici for kreditinstitutter. 

De eksisterende krav er således i vid 

udstrækning kalibreret til at bevare 

kreditinstitutters lånekapacitet gennem 

økonomiske konjunkturer og til at beskytte 

indskydere og skatteydere mod et potentielt 

sammenbrud og er ikke udformet til at tage 

højde for de forskellige risikoprofiler for 

investeringsselskaber. 

Investeringsselskaber har ikke store 

porteføljer af lån til privatkunder og 

erhvervskunder og modtager ikke indlån. 

Sandsynligheden for, at deres sammenbrud 

kan have skadelige virkninger for den 

overordnede finansielle stabilitet, er lavere 

end for kreditinstitutter. De risici, som 

investeringsselskaber står over for og selv 

udgør, er således væsentligt anderledes i 

forhold de risici, som kreditinstitutter står 

over for og selv udgør, og en sådan forskel 

bør afspejles tydeligt i Unionens 

tilsynsmæssige ramme. 

(4) Mange af de krav, der udspringer af 

forordning (EU) nr. 575/2013 og direktiv 

2013/36/EU, er udformet med henblik på at 

tackle de fælles risici for kreditinstitutter. 

De eksisterende krav er således i vid 

udstrækning kalibreret til at bevare 

kreditinstitutters lånekapacitet gennem 

økonomiske konjunkturer og til at beskytte 

indskydere og skatteydere mod et potentielt 

sammenbrud og er ikke udformet til at tage 

højde for de forskellige risikoprofiler for 

investeringsselskaber. 

Investeringsselskaber har ikke store 

porteføljer af lån til privatkunder og 

erhvervskunder og modtager ikke indlån. 

Sandsynligheden for, at deres sammenbrud 

kan have skadelige virkninger for den 

overordnede finansielle stabilitet, er lavere 

end for kreditinstitutter, men de udgør 

stadig en risiko, som skal håndteres 

gennem stærke retlige rammer. De risici, 

som investeringsselskaber står over for og 

selv udgør, er således væsentligt 

anderledes i forhold de risici, som 

kreditinstitutter står over for og selv udgør, 

og en sådan forskel bør afspejles tydeligt i 
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Unionens tilsynsmæssige ramme. 

 

Ændringsforslag  4 

Forslag til direktiv 

Betragtning 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(5) Forskelle med hensyn til 

anvendelsen af de eksisterende rammer 

mellem de forskellige medlemsstater 

risikerer at underminere de fælles 

spilleregler for investeringsselskaber i 

Unionen. Disse forskelle skyldes den 

samlede kompleksitet af anvendelsen af 

rammerne på forskellige 

investeringsselskaber på grundlag af de 

tjenester, de leverer, hvor nogle nationale 

myndigheder tilpasser eller strømliner 

denne anvendelse i national ret eller 

praksis. I betragtning af, at de eksisterende 

tilsynsmæssige rammer ikke tager hensyn 

til alle de risici, som visse typer 

investeringsselskaber står over for og selv 

udgør, er store kapitaltillæg blevet anvendt 

på visse investeringsselskaber i visse 

medlemsstater. Der bør fastsættes 

ensartede bestemmelser vedrørende disse 

risici for at sikre et harmoniseret tilsyn med 

investeringsselskaber i hele Unionen. 

(5) Forskelle med hensyn til 

anvendelsen af de eksisterende rammer 

mellem de forskellige medlemsstater 

risikerer at underminere de fælles 

spilleregler for investeringsselskaber i 

Unionen og hæmme investorernes adgang 

til nye muligheder og bedre metoder til 

forvaltning af deres risici. Disse forskelle 

skyldes den samlede kompleksitet af 

anvendelsen af rammerne på forskellige 

investeringsselskaber på grundlag af de 

tjenester, de leverer, hvor nogle nationale 

myndigheder tilpasser eller strømliner 

denne anvendelse i national ret eller 

praksis. I betragtning af, at de eksisterende 

tilsynsmæssige rammer ikke tager hensyn 

til alle de risici, som visse typer 

investeringsselskaber står over for og selv 

udgør, er store kapitaltillæg blevet anvendt 

på visse investeringsselskaber i visse 

medlemsstater. Der bør fastsættes 

ensartede bestemmelser vedrørende disse 

risici for at sikre et klart harmoniseret 

tilsyn med investeringsselskaber i hele 

Unionen. 

 

Ændringsforslag  5 

Forslag til direktiv 

Betragtning 7 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(7) Der kan være medlemsstater, hvor 

de myndigheder, som har ansvaret for 

tilsyn med investeringsselskaber, er 

forskellige fra de myndigheder, som har 

ansvaret for at føre tilsyn med 

(7) Der kan være medlemsstater, hvor 

de myndigheder, som har ansvaret for 

tilsyn med investeringsselskaber, er 

forskellige fra de myndigheder, som har 

ansvaret for at føre tilsyn med 
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markedsadfærden. Det er derfor 

nødvendigt at skabe en mekanisme for 

samarbejde og udveksling af oplysninger 

mellem disse myndigheder. 

markedsadfærden. Det er derfor 

nødvendigt at skabe en mekanisme for 

samarbejde og udveksling af oplysninger 

mellem disse myndigheder for i hele 

Unionen at sikre et harmoniseret tilsyn 

med investeringsselskaber, der fungerer 

hurtigt og effektivt. 

 

Ændringsforslag  6 

Forslag til direktiv 

Betragtning 9 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(9) Kravet til startkapitalens størrelse i 

et investeringsselskab bør baseres på de 

tjenesteydelser og aktiviteter, som nævnte 

investeringsselskab har tilladelse til at 

henholdsvis yde og udøve i henhold til 

direktiv 2004/39/EF. Medlemsstaternes 

mulighed for at reducere kravet til 

startkapitalens størrelse i specifikke 

situationer, jf. direktiv 2013/36/EU, på den 

ene side og situationen med uens 

gennemførelse af direktivet på den anden 

side har ført til en situation, hvor kravet til 

startkapitalens størrelse er forskelligt i 

Unionen. For at løse problemet vedrørende 

denne fragmentering bør kravet til 

startkapitalens størrelse harmoniseres. 

(9) Kravet til startkapitalens størrelse i 

et investeringsselskab bør baseres på de 

tjenesteydelser og aktiviteter, som nævnte 

investeringsselskab har tilladelse til at 

henholdsvis yde og udøve i henhold til 

direktiv 2004/39/EF. Medlemsstaternes 

mulighed for at reducere kravet til 

startkapitalens størrelse i specifikke 

situationer, jf. direktiv 2013/36/EU, på den 

ene side og situationen med uens 

gennemførelse af direktivet på den anden 

side har ført til en situation, hvor kravet til 

startkapitalens størrelse er forskelligt i 

Unionen. For at løse problemet vedrørende 

denne fragmentering bør kravet til 

startkapitalens størrelse således 

harmoniseres for alle 

investeringsselskaber i Unionen. 

 

Ændringsforslag  7 

Forslag til direktiv 

Betragtning 11 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(11) Et velfungerende indre marked 

forudsætter, at ansvaret for tilsyn med et 

investeringsselskabs finansielle soliditet, 

og navnlig dets solvens, ligger hos den 

kompetente myndighed i selskabets 

hjemland. For at opnå et effektivt tilsyn 

(11) Et velfungerende indre marked 

forudsætter, at ansvaret for tilsyn med et 

investeringsselskabs finansielle soliditet, 

og navnlig dets solvens, ligger hos den 

kompetente myndighed i selskabets 

hjemland. For at opnå et effektivt tilsyn 
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med investeringsselskaber også i andre 

medlemsstater, hvor de leverer 

tjenesteydelser eller har en filial, bør der 

sikres et tæt samarbejde med de 

kompetente myndigheder i disse 

medlemsstater. 

med investeringsselskaber også i andre 

medlemsstater, hvor de leverer 

tjenesteydelser eller har en filial, bør der 

sikres et tæt samarbejde og udveksling af 

oplysninger med de kompetente 

myndigheder i disse medlemsstater. 

 

Ændringsforslag  8 

Forslag til direktiv 

Betragtning 12 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(12) De kompetente myndigheder i 

værtslandene bør i enkelttilfælde kunne 

foretage kontrol på stedet, undersøge de 

aktiviteter, som filialer af 

investeringsselskaber udøver på deres 

område, og kræve oplysninger fra nævnte 

filialer om deres aktiviteter med henblik på 

information og tilsyn, og navnlig af hensyn 

til stabiliteten af det finansielle system. 

Tilsynsforanstaltninger for disse filialer bør 

dog fortsat være hjemlandets ansvar. 

(12) De kompetente myndigheder i 

værtslandene bør i enkelttilfælde kunne 

foretage kontrol på stedet, undersøge de 

aktiviteter, som filialer af 

investeringsselskaber udøver på deres 

område, og kræve oplysninger fra nævnte 

filialer om deres aktiviteter med henblik på 

information og tilsyn, og navnlig af hensyn 

til stabiliteten og sikkerheden af det 

finansielle system. Tilsynsforanstaltninger 

for disse filialer bør dog fortsat være 

hjemlandets ansvar. 

 

Ændringsforslag  9 

Forslag til direktiv 

Betragtning 16 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(16) For at sikre overholdelse af de 

forpligtelser, der følger af dette direktiv og 

[forordning (EU) ---/----[IFR], bør 

medlemsstaterne indføre administrative 

sanktioner og andre administrative 

foranstaltninger, som er effektive, står i 

rimeligt forhold til overtrædelsens grovhed 

og er afskrækkende. For at sikre, at de 

administrative sanktioner har en 

afskrækkende virkning, bør de 

offentliggøres, undtagen i visse 

velafgrænsede tilfælde. Kunder og 

investorer bør have adgang til oplysninger 

(16) For at sikre overholdelse af de 

forpligtelser, der følger af dette direktiv og 

[forordning (EU) ---/----[IFR], bør 

medlemsstaterne indføre administrative 

sanktioner og andre administrative 

foranstaltninger, som er effektive, står i 

rimeligt forhold til overtrædelsens grovhed 

og er afskrækkende. For at sikre, at de 

administrative sanktioner har en 

afskrækkende virkning, bør de 

offentliggøres. Kunder og investorer bør 

have adgang til oplysninger om 

administrative sanktioner og 
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om administrative sanktioner og 

foranstaltninger, som pålægges 

investeringsselskaber, for at give dem 

mulighed for at træffe kvalificerede 

beslutninger vedrørende deres 

investeringsmuligheder. 

foranstaltninger, som pålægges 

investeringsselskaber, for at give dem 

mulighed for at træffe kvalificerede 

beslutninger vedrørende deres 

investeringsmuligheder. 

 

Ændringsforslag  10 

Forslag til direktiv 

Betragtning 17 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(17) For at afdække overtrædelser af 

nationale bestemmelser, der gennemfører 

dette direktiv, og overtrædelser af 

[forordning (EU) ---/----[IFR] bør 

medlemsstaterne have de nødvendige 

undersøgelsesbeføjelser og fastlægge 

effektive mekanismer til indberetning af 

potentielle eller faktiske overtrædelser. 

(17) For at afdække overtrædelser af 

nationale bestemmelser, der gennemfører 

dette direktiv, og overtrædelser af 

[forordning (EU) ---/----[IFR] bør 

medlemsstaterne have de nødvendige 

undersøgelsesbeføjelser og fastlægge 

effektive og hurtige mekanismer til 

indberetning af potentielle eller faktiske 

overtrædelser. 

 

Ændringsforslag  11 

Forslag til direktiv 

Betragtning 18 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(18) Investeringsselskaber bør have en 

intern kapital, som i forhold til de risici, de 

er eller kan blive eksponeret for, er af en 

passende størrelse og kvalitet og er 

hensigtsmæssigt fordelt. De kompetente 

myndigheder bør sikre, at 

investeringsselskaber har strategier og 

processer, som er tilstrækkelige til, at de 

kan vurdere og opretholde en passende 

intern kapital. 

(18) Investeringsselskaber bør have en 

intern tilgængelig kapital, som i forhold til 

de risici, de er eller kan blive eksponeret 

for, er af en passende størrelse og kvalitet 

og er hensigtsmæssigt fordelt. De 

kompetente myndigheder bør sikre, at 

investeringsselskaber har strategier og 

processer, som er tilstrækkelige til, at de 

kan vurdere og opretholde en passende 

intern kapital. 

 

Ændringsforslag  12 

Forslag til direktiv 

Betragtning 20 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(20) For at tilpasse aflønningen til 

investeringsselskabets risikoprofil og sikre 

fælles spilleregler bør 

investeringsselskaber være underlagt klare 

principper om ordninger for 

virksomhedsledelse og regler om 

aflønning, som tager højde for forskellene 

mellem kreditinstitutter og 

investeringsselskaber. Nævnte regler bør 

dog ikke finde anvendelse på små og ikke 

indbyrdes forbundne investeringsselskaber, 

da bestemmelserne vedrørende aflønning 

og virksomhedsledelse under direktiv 

2014/65/EU er tilstrækkeligt omfattende 

for denne type af selskaber. 

(20) For at tilpasse aflønningen til 

investeringsselskabets risikoprofil og sikre 

fælles spilleregler bør 

investeringsselskaber være underlagt klare 

principper om ordninger for 

virksomhedsledelse og regler om 

aflønning, der er kønsneutrale, og som 

tager højde for forskellene mellem 

kreditinstitutter og investeringsselskaber. 

Nævnte regler bør dog ikke finde 

anvendelse på små og ikke indbyrdes 

forbundne investeringsselskaber, da 

bestemmelserne vedrørende aflønning og 

virksomhedsledelse under Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 

2014/65/EU1a er tilstrækkeligt omfattende 

for denne type af selskaber. 

 ______________ 

 1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder 

for finansielle instrumenter og om 

ændring af direktiv 2002/92/EF og 

direktiv 2011/61/EU (EUT L 173 af 

12.6.2014, s. 349). 

 

Ændringsforslag  13 

Forslag til direktiv 

Betragtning 24 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(24) Som reaktion på den stigende 

efterspørgsel fra borgerne efter 

skattemæssig gennemsigtighed og for at 

fremme investeringsselskabernes sociale 

ansvar er det passende at kræve, at 

investeringsselskaber offentliggør visse 

oplysninger, herunder oplysninger om 

fortjeneste, betalt skat og eventuelle 

offentlige tilskud, de har modtaget. 

(24) Som reaktion på den stigende 

efterspørgsel fra borgerne efter 

skattemæssig gennemsigtighed og for at 

fremme investeringsselskabernes sociale 

ansvar er det passende at kræve, at 

investeringsselskaber hvert år offentliggør 

visse oplysninger, herunder oplysninger 

om fortjeneste, betalt skat og eventuelle 

offentlige tilskud, de har modtaget. 

 

Ændringsforslag  14 
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Forslag til direktiv 

 Artikel 4 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medlemsstaterne udpeger en eller 

flere kompetente myndigheder, der 

varetager de i dette direktiv omhandlede 

funktioner og opgaver. Medlemsstaterne 

underretter Kommissionen og EBA om 

nævnte udpegning, og hvis der er tale om 

mere end en enkelt kompetent myndighed, 

om de enkelte kompetente myndigheders 

funktioner og opgaver. 

1. Medlemsstaterne udpeger en eller 

flere kompetente myndigheder, der 

varetager de i dette direktiv omhandlede 

funktioner og opgaver. Medlemsstaterne 

underretter Kommissionen, EBA og ESMA 

om nævnte udpegning, og hvis der er tale 

om mere end en enkelt kompetent 

myndighed, om de enkelte kompetente 

myndigheders funktioner og opgaver. 

 

Ændringsforslag  15 

Forslag til direktiv 

Artikel 6 – stk. 2 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) de kompetente myndigheder som 

parter i ESFS samarbejder i tillid og fuld 

gensidig respekt, navnlig når de sikrer et 

flow af relevante og pålidelige oplysninger 

mellem dem selv og de andre parter i ESFS 

a) de kompetente myndigheder som 

parter i ESFS samarbejder i tillid og fuld 

gensidig respekt, navnlig når de sikrer et 

flow af relevante, pålidelige og 

udtømmende oplysninger mellem dem selv 

og de andre parter i ESFS 

 

Ændringsforslag  16 

Forslag til direktiv 

Artikel 6 – stk. 2 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) de kompetente myndigheder træffer 

alle foranstaltninger for at overholde de 

retningslinjer og henstillinger, som EBA 

har udstedt i overensstemmelse med artikel 

16 i Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 1093/201038, og at 

reagere på de advarsler og henstillinger, 

som Det Europæiske Udvalg for 

Systemiske Risici (ESRB) har rettet i 

henhold til artikel 16 i Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EU) 

c) de kompetente myndigheder træffer 

alle foranstaltninger for at sikre 

overholdelse af de retningslinjer og 

henstillinger, som EBA har udstedt i 

overensstemmelse med artikel 16 i Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EU) 

nr. 1093/201038, og at reagere på de 

advarsler og henstillinger, som Det 

Europæiske Udvalg for Systemiske Risici 

(ESRB) har rettet i henhold til artikel 16 i 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
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nr. 1092/201039 (EU) nr. 1092/201039 

__________________ __________________ 

38Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. 

november 2010 om oprettelse af en 

europæisk tilsynsmyndighed (Den 

Europæiske Banktilsynsmyndighed), om 

ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og 

om ophævelse af Kommissionens afgørelse 

2009/78/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 

12). 

38 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. 

november 2010 om oprettelse af en 

europæisk tilsynsmyndighed (Den 

Europæiske Banktilsynsmyndighed), om 

ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og 

om ophævelse af Kommissionens afgørelse 

2009/78/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 

12). 

39Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 1092/2010 af 24. 

november 2010 om makrotilsyn på EU-

plan med det finansielle system og om 

oprettelse af et europæisk udvalg for 

systemiske risici (EUT L 331 af 

15.12.2010, s. 1). 

39 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 1092/2010 af 24. 

november 2010 om makrotilsyn på EU-

plan med det finansielle system og om 

oprettelse af et europæisk udvalg for 

systemiske risici (EUT L 331 af 

15.12.2010, s. 1). 

 

Ændringsforslag  17 

Forslag til direktiv 

Artikel 8 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Kommissionen opdaterer ved hjælp 

af gennemførelsesretsakter størrelsen af 

den i stk. 1-3 i denne artikel omhandlede 

startkapital under hensyn til udviklingen på 

det økonomiske og monetære område. 

Nævnte gennemførelsesretsakter vedtages 

efter undersøgelsesproceduren i artikel 

56, stk. 2. 

4. Kommissionen tillægges beføjelse 

til at vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 54 med 

henblik på at ajourføre størrelsen af den i 

stk. 1-3 i denne artikel omhandlede 

startkapital under hensyn til udviklingen på 

det økonomiske og monetære område.  

 

 

Ændringsforslag  18 

Forslag til direktiv 

Artikel 11 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. De kompetente myndigheder i 

hjemlandet meddeler straks de kompetente 

2. De kompetente myndigheder i 

hjemlandet meddeler straks de kompetente 
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myndigheder i værtslandet oplysninger og 

resultater vedrørende eventuelle problemer 

og risici, som et investeringsselskab 

indebærer i forhold til kundebeskyttelse 

eller det finansielle systems stabilitet i 

værtslandet, og som de har konstateret i 

forbindelse med deres tilsyn med et 

investeringsselskabs aktiviteter. 

myndigheder i værtslandet oplysninger og 

resultater vedrørende eventuelle problemer 

og risici, som et investeringsselskab 

indebærer i forhold til kundebeskyttelse 

eller det finansielle systems stabilitet eller 

sikkerhed i værtslandet, og som de har 

konstateret i forbindelse med deres tilsyn 

med et investeringsselskabs aktiviteter. 

 

 

Ændringsforslag  19 

Forslag til direktiv 

Artikel 11 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Hvis de kompetente myndigheder i 

værtslandet efter meddelelse af de 

oplysninger og resultater, der er omhandlet 

i stk. 2, er af den opfattelse, at de 

kompetente myndigheder i hjemlandet ikke 

har truffet de nødvendige foranstaltninger, 

der er omhandlet i stk. 3, kan de 

kompetente myndigheder i værtslandet 

efter at have underrettet de kompetente 

myndigheder i hjemlandet og EBA træffe 

relevante foranstaltninger for at beskytte de 

kunder, til hvilke der ydes tjenester, og det 

finansielle systems stabilitet. 

4. Hvis de kompetente myndigheder i 

værtslandet efter meddelelse af de 

oplysninger og resultater, der er omhandlet 

i stk. 2, er af den opfattelse, at de 

kompetente myndigheder i hjemlandet ikke 

har truffet de nødvendige foranstaltninger, 

der er omhandlet i stk. 3, kan de 

kompetente myndigheder i værtslandet 

efter straks at have underrettet de 

kompetente myndigheder i hjemlandet og 

EBA træffe relevante foranstaltninger for 

at beskytte de kunder, til hvilke der ydes 

tjenester, og det finansielle systems 

stabilitet og sikkerhed. 

 

Ændringsforslag  20 

Forslag til direktiv 

Artikel 11 – stk. 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. Hvis de kompetente myndigheder i 

hjemlandet er uenige i de foranstaltninger, 

som det kompetente myndigheder i 

værtslandet træffer, kan de indbringe sagen 

for EBA, som handler i overensstemmelse 

med proceduren i artikel 19 i forordning 

(EU) nr. 1093/2010. Når EBA handler i 

overensstemmelse med nævnte artikel, skal 

5. Hvis de kompetente myndigheder i 

hjemlandet er uenige i de foranstaltninger, 

som det kompetente myndigheder i 

værtslandet træffer, kan de indbringe sagen 

for EBA, som handler i overensstemmelse 

med proceduren i artikel 19 i forordning 

(EU) nr. 1093/2010. Når EBA handler i 

overensstemmelse med nævnte artikel, skal 
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den træffe afgørelse inden for en måned. den træffe afgørelse så hurtigt som muligt 

og senest efter en måned. 

 

Ændringsforslag  21 

Forslag til direktiv 

Artikel 11 – stk. 8 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

8. EBA forelægger senest [nine 

months from the date of entry into force of 

this Directive] Kommissionen de i stk. 6 og 

7 omhandlede udkast til tekniske 

standarder. 

8. EBA forelægger senest [six months 

from the date of entry into force of this 

Directive] Kommissionen de i stk. 6 og 7 

omhandlede udkast til tekniske standarder. 

 

Ændringsforslag  22 

Forslag til direktiv 

Artikel 12 – stk. 2 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

De kompetente myndigheder i værtslandet 

har med henblik på tilsyn, og hvis de finder 

det relevant af hensyn til stabiliteten af det 

finansielle system i værtslandet, beføjelse 

til i enkelttilfælde at foretage kontrol på 

stedet og undersøgelser af de aktiviteter, 

som filialer af investeringsselskaber udøver 

på deres område, og kræve oplysninger fra 

en filial om dens aktiviteter. 

De kompetente myndigheder i værtslandet 

har med henblik på tilsyn, og hvis de finder 

det relevant af hensyn til stabiliteten eller 

sikkerheden af det finansielle system i 

værtslandet, beføjelse til i enkelttilfælde at 

foretage kontrol på stedet og undersøgelser 

af de aktiviteter, som filialer af 

investeringsselskaber udøver på deres 

område, og kræve oplysninger fra en filial 

om dens aktiviteter. 

 

Ændringsforslag  23 

Forslag til direktiv 

Artikel 12 – stk. 2 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Forud for nævnte kontrol eller 

undersøgelser hører værtslandets 

kompetente myndigheder de kompetente 

myndigheder i hjemlandet. 

Forud for nævnte kontrol eller 

undersøgelser hører værtslandets 

kompetente myndigheder uden forsinkelse 

de kompetente myndigheder i hjemlandet. 
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Ændringsforslag  24 

Forslag til direktiv 

Artikel 12 – stk. 2 – afsnit 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Efter nævnte kontrol eller undersøgelser 

meddeler de kompetente myndigheder i 

værtslandet de kompetente myndigheder i 

hjemlandet de oplysninger, som er 

relevante for risikovurderingen af 

investeringsselskabet. 

Så hurtigt som muligt efter nævnte kontrol 

eller undersøgelser meddeler de 

kompetente myndigheder i værtslandet de 

kompetente myndigheder i hjemlandet de 

oplysninger, som er relevante for 

risikovurderingen af investeringsselskabet. 

 

Ændringsforslag  25 

Forslag til direktiv 

Artikel 13 – stk. 1 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Fortrolige oplysninger, som sådanne 

myndigheder og personer modtager i 

forbindelse med deres hverv, må kun 

videregives i summarisk eller samlet form, 

forudsat at de enkelte investeringsselskaber 

eller personer ikke kan identificeres, 

medmindre der er tale om tilfælde, der er 

omfattet af straffelovgivningen. 

Fortrolige oplysninger, som sådanne 

myndigheder og personer modtager i 

forbindelse med deres hverv, må 

videregives i summarisk eller samlet form, 

forudsat at de enkelte investeringsselskaber 

eller personer ikke kan identificeres, 

medmindre der er tale om tilfælde, der er 

omfattet af straffelovgivningen. 

 

Ændringsforslag  26 

Forslag til direktiv 

Artikel 13 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. De kompetente myndigheder kan 

udveksle fortrolige oplysninger med 

henblik på stk. 2, kan udtrykkeligt anføre, 

hvordan nævnte oplysninger skal 

behandles, og kan udtrykkeligt begrænse 

yderligere fremsendelse af nævnte 

oplysninger. 

4. De kompetente myndigheder kan 

udveksle fortrolige oplysninger med 

henblik på stk. 2 og kan udtrykkeligt 

anføre, hvordan nævnte oplysninger skal 

behandles. 

 



 

AD\1158692DA.docx 15/30 PE621.063v02-00 

 DA 

Ændringsforslag  27 

Forslag til direktiv 

Artikel 15 – stk. 1 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne fastsætter, at enhver 

person, der er bemyndiget i henhold 

direktiv 2006/43/EF40, og som i et 

investeringsselskab udfører de hverv, der 

er beskrevet i artikel 73 i direktiv 

2009/65/EF41 eller i artikel 34 i direktiv 

2013/34/EU, eller ethvert andet lovpligtigt 

hverv, har pligt til straks at foretage 

indberetning til de kompetente 

myndigheder om ethvert forhold eller 

enhver beslutning vedrørende nævnte 

investeringsselskab eller vedrørende en 

virksomhed, der har tætte forbindelser til 

dette investeringsselskab, som 

Medlemsstaterne fastsætter, at enhver 

person, der er bemyndiget i henhold 

direktiv 2006/43/EF40, og som i et 

investeringsselskab udfører de hverv, der 

er beskrevet i artikel 73 i direktiv 

2009/65/EF41 eller i artikel 34 i direktiv 

2013/34/EU, eller ethvert andet lovpligtigt 

hverv, har pligt til så hurtigt som muligt at 

foretage indberetning til de kompetente 

myndigheder om ethvert forhold eller 

enhver beslutning vedrørende nævnte 

investeringsselskab eller vedrørende en 

virksomhed, der har tætte forbindelser til 

dette investeringsselskab, som 

__________________ __________________ 

40Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2006/43/EF af 17. maj 2006 om lovpligtig 

revision af årsregnskaber og konsoliderede 

regnskaber, om ændring af Rådets direktiv 

78/660/EØF og 83/349/EØF og om 

ophævelse af Rådets direktiv 84/253/EØF 

(EUT L 157 af 9.6.2006, s. 87). 

40 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2006/43/EF af 17. maj 2006 om lovpligtig 

revision af årsregnskaber og konsoliderede 

regnskaber, om ændring af Rådets direktiv 

78/660/EØF og 83/349/EØF og om 

ophævelse af Rådets direktiv 84/253/EØF 

(EUT L 157 af 9.6.2006, s. 87). 

41Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2009/65/EF af 13. juli 2009 om 

samordning af love og administrative 

bestemmelser om visse institutter for 

kollektiv investering i værdipapirer 

(investeringsinstitutter) (EUT L 302 af 

17.11.2009, s. 32). 

41 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2009/65/EF af 13. juli 2009 om 

samordning af love og administrative 

bestemmelser om visse institutter for 

kollektiv investering i værdipapirer 

(investeringsinstitutter) (EUT L 302 af 

17.11.2009, s. 32). 

 

Ændringsforslag  28 

Forslag til direktiv 

Artikel 16 – stk. 2 – afsnit 1 – litra d 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

d) for juridiske personer, 

administrative økonomiske sanktioner på 

op til 10 % af selskabets samlede årlige 

d) for juridiske personer, 

administrative økonomiske sanktioner på 

op til 15 % af selskabets samlede årlige 
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nettoomsætning, herunder 

bruttoindkomsten bestående af 

renteindtægter og tilsvarende indtægter, 

indtægter fra aktier og andre værdipapirer 

med fast/variabelt afkast samt gebyrer og 

provisionsindtægter i det foregående 

forretningsår 

nettoomsætning, herunder 

bruttoindkomsten bestående af 

renteindtægter og tilsvarende indtægter, 

indtægter fra aktier og andre værdipapirer 

med fast/variabelt afkast samt gebyrer og 

provisionsindtægter i det foregående 

forretningsår 

 

Ændringsforslag  29 

Forslag til direktiv 

Artikel 17 – stk. 1 – litra b – nr. iv 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

iv) til at udspørge enhver anden 

person, der samtykker heri, med det 

formål at indsamle oplysninger om 

undersøgelsens genstand 

iv) til at udspørge enhver anden 

relevant person med det formål at 

indsamle oplysninger om undersøgelsens 

genstand 

 

Ændringsforslag  30 

Forslag til direktiv 

Artikel 18  

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 18 Artikel 18 

Offentliggørelse af administrative 

sanktioner og foranstaltninger 

Offentliggørelse af administrative 

sanktioner og foranstaltninger 

1. Medlemsstaterne sikrer, at de 

kompetente myndigheder på deres 

officielle websted uden ophold offentliggør 

alle de administrative sanktioner og 

foranstaltninger, der er pålagt i henhold til 

artikel 16, og som ikke er blevet appelleret 

eller ikke længere kan appelleres. Nævnte 

offentliggørelse skal omfatte oplysninger 

om typen og arten af overtrædelsen og 

identiteten af den fysiske eller juridiske 

person, som sanktionen pålægges, eller 

over for hvem foranstaltningen træffes. 

Oplysningerne offentliggøres først efter, at 

nævnte person er blevet underrettet om 

sanktionerne eller foranstaltningerne, og 

kun i det omfang, at offentliggørelsen er 

1. Medlemsstaterne sikrer, at de 

kompetente myndigheder på deres 

officielle websted uden ophold offentliggør 

alle de administrative sanktioner og 

foranstaltninger, der er pålagt i henhold til 

artikel 16, og som ikke er blevet appelleret 

eller ikke længere kan appelleres. Nævnte 

offentliggørelse skal omfatte oplysninger 

om typen og arten af overtrædelsen og 

identiteten af den fysiske eller juridiske 

person, som sanktionen pålægges, eller 

over for hvem foranstaltningen træffes. 

Oplysningerne offentliggøres først efter, at 

nævnte person er blevet underrettet om 

sanktionerne eller foranstaltningerne, og 

kun i det omfang, at offentliggørelsen er 



 

AD\1158692DA.docx 17/30 PE621.063v02-00 

 DA 

nødvendig og proportional. nødvendig og proportional. De kompetente 

myndigheder sikrer, at de samme 

oplysninger offentliggøres på det 

pågældende investeringsselskabs officielle 

websted. 

2. Når medlemsstater tillader 

offentliggørelse af administrative 

sanktioner eller foranstaltninger, der er 

pålagt i henhold til artikel 16, og som er 

blevet appelleret, skal de kompetente 

myndigheder også på deres officielle 

websted offentliggøre oplysninger om 

appelstatus og resultatet af appellen. 

2. Når medlemsstater tillader 

offentliggørelse af administrative 

sanktioner eller foranstaltninger, der er 

pålagt i henhold til artikel 16, og som er 

blevet appelleret, skal de kompetente 

myndigheder også på deres officielle 

websted offentliggøre oplysninger om 

appelstatus og resultatet af appellen. De 

kompetente myndigheder sikrer, at de 

samme oplysninger offentliggøres på det 

pågældende investeringsselskabs officielle 

websted. 

3. I følgende tilfælde offentliggør de 

kompetente myndigheder de administrative 

sanktioner eller foranstaltninger, som er 

pålagt i henhold til artikel 16, i 

anonymiseret form: 

3. I følgende tilfælde offentliggør de 

kompetente myndigheder de administrative 

sanktioner eller foranstaltninger, som er 

pålagt i henhold til artikel 16, i 

anonymiseret form: 

a) offentliggørelsen af personoplysninger, 

såfremt sanktionen er pålagt en fysisk 

person, anses for at være ikke-proportional 

a) offentliggørelsen af personoplysninger, 

såfremt sanktionen er pålagt en fysisk 

person, anses for at være ikke-proportional 

b) offentliggørelsen ville skade en 

igangværende strafferetlig efterforskning 

eller stabiliteten på de finansielle markeder 

b) offentliggørelsen ville skade en 

igangværende strafferetlig efterforskning 

eller stabiliteten på de finansielle markeder 

c) offentliggørelsen ville påføre 

investeringsselskaber eller fysiske personer 

uforholdsmæssig stor skade. 

c) offentliggørelsen ville påføre 

investeringsselskaber eller fysiske personer 

uforholdsmæssig stor skade. 

4.  De kompetente myndigheder sikrer, 

at oplysninger, der offentliggøres i henhold 

til denne artikel, forbliver på deres 

officielle websted i mindst fem år. 

Personoplysninger må kun beholdes på den 

kompetente myndigheds officielle websted, 

hvis det er tilladt i henhold til de gældende 

databeskyttelsesregler. 

4.  De kompetente myndigheder sikrer, 

at oplysninger, der offentliggøres i henhold 

til denne artikel, forbliver på deres 

officielle websted i mindst fem år. 

Personoplysninger må kun beholdes på den 

kompetente myndigheds officielle websted, 

hvis det er tilladt i henhold til de gældende 

databeskyttelsesregler. 

 

Ændringsforslag  31 

Forslag til direktiv 

Artikel 19 – stk. 1 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

De kompetente myndigheder underretter 

EBA om administrative sanktioner og 

foranstaltninger, der pålægges i henhold til 

artikel 16, om enhver appel vedrørende 

nævnte sanktioner og foranstaltninger og 

om resultaterne heraf. EBA driver en 

central database over administrative 

sanktioner og foranstaltninger, der 

indberettes til den, udelukkende med 

henblik på udveksling af oplysninger 

mellem kompetente myndigheder. Kun 

kompetente myndigheder skal have adgang 

til databasen, og den skal ajourføres 

regelmæssigt. 

De kompetente myndigheder underretter 

EBA om administrative sanktioner og 

foranstaltninger, der pålægges i henhold til 

artikel 16, om enhver appel vedrørende 

nævnte sanktioner og foranstaltninger og 

om resultaterne heraf. EBA driver en 

central database over administrative 

sanktioner og foranstaltninger, der 

indberettes til den, udelukkende med 

henblik på udveksling af oplysninger 

mellem kompetente myndigheder. 

Kompetente myndigheder og ESMA skal 

have adgang til databasen, og den skal 

ajourføres regelmæssigt, mindst hvert 

kvartal. 

 

Ændringsforslag  32 

Forslag til direktiv 

Artikel 23 – stk. 4 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne sikrer, at 

investeringsselskaber, som er omfattet af 

denne afdeling, gennemfører denne 

afdelings bestemmelser i de 

datterselskaber, der er 

finansieringsinstitutter som defineret i 

artikel 4, nr. 13), i [forordning (EU) ---/----

[IFR], herunder dem, som er etableret i 

tredjelande, medmindre 

modervirksomheden i Unionen over for de 

kompetente myndigheder kan godtgøre, at 

denne afdelings anvendelse er i strid med 

lovgivningen i det tredjeland, hvor nævnte 

datterselskaber er etableret. 

Medlemsstaterne sikrer, at 

investeringsselskaber, som er omfattet af 

denne afdeling, gennemfører denne 

afdelings bestemmelser i de 

datterselskaber, der er 

finansieringsinstitutter som defineret i 

artikel 4, nr. 13), i [forordning (EU) ---/----

[IFR], herunder dem, som er etableret i 

tredjelande, medmindre 

modervirksomheden i Unionen over for de 

kompetente myndigheder godtgør, at denne 

afdelings anvendelse er i strid med 

lovgivningen i det tredjeland, hvor nævnte 

datterselskaber er etableret. 

 

Ændringsforslag  33 

Forslag til direktiv 

Artikel 28 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 
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3. Medlemsstaterne sikrer, at 

investeringsselskaberne anvender de i stk. 

1 omhandlede principper på en måde, der 

svarer til deres størrelse og interne 

organisation og til arten, omfanget og 

kompleksiteten af deres aktiviteter. 

3. Medlemsstaterne sikrer, at 

investeringsselskaberne anvender de i 

stk. 1 omhandlede principper på en måde, 

der er forholdsmæssig og svarer til deres 

størrelse, interne organisation og til arten, 

omfanget og kompleksiteten af deres 

aktiviteter. 

 

Ændringsforslag  34 

Forslag til direktiv 

Artikel 29 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne sikrer, at når 

investeringsselskaber modtager 

ekstraordinær finansiel støtte fra det 

offentlige som defineret i artikel 2, stk. 1, 

nr. 28), i direktiv 2014/59/EU, finder 

følgende bestemmelser anvendelse: 

Medlemsstaterne sikrer, at når 

investeringsselskaber modtager 

ekstraordinær finansiel støtte fra det 

offentlige som defineret i artikel 2, stk. 1, 

nr. 28),, i direktiv 2014/59/EU, udbetaler 

de ingen variabel aflønning. 

a) variabel aflønning af alle 

medarbejderne begrænses til en del af 

nettoindkomsten, hvis variabel aflønning 

ville være uforenelig med opretholdelsen 

af et sundt kapitalgrundlag i et 

investeringsselskab og et rettidigt ophør af 

ekstraordinær finansiel støtte fra det 

offentlige 

 

b) investeringsselskaberne indfører 

grænser for aflønning af medlemmerne af 

investeringsselskabets ledelsesorgan 

 

c) investeringsselskaberne betaler 

kun variabel aflønning til medlemmerne 

af investeringsselskabets ledelsesorgan, 

når en sådan aflønning er godkendt af 

den kompetente myndighed. 

 

 

Ændringsforslag  35 

Forslag til direktiv 

Artikel 30 – stk. 1 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 
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a) hvis den variable aflønning er 

resultatafhængig, fastsættes den samlede 

variable aflønning på grundlag af en 

vurdering af den enkelte medarbejders og 

den pågældende afdelings resultater og 

investeringsselskabets samlede resultater 

a) hvis den variable aflønning er 

resultatafhængig, fastsættes den samlede 

variable aflønning på grundlag af en 

vurdering af den enkelte medarbejders 

resultater, uanset køn, og den pågældende 

afdelings resultater og 

investeringsselskabets samlede resultater 

 

Ændringsforslag  36 

Forslag til direktiv 

Artikel 30 – stk. 1 – litra j – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

j) mindst 50 % af den variable 

aflønning består af følgende instrumenter: 

j) mindst 60 % af den variable 

aflønning består af følgende instrumenter: 

 

Ændringsforslag  37 

Forslag til direktiv 

Artikel 30 – stk. 1 – litra j a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ja) uanset litra j), kan de kompetente 

nationale myndigheder, hvis et 

investeringsselskab ikke udsteder nogen 

af disse instrumenter, godkende 

anvendelsen af alternative ordninger, der 

opfylder samme formål 

 

Ændringsforslag  38 

Forslag til direktiv 

Artikel 30 – stk. 1 – litra k 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

k) mindst 40 % af den variable 

aflønning udskydes i mindst tre til fem år 

alt efter, hvad der er relevant, afhængigt af 

investeringsselskabets forretningsmæssige 

cyklus, forretningens art, de dermed 

forbundne risici og den pågældende 

medarbejders arbejdsopgaver, dog ikke 

k) mindst 50 % af den variable 

aflønning udskydes i mindst tre til fem år 

alt efter, hvad der er relevant, afhængigt af 

investeringsselskabets forretningsmæssige 

cyklus, forretningens art, de dermed 

forbundne risici og den pågældende 

medarbejders arbejdsopgaver, dog ikke 
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hvis den variable aflønning udgør et meget 

stort beløb, for i sådanne tilfælde skal 

mindst 60 % af den variable aflønning 

udskydes 

hvis den variable aflønning udgør et meget 

stort beløb, for i sådanne tilfælde skal 

mindst 70 % af den variable aflønning 

udskydes 

 

Ændringsforslag  39 

Forslag til direktiv 

Artikel 30 – stk. 1 – litra l – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

l) op til 100 % af den variable 

aflønning reduceres, hvis 

investeringsselskabets finansielle resultater 

har været beskedne eller negative, herunder 

gennem ordninger vedrørende fradrags- 

eller tilbagebetalingsprocedurer, der er 

omfattet af kriterier, som 

investeringsselskaberne har fastsat, og som 

navnlig vedrører situationer, hvor den 

pågældende medarbejder: 

l) 100 % af den variable aflønning 

reduceres, hvis investeringsselskabets 

finansielle resultater har været beskedne 

eller negative, herunder gennem ordninger 

vedrørende fradrags- eller 

tilbagebetalingsprocedurer, der er omfattet 

af kriterier, som investeringsselskaberne 

har fastsat, og som navnlig vedrører 

situationer, hvor den pågældende 

medarbejder: 

 

Ændringsforslag  40 

Forslag til direktiv 

Artikel 30 – stk. 4 – afsnit 1 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) et investeringsselskab, hvis 

aktivværdi i gennemsnit udgør 100 mio. 

EUR eller derunder i den fireårsperiode, 

der ligger umiddelbart forud for et givet 

regnskabsår 

a) et investeringsselskab, hvis 

aktivværdi i gennemsnit udgør 

50 mio. EUR eller derunder i den 

fireårsperiode, der ligger umiddelbart forud 

for et givet regnskabsår 

 

Ændringsforslag  41 

Forslag til direktiv 

Artikel 31 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medlemsstaterne sikrer, at de 

kompetente myndigheder har de 

nødvendige beføjelser til at sikre, at 

1. Medlemsstaterne sikrer, at de 

kompetente myndigheder har de 

nødvendige beføjelser til at sikre, at 
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investeringsselskaber, der anses for at 

være væsentlige i overensstemmelse med 

artikel 26, stk. 4, nedsætter et 

aflønningsudvalg. Aflønningsudvalget 

udøver kompetent og uafhængigt skøn i 

sager om aflønningspolitikker og -

praksisser samt incitamenter, der er indført 

med henblik på risikostyring samt 

forvaltning af kapital og likviditet. 

investeringsselskaber, der ikke opfylder 

kriterierne i artikel 30, stk. 4, første afsnit, 

litra a), nedsætter et aflønningsudvalg. 

Aflønningsudvalget udøver kompetent og 

uafhængigt skøn i sager om 

aflønningspolitikker og -praksisser samt 

incitamenter, der er indført med henblik på 

risikostyring samt forvaltning af kapital og 

likviditet. I en koncern kan 

aflønningsudvalget også være et 

aflønningsudvalg på koncernplan. 

Begrundelse 

Hensigten med dette ændringsforslag er at forenkle rammerne: Hvis dette ændringsforslag 

accepteres, er der kun én mulig underopdeling af klasse 2 (en tærskel for balancesum på 

100 mio. EUR). Desuden bør det begrænse de nationale myndigheders skønsmargen og 

derved garantere lige vilkår og retssikkerhed. 

Ændringsforslag  42 

Forslag til direktiv 

Artikel 31 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Medlemsstaterne sikrer, at de 

kompetente myndigheder har de 

nødvendige beføjelser til at sikre, at 

aflønningsudvalget forbereder afgørelser 

vedrørende aflønning, der skal træffes af 

ledelsesorganet, herunder afgørelser, der 

har konsekvenser for det pågældende 

investeringsselskabs risici og risikostyring. 

Formanden for og medlemmerne af 

aflønningsudvalget er medlemmer af 

ledelsesorganet, som ikke varetager 

ledelsesfunktioner i det pågældende 

investeringsselskab. Hvis arbejdstagernes 

repræsentation i ledelsesorganet er fastsat i 

national lovgivning, deltager en eller flere 

repræsentanter for arbejdstagerne i 

aflønningsudvalget. 

2. Medlemsstaterne sikrer, at de 

kompetente myndigheder har de 

nødvendige beføjelser til at sikre, at 

aflønningsudvalget forbereder afgørelser 

vedrørende aflønning, der skal træffes af 

ledelsesorganet, herunder afgørelser, der 

har konsekvenser for det pågældende 

investeringsselskabs risici og risikostyring. 

Formanden for og medlemmerne af 

aflønningsudvalget er medlemmer af 

ledelsesorganet, som ikke varetager 

ledelsesfunktioner i det pågældende 

investeringsselskab. Hvis arbejdstagernes 

repræsentation i ledelsesorganet er fastsat i 

national lovgivning, deltager en eller flere 

repræsentanter for arbejdstagerne i 

aflønningsudvalget. Investeringsselskaber 

skal sigte mod kønsbalance i deres 

aflønningsudvalg. 

 

Ændringsforslag  43 
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Forslag til direktiv 

Artikel 32 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medlemsstaterne sikrer, at de 

kompetente myndigheder indsamler 

oplysninger offentliggjort i 

overensstemmelse med artikel 51, litra c), 

d) og f), i [forordning (EU) ---/----[IFR] og 

anvender nævnte oplysninger til at 

benchmarke aflønningstendenser og -

praksisser. De kompetente myndigheder 

forelægger EBA disse oplysninger. 

1. Medlemsstaterne sikrer, at de 

kompetente myndigheder indsamler 

oplysninger offentliggjort i 

overensstemmelse med artikel 51, litra a, 

b), ba), c), d) og f), i [forordning (EU) ---/-

---[IFR] og anvender nævnte oplysninger 

til at benchmarke aflønningstendenser og -

praksisser. De kompetente myndigheder 

forelægger EBA og ESMA disse 

oplysninger. EBA skal offentliggøre en 

årsberetning om disse tendenser og 

praksisser. 

 

Ændringsforslag  44 

Forslag til direktiv 

Artikel 32 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. EBA udsteder, efter høring af 

ESMA, retningslinjer for anvendelsen af 

forsvarlige aflønningspolitikker. Disse 

retningslinjer tager som et minimum 

hensyn til de i artikel 28-31 omhandlede 

krav og de i Kommissionens henstilling 

2009/384/EF omhandlede principper for 

forsvarlige aflønningspolitikker43. 

3. EBA udsteder, efter høring af 

ESMA, retningslinjer for anvendelsen af 

forsvarlige og kønsneutrale 

aflønningspolitikker. Disse retningslinjer 

tager som et minimum hensyn til de i 

artikel 28-31 omhandlede krav og de i 

Kommissionens henstilling 2009/384/EF 

omhandlede principper for forsvarlige 

aflønningspolitikker43 . 

_________________ _________________ 

43Kommissionens henstilling 2009/384/EF 

af 30. april 2009 om aflønningspolitik i 

finanssektoren (EUT L 120 af 15.5.2009, s. 

22). 

43 Kommissionens henstilling 2009/384/EF 

af 30. april 2009 om aflønningspolitik i 

finanssektoren (EUT L 120 af 15.5.2009, 

s. 22). 

 

Ændringsforslag  45 

Forslag til direktiv 

Artikel 32 – stk. 4 



 

PE621.063v02-00 24/30 AD\1158692DA.docx 

DA 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Medlemsstaterne sikrer, at 

investeringsselskaber, efter anmodning, 

forelægger de kompetente myndigheder 

oplysninger om antallet af fysiske personer 

i hvert investeringsselskab, der aflønnes 

med 1 mio. EUR eller mere pr. 

regnskabsår, i lønrammer på 1 mio. EUR, 

herunder oplysninger om deres 

ansvarsområder, det pågældende 

forretningsområde og hovedelementerne 

løn, bonus, langsigtede gratialer og 

pensionsbidrag. De kompetente 

myndigheder sender disse oplysninger til 

EBA, som offentliggør dem i et fælles 

rapporteringsformat opdelt efter hjemland. 

EBA kan, efter høring af ESMA, 

udarbejde retningslinjer for at lette 

gennemførelsen af dette stykke og sikre 

ensartetheden af de indsamlede 

oplysninger. 

4. Medlemsstaterne sikrer, at 

investeringsselskaber, efter anmodning, 

forelægger de kompetente myndigheder 

oplysninger om antallet af fysiske personer 

i hvert investeringsselskab, der aflønnes 

med 500 000 EUR eller mere 

pr. regnskabsår, i lønrammer på 

500 000 EUR, herunder oplysninger om 

deres ansvarsområder, det pågældende 

forretningsområde og løn, bonus, 

langsigtede gratialer og pensionsbidrag. De 

kompetente myndigheder sender disse 

oplysninger til EBA, som offentliggør dem 

i et fælles rapporteringsformat opdelt efter 

hjemland/værtsland. EBA udarbejder, 

efter høring af ESMA, retningslinjer for at 

lette gennemførelsen af dette stykke og 

sikre ensartetheden af de indsamlede 

oplysninger. 

 

Ændringsforslag  46 

Forslag til direktiv 

Artikel 33 – stk. 1 – litra f a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 fa) den inklusive hensyntagen til risici 

relateret til miljømæssige, sociale og 

ledelsesmæssige forhold i 

investeringsselskabernes 

risikobegrænsende foranstaltninger. 

 

Ændringsforslag  47 

Forslag til direktiv 

Artikel 36 – stk. 2 – afsnit 1 – litra g 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

g) at stille krav om, at 

investeringsselskaberne begrænser 

variabel aflønning som en procentdel af 

g) at stille krav om, at 

investeringsselskaberne suspenderer 

variabel aflønning, når nævnte aflønning er 
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nettoindkomsten, når nævnte aflønning er 

uforenelig med opretholdelsen af et sundt 

kapitalgrundlag 

uforenelig med opretholdelsen af et sundt 

kapitalgrundlag 

 

Ændringsforslag  48 

Forslag til direktiv 

Artikel 36 – stk. 2 – afsnit 1 – litra l a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 la) at stille krav om, at 

investeringsselskaber reducerer 

sikkerhedsrisiciene i forbindelse med 

deres net- og informationssystemer for at 

sikre fortrolighed, integritet og 

tilgængelighed af processer og data. 

 

Ændringsforslag  49 

Forslag til direktiv 

Artikel 37 – stk. 1 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) investeringsselskabet er udsat for 

risici eller elementer af risici, som ikke er 

dækket eller ikke er tilstrækkeligt dækket 

af kapitalkravet i tredje del i [forordning 

(EU) ---/----[IFR] 

a) investeringsselskabet er udsat for 

risici eller elementer af risici, som ikke er 

dækket eller ikke er tilstrækkeligt dækket 

af kapitalkravet i tredje del i [forordning 

(EU) ---/----[IFR], navnlig under 

hensyntagen til risici i forbindelse med 

miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige 

forhold 

 

Ændringsforslag  50 

Forslag til direktiv 

Artikel 43 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Opstår der en nødsituation, herunder en 

situation som beskrevet i artikel 18 i 

forordning (EU) nr. 1093/2010 eller en 

negativ udvikling på markederne, som 

potentielt kan bringe markedslikviditeten 

Opstår der en nødsituation, herunder en 

situation som beskrevet i artikel 18 i 

forordning (EU) nr. 1093/2010 eller en 

negativ udvikling på markederne, som 

potentielt kan bringe markedslikviditeten 
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og stabiliteten i det finansielle system i fare 

i en af de medlemsstater, hvor enheder i en 

investeringsselskabskoncern er meddelt 

tilladelse, skal den koncerntilsynsførende, 

der er fastlagt i henhold til artikel 42, så 

hurtigt som praktisk muligt, med forbehold 

af kapitel 1, afdeling 2, i dette afsnit, 

underrette EBA, ESRB og eventuelle 

relevante kompetente myndigheder derom 

og meddele dem alle de oplysninger, der er 

nødvendige for, at de kan udføre deres 

opgaver. 

og stabiliteten eller sikkerheden i det 

finansielle system i fare i en af de 

medlemsstater, hvor enheder i en 

investeringsselskabskoncern er meddelt 

tilladelse, skal den koncerntilsynsførende, 

der er fastlagt i henhold til artikel 42, så 

hurtigt som praktisk muligt, med forbehold 

af kapitel 1, afdeling 2, i dette afsnit, 

underrette EBA, ESRB og eventuelle 

relevante kompetente myndigheder derom 

og meddele dem alle de oplysninger, der er 

nødvendige for, at de kan udføre deres 

opgaver. 

Ændringsforslag  51 

Forslag til direktiv 

Artikel 54 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 54 Artikel 54 

Udøvelse af de delegerede beføjelser Udøvelse af de delegerede beføjelser 

1.  Beføjelsen til at vedtage delegerede 

retsakter tillægges Kommissionen på de i 

denne artikel fastlagte betingelser. 

1.  Beføjelsen til at vedtage delegerede 

retsakter tillægges Kommissionen på de i 

denne artikel fastlagte betingelser. 

2. De beføjelser til at vedtage 

delegerede retsakter, der er omhandlet i 

artikel 3, stk. 2, artikel 27, stk. 3, og artikel 

33, stk. 6, tillægges Kommissionen for en 

ubegrænset periode fra den [date of entry 

into force of this Directive]. 

2. De beføjelser til at vedtage 

delegerede retsakter, der er omhandlet i 

artikel 3, stk. 2, artikel 8, stk. 4, artikel 27, 

stk. 3, og artikel 33, stk. 6, tillægges 

Kommissionen for periode på fem år fra 

den [date of entry into force of this 

Directive]. 

3. De beføjelser, der er omhandlet i 

artikel 3, stk. 2, artikel 27, stk. 3, og artikel 

33, stk. 6, kan til enhver tid tilbagekaldes 

af Europa-Parlamentet eller Rådet. En 

afgørelse om tilbagekaldelse bringer 

delegationen af de beføjelser, der er 

angivet i den pågældende afgørelse, til 

ophør. Den får virkning dagen efter 

offentliggørelsen af afgørelsen i Den 

Europæiske Unions Tidende eller på et 

senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 

Den berører ikke gyldigheden af 

delegerede retsakter, der allerede er i kraft. 

3. De beføjelser, der er omhandlet i 

artikel 3, stk. 2, artikel 8, stk. 4, artikel 27, 

stk. 3, og artikel 33, stk. 6, kan til enhver 

tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet 

eller Rådet. En afgørelse om 

tilbagekaldelse bringer delegationen af de 

beføjelser, der er angivet i den pågældende 

afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen 

efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den 

Europæiske Unions Tidende eller på et 

senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 

Den berører ikke gyldigheden af 

delegerede retsakter, der allerede er i kraft. 

4. Inden vedtagelsen af en delegeret 4. Inden vedtagelsen af en delegeret 
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retsakt hører Kommissionen eksperter, som 

er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i 

overensstemmelse med principperne i den 

interinstitutionelle aftale om bedre 

lovgivning af 13. april 2016.  

retsakt hører Kommissionen eksperter, som 

er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i 

overensstemmelse med principperne i den 

interinstitutionelle aftale om bedre 

lovgivning af 13. april 2016. 

5. Så snart Kommissionen vedtager en 

delegeret retsakt, giver den samtidigt 

Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse 

herom. 

5. Så snart Kommissionen vedtager en 

delegeret retsakt, giver den samtidigt 

Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse 

herom. 

6. En delegeret retsakt vedtaget i 

henhold til artikel 3, stk. 2, artikel 27, stk. 

3, og artikel 33, stk. 6, træder kun i kraft, 

hvis hverken Europa-Parlamentet eller 

Rådet har gjort indsigelse inden for en frist 

på [to måneder] fra meddelelsen af den 

pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 

og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 

Rådet inden udløbet af denne frist begge 

har underrettet Kommissionen om, at de 

ikke agter at gøre indsigelse. Denne frist 

forlænges med [to måneder] på Europa-

Parlamentets eller Rådets initiativ. 

6. En delegeret retsakt vedtaget i 

henhold til artikel 3, stk. 2, artikel 8, stk. 4, 

artikel 27, stk. 3, og artikel 33, stk. 6, 

træder kun i kraft, hvis hverken Europa-

Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse 

inden for en frist på [to måneder] fra 

meddelelsen af den pågældende retsakt til 

Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis 

Europa-Parlamentet og Rådet inden 

udløbet af denne frist begge har underrettet 

Kommissionen om, at de ikke agter at gøre 

indsigelse. Denne frist forlænges med [to 

måneder] på Europa-Parlamentets eller 

Rådets initiativ. 

 

Ændringsforslag  52 

Forslag til direktiv 

Artikel 58 a (ny) 

Direktiv 2014/59/EU 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 58a 

 Ændring af direktiv 2014/59/EU 

 I direktiv 2014/59/EU foretages følgende 

ændringer: 

 Artikel 2, stk. 1, nr. 3), affattes således:  

 "3) "investeringsselskab": et 

investeringsselskab som defineret i 

artikel 4, stk. 1, nr. 2), i forordning (EU) 

nr. 575/2013, som er underlagt 

startkapitalkravet fastsat i artikel 8, stk. 1, 

i [direktiv (EU) ---/---- [IFD]]"  
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Begrundelse 

Denne ændring er nødvendig for at ændre den henvisning, der bruges i BRRD til at definere, 

hvilke investeringsselskaber der er omfattet af direktivet, fordi henvisningen til 

kapitalkravsdirektivet, der bruges på nuværende tidspunkt, vil blive slettet af IFD-direktivet. 

 

Ændringsforslag  53 

Forslag til direktiv 

Artikel 60 – stk. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Kommissionen forelægger senest [5 years 

from the date of application of this 

Directive] og derefter hvert tredje år 

Europa-Parlamentet og Rådet en rapport 

om resultaterne af anvendelsen af dette 

direktiv og dets virkning. 
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