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Ændringsforslag 139
Bernd Lange

Forslag til direktiv
Titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

om forvaltere af alternative 
investeringsfonde og om ændring af 
direktiv 2004/39/EF og 2009/.../EF

om alternative investeringsfonde og 
forvaltere af alternative investeringsfonde 
og om ændring af direktiv 2004/39/EF og 
2009/.../EF

Or. en

Begrundelse

Selve produktet "alternativ investeringsfond" bør reguleres. Når ikke kun forvalterne, men 
også fondene er dækket, er også forvalternes "fodaftryk" på de finansielle markeder i EU 
omfattet.

Ændringsforslag 140
Pascal Canfin

Forslag til direktiv
Titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

om forvaltere af alternative 
investeringsfonde og om ændring af 
direktiv 2004/39/EF og 2009/.../EF

om alternative investeringsfonde og 
forvaltere af alternative investeringsfonde 
og om ændring af direktiv 2004/39/EF og 
2009/.../EF

Or. en

Begrundelse

Direktivet skal omfatte såvel fonde (AIF) som forvaltere (FAIF). Systemiske risici kan ikke 
forvaltes ordentligt uden krav til fondene.
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Ændringsforslag 141
Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

om forvaltere af alternative 
investeringsfonde og om ændring af 
direktiv 2004/39/EF og 2009/.../EF

om alternative investeringsfonde og 
forvaltere af alternative investeringsfonde 
og om ændring af direktiv 2004/39/EF og 
2009/.../EF

Or. en

Begrundelse

Selve produktet "alternativ investeringsfond" bør reguleres. Når ikke kun forvalterne, men 
også fondene er dækket, er også forvalternes "fodaftryk" på de finansielle markeder i EU 
omfattet.

Ændringsforslag 142
Othmar Karas

Forslag til direktiv
Titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

om forvaltere af alternative 
investeringsfonde og om ændring af 
direktiv 2004/39/EF og 2009/.../EF

om alternative investeringsfonde og deres 
forvaltere og om ændring af direktiv 
2004/39/EF og 2009/.../EF

Or. de

Begrundelse

Selve produktet "alternativ investering" bør være omfattet af direktivet. Dette er i 
overensstemmelse med hensigten om at opfange eventuelle systemtruende finanstransaktioner 
i rette tid.

 Her er det ikke tilstrækkeligt kun at regulere salgsvejen og forvalterne.



AM\804881DA.doc 5/161 PE439.111v02-00

DA

Ændringsforslag 143
Sharon Bowles

Forslag til direktiv
Titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

om forvaltere af alternative 
investeringsfonde og om ændring af 
direktiv 2004/39/EF og 2009/.../EF

om forvaltere af alternative 
investeringsfonde og om ændring af 
direktiv 2004/39/EF

Or. en

Begrundelse

Som følge af ændringerne i henhold til Lissabontraktaten er dette direktiv ikke længere det 
rette middel til at ændre UCITS-direktivet, og det bør derfor fjernes fra direktivets titel.

Ændringsforslag 144
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Forslag til direktiv
Titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

om forvaltere af alternative 
investeringsfonde og om ændring af 
direktiv 2004/39/EF og 2009/.../EF

om forvaltere af alternative 
investeringsfonde og om ændring af 
direktiv 2004/39/EF, 2009/.../EF og 
2003/6/EF

Or. en

Begrundelse

Direktivets titel bør tilpasses i overensstemmelse med den ændring, der er indført i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF af 28. januar 2003 om insiderhandel og 
kursmanipulation (markedsmisbrug).
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Ændringsforslag 145
Pascal Canfin

Forslag til direktiv
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Forvaltere af alternative 
investeringsfonde (FAIF), der er ansvarlige 
for forvaltningen af betydelige mængder 
investerede aktiver i Europa, tegner sig for 
en betydelig del af handelen på markederne 
for finansielle instrumenter og kan øve stor 
indflydelse på de markeder og selskaber, 
de investerer i.

(1) Alternative investeringsfonde (AIF) og 
forvaltere af alternative investeringsfonde 
(FAIF), der er ansvarlige for betydelige 
mængder investerede aktiver i Europa, 
tegner sig for en betydelig del af handelen 
på markederne for finansielle instrumenter 
og kan øve stor indflydelse på de markeder 
og selskaber, de investerer i.

Or. en

Begrundelse

Direktivet skal omfatte såvel fonde (AIF) som forvaltere (FAIF).

Ændringsforslag 146
Hans-Peter Martin

Forslag til direktiv
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1 a) Vigtige beslutningstagere i EU 
krævede kort før G-20-topmødet i 
Pittsburgh i september 2009 udtrykkeligt 
regler for hvert produkt, hver 
handelsplads og hvert institut.

Or. de
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Ændringsforslag 147
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Forslag til direktiv
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) FAIF's betydning for de markeder, 
hvori de opererer, er i stort omfang 
positiv, men den seneste finansielle 
udvikling har understreget, hvordan FAIF's 
aktiviteter også kan sprede og øger 
risiciene i hele det finansielle system. 
Ukoordinerede nationale initiativer gør det 
vanskeligt at styre disse risici effektivt. 
Formålet med nærværende direktiv er 
derfor at fastlægge fælles krav vedrørende 
tilladelse til og tilsyn med FAIF for at sikre 
en koordineret tilgang til de dermed 
forbundne risici og deres betydning for 
Fællesskabets investorer og markeder.

(2) Den seneste finansielle udvikling har 
understreget, hvordan FAIF's aktiviteter 
kan sprede og øger risiciene i hele det 
finansielle system og økonomien. 
Ukoordinerede nationale initiativer gør det 
vanskeligt at styre disse risici effektivt. 
Formålet med nærværende direktiv er 
derfor at fastlægge fælles krav vedrørende 
tilladelse til og tilsyn med FAIF for at sikre
en koordineret tilgang til de dermed 
forbundne risici og deres betydning for 
Fællesskabets investorer og markeder. Der
bør principielt finde en regulering sted, 
som sigter mod langsigtet bæredygtig 
vækst og fremme af social samhørighed. 
Den bør omfatte forbruger- og 
investorbeskyttelse, markedsintegritet og -
stabilitet, forebygge systemiske risici og 
løse sociale eksternaliteter.

Or. en

Begrundelse

Det er ikke dokumenteret, at FAIF's generelle indvirkning på markederne eller på økonomien 
stort set er positiv. Krisen har tværtimod vist, at hedgefonde kan spille en negativ rolle på 
markedet, og at selskaber, som er ejet af private equityfonde, har større risiko for 
misligholdelse som følge af den anskaffelsesgæld, som de skal betale tilbage.
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Ændringsforslag 148
Wolf Klinz

Forslag til direktiv
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) FAIF's betydning for de markeder, 
hvori de opererer, er i stort omfang positiv, 
men den seneste finansielle udvikling har 
understreget, hvordan FAIF's aktiviteter 
også kan sprede og øger risiciene i hele det 
finansielle system. Ukoordinerede 
nationale initiativer gør det vanskeligt at 
styre disse risici effektivt. Formålet med 
nærværende direktiv er derfor at fastlægge 
fælles krav vedrørende tilladelse til og 
tilsyn med FAIF for at sikre en koordineret 
tilgang til de dermed forbundne risici og 
deres betydning for Fællesskabets 
investorer og markeder.

(2) FAIF's betydning for de markeder, 
hvori de opererer, er i stort omfang positiv, 
men den seneste finansielle udvikling har 
understreget, hvordan FAIF's aktiviteter 
også kan sprede og øger risiciene i hele det 
finansielle system via deres mæglere. 
Ukoordinerede nationale initiativer gør det 
vanskeligt at styre disse risici effektivt. 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2006/48/EF af 14. juni 2006 om adgang 
til at optage og udøve virksomhed som 
kreditinstitut1 og Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2006/49/EF af 14. juni 
2006 om kravene til 
investeringsselskabers og kreditinstitutters 
kapitalgrundlag2 skal derfor tage højde 
for den potentielle systemiske risiko som 
følge af udsættelse for alternative 
investeringsfonde (AIF). Formålet med 
nærværende direktiv er derfor at fastlægge 
fælles krav vedrørende tilladelse til og 
tilsyn med FAIF for at sikre en koordineret 
tilgang til de dermed forbundne risici og 
deres betydning for Fællesskabets 
investorer og markeder.
1 EUT 177 af 30.6.2006, s. 1
2 EUT 177 af 30.6.2006, s. 201

Or. en

Begrundelse

Modpartseksponering behandles ikke i dette direktiv. Ændringerne afspejler behovet for at 
ændre kapitalgrundlagsdirektivet for at opfange potentielle systemiske risici, som opstår på 
mæglersiden.
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Ændringsforslag 149
Pascal Canfin

Forslag til direktiv
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) FAIF's betydning for de markeder, 
hvori de opererer, er i stort omfang 
positiv, men den seneste finansielle 
udvikling har understreget, hvordan FAIF's 
aktiviteter også kan sprede og øger 
risiciene i hele det finansielle system. 
Ukoordinerede nationale initiativer gør det 
vanskeligt at styre disse risici effektivt. 
Formålet med nærværende direktiv er 
derfor at fastlægge fælles krav vedrørende 
tilladelse til og tilsyn med FAIF for at sikre 
en koordineret tilgang til de dermed 
forbundne risici og deres betydning for 
Fællesskabets investorer og markeder.

(2) Den seneste finansielle udvikling har 
understreget, hvordan alternative 
investeringsfondes (AIF) og FAIF's 
aktiviteter også kan sprede og øger 
risiciene i hele det finansielle system. 
Ukoordinerede nationale initiativer gør det 
vanskeligt at styre disse risici effektivt. 
Formålet med nærværende direktiv er 
derfor at fastlægge fælles krav vedrørende 
tilladelse til og tilsyn med AIF og FAIF for 
at sikre en koordineret tilgang til de 
dermed forbundne risici og deres betydning 
for Fællesskabets investorer og markeder.

Or. en

Begrundelse

Den første vurdering bygger ikke på akademiske beviser. Som forklaret i betragtning 2 har 
krisen vist, at effekterne af AIF og FAIF på markederne er et omstridt spørgsmål.

Ændringsforslag 150
Pascal Canfin

Forslag til direktiv
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) De seneste problemer på de finansielle 
markeder har understreget, at mange 
FAIF-strategier øger en række alvorlige 
risici for investorer, andre markedsdeltager 
og markeder. For at kunne indføre 
omfattende og fælles tilsynsordninger er 
det nødvendigt at fastlægge en infrastruktur 

(3) De seneste problemer på de finansielle 
markeder har understreget, at mange AIF-
strategier øger en række alvorlige risici for 
investorer, andre markedsdeltager og 
markeder. For at kunne indføre omfattende 
og fælles tilsynsordninger er det 
nødvendigt at fastlægge en infrastruktur til 
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til imødegåelse af disse risici under 
hensyntagen til de forskellige 
investeringsstrategier og -metoder, som
anvendes af FAIF. Dette direktiv bør 
derfor gælde for FAIF, der forvalter og 
markedsfører alle typer fonde, som ikke er 
omfattet af direktiv 2009/…/EF om 
samordning af love og administrative 
bestemmelser om visse institutter for 
kollektiv investering i værdipapirer 
(investeringsinstitutter) (omarbejdning)[9], 
uanset på hvilket retligt eller 
kontraktmæssigt grundlag FAIF overdrages 
dette ansvar. FAIF bør ikke på grundlag af 
en tilladelse i henhold til nærværende 
direktiv være berettiget til at forvalte 
investeringsinstitutter, som er omhandlet i 
direktiv 2009/…/EF.

imødegåelse af disse risici under 
hensyntagen til de forskellige 
investeringsstrategier og -metoder, som 
anvendes af AIF. Dette direktiv bør derfor 
gælde for AIF og FAIF, som ikke er 
omfattet af direktiv 2009/…/EF om 
samordning af love og administrative 
bestemmelser om visse institutter for 
kollektiv investering i værdipapirer 
(investeringsinstitutter) (omarbejdning)[9], 
uanset på hvilket retligt eller 
kontraktmæssigt grundlag FAIF overdrages 
dette ansvar. FAIF bør ikke på grundlag af 
en tilladelse i henhold til nærværende 
direktiv være berettiget til at forvalte 
investeringsinstitutter, som er omhandlet i 
direktiv 2009/…/EF.

Or. en

Begrundelse

Strategier følges af fonde (AIF), ikke af forvaltere (AIFM).

Ændringsforslag 151
Wolf Klinz, Carl Haglund

Forslag til direktiv
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) De seneste problemer på de finansielle 
markeder har understreget, at mange FAIF-
strategier øger en række alvorlige risici for 
investorer, andre markedsdeltager og 
markeder. For at kunne indføre omfattende 
og fælles tilsynsordninger er det 
nødvendigt at fastlægge en infrastruktur til 
imødegåelse af disse risici under 
hensyntagen til de forskellige 
investeringsstrategier og -metoder, som 
anvendes af FAIF. Dette direktiv bør derfor 

(3) De seneste problemer på de finansielle 
markeder har understreget, at mange FAIF-
strategier øger en række alvorlige risici for 
investorer, andre markedsdeltager og 
markeder. For at kunne indføre omfattende 
og fælles tilsynsordninger er det 
nødvendigt at fastlægge en infrastruktur til 
imødegåelse af disse risici under 
hensyntagen til de forskellige 
investeringsstrategier og -metoder, som 
anvendes af FAIF. Dette direktiv bør derfor 
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gælde for FAIF, der forvalter og 
markedsfører alle typer fonde, som ikke er 
omfattet af direktiv 2009/…/EF om 
samordning af love og administrative 
bestemmelser om visse institutter for 
kollektiv investering i værdipapirer 
(investeringsinstitutter) (omarbejdning)[9], 
uanset på hvilket retligt eller 
kontraktmæssigt grundlag FAIF overdrages 
dette ansvar. FAIF bør ikke på grundlag af 
en tilladelse i henhold til nærværende 
direktiv være berettiget til at forvalte 
investeringsinstitutter, som er omhandlet i 
direktiv 2009/…/EF.

gælde for FAIF, der forvalter og 
markedsfører alle typer fonde, som ikke er 
omfattet af direktiv 2009/…/EF om 
samordning af love og administrative 
bestemmelser om visse institutter for 
kollektiv investering i værdipapirer 
(investeringsinstitutter) (omarbejdning)[9], 
uanset på hvilket retligt eller 
kontraktmæssigt grundlag FAIF overdrages 
dette ansvar, så længe de er af potentiel 
systemisk relevans. FAIF bør ikke på 
grundlag af en tilladelse i henhold til 
nærværende direktiv være berettiget til at 
forvalte investeringsinstitutter, som er 
omhandlet i direktiv 2009/…/EF.

Or. en

Begrundelse

Hovedformålet med dette direktiv er at opfange systemiske risici. For at minimere indirekte 
skader som følge af den fælles model bør mindre FAIF kun skulle lade sig registrere og 
opfylde gennemsigtighedskravene i artikel 19-21.

Ændringsforslag 152
Carl Haglund

Forslag til direktiv
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) De seneste problemer på de finansielle 
markeder har understreget, at mange FAIF-
strategier øger en række alvorlige risici for 
investorer, andre markedsdeltager og 
markeder. For at kunne indføre omfattende 
og fælles tilsynsordninger er det 
nødvendigt at fastlægge en infrastruktur til 
imødegåelse af disse risici under 
hensyntagen til de forskellige 
investeringsstrategier og -metoder, som 
anvendes af FAIF. Dette direktiv bør derfor 
gælde for FAIF, der forvalter og 

(3) De seneste problemer på de finansielle 
markeder har understreget, at mange FAIF-
strategier øger en række alvorlige risici for 
investorer, andre markedsdeltager og 
markeder. For at kunne indføre omfattende 
og fælles tilsynsordninger er det 
nødvendigt at fastlægge en infrastruktur til 
imødegåelse af disse risici under 
hensyntagen til de forskellige 
investeringsstrategier og -metoder, som 
anvendes af FAIF. Dette direktiv bør derfor 
gælde for FAIF, der forvalter og 
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markedsfører alle typer fonde, som ikke er 
omfattet af direktiv 2009/…/EF om 
samordning af love og administrative 
bestemmelser om visse institutter for 
kollektiv investering i værdipapirer 
(investeringsinstitutter) (omarbejdning)[9], 
uanset på hvilket retligt eller 
kontraktmæssigt grundlag FAIF overdrages 
dette ansvar. FAIF bør ikke på grundlag af 
en tilladelse i henhold til nærværende 
direktiv være berettiget til at forvalte 
investeringsinstitutter, som er omhandlet i 
direktiv 2009/…/EF.

markedsfører alle typer fonde, som ikke er 
omfattet af Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv af 13. juli 2009 om 
samordning af love og administrative 
bestemmelser om visse institutter for 
kollektiv investering i værdipapirer 
(investeringsinstitutter) (omarbejdning)1, 
uanset på hvilket retligt eller 
kontraktmæssigt grundlag FAIF overdrages 
dette ansvar. Sådanne fonde er f.eks. 
hedgefonde, private equityfonde, 
realkreditfonde, råvarefonde og 
infrastrukturfonde. FAIF bør ikke på 
grundlag af en tilladelse i henhold til 
nærværende direktiv være berettiget til at 
forvalte investeringsinstitutter, som er 
omhandlet i direktiv 2009/65/EF.
1 EUT L 302 af 17.11.2009, s. 32.

Or. en

Begrundelse

A new sentence should be added, in which different types of AIFs would be listed; such as 
hedge funds, private equity funds, real estate funds, commodity funds and infrastructure 
funds. The necessity of this is supported by four reasons: (1) the need to support the 
regulatory flexibility and differentiation stated in recital 3; (2) all new fund structures and 
regimes that will be created in the future should fall within the scope of the Directive; (3) 
defining the scope of the Directive in a negative manner does not bring along elements, which 
would enhance legal certainty and predictability; and (4) in order to identify the essential 
scope of the Directive. 

Ændringsforslag 153
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) De seneste problemer på de finansielle 
markeder har understreget, at mange FAIF-
strategier øger en række alvorlige risici for 
investorer, andre markedsdeltager og 
markeder. For at kunne indføre omfattende 
og fælles tilsynsordninger er det 

(3) De seneste problemer på de finansielle 
markeder har understreget, at mange FAIF-
strategier øger en række alvorlige risici for 
investorer, andre markedsdeltager og 
markeder. For at kunne indføre omfattende 
og fælles tilsynsordninger er det 
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nødvendigt at fastlægge en infrastruktur til 
imødegåelse af disse risici under 
hensyntagen til de forskellige 
investeringsstrategier og -metoder, som 
anvendes af FAIF. Dette direktiv bør derfor 
gælde for FAIF, der forvalter og 
markedsfører alle typer fonde, som ikke er 
omfattet af direktiv 2009/…/EF om 
samordning af love og administrative 
bestemmelser om visse institutter for 
kollektiv investering i værdipapirer 
(investeringsinstitutter) (omarbejdning)[9], 
uanset på hvilket retligt eller 
kontraktmæssigt grundlag FAIF overdrages 
dette ansvar. FAIF bør ikke på grundlag af 
en tilladelse i henhold til nærværende 
direktiv være berettiget til at forvalte 
investeringsinstitutter, som er omhandlet i 
direktiv 2009/…/EF.

nødvendigt at fastlægge en infrastruktur til 
imødegåelse af disse risici under 
hensyntagen til de forskellige 
investeringsstrategier og -metoder, som 
anvendes af FAIF. Dette direktiv bør derfor 
gælde for FAIF, der forvalter og 
markedsfører alle typer fonde, som ikke er 
omfattet af Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv af 13. juli 2009 om 
samordning af love og administrative 
bestemmelser om visse institutter for 
kollektiv investering i værdipapirer 
(investeringsinstitutter) (omarbejdning)1, 
uanset på hvilket retligt eller 
kontraktmæssigt grundlag FAIF overdrages 
dette ansvar. Sådanne fonde er f.eks. 
hedgefonde, private equityfonde, 
realkreditfonde, råvarefonde og 
infrastrukturfonde. FAIF bør ikke på 
grundlag af en tilladelse i henhold til 
nærværende direktiv være berettiget til at 
forvalte investeringsinstitutter, som er 
omhandlet i direktiv 2009/65/EF.
1 EUT L 302 af 17.11.2009, s. 32.

Or. en

Ændringsforslag 154
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Forslag til direktiv
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Formålet med dette direktiv bør også 
være at skabe incitamenter til at flytte 
offshorefonde til EU ved ikke kun at 
indføre regulatoriske fordele og bedre 
investorbeskyttelse, men også at give 
mulighed for en rimelig beskatning af 
udbytter på forvalter-, fonds- og 
investorniveau.

Or. en
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Ændringsforslag 155
Wolf Klinz

Forslag til direktiv
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Dette direktiv følger aftalen fra G20-
topmødet i Pittsburgh i september 2009 
om en passende regulering af alle aktører, 
markeder og produkter.

Or. en

Begrundelse

Bekræfter den stærke tilslutning til G20-topmødets løfte om en passende regulering af alle 
aktører, produkter og markeder.

Ændringsforslag 156
Pascal Canfin

Forslag til direktiv
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Direktivet indeholder bestemmelser 
om, hvordan FAIF bør forvalte alternative 
investeringsfonde (AIF), som de er 
ansvarlige for. Det ville være en 
uforholdsmæssig stor opgave at regulere 
strukturen i eller sammensætningen af de 
af FAIF forvaltede AIF-porteføljer, og det 
ville være vanskeligt at fastsætte 
bestemmelser for en så omfattende 
harmonisering på grund af de meget 
forskellige typer alternative 
investeringsfonde, der forvaltes af FAIF.

(4) Direktivet indeholder bestemmelser 
om, hvordan FAIF bør forvalte alternative 
investeringsfonde (AIF), som de er 
ansvarlige for, og hvordan AIF bør agere 
på finansielle markeder og i 
virksomheder, som de investerer i.

Or. en
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Begrundelse

Direktivet skal omfatte såvel fonde (AIF) som forvaltere (FAIF).

Ændringsforslag 157
Wolf Klinz

Forslag til direktiv
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Direktivet indeholder bestemmelser 
om, hvordan FAIF bør forvalte alternative 
investeringsfonde (AIF), som de er 
ansvarlige for. Det ville være en 
uforholdsmæssig stor opgave at regulere 
strukturen i eller sammensætningen af de 
af FAIF forvaltede AIF-porteføljer, og det 
ville være vanskeligt at fastsætte 
bestemmelser for en så omfattende 
harmonisering på grund af de meget 
forskellige typer alternative 
investeringsfonde, der forvaltes af FAIF.

(4) Direktivet indeholder bestemmelser 
om, hvordan FAIF bør forvalte alternative 
investeringsfonde (AIF), som de er 
ansvarlige for. Det ville være en 
uforholdsmæssig stor opgave at regulere 
strukturen i eller sammensætningen af de 
af FAIF forvaltede AIF-porteføljer eller 
godkendelsesprocedurerne for AIF, og det 
ville være vanskeligt at fastsætte 
bestemmelser for en så omfattende 
harmonisering på grund af de meget 
forskellige typer alternative 
investeringsfonde, der forvaltes af FAIF.

Or. en

Begrundelse

Selve godkendelsesproceduren er ikke reguleret i dette direktiv og hører fortsat under de 
nationale kompetente myndigheder.

Ændringsforslag 158
Othmar Karas

Forslag til direktiv
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Direktivet indeholder bestemmelser 
om, hvordan FAIF bør forvalte alternative 

(4) Direktivet indeholder bestemmelser 
om, hvordan FAIF bør forvalte alternative 
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investeringsfonde (AIF), som de er 
ansvarlige for. Det ville være en 
uforholdsmæssig stor opgave at regulere 
strukturen i eller sammensætningen af de 
af FAIF forvaltede AIF-porteføljer, og det 
ville være vanskeligt at fastsætte 
bestemmelser for en så omfattende 
harmonisering på grund af de meget 
forskellige typer alternative 
investeringsfonde, der forvaltes af FAIF.

investeringsfonde (AIF), som de er 
ansvarlige for. Det ville være en 
uforholdsmæssig stor opgave at regulere 
strukturen i eller sammensætningen af de 
af FAIF forvaltede AIF-porteføljer eller 
godkendelsesproceduren for AIF, og det 
ville være vanskeligt at fastsætte 
bestemmelser for en så omfattende 
harmonisering på grund af de meget 
forskellige typer alternative 
investeringsfonde, der forvaltes af FAIF.

Or. en

Begrundelse

Eftersom direktivforslaget holder sig til at regulere forvaltere af AIF og ikke regulerer selve 
AIF, bør det præciseres, at godkendelsesproceduren for AIF ikke reguleres i dette direktiv.

Ændringsforslag 159
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Forslag til direktiv
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Direktivet indeholder bestemmelser 
om, hvordan FAIF bør forvalte alternative 
investeringsfonde (AIF), som de er 
ansvarlige for. Det ville være en 
uforholdsmæssig stor opgave at regulere 
strukturen i eller sammensætningen af de 
af FAIF forvaltede AIF-porteføljer, og det 
ville være vanskeligt at fastsætte 
bestemmelser for en så omfattende 
harmonisering på grund af de meget 
forskellige typer alternative 
investeringsfonde, der forvaltes af FAIF.

(4) Direktivet indeholder bestemmelser 
om, hvordan FAIF bør forvalte alternative 
investeringsfonde (AIF), som de er 
ansvarlige for. Det ville være en vanskelig
opgave at regulere strukturen i eller 
sammensætningen af de af FAIF forvaltede 
AIF-porteføljer, og det ville være 
vanskeligt at fastsætte bestemmelser for en 
så omfattende harmonisering på grund af 
de meget forskellige typer alternative 
investeringsfonde, der forvaltes af FAIF.

Or. en
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Begrundelse

Dette er ikke et spørgsmål om forholdsmæssighed. At regulere fondene ville ikke være en 
uforholdsmæssig stor opgave i lyset af det behov for regulering, som finanskrisen har 
afsløret. Hvis reguleringen af forvalterne er omfattende (og omfatter forvaltere, som 
markedsfører ikke-EU-fonde eller uddelegerer funktioner til ikke-EU-enheder), er det 
imidlertid tilstrækkeligt at opnå de foreslåede mål.

Ændringsforslag 160
Wolf Klinz

Forslag til direktiv
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) FAIF bør enten være en ekstern 
forvalter, som er en juridisk person, der er 
udpeget af AIF eller agerer på vegne af 
AIF, eller hvis AIF er selvforvaltende, det 
vil sige etableret på en sådan måde, at 
forvaltningsbeslutninger træffes af AIF's 
ledelsesorgan, uden at der er udpeget en 
ekstern enhed, bør AIF betragtes som 
FAIF. Kun en juridisk enhed bør gælde 
som FAIF for en given AIF.

Or. en

Begrundelse

Der er behov for en klar definition for at åbne mulighed for, at forskellige fondsstrukturer kan 
have en FAIF med substans. Dette er navnlig møntet på selvforvaltende eller internt 
forvaltede fonde.
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Ændringsforslag 161
Thomas Mann

Forslag til direktiv
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Dette direktivs anvendelsesområde bør 
begrænses til forvaltningen af kollektive 
investeringsforetagender, som 
tilvejebringer kapital fra en række 
investorer med henblik på investering efter 
en nærmere defineret investeringspolitik,
der er baseret på princippet om 
risikospredning til fordel for disse 
investorer. Dette direktiv bør ikke finde 
anvendelse på forvaltningen af 
pensionskasser eller forvaltere af 
investeringer, som ikke er kollektive 
investeringer, f.eks. stiftelser, statsejede 
investeringsfonde eller kreditinstitutters, 
forsikrings- eller genforsikringsselskabers 
egne aktiver. Direktivet bør heller ikke 
finde anvendelse på aktivt forvaltede 
investeringer i form af værdipapirer som 
f.eks. certifikater, managed futures eller 
indeksregulerede obligationer. Det bør 
imidlertid omfatte forvaltere af alle 
kollektive investeringsforetagender, som 
ikke kræver tilladelse som 
investeringsinstitutter (UCITS). 
Investeringsselskaber, som har erhvervet 
tilladelse i henhold til direktiv 2004/39/EF 
om markeder for finansielle 
instrumenter[1], skal ikke have tilladelse i 
henhold til nærværende direktiv til at 
levere investeringstjenesteydelser til AIF. 
Investeringsselskaber kan dog kun levere 
investeringstjenesteydelser til alternative 
investeringsfonde, hvis andelene eller 
aktierne heri kan markedsføres i 
overensstemmelse med nærværende 
direktiv.

(5) Dette direktivs anvendelsesområde bør 
begrænses til forvaltningen af kollektive 
investeringsforetagender, som 
tilvejebringer kapital fra en række
investorer med henblik på investering efter 
en nærmere defineret investeringspolitik til 
fordel for disse investorer. Dette direktiv 
bør ikke finde anvendelse på forvaltere af 
investeringer, som ikke er kollektive 
investeringer, f.eks. stiftelser, statsejede 
investeringsfonde, på forvaltningen af 
porteføljer af investeringer i 
overensstemmelse med mandater givet af 
investorer på grundlag af en 
enkeltkunderelation eller på nogen anden 
form for individuel porteføljeforvaltning 
eller på kreditinstitutters, forsikrings- eller 
genforsikringsselskabers egne aktiver. 
Undtagelser i dette direktiv gælder i det 
omfang, FAIF vedvarende opfylder 
betingelserne for disse undtagelser. Dette 
direktiv bør endvidere ikke finde 
anvendelse på forvaltningen af 
pensionsfonde eller institutioner, som 
forvalter fonde, der støtter sociale 
sikkerhedssystemer og offentlige 
pensionssystemer eller på securitisation-
selskaber. Dette direktiv bør heller ikke 
finde anvendelse på forvaltning af 
kollektive investeringsforetagender, som 
er godkendt i henhold til national 
lovgivning og kun markedsføres i deres 
egen medlemsstat. Dette direktiv bør 
imidlertid omfatte forvaltere af alle 
kollektive investeringsforetagender, som 
ikke kræver tilladelse som 
investeringsinstitutter (UCITS). 
Investeringsselskaber, som har erhvervet 

                                               
1 EUT L 145 af 30.4.2004, s. 1.
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tilladelse i henhold til direktiv 2004/39/EF 
om markeder for finansielle instrumenter[], 
skal ikke have tilladelse i henhold til 
nærværende direktiv til at levere 
investeringstjenesteydelser til AIF. 
Investeringsselskaber kan dog kun levere 
investeringstjenesteydelser til alternative 
investeringsfonde, hvis andelene eller 
aktierne heri kan markedsføres i 
overensstemmelse med nærværende 
direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 162
Wolf Klinz, Carl Haglund

Forslag til direktiv
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Dette direktivs anvendelsesområde bør 
begrænses til forvaltningen af kollektive 
investeringsforetagender, som 
tilvejebringer kapital fra en række 
investorer med henblik på investering efter 
en nærmere defineret investeringspolitik, 
der er baseret på princippet om 
risikospredning til fordel for disse 
investorer. Dette direktiv bør ikke finde 
anvendelse på forvaltningen af 
pensionskasser eller forvaltere af 
investeringer, som ikke er kollektive 
investeringer, f.eks. stiftelser, statsejede 
investeringsfonde eller kreditinstitutters, 
forsikrings- eller genforsikringsselskabers 
egne aktiver. Direktivet bør heller ikke 
finde anvendelse på aktivt forvaltede 
investeringer i form af værdipapirer som 
f.eks. certifikater, managed futures eller 
indeksregulerede obligationer. Det bør 
imidlertid omfatte forvaltere af alle 
kollektive investeringsforetagender, som 

(5) Dette direktivs anvendelsesområde bør 
begrænses til forvaltningen af kollektive 
investeringsforetagender, som 
tilvejebringer kapital fra en række 
investorer med henblik på investering efter 
en nærmere defineret investeringspolitik, 
der er baseret på princippet om 
risikospredning til fordel for disse 
investorer. Dette direktiv bør ikke finde 
anvendelse på forvaltningen af AIF, som 
udelukkende forvaltes for deres 
moderselskab eller datterselskaber, af 
pensionskasser eller forvaltere af 
investeringer, som ikke er kollektive 
investeringer, f.eks. stiftelser, statsejede 
investeringsfonde eller kreditinstitutters, 
forsikrings- eller genforsikringsselskabers 
egne aktiver eller på forvaltningen af 
investeringsprodukter, som er godkendt i 
overensstemmelse med national 
lovgivning, og som kun sælges i den 
pågældende medlemsstat, eller på 

                                                                                                                                                  
 EUT L 145 af 30.4.2004, s. 1.
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ikke kræver tilladelse som 
investeringsinstitutter (UCITS). 
Investeringsselskaber, som har erhvervet 
tilladelse i henhold til direktiv 2004/39/EF 
om markeder for finansielle 
instrumenter[1], skal ikke have tilladelse i 
henhold til nærværende direktiv til at 
levere investeringstjenesteydelser til AIF. 
Investeringsselskaber kan dog kun levere 
investeringstjenesteydelser til alternative 
investeringsfonde, hvis andelene eller 
aktierne heri kan markedsføres i 
overensstemmelse med nærværende 
direktiv.

nationale, regionale og lokale regeringer 
og statslige investeringsinstrumenter og 
organer eller institutioner, som forvalter 
fonde, der støtter sociale 
sikkerhedssystemer og pensionssystemer 
eller medarbejderaktieordninger. 
Direktivet bør heller ikke finde anvendelse 
på aktivt forvaltede investeringer i form af 
værdipapirer som f.eks. certifikater, 
managed futures eller indeksregulerede 
obligationer. Det bør imidlertid omfatte 
forvaltere af alle kollektive 
investeringsforetagender, som ikke kræver 
tilladelse som investeringsinstitutter 
(UCITS), hvis de forvalter eller 
markedsfører AIF, som har potentiel 
systemisk relevans. Investeringsselskaber, 
som har erhvervet tilladelse i henhold til 
direktiv 2004/39/EF om markeder for 
finansielle instrumenter[2], skal ikke have 
tilladelse i henhold til nærværende direktiv 
til at levere investeringstjenesteydelser til 
AIF. Investeringsselskaber kan dog kun 
levere investeringstjenesteydelser til 
alternative investeringsfonde, hvis 
andelene eller aktierne heri kan 
markedsføres i overensstemmelse med 
nærværende direktiv.

Or. en

Begrundelse

For at undgå utilsigtede og uforholdsmæssige konsekvenser og minimere de indirekte skader, 
bør der indføres visse begrænsede undtagelser. Som det vigtigste bør nationale produkter ikke 
være omfattet af anvendelsesområdet, da de er reguleret og kun sælges på nationalt niveau, 
ikke udgør potentielle systemiske risici og har en passende forbrugerbeskyttelse.

                                                                                                                                                  
1 EUT L 145 af 30.4.2004, s. 1.
2 EUT L 145 af 30.4.2004, s. 1.
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Ændringsforslag 163
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Dette direktivs anvendelsesområde bør 
begrænses til forvaltningen af kollektive 
investeringsforetagender, som 
tilvejebringer kapital fra en række 
investorer med henblik på investering efter 
en nærmere defineret investeringspolitik, 
der er baseret på princippet om 
risikospredning til fordel for disse 
investorer. Dette direktiv bør ikke finde 
anvendelse på forvaltningen af 
pensionskasser eller forvaltere af 
investeringer, som ikke er kollektive 
investeringer, f.eks. stiftelser, statsejede 
investeringsfonde eller kreditinstitutters, 
forsikrings- eller genforsikringsselskabers 
egne aktiver. Direktivet bør heller ikke 
finde anvendelse på aktivt forvaltede 
investeringer i form af værdipapirer som 
f.eks. certifikater, managed futures eller 
indeksregulerede obligationer. Det bør 
imidlertid omfatte forvaltere af alle 
kollektive investeringsforetagender, som 
ikke kræver tilladelse som 
investeringsinstitutter (UCITS). 
Investeringsselskaber, som har erhvervet 
tilladelse i henhold til direktiv 2004/39/EF 
om markeder for finansielle 
instrumenter[1], skal ikke have tilladelse i 
henhold til nærværende direktiv til at 
levere investeringstjenesteydelser til AIF. 
Investeringsselskaber kan dog kun levere 
investeringstjenesteydelser til alternative 
investeringsfonde, hvis andelene eller 
aktierne heri kan markedsføres i 
overensstemmelse med nærværende 
direktiv.

(5) Dette direktivs anvendelsesområde bør 
begrænses til forvaltningen af kollektive 
investeringsforetagender, som 
tilvejebringer kapital fra en række 
investorer med henblik på investering efter 
en nærmere defineret investeringspolitik til 
fordel for disse investorer. Dette direktiv 
bør ikke finde anvendelse på forvaltere af 
investeringer, som ikke er kollektive 
investeringer, f.eks. stiftelser, statsejede 
investeringsfonde, centralbanker eller 
kreditinstitutters, pensionsfondes eller
forsikrings- eller genforsikringsselskabers 
egne aktiver. Direktivet bør heller ikke 
finde anvendelse på nationale, regionale 
og lokale regeringer og statslige 
investeringsinstrumenter og organer eller 
institutioner, som forvalter fonde, der 
støtter sociale sikkerhedssystemer og 
pensionssystemer eller 
medarbejderaktieordninger. For at kunne 
opnå de undtagelser, som er indeholdt i 
dette direktiv, skal de pågældende FAIF 
varigt opfylde betingelserne for disse 
undtagelser. Dette direktiv bør imidlertid 
omfatte forvaltere af alle kollektive 
investeringsforetagender, som ikke kræver 
tilladelse som investeringsinstitutter 
(UCITS). Investeringsselskaber, som har 
erhvervet tilladelse i henhold til direktiv 
2004/39/EF om markeder for finansielle 
instrumenter[2], skal ikke have tilladelse i 
henhold til nærværende direktiv til at 
levere investeringstjenesteydelser til AIF. 
Investeringsselskaber kan dog kun levere 
investeringstjenesteydelser til alternative 
investeringsfonde, hvis andelene eller 
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aktierne heri kan markedsføres i 
overensstemmelse med nærværende 
direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 164
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Dette direktivs anvendelsesområde bør 
begrænses til forvaltningen af kollektive 
investeringsforetagender, som 
tilvejebringer kapital fra en række 
investorer med henblik på investering efter 
en nærmere defineret investeringspolitik, 
der er baseret på princippet om 
risikospredning til fordel for disse 
investorer. Dette direktiv bør ikke finde 
anvendelse på forvaltningen af 
pensionskasser eller forvaltere af 
investeringer, som ikke er kollektive 
investeringer, f.eks. stiftelser, statsejede 
investeringsfonde eller kreditinstitutters, 
forsikrings- eller genforsikringsselskabers 
egne aktiver. Direktivet bør heller ikke 
finde anvendelse på aktivt forvaltede 
investeringer i form af værdipapirer som 
f.eks. certifikater, managed futures eller 
indeksregulerede obligationer. Det bør 
imidlertid omfatte forvaltere af alle 
kollektive investeringsforetagender, som 
ikke kræver tilladelse som 
investeringsinstitutter (UCITS). 
Investeringsselskaber, som har erhvervet 
tilladelse i henhold til direktiv 2004/39/EF 
om markeder for finansielle 
instrumenter[1], skal ikke have tilladelse i 
henhold til nærværende direktiv til at 
levere investeringstjenesteydelser til AIF. 

(5) Dette direktivs anvendelsesområde bør 
begrænses til forvaltningen af kollektive 
investeringsforetagender, som 
tilvejebringer kapital fra en række 
investorer med henblik på investering efter 
en nærmere defineret investeringspolitik til 
fordel for disse investorer. Dette direktiv 
bør ikke finde anvendelse på forvaltningen 
af pensionskasser eller forvaltere af 
investeringer, som ikke er kollektive 
investeringer, f.eks. stiftelser, statsejede 
investeringsfonde, centralbanker eller 
kreditinstitutters, pensionsfondes eller 
forsikrings- eller genforsikringsselskabers 
egne aktiver. Dette direktiv bør heller ikke 
finde anvendelse på forvaltningen af 
kollektive investeringsforetagender, som 
er godkendt i henhold til national 
lovgivning og kun markedsføres i deres 
egen medlemsstat. Direktivet bør heller 
ikke finde anvendelse på aktivt forvaltede 
investeringer i form af værdipapirer som 
f.eks. certifikater, managed futures eller 
indeksregulerede obligationer. Det bør 
imidlertid omfatte forvaltere af alle 
kollektive investeringsforetagender, som 
ikke kræver tilladelse som 
investeringsinstitutter (UCITS). 
Investeringsselskaber, som har erhvervet 
tilladelse i henhold til direktiv 2004/39/EF 
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Investeringsselskaber kan dog kun levere 
investeringstjenesteydelser til alternative 
investeringsfonde, hvis andelene eller 
aktierne heri kan markedsføres i 
overensstemmelse med nærværende 
direktiv.

om markeder for finansielle 
instrumenter[1], skal ikke have tilladelse i 
henhold til nærværende direktiv til at 
markedsføre andele eller aktier i en AIF 
eller levere investeringstjenesteydelser til 
AIF. Investeringsselskaber kan dog kun 
markedsføre andele eller aktier i en AIF 
eller levere investeringstjenesteydelser til 
alternative investeringsfonde, hvis 
andelene eller aktierne heri kan 
markedsføres i overensstemmelse med 
nærværende direktiv. Dette direktiv bør 
ikke finde anvendelse på industrielle 
holdingselskaber, hvis aktier handles på 
et EU-reguleret marked, hvis de ejer 
andele i deres datterselskaber eller 
tilknyttede selskaber med henblik på at 
gennemføre en industriel 
forretningsstrategi.

Or. en

Begrundelse

Forvaltere og fonde, som er underlagt national lovgivning, og hvor andelene eller aktierne 
udelukkende distribueres på nationalt niveau, bør være undtaget fra FAIF-direktivet, men 
have ret til at vælge det til. Dette er i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet. 
Industrielle holdingselskaber er langsigtede ejere uden en planlagt exithorisont og har en 
industriel holdning til deres ejerandele, enten som holdingselskaber for industrielle 
konglomerater eller som industrielle investeringsselskaber. Sådanne selskaber udgør en 
begrænset systemisk risiko og er, hvis de er registreret, underlagt den eksisterende EU-
selskabslovgivning, nationale bestemmelser og børsregler, som giver en effektiv beskyttelse 
for investorerne. Industrielle holdingselskaber, hvis sigte i højere grad er industrielt end 
handelsmæssigt, bør derfor være undtaget fra direktivets gyldighedsområde.
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Ændringsforslag 165
Werner Langen

Forslag til direktiv
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Dette direktivs anvendelsesområde bør 
begrænses til forvaltningen af kollektive 
investeringsforetagender, som 
tilvejebringer kapital fra en række 
investorer med henblik på investering efter 
en nærmere defineret investeringspolitik, 
der er baseret på princippet om 
risikospredning til fordel for disse 
investorer. Dette direktiv bør ikke finde 
anvendelse på forvaltningen af 
pensionskasser eller forvaltere af 
investeringer, som ikke er kollektive 
investeringer, f.eks. stiftelser, statsejede 
investeringsfonde eller kreditinstitutters, 
forsikrings- eller genforsikringsselskabers 
egne aktiver. Direktivet bør heller ikke 
finde anvendelse på aktivt forvaltede 
investeringer i form af værdipapirer som 
f.eks. certifikater, managed futures eller 
indeksregulerede obligationer. Det bør 
imidlertid omfatte forvaltere af alle 
kollektive investeringsforetagender, som 
ikke kræver tilladelse som 
investeringsinstitutter (UCITS). 
Investeringsselskaber, som har erhvervet
tilladelse i henhold til direktiv 2004/39/EF 
om markeder for finansielle 
instrumenter[1], skal ikke have tilladelse i 
henhold til nærværende direktiv til at 
levere investeringstjenesteydelser til AIF. 
Investeringsselskaber kan dog kun levere 
investeringstjenesteydelser til alternative 
investeringsfonde, hvis andelene eller 
aktierne heri kan markedsføres i 
overensstemmelse med nærværende 
direktiv.

(5) Dette direktivs anvendelsesområde bør 
begrænses til forvaltningen af kollektive 
investeringsforetagender, som 
tilvejebringer kapital fra en række 
investorer med henblik på investering efter 
en nærmere defineret investeringspolitik til 
fordel for disse investorer. Dette direktiv 
bør ikke finde anvendelse på forvaltere af 
investeringer, som ikke er kollektive 
investeringer, f.eks. stiftelser, statsejede 
investeringsfonde, centralbanker eller 
kreditinstitutters, pensionsfondes eller
forsikrings- eller genforsikringsselskabers 
egne aktiver. Dette direktiv bør heller ikke 
finde anvendelse på forvaltningen af 
kollektive investeringsforetagender, som 
er godkendt i henhold til national 
lovgivning og kun markedsføres i deres 
egen medlemsstat. For at kunne opnå de 
undtagelser, som er indeholdt i dette 
direktiv, skal de pågældende FAIF varigt 
opfylde betingelserne for disse
undtagelser. Dette direktiv bør imidlertid 
omfatte forvaltere af alle kollektive 
investeringsforetagender, som ikke kræver 
tilladelse som investeringsinstitutter 
(UCITS). Investeringsselskaber, som har 
erhvervet tilladelse i henhold til direktiv 
2004/39/EF om markeder for finansielle 
instrumenter[2], skal ikke have tilladelse i 
henhold til nærværende direktiv til at 
levere investeringstjenesteydelser til AIF. 
Investeringsselskaber kan dog kun levere 
investeringstjenesteydelser til alternative 
investeringsfonde, hvis andelene eller 
aktierne heri kan markedsføres i 
overensstemmelse med nærværende 

                                               
1 EUT L 145 af 30.4.2004, s. 1.
2 EUT L 145 af 30.4.2004, s. 1.
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direktiv.

Or. en

Begrundelse

Fonde, som er reguleret og kun distribueres nationalt, bør være undtaget fra FAIF-direktivets 
anvendelsesområde. Rent nationale fonde og deres forvaltere udgør ingen systemisk risiko, da 
disse fonde generelt er strengt regulerede fonde, som ofte forvaltes efter regler, der ligner 
UCITS.

Ændringsforslag 166
Burkhard Balz

Forslag til direktiv
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Dette direktivs anvendelsesområde bør 
begrænses til forvaltningen af kollektive 
investeringsforetagender, som 
tilvejebringer kapital fra en række 
investorer med henblik på investering efter 
en nærmere defineret investeringspolitik, 
der er baseret på princippet om 
risikospredning til fordel for disse 
investorer. Dette direktiv bør ikke finde 
anvendelse på forvaltningen af 
pensionskasser eller forvaltere af 
investeringer, som ikke er kollektive 
investeringer, f.eks. stiftelser, statsejede 
investeringsfonde eller kreditinstitutters, 
forsikrings- eller genforsikringsselskabers 
egne aktiver. Direktivet bør heller ikke 
finde anvendelse på aktivt forvaltede 
investeringer i form af værdipapirer som 
f.eks. certifikater, managed futures eller 
indeksregulerede obligationer. Det bør 
imidlertid omfatte forvaltere af alle 
kollektive investeringsforetagender, som 
ikke kræver tilladelse som 
investeringsinstitutter (UCITS). 

(5) Dette direktivs anvendelsesområde bør 
begrænses til forvaltningen af kollektive 
investeringsforetagender, som 
tilvejebringer kapital fra en række 
investorer med henblik på investering efter 
en nærmere defineret investeringspolitik til 
fordel for disse investorer. Dette direktiv 
bør ikke finde anvendelse på forvaltere af 
investeringer, som ikke er kollektive 
investeringer, f.eks. stiftelser, statsejede 
investeringsfonde, centralbanker eller 
kreditinstitutters, pensionsfondes eller
forsikrings- eller genforsikringsselskabers 
egne aktiver. Direktivet bør heller ikke 
finde anvendelse på forvaltere, som 
forvalter AIF, hvis eneste investorer er 
deres moderselskaber, deres 
datterselskaber eller andre af 
moderselskabets datterselskaber, og hvor 
disse investorer ikke selv er AIF. For at 
kunne opnå de undtagelser, som er 
indeholdt i dette direktiv, skal de 
pågældende FAIF varigt opfylde 
betingelserne for disse undtagelser. Dette 
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Investeringsselskaber, som har erhvervet 
tilladelse i henhold til direktiv 2004/39/EF 
om markeder for finansielle 
instrumenter[1], skal ikke have tilladelse i 
henhold til nærværende direktiv til at 
levere investeringstjenesteydelser til AIF. 
Investeringsselskaber kan dog kun levere 
investeringstjenesteydelser til alternative 
investeringsfonde, hvis andelene eller 
aktierne heri kan markedsføres i 
overensstemmelse med nærværende 
direktiv.

direktiv bør imidlertid omfatte forvaltere af 
alle kollektive investeringsforetagender, 
som ikke kræver tilladelse som 
investeringsinstitutter (UCITS). 
Investeringsselskaber, som har erhvervet 
tilladelse i henhold til direktiv 2004/39/EF 
om markeder for finansielle 
instrumenter[2], skal ikke have tilladelse i 
henhold til nærværende direktiv til at 
levere investeringstjenesteydelser til AIF. 
Investeringsselskaber kan dog kun levere 
investeringstjenesteydelser til alternative 
investeringsfonde, hvis andelene eller 
aktierne heri kan markedsføres i 
overensstemmelse med nærværende 
direktiv.

Or. en

Begrundelse

Det er berettiget at indføre en undtagelse for forvaltere, som forvalter investeringer, der 
kommer fra samme koncern. Der opstår ingen yderligere risiko for det finansielle marked. Da 
disse fonde ofte anvendes inden for bank- eller forsikringsgrupper, skal disse finansielle 
institutioner i forvejen forebygge risici i overensstemmelse med tilsynslovgivningen. I øvrigt 
er der heller ikke behov for denne investorbeskyttelse i en sådan situation med investeringer 
inden for samme koncern. 

Ændringsforslag 167
Burkhard Balz

Forslag til direktiv
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Dette direktivs anvendelsesområde bør 
begrænses til forvaltningen af kollektive 
investeringsforetagender, som 
tilvejebringer kapital fra en række 
investorer med henblik på investering efter 
en nærmere defineret investeringspolitik, 

(5) Dette direktivs anvendelsesområde bør 
begrænses til forvaltningen af kollektive 
investeringsforetagender, som 
tilvejebringer kapital fra en række 
investorer med henblik på investering efter 
en nærmere defineret investeringspolitik til 

                                               
1 EUT L 145 af 30.4.2004, s. 1.
2 EUT L 145 af 30.4.2004, s. 1.
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der er baseret på princippet om 
risikospredning til fordel for disse 
investorer. Dette direktiv bør ikke finde 
anvendelse på forvaltningen af 
pensionskasser eller forvaltere af 
investeringer, som ikke er kollektive 
investeringer, f.eks. stiftelser, statsejede 
investeringsfonde eller kreditinstitutters, 
forsikrings- eller genforsikringsselskabers 
egne aktiver. Direktivet bør heller ikke 
finde anvendelse på aktivt forvaltede 
investeringer i form af værdipapirer som 
f.eks. certifikater, managed futures eller 
indeksregulerede obligationer. Det bør 
imidlertid omfatte forvaltere af alle 
kollektive investeringsforetagender, som 
ikke kræver tilladelse som 
investeringsinstitutter (UCITS). 
Investeringsselskaber, som har erhvervet 
tilladelse i henhold til direktiv 2004/39/EF 
om markeder for finansielle 
instrumenter[1], skal ikke have tilladelse i 
henhold til nærværende direktiv til at 
levere investeringstjenesteydelser til AIF. 
Investeringsselskaber kan dog kun levere 
investeringstjenesteydelser til alternative 
investeringsfonde, hvis andelene eller 
aktierne heri kan markedsføres i 
overensstemmelse med nærværende 
direktiv.

fordel for disse investorer. Dette direktiv 
bør ikke finde anvendelse på forvaltere af 
investeringer, som ikke er kollektive 
investeringer, f.eks. stiftelser, statsejede 
investeringsfonde, centralbanker eller 
kreditinstitutters, pensionsfondes eller, 
forsikrings- eller genforsikringsselskabers 
egne aktiver. Det bør heller ikke finde 
anvendelse på forvaltningen af kollektive 
investeringsforetagender med højst fem 
investorer, hvis de er godkendt i 
overensstemmelse med den nationale 
lovgivning og kun markedsføres i deres 
egen medlemsstat. For at kunne opnå de 
undtagelser, som er indeholdt i dette 
direktiv, skal de pågældende FAIF varigt 
opfylde betingelserne for disse 
undtagelser. Dette direktiv bør imidlertid 
omfatte forvaltere af alle kollektive 
investeringsforetagender, som ikke kræver 
tilladelse som investeringsinstitutter 
(UCITS). Investeringsselskaber, som har 
erhvervet tilladelse i henhold til direktiv 
2004/39/EF om markeder for finansielle 
instrumenter[2], skal ikke have tilladelse i 
henhold til nærværende direktiv til at 
levere investeringstjenesteydelser til AIF. 
Investeringsselskaber kan dog kun levere 
investeringstjenesteydelser til alternative 
investeringsfonde, hvis andelene eller 
aktierne heri kan markedsføres i 
overensstemmelse med nærværende 
direktiv.

Or. en

Begrundelse

I fonde med et begrænset antal investorer er der mulighed for individuelle aftaler. FAIF, som 
forvalter fonde med højst fem investorer og kun distribuerer dem på nationalt niveau, bør 
derfor være undtaget fra FAIF-direktivets anvendelsesområde, hvis de er underlagt effektive 
nationale regler. 

                                                                                                                                                  
1 EUT L 145 af 30.4.2004, s. 1.
2 EUT L 145 af 30.4.2004, s. 1.
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Ændringsforslag 168
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Forslag til direktiv
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Dette direktivs anvendelsesområde bør 
begrænses til forvaltningen af kollektive 
investeringsforetagender, som 
tilvejebringer kapital fra en række 
investorer med henblik på investering efter 
en nærmere defineret investeringspolitik, 
der er baseret på princippet om 
risikospredning til fordel for disse 
investorer. Dette direktiv bør ikke finde 
anvendelse på forvaltningen af 
pensionskasser eller forvaltere af 
investeringer, som ikke er kollektive 
investeringer, f.eks. stiftelser, statsejede 
investeringsfonde eller kreditinstitutters, 
forsikrings- eller genforsikringsselskabers 
egne aktiver. Direktivet bør heller ikke 
finde anvendelse på aktivt forvaltede 
investeringer i form af værdipapirer som 
f.eks. certifikater, managed futures eller 
indeksregulerede obligationer. Det bør
imidlertid omfatte forvaltere af alle 
kollektive investeringsforetagender, som 
ikke kræver tilladelse som 
investeringsinstitutter (UCITS). 
Investeringsselskaber, som har erhvervet 
tilladelse i henhold til direktiv 2004/39/EF 
om markeder for finansielle 
instrumenter[1], skal ikke have tilladelse i 
henhold til nærværende direktiv til at 
levere investeringstjenesteydelser til AIF. 
Investeringsselskaber kan dog kun levere 
investeringstjenesteydelser til alternative 
investeringsfonde, hvis andelene eller 
aktierne heri kan markedsføres i 
overensstemmelse med nærværende 

(5) Dette direktivs anvendelsesområde bør 
dække forvaltningen af kollektive 
investeringsforetagender, som 
tilvejebringer kapital fra en række 
investorer med henblik på investering efter 
en nærmere defineret eller skønsmæssig 
investeringspolitik til fordel for disse 
investorer. Dette direktiv bør også finde 
anvendelse på enkeltinvestorfonde og 
lånefinansierede forvaltede konti med 
henblik på at bevare lige 
konkurrenceforhold mellem forskellige 
typer af investeringsinstrumenter. Det bør 
ikke omfatte virksomheder af interesse for 
offentligheden. Direktivet bør heller ikke 
finde anvendelse på aktivt forvaltede 
investeringer i form af værdipapirer som 
f.eks. certifikater, managed futures eller 
indeksregulerede obligationer. Direktivet 
bør heller ikke finde anvendelse på 
holdingselskaber, hvis de ejer aktier i 
deres datterselskaber, idet sådanne 
holdingselskaber ikke oprettes med det 
primære formål at generere udbytte til 
investorerne navnlig ved at tømme deres 
datterselskaber inden for en fastsat 
tidsramme, men sigter mod at gennemføre 
en forretningsstrategi gennem deres 
datterselskaber. Det bør imidlertid omfatte 
forvaltere af alle kollektive 
investeringsforetagender, som ikke kræver 
tilladelse som investeringsinstitutter 
(UCITS). Investeringsselskaber, som har 
erhvervet tilladelse i henhold til direktiv 
2004/39/EF om markeder for finansielle 
instrumenter[2], skal ikke have tilladelse i 

                                               
1 EUT L 145 af 30.4.2004, s. 1.
2 EUT L 145 af 30.4.2004, s. 1.
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direktiv. henhold til nærværende direktiv til at 
levere investeringstjenesteydelser til AIF. 
Investeringsselskaber kan dog kun levere 
investeringstjenesteydelser til alternative 
investeringsfonde, hvis andelene eller 
aktierne heri kan markedsføres i 
overensstemmelse med nærværende 
direktiv.

Or. en

Begrundelse

Definitionen må ændres, da fonde kan koncentrere deres risici. Det er derfor forkert at 
henvise til "risikospredning". Også fonde, som opererer på basis af en skønsmæssig 
investeringspolitik, skal være omfattet. Direktivet bør omfatte alle typer af lignende 
investeringsinstrumenter, herunder enkeltinvestorfonde og lånefinansierede forvaltede konti 
(dvs. investeringskonti, som forvaltes af en tredjepart, som har beføjelse til at foretage 
transaktioner uden forudgående godkendelse fra ejeren, og hvor der bruges lånefinansiering i 
forbindelse med sådanne transaktioner. Det er ikke meningen, at holdingselskaber skal være 
omfattet af direktivet.

Ændringsforslag 169
Sharon Bowles

Forslag til direktiv
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Dette direktivs anvendelsesområde bør 
begrænses til forvaltningen af kollektive 
investeringsforetagender, som 
tilvejebringer kapital fra en række 
investorer med henblik på investering efter 
en nærmere defineret investeringspolitik, 
der er baseret på princippet om 
risikospredning til fordel for disse 
investorer. Dette direktiv bør ikke finde 
anvendelse på forvaltningen af 
pensionskasser eller forvaltere af 
investeringer, som ikke er kollektive 
investeringer, f.eks. stiftelser, statsejede 
investeringsfonde eller kreditinstitutters, 

(5) Dette direktivs anvendelsesområde bør 
begrænses til forvaltningen af kollektive 
investeringsforetagender, som 
tilvejebringer kapital fra en række 
investorer med henblik på investering efter 
en nærmere defineret investeringspolitik, 
der er baseret på princippet om 
risikospredning til fordel for disse 
investorer. Dette direktiv bør ikke finde 
anvendelse på forvaltningen af 
pensionskasser eller forvaltere af 
investeringer, som ikke er kollektive 
investeringer, f.eks. stiftelser, statsejede 
investeringsfonde eller kreditinstitutters, 
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forsikrings- eller genforsikringsselskabers 
egne aktiver. Direktivet bør heller ikke 
finde anvendelse på aktivt forvaltede 
investeringer i form af værdipapirer som 
f.eks. certifikater, managed futures eller 
indeksregulerede obligationer. Det bør 
imidlertid omfatte forvaltere af alle 
kollektive investeringsforetagender, som 
ikke kræver tilladelse som 
investeringsinstitutter (UCITS). 
Investeringsselskaber, som har erhvervet 
tilladelse i henhold til direktiv 2004/39/EF 
om markeder for finansielle 
instrumenter[10], skal ikke have tilladelse i 
henhold til nærværende direktiv til at 
levere investeringstjenesteydelser til AIF. 
Investeringsselskaber kan dog kun levere 
investeringstjenesteydelser til alternative 
investeringsfonde, hvis andelene eller 
aktierne heri kan markedsføres i 
overensstemmelse med nærværende 
direktiv.

forsikrings- eller genforsikringsselskabers 
egne aktiver. Direktivet bør heller ikke 
finde anvendelse på aktivt forvaltede 
investeringer i form af værdipapirer som 
f.eks. certifikater, managed futures eller 
indeksregulerede obligationer. For at 
undgå dobbeltregulering bør dette 
direktivs anvendelsesområde ikke omfatte 
lukkede kollektive 
investeringsforetagender, som er 
registreret på et reguleret marked 
underlagt reglerne i direktiv Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2001/34/EF af 28. maj 2001 vedrørende 
betingelserne for værdipapirers optagelse 
til officiel notering på en fondsbørs samt 
oplysninger, der skal offentliggøres om 
disse værdipapirer1, Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2004/109/EF af 15. 
december 2004 om harmonisering af 
gennemsigtighedskrav i forbindelse med 
oplysninger om udstedere, hvis 
værdipapirer er optaget til handel på et 
reguleret marked2 og Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/71/EF af 4. november 2003 om det 
prospekt, der skal offentliggøres, når 
værdipapirer udbydes til offentligheden 
eller optages til handel3. For at sikre en 
harmoniseret løsning gennemfører 
Kommissionen snarest muligt og senest 
ved nærværende direktivs ikrafttræden en 
revision af disse direktiver og fremsætter 
passende lovforslag for at sikre en 
ækvivalent regulering. Dette direktiv bør 
imidlertid omfatte forvaltere af alle 
kollektive investeringsforetagender, som 
ikke kræver tilladelse som 
investeringsinstitutter (UCITS). 
Investeringsselskaber, som har erhvervet 
tilladelse i henhold til direktiv 2004/39/EF 
om markeder for finansielle 
instrumenter[10], skal ikke have tilladelse i 
henhold til nærværende direktiv til at 
levere investeringstjenesteydelser til AIF. 
Investeringsselskaber kan dog kun levere 
investeringstjenesteydelser til alternative 
investeringsfonde, hvis andelene eller 
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aktierne heri kan markedsføres i 
overensstemmelse med nærværende 
direktiv.
1 EFT L 184 af 6.7.2001, s. 1
2 EUT L 390 af 31.12.2004, s. 30
3 EUT L 345 af 31.12.2003, s. 64

Or. en

Begrundelse

Lukkede kollektive investeringsforetagender, som er registreret på et reguleret marked, bør 
ikke reguleres under dette direktiv, da de allerede er underlagt krav i henhold til CARD, 
prospektdirektivet og gennemsigtighedsdirektivet. For at sikre lige konkurrencebetingelser 
bør Kommissionen revidere disse direktiver og foretage passende ændringer i lyset af 
nærværende direktiv.

Ændringsforslag 170
Corien Wortmann-Kool

Forslag til direktiv
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Dette direktivs anvendelsesområde bør 
begrænses til forvaltningen af kollektive 
investeringsforetagender, som 
tilvejebringer kapital fra en række 
investorer med henblik på investering efter 
en nærmere defineret investeringspolitik, 
der er baseret på princippet om 
risikospredning til fordel for disse 
investorer. Dette direktiv bør ikke finde 
anvendelse på forvaltningen af 
pensionskasser eller forvaltere af 
investeringer, som ikke er kollektive 
investeringer, f.eks. stiftelser, statsejede 
investeringsfonde eller kreditinstitutters, 
forsikrings- eller genforsikringsselskabers 
egne aktiver. Direktivet bør heller ikke 
finde anvendelse på aktivt forvaltede 

(5) Dette direktivs anvendelsesområde bør 
begrænses til forvaltningen af kollektive 
investeringsforetagender, som 
tilvejebringer kapital fra en række 
investorer med henblik på investering efter 
en nærmere defineret investeringspolitik, 
der er baseret på princippet om 
risikospredning til fordel for disse 
investorer. Direktivet bør omfatte 
forvaltere af alle kollektive 
investeringsforetagender, som ikke 
kræver tilladelse som 
investeringsinstitutter (UCITS). Dette 
direktiv bør ikke finde anvendelse på 
forvaltningen af pensionskasser eller 
forvaltere af investeringer, som ikke er 
kollektive investeringer, f.eks. stiftelser, 
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investeringer i form af værdipapirer som 
f.eks. certifikater, managed futures eller 
indeksregulerede obligationer. Det bør 
imidlertid omfatte forvaltere af alle 
kollektive investeringsforetagender, som 
ikke kræver tilladelse som 
investeringsinstitutter (UCITS).
Investeringsselskaber, som har erhvervet 
tilladelse i henhold til direktiv 2004/39/EF 
om markeder for finansielle 
instrumenter[10], skal ikke have tilladelse i 
henhold til nærværende direktiv til at 
levere investeringstjenesteydelser til AIF. 
Investeringsselskaber kan dog kun levere 
investeringstjenesteydelser til alternative 
investeringsfonde, hvis andelene eller 
aktierne heri kan markedsføres i 
overensstemmelse med nærværende 
direktiv.

statsejede investeringsfonde eller 
kreditinstitutters, forsikrings- eller 
genforsikringsselskabers egne aktiver. 
Direktivet bør heller ikke finde anvendelse 
på aktivt forvaltede investeringer i form af 
værdipapirer som f.eks. certifikater, 
managed futures eller indeksregulerede 
obligationer. I forbindelse med dette 
direktiv bør heller ikke et foretagende, 
som primært agerer som holdingselskab 
for en gruppe af underordnede 
foretagender, og som ejer strategiske 
interesser i foretagender med henblik på 
langsigtet ejerskab og ikke med henblik 
på at skabe afkast gennem tømning inden 
for en fastsat tidsramme, betragtes som et 
kollektivt investeringsforetagende. 
Investeringsselskaber, som har erhvervet 
tilladelse i henhold til direktiv 2004/39/EF 
om markeder for finansielle 
instrumenter[1], skal ikke have tilladelse i 
henhold til nærværende direktiv til at 
levere investeringstjenesteydelser til AIF. 
Investeringsselskaber kan dog kun levere 
investeringstjenesteydelser til alternative 
investeringsfonde, hvis andelene eller 
aktierne heri kan markedsføres i 
overensstemmelse med nærværende 
direktiv.

Or. en

Begrundelse

Det bør præciseres, at henvisningen til "kollektive investeringsforetagender" i udsagnet om, 
at forvaltere af alle kollektive investeringsforetagender, som ikke er UCITS, hører under 
direktivets anvendelsesområde, er en henvisning til kollektive investeringsforetagender, som 
rejser kapital fra en række investorer med henblik på at investere den i overensstemmelse med 
en defineret investeringspolitik, der bygger på princippet om risikospredning til fordel for 
disse investorer, og ikke til en bredere klasse af kollektive investeringsforetagender.

                                               
1 EUT L 145 af 30.4.2004, s. 1.
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Ændringsforslag 171
Othmar Karas

Forslag til direktiv
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Dette direktivs anvendelsesområde bør 
begrænses til forvaltningen af kollektive 
investeringsforetagender, som 
tilvejebringer kapital fra en række 
investorer med henblik på investering efter 
en nærmere defineret investeringspolitik, 
der er baseret på princippet om 
risikospredning til fordel for disse 
investorer. Dette direktiv bør ikke finde 
anvendelse på forvaltningen af 
pensionskasser eller forvaltere af 
investeringer, som ikke er kollektive 
investeringer, f.eks. stiftelser, statsejede 
investeringsfonde eller kreditinstitutters, 
forsikrings- eller genforsikringsselskabers 
egne aktiver. Direktivet bør heller ikke
finde anvendelse på aktivt forvaltede 
investeringer i form af værdipapirer som 
f.eks. certifikater, managed futures eller
indeksregulerede obligationer. Det bør 
imidlertid omfatte forvaltere af alle 
kollektive investeringsforetagender, som 
ikke kræver tilladelse som 
investeringsinstitutter (UCITS). 
Investeringsselskaber, som har erhvervet 
tilladelse i henhold til direktiv 2004/39/EF 
om markeder for finansielle 
instrumenter[1], skal ikke have tilladelse i 
henhold til nærværende direktiv til at 
levere investeringstjenesteydelser til AIF. 
Investeringsselskaber kan dog kun levere 
investeringstjenesteydelser til alternative 
investeringsfonde, hvis andelene eller 
aktierne heri kan markedsføres i 
overensstemmelse med nærværende 
direktiv.

(5) Dette direktivs anvendelsesområde bør 
begrænses til forvaltningen af kollektive 
investeringsforetagender, som 
tilvejebringer kapital fra en række 
investorer med henblik på investering efter 
en nærmere defineret investeringspolitik til 
fordel for disse investorer. Dette direktiv 
bør ikke finde anvendelse på forvaltere af 
investeringer, som ikke er kollektive 
investeringer, f.eks. stiftelser, statsejede 
investeringsfonde, centralbanker eller 
kreditinstitutters, pensionsinstitutioner 
eller forsikrings- eller 
genforsikringsselskabers egne aktiver. Det 
bør heller ikke finde anvendelse på 
forvaltning af kollektive 
investeringsforetagender, som er 
godkendt i henhold til national lovgivning 
og kun markedsføres i deres egen 
medlemsstat. Direktivet bør imidlertid
finde anvendelse på aktivt forvaltede 
investeringer i form af værdipapirer som 
f.eks. certifikater, managed futures eller 
indeksregulerede obligationer. Det bør 
også omfatte forvaltere af alle kollektive 
investeringsforetagender, som ikke kræver 
tilladelse som investeringsinstitutter 
(UCITS). Investeringsselskaber, som har 
erhvervet tilladelse i henhold til direktiv 
2004/39/EF om markeder for finansielle 
instrumenter[2], skal ikke have tilladelse i 
henhold til nærværende direktiv til at 
levere investeringstjenesteydelser til AIF. 
Investeringsselskaber kan dog kun levere 
investeringstjenesteydelser til alternative 
investeringsfonde, hvis andelene eller 
aktierne heri kan markedsføres i 

                                               
1 EUT L 145 af 30.4.2004, s. 1.
2 EUT L 145 af 30.4.2004, s. 1.
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overensstemmelse med nærværende 
direktiv.

Or. en

Begrundelse

Forvaltere af pensionsinstitutioners egne midler bør behandles på lige fod med forvaltere af 
forsikringsselskabers egne midler. Fonde, som reguleres og kun distribueres på nationalt 
niveau, bør ikke være omfattet af FAIF-direktivet, da rent nationale fonde og forvaltere ikke 
udgør nogen systemisk risiko, da disse fonde generelt er strengt regulerede fonde, som ofte 
har store ligheder med UCITS. Det er ikke muligt at indføre undtagelser for 
fondsinstrumenter uden risikospredningsprincippet eller for aktivt forvaltede investeringer i 
form af værdipapirer.

Ændringsforslag 172
Gunnar Hökmark

Forslag til direktiv
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Dette direktivs anvendelsesområde bør 
begrænses til forvaltningen af kollektive 
investeringsforetagender, som 
tilvejebringer kapital fra en række 
investorer med henblik på investering efter 
en nærmere defineret investeringspolitik, 
der er baseret på princippet om 
risikospredning til fordel for disse 
investorer. Dette direktiv bør ikke finde 
anvendelse på forvaltningen af 
pensionskasser eller forvaltere af 
investeringer, som ikke er kollektive 
investeringer, f.eks. stiftelser, statsejede 
investeringsfonde eller kreditinstitutters, 
forsikrings- eller genforsikringsselskabers 
egne aktiver. Direktivet bør heller ikke 
finde anvendelse på aktivt forvaltede 
investeringer i form af værdipapirer som 
f.eks. certifikater, managed futures eller 
indeksregulerede obligationer. Det bør 
imidlertid omfatte forvaltere af alle 

(5) Dette direktivs anvendelsesområde bør 
begrænses til forvaltningen af kollektive 
investeringsforetagender, som 
tilvejebringer kapital fra en række 
investorer med henblik på investering efter 
en nærmere defineret investeringspolitik, 
der er baseret på princippet om 
risikospredning til fordel for disse 
investorer. Dette direktiv bør ikke finde 
anvendelse på forvaltningen af 
pensionskasser eller forvaltere af 
investeringer, som ikke er kollektive 
investeringer, f.eks. stiftelser, statsejede 
investeringsfonde eller kreditinstitutters, 
forsikrings- eller genforsikringsselskabers 
egne aktiver. Direktivet bør heller ikke 
finde anvendelse på aktivt forvaltede 
investeringer i form af værdipapirer som 
f.eks. certifikater, managed futures eller 
indeksregulerede obligationer. Det bør 
imidlertid omfatte forvaltere af alle 
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kollektive investeringsforetagender, som 
ikke kræver tilladelse som 
investeringsinstitutter (UCITS). 
Investeringsselskaber, som har erhvervet 
tilladelse i henhold til direktiv 2004/39/EF 
om markeder for finansielle 
instrumenter[10], skal ikke have tilladelse i 
henhold til nærværende direktiv til at 
levere investeringstjenesteydelser til AIF. 
Investeringsselskaber kan dog kun levere 
investeringstjenesteydelser til alternative 
investeringsfonde, hvis andelene eller 
aktierne heri kan markedsføres i 
overensstemmelse med nærværende 
direktiv.

kollektive investeringsforetagender, som 
ikke kræver tilladelse som 
investeringsinstitutter (UCITS). 
Investeringsselskaber, som har erhvervet 
tilladelse i henhold til direktiv 2004/39/EF 
om markeder for finansielle 
instrumenter[10], skal ikke have tilladelse i 
henhold til nærværende direktiv til at 
levere investeringstjenesteydelser til AIF. 
Investeringsselskaber kan dog kun levere 
investeringstjenesteydelser til alternative 
investeringsfonde, hvis andelene eller 
aktierne heri kan markedsføres i 
overensstemmelse med nærværende 
direktiv. Dette direktiv bør ikke finde 
anvendelse på industrielle 
holdingselskaber, hvis aktier handles på 
et EU-reguleret marked, hvis de ejer 
andele i deres datterselskaber eller 
tilknyttede selskaber, som de har 
kontrollerende indflydelse på, med 
henblik på at gennemføre en industriel 
forretningsstrategi.

Or. en

Begrundelse

Anvendelsesområdet skal begrænses til FAIF, som udgør en systemisk risiko, da det ellers vil 
blive vanskeligt at opretholde den tilsigtede kontrol på en rimelig måde. Industrielle 
holdingselskaber er langsigtede ejere uden en planlagt exithorisont og har en industriel 
holdning til deres ejerandele. Sådanne selskaber udgør ikke en systemisk risiko og er, hvis de 
er registreret, underlagt den eksisterende EU-selskabslovgivning, nationale bestemmelser og 
børsregler, som giver en effektiv beskyttelse for investorerne. Disse bør undtages.

Ændringsforslag 173
Kay Swinburne

Forslag til direktiv
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Dette direktivs anvendelsesområde bør (5) Dette direktivs anvendelsesområde bør 
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begrænses til forvaltningen af kollektive 
investeringsforetagender, som 
tilvejebringer kapital fra en række 
investorer med henblik på investering efter 
en nærmere defineret investeringspolitik, 
der er baseret på princippet om 
risikospredning til fordel for disse 
investorer. Dette direktiv bør ikke finde 
anvendelse på forvaltningen af 
pensionskasser eller forvaltere af 
investeringer, som ikke er kollektive 
investeringer, f.eks. stiftelser, statsejede 
investeringsfonde eller kreditinstitutters, 
forsikrings- eller genforsikringsselskabers 
egne aktiver. Direktivet bør heller ikke 
finde anvendelse på aktivt forvaltede 
investeringer i form af værdipapirer som 
f.eks. certifikater, managed futures eller 
indeksregulerede obligationer. Det bør 
imidlertid omfatte forvaltere af alle 
kollektive investeringsforetagender, som 
ikke kræver tilladelse som 
investeringsinstitutter (UCITS). 
Investeringsselskaber, som har erhvervet 
tilladelse i henhold til direktiv 2004/39/EF 
om markeder for finansielle 
instrumenter[10], skal ikke have tilladelse i 
henhold til nærværende direktiv til at 
levere investeringstjenesteydelser til AIF. 
Investeringsselskaber kan dog kun levere 
investeringstjenesteydelser til alternative 
investeringsfonde, hvis andelene eller 
aktierne heri kan markedsføres i 
overensstemmelse med nærværende 
direktiv.

begrænses til forvaltningen af kollektive 
investeringsforetagender, som 
tilvejebringer kapital fra en række 
investorer med henblik på investering efter 
en nærmere defineret investeringspolitik, 
der er baseret på princippet om 
risikospredning til fordel for disse 
investorer. Dette direktiv bør ikke finde 
anvendelse på forvaltningen af 
pensionskasser eller forvaltere af 
investeringer, som ikke er kollektive
investeringer, f.eks. stiftelser, statsejede 
investeringsfonde, nationale, regionale 
eller lokale statslige investeringsfonde
eller kreditinstitutters, forsikrings- eller 
genforsikringsselskabers egne aktiver. 
Direktivet bør heller ikke finde anvendelse 
på aktivt forvaltede investeringer i form af 
værdipapirer som f.eks. certifikater, 
managed futures eller indeksregulerede 
obligationer. Det bør imidlertid omfatte 
forvaltere af alle kollektive 
investeringsforetagender, som ikke kræver 
tilladelse som investeringsinstitutter 
(UCITS). Investeringsselskaber, som har 
erhvervet tilladelse i henhold til direktiv 
2004/39/EF om markeder for finansielle 
instrumenter[10], skal ikke have tilladelse i 
henhold til nærværende direktiv til at 
levere investeringstjenesteydelser til AIF. 
Investeringsselskaber kan dog kun levere 
investeringstjenesteydelser til alternative 
investeringsfonde, hvis andelene eller 
aktierne heri kan markedsføres i 
overensstemmelse med nærværende 
direktiv.

Or. en

Begrundelse

Investeringsfonde, som forvaltes af regeringsorganer som f.eks. Finance Wales, som forvalter 
EU's strukturfonde, der er lånefinansieret med private investeringer, bør ikke være omfattet af 
direktivet.
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Ændringsforslag 174
Pascal Canfin

Forslag til direktiv
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Dette direktivs anvendelsesområde bør
begrænses til forvaltningen af kollektive 
investeringsforetagender, som 
tilvejebringer kapital fra en række 
investorer med henblik på investering efter 
en nærmere defineret investeringspolitik,
der er baseret på princippet om 
risikospredning til fordel for disse 
investorer. Dette direktiv bør ikke finde 
anvendelse på forvaltningen af 
pensionskasser eller forvaltere af 
investeringer, som ikke er kollektive 
investeringer, f.eks. stiftelser, statsejede 
investeringsfonde eller kreditinstitutters, 
forsikrings- eller genforsikringsselskabers 
egne aktiver. Direktivet bør heller ikke 
finde anvendelse på aktivt forvaltede 
investeringer i form af værdipapirer som 
f.eks. certifikater, managed futures eller 
indeksregulerede obligationer. Det bør 
imidlertid omfatte forvaltere af alle 
kollektive investeringsforetagender, som 
ikke kræver tilladelse som 
investeringsinstitutter (UCITS). 
Investeringsselskaber, som har erhvervet 
tilladelse i henhold til direktiv 2004/39/EF 
om markeder for finansielle 
instrumenter[10], skal ikke have tilladelse i 
henhold til nærværende direktiv til at 
levere investeringstjenesteydelser til AIF. 
Investeringsselskaber kan dog kun levere 
investeringstjenesteydelser til alternative 
investeringsfonde, hvis andelene eller 
aktierne heri kan markedsføres i 
overensstemmelse med nærværende 
direktiv.

(5) Dette direktivs anvendelsesområde bør 
begrænses til kollektive 
investeringsforetagender, som 
tilvejebringer kapital fra en række 
investorer med henblik på investering efter 
en nærmere defineret investeringspolitik til 
fordel for disse investorer. Dette direktiv 
bør ikke finde anvendelse på investeringer, 
som ikke er kollektive investeringer, f.eks. 
stiftelser, statsejede investeringsfonde eller 
kreditinstitutters, forsikrings- eller 
genforsikringsselskabers egne aktiver og 
pensionsfonde. Direktivet bør heller ikke 
finde anvendelse på aktivt forvaltede 
investeringer i form af værdipapirer som 
f.eks. certifikater, managed futures eller 
indeksregulerede obligationer. Det bør 
imidlertid omfatte alle kollektive 
investeringsforetagender, som ikke kræver 
tilladelse som investeringsinstitutter 
(UCITS). Investeringsselskaber, som har 
erhvervet tilladelse i henhold til direktiv 
2004/39/EF om markeder for finansielle 
instrumenter[10], skal ikke have tilladelse i 
henhold til nærværende direktiv til at 
levere investeringstjenesteydelser til AIF. 
Investeringsselskaber kan dog kun levere 
investeringstjenesteydelser til alternative 
investeringsfonde, hvis andelene eller 
aktierne heri kan markedsføres i 
overensstemmelse med nærværende 
direktiv.

Or. en
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Begrundelse

Direktivet skal omfatte såvel fonde (AIF) som forvaltere (FAIF).

Ændringsforslag 175
Astrid Lulling

Forslag til direktiv
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Dette direktiv bør ikke finde 
anvendelse på forvaltere af investeringer, 
som ikke er kollektive investeringer, f.eks. 
stiftelser, statsejede investeringsfonde, på 
forvaltningen af porteføljer af 
investeringer i overensstemmelse med 
mandater givet af investorer på grundlag 
af en enkeltkunderelation eller på nogen 
anden form for individuel 
porteføljeforvaltning. Direktivet bør heller 
ikke finde anvendelse på forvaltere, som 
forvalter AIF, hvis eneste investorer er 
forvalterne selv eller deres 
moderselskaber, deres datterselskaber 
eller andre datterselskaber af deres 
moderselskaber, og hvor disse investorer 
ikke selv er AIF. Dette direktiv bør heller 
ikke finde anvendelse på 
holdingselskaber, hvis de ejer andele i 
deres datterselskaber, eftersom sådanne 
holdingselskaber ikke er oprettet med det 
primære formål at skabe udbytte til deres 
investorer navnlig ved at tømme deres 
datterselskaber inden for en fastsat 
tidsramme, men sigter mod at gennemføre 
en forretningsstrategi gennem deres 
datterselskaber. Dette direktiv bør 
endvidere ikke finde anvendelse på 
forvaltningen af pensionskasser, på 
supranationale institutioner, nationale 
centralbanker eller nationale, regionale 
og lokale regeringer og organer eller 
institutioner, som forvalter fonde, som 
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støtter sociale sikkerhedssystemer og 
pensionssystemer, eller på 
medarbejderaktieordninger eller 
securitationsselskaber. 

Or. en

Begrundelse

Se betragtning 5 a i formandskabets reviderede kompromisforslag af 15. december 2009.

Ændringsforslag 176
Corien Wortmann-Kool

Forslag til direktiv
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Dette direktiv bør ikke gælde for 
investeringsfirmaer, som yder 
porteføljeforvaltningstjenesteydelser, der 
er godkendt i henhold til direktiv 
2004/39/EF, pensionsfonde og andre 
pensionsorganisationer i henhold til 
direktiv 2004/41/EF og deres særlige 
formueforvaltnings- og/eller 
administrationsselskaber eller kollektive 
investeringsforetagender i henhold til 
direktiv 2009/65/EF. I praksis - af hensyn 
til omkostningseffektiviteten - bør 
investeringsfirmaer, som forvalter 
individuelle porteføljer i henhold til 
direktiv 2004/39/EF, 
pensionsformueforvaltnings- og/eller 
administrationsselskaber og forvaltere af 
UCITS (og senere FAIF) administrativt 
eller operationelt kunne samle 
investeringer inden for deres mandat. Af 
hensyn til disse mål bør dette direktiv ikke 
gælde for sådanne interne 
poolingstrukturer.

Or. en
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Begrundelse

These structures described above are not commercial propositions to attract assets for 
collective investments ignoring the individual qualities and requirements of clients, nor are 
they marketed or even available for investment outside the scope of the overarching 
individual mandates, which are already regulated themselves under various European 
directives. The principal of risk-spreading as such does not apply to these structures. These 
structures are directly or indirectly (through one or more subsidiary companies) managed 
and controlled by the investment firm, the pension [asset] manager and/or service 
administration company, or UCITS manager and used by it in its own discretion. Therefore, 
this Directive should also not apply to those structures. For the avoidance of doubt, pension 
[asset] management and/or service administration companies and asset pooling as described, 
do not fall within the definition of AIF, AIFM or depositary.

Ændringsforslag 177
Astrid Lulling

Forslag til direktiv
Betragtning 5 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5b) Investeringsfirmaer, som er godkendt 
i henhold til direktiv 2004/39/EF, og 
kreditinstitutioner, som er godkendt i 
henhold til Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2006/48/EF af 14. juni 
2006 om adgang til at optage og udøve 
virksomhed som kreditinstitut (omarbejdet 
version), skal ikke have godkendelse i 
henhold til dette direktiv for at levere 
investeringstjenesteydelser såsom 
porteføljeforvaltning i forhold til AIF. 

Or. en

Begrundelse

Se betragtning 5 c i formandskabets reviderede kompromisforslag af 15. december 2009.
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Ændringsforslag 178
Wolf Klinz, Sharon Bowles, Carl Haglund

Forslag til direktiv
Betragtning 5 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Dette direktiv forhindrer eller 
begrænser ikke investorer i at sætte 
andele eller aktiver, som de ejer i AIF, på 
kapitalmarkederne. Disse investorer eller 
deres mellemmænd kan tilbyde eller sætte 
andele eller aktiver på markedet i en 
medlemsstat i overensstemmelse med den 
nationale lovgivning i den pågældende 
medlemsstat. Når et sådant tilbud eller en 
sådan markedsplacering sker på initiativ 
af den FAIF, som forvalter en sådan AIF, 
skal et sådant tilbud eller en sådan 
markedsplacering imidlertid betragtes 
som markedsføring.

Or. en

Begrundelse

Dette direktiv begrænser ikke handel med aktier eller andele på et sekundært marked, hvis det 
ikke er en omgåelse af bestemmelserne i dette direktiv.

Ændringsforslag 179
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Forslag til direktiv
Betragtning 5 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Virksomheder af interesse for 
offentligheden, som ansøger om eller ejer 
midler modtaget fra det offentlige, f.eks. 
kreditinstitutters, pensionskassers, 
forsikrings- eller genforsikringsselskabers 
egne midler, bør være underlagt deres 
specifikke regler, og deres investeringer i 
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fonde bør reguleres i lyset af den 
pågældende kategoris særlige 
karakteristika og typen af fonde. For at 
opnå dette foretager Europa-
Kommissionen en revision af Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2006/48/EF af 14. juni 2006 om adgang 
til at optage og udøve virksomhed som 
kreditinstitut (omarbejdning), Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/41/EF af 3. juni 2003 om 
arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers 
aktiviteter og tilsynet hermed1,Rådets 
første Direktiv af 24. juli 1973 om 
samordning af de administrativt eller ved 
lov fastsatte bestemmelser om adgang til 
udøvelse af direkte forsikringsvirksomhed 
bortset fra livsforsikring2, Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2002/83/EF af 5. november 2002 om 
livsforsikring3 og Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2005/68/EF af 16. 
november 2005 om 
genforsikringsvirksomhed og om ændring 
af Rådets direktiv 73/239/EØF og 
92/49/EØF samt direktiv 98/78/EF og 
2002/83/EF4 med henblik på at sikre, at 
følgende principper følges: Due 
Diligence-krav svarende til de krav, der 
gælder for FAIF, indføres for 
virksomheder af interesse for 
offentligheden i forbindelse med 
investering, og der indføres en ramme for 
sådanne investeringer (navnlig i form af 
kapitalkrav og kapitalreserver)
1 EUT L 235 af 23.9.2009, s. 10.
2EFT L 228 af 16.8.1973, s. 3.
3EFT L 345 af 19.12.2002, s. 1.
4EUT L 323 af 9.12.2005, s. 1.

Or. en



AM\804881DA.doc 43/161 PE439.111v02-00

DA

Ændringsforslag 180
Astrid Lulling

Forslag til direktiv
Betragtning 5 c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Dette direktiv foreskriver en enkelt 
FAIF for hver AIF, som forvaltes inden 
for direktivets anvendelsesområde, som er 
ansvarlig for, at direktivets bestemmelser 
overholdes. Afhængigt af deres retsform 
kan AIF være eksternt eller internt 
forvaltet. AIF anses for internt forvaltet, 
hvis forvaltningsfunktionerne udføres af 
ledelsesorganet eller en anden intern 
ressource i AIF. Hvis AIF's retsform 
tillader intern forvaltning, og AIF's 
ledelsesorgan vælger ikke at udpege en 
ekstern FAIF, er AIF og FAIF identiske. 
I så fald er AIF også en FAIF og skal 
derfor opfylde alle krav til FAIF i 
henhold til dette direktiv og godkendes 
som sådan. En FAIF, som er en internt 
forvaltet AIF, bør imidlertid ikke 
godkendes som ekstern forvalter af et eller 
flere andre AIF. En AIF anses for 
eksternt forvaltet, hvis en ekstern juridisk 
person er udpeget som forvalter af AIF 
eller på vegne af AIF (den udpegede 
FAIF), som gennem denne udpegning får 
ansvaret for at forvalte AIF's portefølje. I 
begge tilfælde kan kun en internt forvaltet 
AIF eller en ekstern FAIF uddelegere 
porteføljeforvaltningen eller 
risikoforvaltningsfunktioner til andre 
enheder i henhold til artikel 18. Hvis der 
er udpeget en ekstern FAIF til at udføre 
forvaltningsfunktioner i forhold til en 
bestemt AIF, anses denne ikke for at 
levere investeringstjenesteydelsen 
porteføljeforvaltning som defineret i 
artikel 4, stk. 1 og 9, i direktiv 2004/39/EF 
om markeder for finansielle instrumenter, 
om ændring af Rådets direktiv 
85/611/EØF, og 93/6/EØF samt Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
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2000/12/EF og om ophævelse af Rådets 
direktiv 93/22/EØF10, men i stedet for at 
levere funktionen kollektiv 
porteføljeforvaltning i henhold til 
nærværende direktiv. 

Or. en

Begrundelse

Se betragtning 5 a i formandskabets reviderede kompromisforslag af 15. december 2009.

Ændringsforslag 181
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Dette direktiv foreskriver en enkelt 
FAIF for hver AIF, som forvaltes inden 
for direktivets anvendelsesområde, som er 
ansvarlig for, at direktivets bestemmelser 
overholdes.

Or. en

Begrundelse

Der bør kun tillades en FAIF pr. AIF i henhold til dette direktiv.

Ændringsforslag 182
Burkhard Balz

Forslag til direktiv
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Dette direktiv foreskriver en enkelt 
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FAIF for hver AIF, som forvaltes inden 
for direktivets anvendelsesområde, som er 
ansvarlig for, at direktivets bestemmelser 
overholdes.

Or. en

Begrundelse

Der bør kun tillades en FAIF pr. AIF i henhold til dette direktiv. 

Ændringsforslag 183
Hans-Peter Martin

Forslag til direktiv
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) For ikke at indføre for vidtgående eller 
uforholdsmæssigt strenge krav indeholder 
dette direktiv undtagelsesbestemmelser for 
FAIF, hvis de samlede forvaltede AIF-
aktiver ligger under en tærskelværdi på 
100 mio. EUR. Den pågældende FAIF's 
aktiviteter kan ikke forventes at få 
væsentlige konsekvenser for den 
finansielle stabilitet eller 
markedseffektiviteten. For FAIF, som 
kun forvalter ikke-gearede AIF og ikke 
indrømmer investorer 
indløsningsrettigheder i en periode på fem 
år, gælder en særlig tærskelværdi på 500 
mio. EUR. Denne særlige tærskelværdi er 
begrundet i, at forvaltere af ikke-gearede 
fonde, der er specialiseret i langfristede 
investeringer, i endog mindre grad kan 
forventes at skabe systemiske risici. 
Desuden bevirker den femårige 
bindingsperiode for investorerne, at 
likviditetsrisikoen elimineres. FAIF, som 
er undtaget fra dette direktivs 
bestemmelser, bør fortsat være 
underkastet alle relevante nationale 

udgår
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lovbestemmelser. De bør dog kunne 
behandles som FAIF i henhold til opt-in-
proceduren i dette direktiv.

Or. de

Ændringsforslag 184
Pascal Canfin

Forslag til direktiv
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) For ikke at indføre for vidtgående eller 
uforholdsmæssigt strenge krav indeholder 
dette direktiv undtagelsesbestemmelser for 
FAIF, hvis de samlede forvaltede AIF-
aktiver ligger under en tærskelværdi på 
100 mio. EUR. Den pågældende FAIF's 
aktiviteter kan ikke forventes at få 
væsentlige konsekvenser for den 
finansielle stabilitet eller 
markedseffektiviteten. For FAIF, som 
kun forvalter ikke-gearede AIF og ikke 
indrømmer investorer 
indløsningsrettigheder i en periode på fem 
år, gælder en særlig tærskelværdi på 500 
mio. EUR. Denne særlige tærskelværdi er 
begrundet i, at forvaltere af ikke-gearede 
fonde, der er specialiseret i langfristede 
investeringer, i endog mindre grad kan 
forventes at skabe systemiske risici. 
Desuden bevirker den femårige 
bindingsperiode for investorerne, at 
likviditetsrisikoen elimineres. FAIF, som 
er undtaget fra dette direktivs 
bestemmelser, bør fortsat være 
underkastet alle relevante nationale 
lovbestemmelser. De bør dog kunne 
behandles som FAIF i henhold til opt-in-
proceduren i dette direktiv.

udgår

Or. en



AM\804881DA.doc 47/161 PE439.111v02-00

DA

Begrundelse

Alle AIF og FAIF bør være omfattet for ikke at skabe smuthuller på markedet.

Ændringsforslag 185
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Forslag til direktiv
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) For ikke at indføre for vidtgående eller 
uforholdsmæssigt strenge krav indeholder 
dette direktiv undtagelsesbestemmelser for 
FAIF, hvis de samlede forvaltede AIF-
aktiver ligger under en tærskelværdi på 
100 mio. EUR. Den pågældende FAIF's 
aktiviteter kan ikke forventes at få 
væsentlige konsekvenser for den 
finansielle stabilitet eller 
markedseffektiviteten. For FAIF, som 
kun forvalter ikke-gearede AIF og ikke 
indrømmer investorer 
indløsningsrettigheder i en periode på fem 
år, gælder en særlig tærskelværdi på 500 
mio. EUR. Denne særlige tærskelværdi er 
begrundet i, at forvaltere af ikke-gearede 
fonde, der er specialiseret i langfristede 
investeringer, i endog mindre grad kan
forventes at skabe systemiske risici. 
Desuden bevirker den femårige 
bindingsperiode for investorerne, at 
likviditetsrisikoen elimineres. FAIF, som 
er undtaget fra dette direktivs 
bestemmelser, bør fortsat være 
underkastet alle relevante nationale 
lovbestemmelser. De bør dog kunne 
behandles som FAIF i henhold til opt-in-
proceduren i dette direktiv.

udgår

Or. en
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Begrundelse

Direktivet skal finde anvendelse på alle FAIF uden undtagelser på grundlag af størrelsen af 
de aktiver, der forvaltes. Ellers vil der være et stærkt incitament for forvaltere til at etablere 
fonde lige under grænsen og finde metoder til at uddelegere så meget som muligt at deres 
funktioner til eksterne tjenesteydere og "konsulenter". Dette ville modarbejde hensigten med 
direktivet, som er at dække alle aktører i den finansielle branche. 

Ændringsforslag 186
Wolf Klinz, Sharon Bowles, Carl Haglund

Forslag til direktiv
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6) For ikke at indføre for vidtgående eller 
uforholdsmæssigt strenge krav indeholder 
dette direktiv undtagelsesbestemmelser for
FAIF, hvis de samlede forvaltede AIF-
aktiver ligger under en tærskelværdi på 100 
mio. EUR. Den pågældende FAIF's 
aktiviteter kan ikke forventes at få 
væsentlige konsekvenser for den 
finansielle stabilitet eller 
markedseffektiviteten. For FAIF, som kun 
forvalter ikke-gearede AIF og ikke 
indrømmer investorer 
indløsningsrettigheder i en periode på fem 
år, gælder en særlig tærskelværdi på 500 
mio. EUR. Denne særlige tærskelværdi er 
begrundet i, at forvaltere af ikke-gearede 
fonde, der er specialiseret i langfristede 
investeringer, i endog mindre grad kan 
forventes at skabe systemiske risici. 
Desuden bevirker den femårige 
bindingsperiode for investorerne, at 
likviditetsrisikoen elimineres. FAIF, som 
er undtaget fra dette direktivs 
bestemmelser, bør fortsat være 
underkastet alle relevante nationale 
lovbestemmelser. De bør dog kunne 
behandles som FAIF i henhold til opt-in-
proceduren i dette direktiv.

6) For ikke at indføre for vidtgående eller 
uforholdsmæssigt strenge krav indeholder 
dette direktiv en mildere ordning for
FAIF, som ikke er systemisk relevante, 
hvis de samlede forvaltede AIF-aktiver 
ligger under en tærskelværdi på 250 mio. 
EUR. Den pågældende FAIF's aktiviteter 
kan ikke forventes at få væsentlige 
konsekvenser for den finansielle stabilitet 
eller markedseffektiviteten. For FAIF, som 
kun forvalter ikke-gearede AIF og ikke 
indrømmer investorer 
indløsningsrettigheder i en periode på fem 
år, gælder en særlig tærskelværdi på 500 
mio. EUR. Denne særlige tærskelværdi er 
begrundet i, at forvaltere af ikke-gearede 
fonde, der er specialiseret i langfristede 
investeringer, i endog mindre grad kan 
forventes at skabe systemiske risici. 
Desuden bevirker den femårige 
bindingsperiode for investorerne, at 
likviditetsrisikoen elimineres. FAIF, som 
hører under den mildere ordning, skal 
registreres hos deres kompetente 
myndigheder og opfylde 
gennemsigtighedskravene i nærværende 
direktiv. De bør dog kunne behandles som 
FAIF i henhold til opt-in-proceduren i dette 
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direktiv.

Or. en

Begrundelse

Hovedformålet med dette direktiv er at opfange systemiske risici. For at minimere indirekte 
skader som følge af den fælles model bør mindre FAIF kun skulle lade sig registrere og 
opfylde gennemsigtighedskravene i artikel 19-21.

Ændringsforslag 187
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) For ikke at indføre for vidtgående eller 
uforholdsmæssigt strenge krav indeholder 
dette direktiv undtagelsesbestemmelser for 
FAIF, hvis de samlede forvaltede AIF-
aktiver ligger under en tærskelværdi på 100 
mio. EUR. Den pågældende FAIF's 
aktiviteter kan ikke forventes at få 
væsentlige konsekvenser for den 
finansielle stabilitet eller 
markedseffektiviteten. For FAIF, som kun 
forvalter ikke-gearede AIF og ikke 
indrømmer investorer 
indløsningsrettigheder i en periode på fem 
år, gælder en særlig tærskelværdi på 500 
mio. EUR. Denne særlige tærskelværdi er 
begrundet i, at forvaltere af ikke-gearede 
fonde, der er specialiseret i langfristede 
investeringer, i endog mindre grad kan 
forventes at skabe systemiske risici. 
Desuden bevirker den femårige 
bindingsperiode for investorerne, at 
likviditetsrisikoen elimineres. FAIF, som 
er undtaget fra dette direktivs 
bestemmelser, bør fortsat være underkastet 
alle relevante nationale lovbestemmelser. 
De bør dog kunne behandles som FAIF i 

(6) For ikke at indføre for vidtgående eller 
uforholdsmæssigt strenge krav indeholder 
dette direktiv undtagelsesbestemmelser for 
FAIF, hvis de samlede forvaltede AIF-
aktiver ligger under en tærskelværdi på 100 
mio. EUR. Den pågældende FAIF's 
aktiviteter kan ikke forventes at få 
væsentlige konsekvenser for den 
finansielle stabilitet eller 
markedseffektiviteten. For FAIF, som kun 
forvalter ikke-gearede AIF og ikke 
indrømmer investorer 
indløsningsrettigheder i en periode på fem 
år, gælder en særlig tærskelværdi på 500 
mio. EUR. Denne særlige tærskelværdi er 
begrundet i, at forvaltere af ikke-gearede 
fonde, der er specialiseret i langfristede 
investeringer, i endog mindre grad kan 
forventes at skabe systemiske risici. 
Desuden bevirker den femårige 
bindingsperiode for investorerne, at 
likviditetsrisikoen elimineres. FAIF, som 
er undtaget fra dette direktivs 
bestemmelser, bør fortsat være underkastet 
alle relevante nationale lovbestemmelser 
og bør som minimum skulle registreres i 
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henhold til opt-in-proceduren i dette 
direktiv.

deres hjemland. De bør dog kunne 
behandles som FAIF i henhold til opt-in-
proceduren i dette direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 188
Enikő Győri, Sławomir Witold Nitras

Forslag til direktiv
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) For ikke at indføre for vidtgående eller 
uforholdsmæssigt strenge krav indeholder 
dette direktiv undtagelsesbestemmelser for 
FAIF, hvis de samlede forvaltede AIF-
aktiver ligger under en tærskelværdi på 100 
mio. EUR. Den pågældende FAIF's 
aktiviteter kan ikke forventes at få 
væsentlige konsekvenser for den 
finansielle stabilitet eller 
markedseffektiviteten. For FAIF, som kun 
forvalter ikke-gearede AIF og ikke 
indrømmer investorer 
indløsningsrettigheder i en periode på fem 
år, gælder en særlig tærskelværdi på 500 
mio. EUR. Denne særlige tærskelværdi er 
begrundet i, at forvaltere af ikke-gearede 
fonde, der er specialiseret i langfristede 
investeringer, i endog mindre grad kan 
forventes at skabe systemiske risici. 
Desuden bevirker den femårige 
bindingsperiode for investorerne, at 
likviditetsrisikoen elimineres. FAIF, som 
er undtaget fra dette direktivs 
bestemmelser, bør fortsat være underkastet 
alle relevante nationale lovbestemmelser. 
De bør dog kunne behandles som FAIF i 
henhold til opt-in-proceduren i dette 
direktiv.

(6) For ikke at indføre for vidtgående eller 
uforholdsmæssigt strenge krav til små og 
mellemstore AIF samt for at forhindre, at 
FAIF slår sig ned i tredjelande for at 
omgå bestemmelserne, indeholder dette 
direktiv undtagelsesbestemmelser for 
FAIF, hvis de samlede forvaltede AIF-
aktiver ligger under en tærskelværdi på 100 
mio. EUR. Den pågældende FAIF's 
aktiviteter kan ikke forventes at få 
væsentlige konsekvenser for den 
finansielle stabilitet eller 
markedseffektiviteten. For FAIF, som kun 
forvalter ikke-gearede AIF og ikke 
indrømmer investorer 
indløsningsrettigheder i en periode på fem 
år, gælder en særlig tærskelværdi på 500 
mio. EUR. Denne særlige tærskelværdi er 
begrundet i, at forvaltere af ikke-gearede 
fonde, der er specialiseret i langfristede 
investeringer, i endog mindre grad kan 
forventes at skabe systemiske risici. 
Desuden bevirker den femårige 
bindingsperiode for investorerne, at 
likviditetsrisikoen elimineres. FAIF, som 
er undtaget fra dette direktivs 
bestemmelser, bør fortsat være underkastet 
alle relevante nationale lovbestemmelser. 
De bør dog kunne behandles som FAIF i 
henhold til opt-in-proceduren i dette 
direktiv.
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Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at undgå, at små og mellemstore AIF bliver pålagt unødvendige byrder som 
følge af en generel anvendelse af direktivet, eftersom visse FAIF (private equityfonde) spiller 
en afgørende rolle med hensyn til at skaffe kapital til små og mellemstore virksomheder. 
Kommissionens forslag om at indføre en grænse bør opretholdes, for hvis det opgives, kan det 
få forvalterne af små og mellemstore AIF til i stort omfang at flytte hjemsted til tredjelande, 
samtidig med at disse fonde fortsat ville kunne købes i EU via passiv markedsføring. En 
fjernelse af beløbsgrænsen ville være i strid med reguleringens grundlæggende princip, 
nemlig at gøre aktiviteterne i sektoren mere gennemsigtige ved at indsamle information om de 
aktiviteter, som FAIF udfører.

Ændringsforslag 189
Syed Kamall

Forslag til direktiv
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) For ikke at indføre for vidtgående eller 
uforholdsmæssigt strenge krav indeholder 
dette direktiv undtagelsesbestemmelser for 
FAIF, hvis de samlede forvaltede AIF-
aktiver ligger under en tærskelværdi på 100 
mio. EUR. Den pågældende FAIF's 
aktiviteter kan ikke forventes at få 
væsentlige konsekvenser for den 
finansielle stabilitet eller 
markedseffektiviteten. For FAIF, som kun 
forvalter ikke-gearede AIF og ikke 
indrømmer investorer 
indløsningsrettigheder i en periode på fem 
år, gælder en særlig tærskelværdi på 500 
mio. EUR. Denne særlige tærskelværdi er 
begrundet i, at forvaltere af ikke-gearede 
fonde, der er specialiseret i langfristede 
investeringer, i endog mindre grad kan 
forventes at skabe systemiske risici. 
Desuden bevirker den femårige 
bindingsperiode for investorerne, at 
likviditetsrisikoen elimineres. FAIF, som 
er undtaget fra dette direktivs 

(6) For ikke at indføre for vidtgående eller 
uforholdsmæssigt strenge krav indeholder 
dette direktiv undtagelsesbestemmelser for 
FAIF, hvis de samlede forvaltede AIF-
aktiver ligger under en tærskelværdi på 1 
mia. EUR. Den pågældende FAIF's 
aktiviteter kan ikke forventes at få 
væsentlige konsekvenser for den 
finansielle stabilitet eller 
markedseffektiviteten. For FAIF, som kun 
forvalter ikke-gearede AIF og ikke 
indrømmer investorer 
indløsningsrettigheder i en periode på fem 
år, gælder en særlig tærskelværdi på 1,5 
mia. EUR. Denne særlige tærskelværdi er 
begrundet i, at forvaltere af ikke-gearede 
fonde, der er specialiseret i langfristede 
investeringer, i endog mindre grad kan 
forventes at skabe systemiske risici. 
Desuden bevirker den femårige 
bindingsperiode for investorerne, at 
likviditetsrisikoen elimineres. FAIF, som 
er undtaget fra dette direktivs 
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bestemmelser, bør fortsat være underkastet 
alle relevante nationale lovbestemmelser. 
De bør dog kunne behandles som FAIF i 
henhold til opt-in-proceduren i dette 
direktiv.

bestemmelser, bør fortsat være underkastet 
alle relevante nationale lovbestemmelser. 
De bør dog kunne behandles som FAIF i 
henhold til opt-in-proceduren i dette 
direktiv.

Or. en

Begrundelse

Vi støtter en forhøjelse af direktivets beløbsgrænse for ikke at overbebyrde mindre FAIF, som 
ikke udgør nogen systemisk risiko.

Ændringsforslag 190
Gunnar Hökmark

Forslag til direktiv
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) For ikke at indføre for vidtgående eller 
uforholdsmæssigt strenge krav indeholder 
dette direktiv undtagelsesbestemmelser for 
FAIF, hvis de samlede forvaltede AIF-
aktiver ligger under en tærskelværdi på 100 
mio. EUR. Den pågældende FAIF's 
aktiviteter kan ikke forventes at få 
væsentlige konsekvenser for den 
finansielle stabilitet eller 
markedseffektiviteten. For FAIF, som kun 
forvalter ikke-gearede AIF og ikke 
indrømmer investorer 
indløsningsrettigheder i en periode på fem 
år, gælder en særlig tærskelværdi på 500 
mio. EUR. Denne særlige tærskelværdi er 
begrundet i, at forvaltere af ikke-gearede 
fonde, der er specialiseret i langfristede 
investeringer, i endog mindre grad kan 
forventes at skabe systemiske risici. 
Desuden bevirker den femårige 
bindingsperiode for investorerne, at 
likviditetsrisikoen elimineres. FAIF, som 
er undtaget fra dette direktivs 

(6) For ikke at indføre for vidtgående eller 
uforholdsmæssigt strenge krav indeholder 
dette direktiv undtagelsesbestemmelser for 
FAIF, hvis de samlede forvaltede AIF-
aktiver ligger under en tærskelværdi på 500 
mio. EUR. Den pågældende FAIF's 
aktiviteter kan ikke forventes at få 
væsentlige konsekvenser for den 
finansielle stabilitet eller 
markedseffektiviteten. For FAIF, som kun 
forvalter ikke-gearede AIF og ikke 
indrømmer investorer 
indløsningsrettigheder i en periode på fem 
år, gælder en særlig tærskelværdi på 1.000 
mio. EUR. Denne særlige tærskelværdi er 
begrundet i, at forvaltere af ikke-gearede 
fonde, der er specialiseret i langfristede 
investeringer, i endog mindre grad kan 
forventes at skabe systemiske risici. 
Desuden bevirker den femårige 
bindingsperiode for investorerne, at 
likviditetsrisikoen elimineres. FAIF, som 
er undtaget fra dette direktivs 
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bestemmelser, bør fortsat være underkastet 
alle relevante nationale lovbestemmelser. 
De bør dog kunne behandles som FAIF i 
henhold til opt-in-proceduren i dette 
direktiv.

bestemmelser, bør fortsat være underkastet 
alle relevante nationale lovbestemmelser. 
De bør dog kunne behandles som FAIF i 
henhold til opt-in-proceduren i dette 
direktiv.

Or. en

Begrundelse

Anvendelsesområdet skal begrænses til FAIF, som udgør en systemisk risiko, da det ellers vil 
blive vanskeligt at opretholde den tilsigtede kontrol på en rimelig måde. Små FAIF udgør ikke 
nogen systemisk risiko, og det er uforholdsmæssigt at medtage dem. Direktivet vil medføre 
efterlevelsesomkostninger, som vil være en særlig tung byrde for små FAIF, som vil få mindst 
gavn af indførelsen af pasrettighederne. De forhøjede beløbsgrænser skal sikre, at små fonde 
uden indvirkning på systemiske risici kan blive undtaget fra anvendelsesområdet.

Ændringsforslag 191
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) For ikke at indføre for vidtgående eller 
uforholdsmæssigt strenge krav indeholder 
dette direktiv undtagelsesbestemmelser for 
FAIF, hvis de samlede forvaltede AIF-
aktiver ligger under en tærskelværdi på 100 
mio. EUR. Den pågældende FAIF's 
aktiviteter kan ikke forventes at få 
væsentlige konsekvenser for den 
finansielle stabilitet eller 
markedseffektiviteten. For FAIF, som kun 
forvalter ikke-gearede AIF og ikke 
indrømmer investorer 
indløsningsrettigheder i en periode på fem 
år, gælder en særlig tærskelværdi på 500 
mio. EUR. Denne særlige tærskelværdi er 
begrundet i, at forvaltere af ikke-gearede 
fonde, der er specialiseret i langfristede 
investeringer, i endog mindre grad kan 
forventes at skabe systemiske risici. 

(6) For ikke at indføre for vidtgående eller 
uforholdsmæssigt strenge krav indeholder 
dette direktiv undtagelsesbestemmelser for 
FAIF, hvis de samlede forvaltede AIF-
aktiver ligger under en tærskelværdi på 500 
mio. EUR. Den pågældende FAIF's 
aktiviteter kan ikke forventes at få 
væsentlige konsekvenser for den 
finansielle stabilitet eller 
markedseffektiviteten. For FAIF, som kun 
forvalter ikke-gearede AIF og ikke
indrømmer investorer 
indløsningsrettigheder i en periode på fem 
år, gælder en særlig tærskelværdi på 1.000 
mio. EUR. Denne særlige tærskelværdi er 
begrundet i, at forvaltere af ikke-gearede 
fonde, der er specialiseret i langfristede 
investeringer, i endog mindre grad kan 
forventes at skabe systemiske risici. 
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Desuden bevirker den femårige 
bindingsperiode for investorerne, at 
likviditetsrisikoen elimineres. FAIF, som 
er undtaget fra dette direktivs 
bestemmelser, bør fortsat være underkastet 
alle relevante nationale lovbestemmelser. 
De bør dog kunne behandles som FAIF i 
henhold til opt-in-proceduren i dette 
direktiv.

Desuden bevirker den femårige 
bindingsperiode for investorerne, at 
likviditetsrisikoen elimineres. FAIF, som 
er undtaget fra dette direktivs 
bestemmelser, bør fortsat være underkastet 
alle relevante nationale lovbestemmelser. 
De bør dog kunne behandles som FAIF i 
henhold til opt-in-proceduren i dette 
direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 192
Marta Andreasen

Forslag til direktiv
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) For ikke at indføre for vidtgående eller 
uforholdsmæssigt strenge krav indeholder 
dette direktiv undtagelsesbestemmelser for 
FAIF, hvis de samlede forvaltede AIF-
aktiver ligger under en tærskelværdi på 100 
mio. EUR. Den pågældende FAIF's 
aktiviteter kan ikke forventes at få 
væsentlige konsekvenser for den 
finansielle stabilitet eller 
markedseffektiviteten. For FAIF, som kun 
forvalter ikke-gearede AIF og ikke 
indrømmer investorer 
indløsningsrettigheder i en periode på fem 
år, gælder en særlig tærskelværdi på 500 
mio. EUR. Denne særlige tærskelværdi er 
begrundet i, at forvaltere af ikke-gearede 
fonde, der er specialiseret i langfristede 
investeringer, i endog mindre grad kan 
forventes at skabe systemiske risici. 
Desuden bevirker den femårige 
bindingsperiode for investorerne, at 
likviditetsrisikoen elimineres. FAIF, som 
er undtaget fra dette direktivs 
bestemmelser, bør fortsat være underkastet 
alle relevante nationale lovbestemmelser. 
De bør dog kunne behandles som FAIF i 

(6) For ikke at indføre for vidtgående eller 
uforholdsmæssigt strenge krav indeholder 
dette direktiv undtagelsesbestemmelser for 
FAIF, hvis de samlede forvaltede AIF-
aktiver ligger under en tærskelværdi på 200 
mio. EUR. Den pågældende FAIF's 
aktiviteter kan ikke forventes at få 
væsentlige konsekvenser for den 
finansielle stabilitet eller 
markedseffektiviteten. For FAIF, som kun 
forvalter ikke-gearede AIF og ikke 
indrømmer investorer 
indløsningsrettigheder i en periode på fem 
år, gælder en særlig tærskelværdi på 1 mia.
EUR. Denne særlige tærskelværdi er 
begrundet i, at forvaltere af ikke-gearede 
fonde, der er specialiseret i langfristede 
investeringer, i endog mindre grad kan 
forventes at skabe systemiske risici. 
Desuden bevirker den femårige 
bindingsperiode for investorerne, at 
likviditetsrisikoen elimineres. FAIF, som 
er undtaget fra dette direktivs 
bestemmelser, bør fortsat være underkastet 
alle relevante nationale lovbestemmelser. 
De bør dog kunne behandles som FAIF i 



AM\804881DA.doc 55/161 PE439.111v02-00

DA

henhold til opt-in-proceduren i dette 
direktiv.

henhold til opt-in-proceduren i dette 
direktiv.

Or. en

Begrundelse

Den lavere beløbsgrænse vil have en ubetydelig effekt på de systemiske risici, som direktivet 
ønsker at behandle, men den vil lægge en administrativ byrde på de mindre fonde, som har 
dårligst råd til det.

Ændringsforslag 193
Sharon Bowles

Forslag til direktiv
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) For at undgå potentielle 
selskabstømninger bør nettoaktiverne i en 
virksomhed, som kontrolleres af en AIF, 
opfylde kapitalkravene i andet 
selskabsretsdirektiv. 

Or. en

Begrundelse

Bestemmelserne i artikel 15, stk. 1, litra a, i Rådets andet direktiv 77/91/EØF af 13. december 
1976 om samordning af garantier, og bestemmelserne i artikel 1, stk. 4, litra b, og artikel 1, 
stk. 5, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/68/EF af 6. september 2006 om 
ændring af Rådets direktiv 77/91/EØF, hvad angår stiftelsen af aktieselskabet samt 
bevarelsen af og ændringer i dets kapital kunne bidrage til at forhindre selskabstømning som 
tømning blot for at betale anskaffelsesgæld og samtidig give tilstrækkeligt spillerum for 
legitime strategiske omstruktureringer. 
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Ændringsforslag 194
Wolf Klinz

Forslag til direktiv
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) For at undgå potentiel 
selskabstømning i virksomheder, som AIF 
forvaltet af en FAIF investerer i, bør 
FAIF sikre, at der overholdes en 
fastlåsningsperiode på tre år for AIF-
investeringen i virksomheden.

Or. en

Begrundelse

Lukkede fonde, som opnår kontrollerende indflydelse i en virksomhed, skal fastlåse deres 
investering i en periode på tre år for at undgå selskabstømning i den pågældende virksomhed.

Ændringsforslag 195
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Formålet med direktivet er at fastlægge 
et harmoniseret og stringent regelsæt til 
regulering af og tilsyn med FAIF's 
aktiviteter. Tilladelse i overensstemmelse 
med dette direktiv bør omfatte forvaltning 
og administration af AIF i hele 
Fællesskabet. Desuden bør FAIF, som har 
opnået tilladelse, have ret til at 
markedsføre AIF i Fællesskabet til 
professionelle investorer, hvis de forinden 
har gennemført en anmeldelsesprocedure.

(7) Formålet med direktivet er at fastlægge 
et harmoniseret og stringent regelsæt til 
regulering af og tilsyn med FAIF's 
aktiviteter. Tilladelse i overensstemmelse 
med dette direktiv bør omfatte forvaltning 
og administration af AIF i hele 
Fællesskabet. 

Or. en
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Begrundelse

Spørgsmålet om markedsføring af ikke-EU-AIF behandles mere udførligt i de følgende 
ændringsforslag.

Ændringsforslag 196
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Formålet med direktivet er at fastlægge 
et harmoniseret og stringent regelsæt til 
regulering af og tilsyn med FAIF's 
aktiviteter. Tilladelse i overensstemmelse 
med dette direktiv bør omfatte forvaltning 
og administration af AIF i hele 
Fællesskabet. Desuden bør FAIF, som har 
opnået tilladelse, have ret til at 
markedsføre AIF i Fællesskabet til 
professionelle investorer, hvis de forinden 
har gennemført en anmeldelsesprocedure.

(7) Formålet med direktivet er at fastlægge 
et harmoniseret og stringent regelsæt til 
regulering af og tilsyn med FAIF's 
aktiviteter. Tilladelse i overensstemmelse 
med dette direktiv bør omfatte 
grænseoverskridende forvaltning af AIF i 
hele Fællesskabet. Desuden bør FAIF, som 
har opnået tilladelse, have ret til at 
markedsføre AIF, som er hjemmehørende 
i Fællesskabet i hele Fællesskabet til 
professionelle investorer, hvis de forinden 
har gennemført en anmeldelsesprocedure. I 
henhold til bestemmelserne i dette direktiv 
bør medlemsstater kunne give eller 
fortsætte med at give FAIF tilladelse til at 
markedsføre andre alternative 
investeringsfonde end dem, der er 
omfattet af direktivet, til professionelle 
investorer i den pågældende medlemsstat i 
henhold til de nationale bestemmelser. 
Medlemsstaterne bør endvidere kunne 
give eller fortsætte med at give 
professionelle investorer i de pågældende 
medlemsstater tilladelse til at lede efter og 
investere på eget ansvar i AIF, som er 
hjemmehørende i en anden medlemsstat 
eller i tredjelande.

Or. en



PE439.111v02-00 58/161 AM\804881DA.doc

DA

Begrundelse

Tilpasning af terminologien vedrørende termen "forvaltning" til UCITS-direktivet. Europæisk 
pas kun til FAIF med hjemsted i Fællesskabet, idet medlemsstaterne får ret til at tillade privat 
investering og markedsføring til professionelle investorer på deres område, samt retten til at 
købe AIF uden pas på professionelle investorers initiativ.

Ændringsforslag 197
Wolf Klinz, Carl Haglund

Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Formålet med direktivet er at fastlægge 
et harmoniseret og stringent regelsæt til 
regulering af og tilsyn med FAIF's 
aktiviteter. Tilladelse i overensstemmelse 
med dette direktiv bør omfatte forvaltning 
og administration af AIF i hele 
Fællesskabet. Desuden bør FAIF, som har 
opnået tilladelse, have ret til at 
markedsføre AIF i Fællesskabet til 
professionelle investorer, hvis de forinden 
har gennemført en anmeldelsesprocedure.

(7) Formålet med direktivet er at fastlægge 
et harmoniseret og stringent regelsæt til 
regulering af og tilsyn med FAIF's 
aktiviteter. Tilladelse i overensstemmelse 
med dette direktiv bør omfatte forvaltning 
af AIF i hele Fællesskabet. Desuden bør 
FAIF, som har opnået tilladelse og er 
etableret i EU, have ret til at markedsføre 
AIF, som er etableret i Fællesskabet i hele 
EU til professionelle investorer, hvis de 
forinden har gennemført en 
anmeldelsesprocedure. Medlemsstater bør 
kunne give FAIF tilladelse til at 
markedsføre AIF, som er etableret i 
tredjelande eller ikke er omfattet af dette 
direktiv, til professionelle investorer i den 
pågældende medlemsstat i henhold til de 
nationale bestemmelser. Medlemsstater 
kan endvidere give professionelle 
investorer i de pågældende medlemsstater 
tilladelse til at investere på eget ansvar i 
AIF, som er etableret i tredjelande.

Or. en

Begrundelse

Nationale private investeringsordninger bør sameksistere side om side med passet for at give 
mulighed for at markedsføre tredjelandsfonde i en medlemsstat i henhold til den gældende 
nationale lovgivning. 
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Ændringsforslag 198
Pascal Canfin

Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Formålet med direktivet er at fastlægge 
et harmoniseret og stringent regelsæt til 
regulering af og tilsyn med FAIF's 
aktiviteter. Tilladelse i overensstemmelse 
med dette direktiv bør omfatte forvaltning 
og administration af AIF i hele 
Fællesskabet. Desuden bør FAIF, som har 
opnået tilladelse, have ret til at 
markedsføre AIF i Fællesskabet til 
professionelle investorer, hvis de forinden 
har gennemført en anmeldelsesprocedure.

(7) Formålet med direktivet er at fastlægge 
et harmoniseret og stringent regelsæt til 
regulering af og tilsyn med AIF og FAIF's 
aktiviteter. Tilladelse i overensstemmelse 
med dette direktiv bør omfatte alle AIF, 
som er tilgængelige for investorer i EU, 
eller som opererer på finansielle 
markeder i hele Fællesskabet. Desuden 
bør AIF, som har opnået tilladelse, kunne 
markedsføres i Fællesskabet til 
professionelle investorer, hvis de forinden 
har gennemført en anmeldelsesprocedure.

Or. en

Begrundelse

Beskyttelsen af investorerne kræver en udvidelse af direktivets krav til alle AIF, som modtager 
midler fra europæiske investorer. Beskyttelsen af den europæiske markedsstabilitet kræver en 
overvågning af AIF, som investerer på europæiske finansielle markeder.

Ændringsforslag 199
Syed Kamall

Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Formålet med direktivet er at fastlægge 
et harmoniseret og stringent regelsæt til 
regulering af og tilsyn med FAIF's 
aktiviteter. Tilladelse i overensstemmelse 

(7) Formålet med direktivet er at fastlægge 
et harmoniseret og stringent regelsæt til 
regulering af og tilsyn med FAIF's 
aktiviteter. Tilladelse i overensstemmelse 



PE439.111v02-00 60/161 AM\804881DA.doc

DA

med dette direktiv bør omfatte forvaltning 
og administration af AIF i hele 
Fællesskabet. Desuden bør FAIF, som har 
opnået tilladelse, have ret til at 
markedsføre AIF i Fællesskabet til 
professionelle investorer, hvis de forinden 
har gennemført en anmeldelsesprocedure.

med dette direktiv bør omfatte forvaltning 
af AIF i hele EU. Desuden bør FAIF, som 
har opnået tilladelse, have ret til at 
markedsføre AIF i EU til investorer, hvis 
de forinden har gennemført en 
anmeldelsesprocedure.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at anerkende, at FAIF under visse omstændigheder, navnlig med hensyn til AIF 
med hjemsted i tredjelande, kun kan udføre disse aktiviteter i forbindelse med forvaltning af 
AIF. Aktiviteter, som udføres i forbindelse med forvaltning af AIF, kan udføres af tredjeparter 
udpeget af AIF eller FAIF. Det er også vigtigt at tillade markedsføring af visse AIF til 
detailinvestorer i Fællesskabet under overholdelse af eventuelle supplerende krav fra de 
nationale tilsynsmyndigheder.

Ændringsforslag 200
Pascal Canfin

Forslag til direktiv
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Direktivet regulerer ikke AIF og 
forhindrer derfor ikke medlemsstaterne i 
at indføre eller fortsat anvende yderligere 
bestemmelser vedrørende AIF, der er 
etableret på deres område. En 
medlemsstats mulighed for at indføre 
yderligere krav til AIF, der er 
hjemmehørende på dens område, bør ikke 
forhindre FAIF, der i overensstemmelse 
med nærværende direktiv har opnået 
tilladelse i andre medlemsstater, i at udøve 
retten til at markedsføre til professionelle 
investorer AIF, som er hjemmehørende i 
et andet land end den medlemsstat, der 
stiller yderligere krav, og som derfor ikke 
er omfattet af og ikke skal overholde de 
yderligere krav.

udgår
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Or. en

Begrundelse

Direktivet skal regulere produkter (AIF), ikke forvaltere (FAIF).

Ændringsforslag 201
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Direktivet regulerer ikke AIF og
forhindrer derfor ikke medlemsstaterne i at 
indføre eller fortsat anvende yderligere
bestemmelser vedrørende AIF, der er 
etableret på deres område. En 
medlemsstats mulighed for at indføre 
yderligere krav til AIF, der er
hjemmehørende på dens område, bør ikke 
forhindre FAIF, der i overensstemmelse 
med nærværende direktiv har opnået 
tilladelse i andre medlemsstater, i at udøve 
retten til at markedsføre til professionelle 
investorer AIF, som er hjemmehørende i et 
andet land end den medlemsstat, der stiller 
yderligere krav, og som derfor ikke er 
omfattet af og ikke skal overholde de 
yderligere krav.

(8) Direktivet regulerer ikke AIF. AIF kan 
derfor fortsat reguleres og overvåges på 
nationalt niveau, og direktivet forhindrer 
ikke medlemsstaterne i at indføre eller 
fortsat anvende nationale bestemmelser 
vedrørende AIF, der er etableret på deres 
område. En medlemsstats mulighed for at 
indføre yderligere krav til AIF, der er
etableret på dens område i forhold til de 
krav, der gælder i andre medlemsstater, 
bør ikke forhindre FAIF, der i 
overensstemmelse med nærværende 
direktiv har opnået tilladelse i andre 
medlemsstater, i at udøve retten til at 
markedsføre til professionelle investorer 
AIF, som er etableret i en anden 
medlemsstat end den medlemsstat, der 
stiller yderligere krav, og som derfor ikke 
er omfattet af og ikke skal overholde de 
yderligere krav.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne bør fortsat kunne godkende og overvåge AIF, som er hjemmehørende i deres 
jurisdiktion, og pålægge AIF yderligere krav, navnlig i forbindelse med markedsføring til 
detailinvestorer. Markedsføring af hjemmehørende AIF til detailinvestorer bør dog ikke være 
underlagt strengere krav end kravene til AIF, som er etableret i andre medlemsstater og 
markedsføres grænseoverskridende.
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Ændringsforslag 202
Peter Skinner

Forslag til direktiv
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Direktivet regulerer ikke AIF og 
forhindrer derfor ikke medlemsstaterne i at 
indføre eller fortsat anvende yderligere 
bestemmelser vedrørende AIF, der er 
etableret på deres område. En 
medlemsstats mulighed for at indføre 
yderligere krav til AIF, der er 
hjemmehørende på dens område, bør ikke 
forhindre FAIF, der i overensstemmelse 
med nærværende direktiv har opnået 
tilladelse i andre medlemsstater, i at udøve 
retten til at markedsføre til professionelle 
investorer AIF, som er hjemmehørende i et 
andet land end den medlemsstat, der stiller 
yderligere krav, og som derfor ikke er 
omfattet af og ikke skal overholde de 
yderligere krav.

(8) Direktivet regulerer ikke AIF og 
forhindrer derfor ikke medlemsstaterne i at 
indføre eller fortsat anvende yderligere 
bestemmelser vedrørende AIF, der er 
etableret på deres område. I betragtning af 
den store bredde i de retlige og 
forvaltningsmæssige ordninger, der 
gælder for AIF, kan AIF være FAIF i de 
tilfælde, hvor AIF selv varetager sin 
forvaltning. En medlemsstats mulighed for 
at indføre yderligere krav til AIF, der er 
hjemmehørende på dens område, bør ikke 
forhindre FAIF, der i overensstemmelse 
med nærværende direktiv har opnået 
tilladelse i andre medlemsstater, i at udøve 
retten til at markedsføre til professionelle 
investorer AIF, som er hjemmehørende i et 
andet land end den medlemsstat, der stiller 
yderligere krav, og som derfor ikke er 
omfattet af og ikke skal overholde de 
yderligere krav.

Or. en

Begrundelse

Hermed fastslås princippet om, at AIF kan godkendes som FAIF i de tilfælde, hvor det er 
rimeligt.  
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Ændringsforslag 203
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Med dette direktiv fastsættes ligeledes 
høje krav for FAIF, men det forhindrer 
ikke medlemsstaterne i at vedtage 
yderligere krav for FAIF, som er etableret 
på deres territorium, f.eks. for at sikre 
investorbeskyttelsen. Eventuelle yderligere 
krav til lokalt hjemmehørende FAIF kan 
ikke anvendes til at forhindre udøvelsen 
af rettigheder i medfør af dette direktiv for 
FAIF, som er godkendt i en anden 
medlemsstat i overensstemmelse med dette 
direktiv.

Or. en

Begrundelse

Det er rimeligt, at direktivet harmoniserer et minimum for at give medlemsstaterne mulighed 
for at vedtage yderligere krav for FAIF, som er etableret på deres territorium, herunder at 
behandle opstående spørgsmål i tide, som ellers kunne true investorbeskyttelsen eller den 
finansielle stabilitet.

Ændringsforslag 204
Astrid Lulling

Forslag til direktiv
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) AIF med hjemsted i EU, som 
forvaltes af en FAIF, der er etableret i et 
tredjeland, som opfylder 
ækvivalenskravene i artikel 39, skal ikke 
opfylde kravene i dette direktiv og 
betragtes ikke som selvforvaltende AIF. 
Sådanne AIF nyder ikke godt af det pas, 
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som indføres med direktivet, men 
medlemsstaterne kan tillade professionelle 
investorer med hjemsted på deres 
territorium at investere på eget initiativ i 
sådanne AIF.

Or. en

Begrundelse

Fastsættelsen af ækvivalenskriterier mellem FAIF, som er etableret i Fællesskabet, og dem 
uden for Fællesskabet skal være tilstrækkelig til at skabe lige konkurrencevilkår. Det anses 
ikke for nødvendigt at pålægge yderligere kriterier på en AIF, som er etableret inden for 
Fællesskabet, og som forvaltes af en FAIF, der er etableret i et tredjeland, som opfylder 
direktivets ækvivalenskrav.

Ændringsforslag 205
Jean-Pierre Audy

Forslag til direktiv
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Med forbehold af andre EU-retsakter 
kan medlemsstaterne indføre strengere 
krav til FAIF, når en FAIF markedsfører en 
AIF udelukkende til detailinvestorer, eller 
når FAIF markedsfører samme AIF både til 
professionelle investorer og 
detailinvestorer, uanset om andelene eller 
aktierne i denne AIF markedsføres inden 
for et lands grænser eller på tværs af disse. 
Disse to undtagelser giver medlemsstaterne 
mulighed for at indføre yderligere 
sikkerhedsforanstaltninger, som de anser 
for nødvendige for at beskytte 
detailinvestorer. Derved tages der højde 
for, at AIF ofte er illikvide og udsat for stor 
risiko for betydelige kapitaltab. 
Investeringsstrategierne for AIF er 
almindeligvis ikke tilpasset 
detailinvestorers investeringsprofil eller 
behov. De er mere velegnede til 

(9) Med forbehold af andre EU-retsakter 
kan medlemsstaterne indføre strengere 
krav til FAIF, når en FAIF markedsfører en 
AIF udelukkende til detailinvestorer, eller 
når FAIF markedsfører samme AIF både til 
professionelle investorer og
detailinvestorer, uanset om andelene eller 
aktierne i denne AIF markedsføres inden 
for et lands grænser eller på tværs af disse. 
Disse to undtagelser giver medlemsstaterne 
mulighed for at indføre yderligere 
sikkerhedsforanstaltninger, som de anser 
for nødvendige for at beskytte 
detailinvestorer. Derved tages der højde 
for, at AIF ofte er illikvide og udsat for stor 
risiko for betydelige kapitaltab. 
Investeringsstrategierne for AIF er 
almindeligvis ikke tilpasset 
detailinvestorers investeringsprofil eller 
behov. De er mere velegnede til 
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professionelle investorer og investorer med 
en tilstrækkelig stor investeringsportefølje 
til at kunne absorbere de større tabsrisici, 
der er forbundet med disse investeringer. 
Medlemsstaterne kan dog tillade, at alle 
eller visse typer AIF, der forvaltes af FAIF, 
markedsføres til detailinvestorer på deres 
område. Uunder henvisning til artikel 19, 
stk. 4 og 5, i direktiv 2004/39/EF bør 
medlemsstaterne fortsat sikre, at der 
træffes passende forholdsregler, når de 
tillader markedsføring af AIF til 
detailinvestorer. Investeringsselskaber, der 
har opnået tilladelse i henhold til direktiv 
2004/39/EF, og som yder 
investeringsservice til detailkunder, skal 
tage højde for disse yderligere 
sikkerhedsforanstaltninger ved vurderingen 
af, om en bestemt AIF er velegnet til en 
individuel detailkunde. Giver en 
medlemsstat tilladelse til at markedsføre 
AIF til detailinvestorer på sit område, bør 
denne mulighed kunne udnyttes, uanset i 
hvilken medlemsstat FAIF er etableret, og 
eventuelle yderligere bestemmelser bør 
finde anvendelse på et ikkediskriminerende 
grundlag.

professionelle investorer og investorer med 
en tilstrækkelig stor investeringsportefølje 
til at kunne absorbere de større tabsrisici, 
der er forbundet med disse investeringer. 
Medlemsstaterne kan dog tillade, at alle 
eller visse typer AIF, der forvaltes af FAIF, 
markedsføres til detailinvestorer på deres 
område. EU-institutionerne og navnlig 
Kommissionen bør dog overveje, om der 
bør foreslås en særlig EU-ramme for at 
definere de fælles regler for distribution 
af AIF til detailinvestorer i EU. Under 
henvisning til artikel 19, stk. 4 og 5, i 
direktiv 2004/39/EF bør medlemsstaterne 
fortsat sikre, at der træffes passende 
forholdsregler, når de tillader 
markedsføring af AIF til detailinvestorer. 
Investeringsselskaber, der har opnået
tilladelse i henhold til direktiv 2004/39/EF, 
og som yder investeringsservice til 
detailkunder, skal tage højde for disse 
yderligere sikkerhedsforanstaltninger ved 
vurderingen af, om en bestemt AIF er 
velegnet til en individuel detailkunde. 
Giver en medlemsstat tilladelse til at 
markedsføre AIF til detailinvestorer på sit 
område, bør denne mulighed kunne 
udnyttes, uanset i hvilken medlemsstat 
FAIF er etableret, og eventuelle yderligere 
bestemmelser bør finde anvendelse på et 
ikkediskriminerende grundlag.

Or. en

Ændringsforslag 206
Syed Kamall

Forslag til direktiv
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) Dette direktiv forhindrer eller 
begrænser ikke investorer i at afsætte 
andele eller aktiver, som de ejer i AIF, på 
kapitalmarkedet. Disse investorer eller 
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deres mellemmænd kan tilbyde eller sætte 
sådanne andele eller aktiver på markedet 
til investorer i en medlemsstat i 
overensstemmelse med den nationale 
lovgivning i den pågældende medlemsstat. 
Når et sådant tilbud eller en sådan 
markedsplacering sker på initiativ af den 
FAIF, som forvalter en sådan AIF, skal et 
sådant tilbud eller en sådan 
markedsplacering betragtes som 
markedsføring af en sådan FAIF i 
henhold til dette direktiv.  

Or. en

Begrundelse

På det sekundære marked er det investor, ikke FAIF, som er sælger og markedsfører de 
interesser, der skal sælges til potentielle købere. Direktivforslaget giver imidlertid 
tilsyneladende kun en fonds FAIF mulighed for at varetage fondens markedsføring af 
interesser. Resultatet af direktivforslaget ville være, at sælgeren i en sekundær transaktion 
ville være forhindret i at markedsføre de fondsinteresser, som han ønsker at sælge, til EU-
investorer. Som konsekvens vil investeringsudbytter og likviditet blive reduceret for 
europæiske private equityinvestorerer såvel som pensionskasser. Derfor skal investorerne 
fortsat frit kunne afsætte eksisterende investeringer til andre europæiske investorer på det 
sekundære marked. Det er også vigtigt, at dette direktiv er forholdsmæssigt og ikke 
bebyrdende for små europæiske fonde. I betragtning af investeringsvalgene hos institutionelle 
investorer, som repræsenterer europæiske borgere gennem deres pensioner, bør vi indsnævre 
direktivets anvendelsesområde.

Ændringsforslag 207
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) For at sikre et højt beskyttelsesniveau 
for kunder i investeringsselskaber som 
omhandlet i direktiv 2004/39/EF bør AIF 
ikke betragtes som ikke-komplicerede 
finansielle instrumenter i nævnte direktiv. 
Nævnte direktiv bør derfor ændres i 

udgår
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overensstemmelse hermed.

Or. en

Begrundelse

Kategoriseringen af en investering i AIF som et ikkekompliceret eller et kompliceret 
instrument bør fortsat afhænge af opfyldelsen af kriterierne i artikel 38 i MiFID-
gennemførelsesdirektivet.

Ændringsforslag 208
Syed Kamall

Forslag til direktiv
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) For at sikre et højt beskyttelsesniveau 
for kunder i investeringsselskaber som 
omhandlet i direktiv 2004/39/EF bør AIF 
ikke betragtes som ikke-komplicerede 
finansielle instrumenter i nævnte direktiv. 
Nævnte direktiv bør derfor ændres i 
overensstemmelse hermed.

udgår

Or. en

Begrundelse

Som det også anerkendes i det svenske formandskabs kompromisforslag, mener vi ikke, at det 
er passende, at dette direktiv autoriserer, at en AIF automatisk skal betragtes som et 
kompliceret finansielt instrument.
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Ændringsforslag 209
Werner Langen

Forslag til direktiv
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) For at sikre et højt beskyttelsesniveau 
for kunder i investeringsselskaber som 
omhandlet i direktiv 2004/39/EF bør AIF 
ikke betragtes som ikke-komplicerede 
finansielle instrumenter i nævnte direktiv. 
Nævnte direktiv bør derfor ændres i 
overensstemmelse hermed.

udgår

Or. en

Begrundelse

Hvis man betragter alle AIF, som er omfattet af direktivet, som komplicerede finansielle 
instrumenter, miskender man, at direktivet omfatter fonde med meget forskellig struktur, 
risiko og strategi, herunder meget standardiserede fonde, som reguleres af regler, der ligner 
UCITS. Det ville derfor ikke være rimeligt at anvende en fælles model i denne henseende.  

Ændringsforslag 210
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) For at sikre et højt beskyttelsesniveau 
for kunder i investeringsselskaber som 
omhandlet i direktiv 2004/39/EF bør AIF 
ikke betragtes som ikke-komplicerede 
finansielle instrumenter i nævnte direktiv. 
Nævnte direktiv bør derfor ændres i 
overensstemmelse hermed.

udgår

Or. en
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Begrundelse

Kategoriseringen af en investering i AIF som et ikkekompliceret eller et kompliceret 
instrument bør fortsat afhænge af opfyldelsen af kriterierne i artikel 38 i MiFID-
gennemførelsesdirektivet.

Ændringsforslag 211
Burkhard Balz

Forslag til direktiv
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) For at sikre et højt beskyttelsesniveau 
for kunder i investeringsselskaber som 
omhandlet i direktiv 2004/39/EF bør AIF 
ikke betragtes som ikke-komplicerede 
finansielle instrumenter i nævnte direktiv. 
Nævnte direktiv bør derfor ændres i 
overensstemmelse hermed.

udgår

Or. en

Begrundelse

Hvis man betragter alle AIF, som er omfattet af direktivet, som komplicerede finansielle 
instrumenter, miskender man, at direktivet omfatter fonde med meget forskellig struktur, 
risiko og strategi, herunder meget standardiserede fonde, som reguleres af regler, der ligner 
UCITS. Det ville derfor ikke være rimeligt at anvende en fælles model i denne henseende.  

Ændringsforslag 212
Othmar Karas

Forslag til direktiv
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) For at sikre et højt beskyttelsesniveau 
for kunder i investeringsselskaber som 

udgår
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omhandlet i direktiv 2004/39/EF bør AIF 
ikke betragtes som ikke-komplicerede 
finansielle instrumenter i nævnte direktiv. 
Nævnte direktiv bør derfor ændres i 
overensstemmelse hermed.

Or. en

Begrundelse

I henhold til betragtning 10 skal AIF generelt klassificeres som komplicerede finansielle 
instrumenter. Dette er i strid med artikel 38 i MiFID-gennemførelsesdirektivet, som siger, at 
aktier i åbne, regulerede fonde grundlæggende ikke anses for komplicerede. Bestemmelserne i 
det nævnte direktiv giver pålidelige kriterier for at klassificere finansielle instrumenter som 
komplicerede eller ikkekomplicerede.

Ændringsforslag 213
Peter Skinner

Forslag til direktiv
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet og under 
anerkendelse af det væsentlige overlap 
mellem kravene om meddelelse af 
tilladelse i henhold til 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) (omarbejdning) og 
kravene i nærværende direktiv har 
forvaltere, der i henhold til enten 
førstnævnte eller nærværende direktiv har 
fået meddelt tilladelse, også tilladelse i 
henhold til det andet direktiv, såfremt de 
opfylder de relevante supplerende krav til 
den nye tilladelse. I denne henseende bør 
det være muligt at gøre brug af 
krydshenvisninger, under forudsætning af 
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at oplysningerne i disse dokumenter 
forbliver de samme. Direktiv 2009/65/EF 
bør ændres for at opnå samme resultat.

Or. en

Begrundelse

Det er rimeligt at anerkende lighederne mellem visse af de regulatoriske krav til forvaltere af 
UCITS og kravene i nærværende direktiv. UCITS-direktivet giver i forvejen UCITS-forvaltere 
ret til at forvalte "AIF" i henhold til deres tilladelse i henhold til UCITS-direktivet. For ikke at 
pålægge uforholdsmæssigt store omkostninger på FAIF og tilsynsmyndigheder er det derfor 
rimeligt at give de firmaer, som allerede forvalter enten UCITS eller AIF, mulighed for at 
ansøge om tilladelse til at forvalte begge typer fonde ved blot at dokumentere, at de opfylder 
eventuelle yderligere krav i henhold til de direktiver, der gælder for denne yderligere 
aktivitet, i stedet for at kræve, at de skal søge om en helt ny tilladelse.

Ændringsforslag 214
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Det er nødvendigt at fastsætte 
minimumskapitalkrav for at sikre, at FAIF 
leverer kontinuerlige og regelmæssige 
forvaltningsydelser. De eksisterende 
kapitalkrav bør dække FAIF's potentielle 
eksponering i forhold til erhvervsansvar i 
forbindelse med alle deres aktiviteter, 
herunder forvaltningsydelser, der leveres 
ved uddelegering eller på grundlag af et 
mandat.

(11) Det er nødvendigt at fastsætte 
minimumskapitalkrav for at sikre, at FAIF 
leverer kontinuerlige og regelmæssige 
forvaltningsydelser. De eksisterende 
kapitalkrav bør dække FAIF's potentielle 
eksponering i forhold til erhvervsansvar i 
forbindelse med alle deres aktiviteter, 
herunder forvaltningsydelser, der leveres 
ved uddelegering eller på grundlag af et 
mandat. Egne midler bør investeres i 
likvide midler eller let omsættelige aktiver 
og bør ikke omfatte spekulative poster.

Or. en

Begrundelse

Dette er nødvendigt for at give kapitalkravet fuld effekt.
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Ændringsforslag 215
Wolf Klinz

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12) Det er nødvendigt at sikre, at FAIF 
driver virksomhed, som er underkastet 
grundig ledelseskontrol. FAIF bør forvaltes 
og organiseres på en sådan måde, at 
interessekonflikter minimeres. Den seneste 
udvikling har understreget det påtrængende 
behov for at adskille opbevaringen af 
aktiver og forvaltningsfunktionerne og 
holde investorernes aktiver adskilt fra 
forvalterens. Til dette formål skal FAIF 
vælge en depositar og lade denne bogføre 
investorkapital på en separat konto, 
opbevare de finansielle instrumenter og 
kontrollere, om AIF eller FAIF på vegne af 
AIF har erhvervet ejendomsretten til alle 
andre aktiver.

12) Det er nødvendigt at sikre, at FAIF 
driver virksomhed, som er underkastet 
grundig ledelseskontrol. FAIF bør forvaltes 
og organiseres på en sådan måde, at 
interessekonflikter minimeres. Den seneste 
udvikling har understreget det påtrængende 
behov for at adskille opbevaringen af 
aktiver og forvaltningsfunktionerne og 
holde investorernes aktiver adskilt fra 
forvalterens. Til dette formål skal FAIF 
sikre, at depositaropgaver med at bogføre 
investorkapital på en separat konto, 
opbevare de finansielle instrumenter og 
kontrollere, om AIF eller FAIF på vegne af 
AIF har erhvervet ejendomsretten til alle 
andre aktiver udføres uafhængigt og 
udelukkende i AIF-investorernes 
interesse. Disse opgaver kan udføres af en 
depositar.

Or. en

Begrundelse

I stedet for at tvinge depositarkonceptet ned over forskellige eksisterende fondsstrukturer bør 
depositarens funktioner/opgaver defineres klart, og de kan overdrages til en depositar eller en 
anden institution, som sikrer uafhængig udførelse i investorernes bedste interesse. 
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Ændringsforslag 216
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Det er nødvendigt at sikre, at FAIF 
driver virksomhed, som er underkastet 
grundig ledelseskontrol. FAIF bør forvaltes 
og organiseres på en sådan måde, at 
interessekonflikter minimeres. Den seneste 
udvikling har understreget det påtrængende 
behov for at adskille opbevaringen af 
aktiver og forvaltningsfunktionerne og 
holde investorernes aktiver adskilt fra 
forvalterens. Til dette formål skal FAIF 
vælge en depositar og lade denne bogføre 
investorkapital på en separat konto, 
opbevare de finansielle instrumenter og 
kontrollere, om AIF eller FAIF på vegne af 
AIF har erhvervet ejendomsretten til alle 
andre aktiver.

(12) Det er nødvendigt at sikre, at FAIF 
driver virksomhed, som er underkastet 
grundig ledelseskontrol. FAIF bør forvaltes 
og organiseres på en sådan måde, at 
interessekonflikter minimeres. Den seneste 
udvikling har understreget det påtrængende 
behov for at adskille opbevaringen af 
aktiver og forvaltningsfunktionerne og 
holde investorernes aktiver adskilt fra 
forvalterens. Til dette formål skal FAIF 
sikre, at der vælges en depositar, og lade 
denne bogføre investorkapital på en separat 
konto, opbevare de finansielle instrumenter 
og kontrollere, om AIF eller FAIF på 
vegne af AIF har erhvervet ejendomsretten 
til alle andre aktiver.

Or. en

Begrundelse

FAIF skal sikre, at der vælges en depositar af AIF, ikke selv vælge depositaren.

Ændringsforslag 217
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Det er nødvendigt at sikre, at FAIF 
driver virksomhed, som er underkastet 
grundig ledelseskontrol. FAIF bør forvaltes 
og organiseres på en sådan måde, at 
interessekonflikter minimeres. Den seneste 
udvikling har understreget det påtrængende 

(12) Det er nødvendigt at sikre, at FAIF 
driver virksomhed, som er underkastet 
grundig ledelseskontrol. FAIF bør forvaltes 
og organiseres på en sådan måde, at 
interessekonflikter minimeres. Den seneste 
udvikling har understreget det påtrængende 
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behov for at adskille opbevaringen af 
aktiver og forvaltningsfunktionerne og 
holde investorernes aktiver adskilt fra 
forvalterens. Til dette formål skal FAIF 
vælge en depositar og lade denne bogføre 
investorkapital på en separat konto, 
opbevare de finansielle instrumenter og 
kontrollere, om AIF eller FAIF på vegne af 
AIF har erhvervet ejendomsretten til alle 
andre aktiver.

behov for at adskille opbevaringen af 
aktiver og forvaltningsfunktionerne og 
holde investorernes aktiver adskilt fra 
forvalterens. Til dette formål skal FAIF 
sikre, at der vælges en depositar, og lade 
denne bogføre investorkapital på en separat 
konto, opbevare de finansielle instrumenter 
og kontrollere, om AIF eller FAIF på 
vegne af AIF har erhvervet ejendomsretten 
til alle andre aktiver.

Or. en

Ændringsforslag 218
Syed Kamall

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Det er nødvendigt at sikre, at FAIF 
driver virksomhed, som er underkastet 
grundig ledelseskontrol. FAIF bør forvaltes 
og organiseres på en sådan måde, at 
interessekonflikter minimeres. Den seneste 
udvikling har understreget det påtrængende 
behov for at adskille opbevaringen af 
aktiver og forvaltningsfunktionerne og 
holde investorernes aktiver adskilt fra 
forvalterens. Til dette formål skal FAIF
vælge en depositar og lade denne bogføre 
investorkapital på en separat konto, 
opbevare de finansielle instrumenter og 
kontrollere, om AIF eller FAIF på vegne af 
AIF har erhvervet ejendomsretten til alle 
andre aktiver.

(12) Det er nødvendigt at sikre, at FAIF 
driver virksomhed, som er underkastet 
grundig ledelseskontrol. FAIF bør forvaltes 
og organiseres på en sådan måde, at 
interessekonflikter minimeres. Den seneste 
udvikling har understreget det påtrængende 
behov for at adskille opbevaringen af 
aktiver og forvaltningsfunktionerne og 
holde investorernes aktiver adskilt fra 
forvalterens. Selv om FAIF forvalter AIF 
med forskellige forretningsmodeller og 
ordninger for bl.a. opbevaring af aktiver, 
er det vigtigt, at der udpeges en depositar, 
som er adskilt fra FAIF, til at udføre 
depositarfunktioner med hensyn til AIF. 
Depositaren har ansvaret for at bogføre 
investorkapital på separate konti, opbevare 
de finansielle instrumenter, herunder 
opbevaring af finansielle instrumenter, og 
kontrollere, om AIF eller FAIF på vegne af 
AIF har erhvervet ejendomsretten til alle 
andre aktiver. En depositar kan føre en 
fælles, opdelt konto for flere AIF.

Or. en
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Begrundelse

Der skal foretages konsekvensændringer, når artikel 17 er endelig.

Ændringsforslag 219
Astrid Lulling

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12) Det er nødvendigt at sikre, at FAIF 
driver virksomhed, som er underkastet 
grundig ledelseskontrol. FAIF bør forvaltes 
og organiseres på en sådan måde, at 
interessekonflikter minimeres. Den seneste 
udvikling har understreget det påtrængende 
behov for at adskille opbevaringen af 
aktiver og forvaltningsfunktionerne og 
holde investorernes aktiver adskilt fra 
forvalterens. Til dette formål skal FAIF 
vælge en depositar og lade denne bogføre 
investorkapital på en separat konto, 
opbevare de finansielle instrumenter og 
kontrollere, om AIF eller FAIF på vegne 
af AIF har erhvervet ejendomsretten til 
alle andre aktiver.

12) Det er nødvendigt at sikre, at FAIF 
driver virksomhed, som er underkastet 
grundig ledelseskontrol. FAIF bør forvaltes 
og organiseres på en sådan måde, at 
interessekonflikter minimeres. Den seneste 
udvikling har understreget det påtrængende 
behov for at adskille opbevaringen af 
aktiver og forvaltningsfunktionerne og 
holde investorernes aktiver adskilt fra 
forvalterens. Til dette formål skal FAIF 
vælge en depositar og lade denne 
kontrollere, at AIF-kontante midler 
anbringes korrekt i et depot i en eller flere 
godkendte kreditinstitutioner, opbevare de 
finansielle instrumenter og fordringer i 
dem og kontrollere vedligeholdelsen af 
optegnelser om art, ejendomsret og 
placering af AIF's aktiver.

Or. en

Begrundelse

Nødvendige ændringer for tilpasning til forslag til artikel 17 nedenfor.
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Ændringsforslag 220
Jean-Pierre Audy

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Det er nødvendigt at sikre, at FAIF 
driver virksomhed, som er underkastet 
grundig ledelseskontrol. FAIF bør forvaltes 
og organiseres på en sådan måde, at 
interessekonflikter minimeres. Den seneste 
udvikling har understreget det påtrængende 
behov for at adskille opbevaringen af 
aktiver og forvaltningsfunktionerne og 
holde investorernes aktiver adskilt fra 
forvalterens. Til dette formål skal FAIF 
vælge en depositar og lade denne bogføre 
investorkapital på en separat konto, 
opbevare de finansielle instrumenter og 
kontrollere, om AIF eller FAIF på vegne af 
AIF har erhvervet ejendomsretten til alle 
andre aktiver.

(12) Det er nødvendigt at sikre, at FAIF 
driver virksomhed, som er underkastet 
grundig ledelseskontrol. FAIF bør forvaltes 
og organiseres på en sådan måde, at 
interessekonflikter minimeres. Den seneste 
udvikling har understreget det påtrængende 
behov for at adskille opbevaringen af 
aktiver og forvaltningsfunktionerne og 
holde investorernes aktiver adskilt fra 
forvalterens. Til dette formål skal FAIF 
vælge en depositar og lade denne bogføre 
investorkapital på en separat konto, 
opbevare de finansielle instrumenter og 
kontrollere, om AIF eller FAIF på vegne af 
AIF har erhvervet ejendomsretten til alle 
andre aktiver samt overvåge AIF i 
investorernes interesse.

Or. en

Ændringsforslag 221
Arlene McCarthy

Forslag til direktiv
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Kommissionen bør have beføjelse til 
at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde med henblik på at etablere 
og vedligeholde bindende vejledning om 
sunde aflønningspolitikker for FAIF. Det 
er vigtigt at sikre en rimelig sammenhæng 
mellem bestemmelser om sund aflønning 
for FAIF og de tilsvarende bestemmelser 
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for kreditinstitutioner og 
investeringsfirmaer. En bindende 
vejledning herom bør derfor sikre 
overensstemmelse med de relevante 
bestemmelser om aflønning i bilag V til 
direktiv 2006/48/EF. Under udarbejdelsen 
af sådanne delegerede retsakter bør 
Kommissionen konsultere Den 
Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed.

Or. en

Begrundelse

G20-topmødet bekræftede FSB-principperne om sund aflønning. EU's regler om dette vil 
blive gennemført med en ændring af direktiv 2006/48/EF, som er en del af 
kapitalkravsdirektivet. For at sikre konsistens i EU's politik om aflønning i den finansielle 
sektor bør denne bindende vejledning baseres direkte på alle relevante bestemmelser i 
direktiv 2006/48/EF. For at sikre passende tilsyn fra Parlamentet og Rådet bør en sådan 
vejledning etableres ved hjælp af en delegeret retsakt.

Ændringsforslag 222
Diogo Feio

Forslag til direktiv
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Af statsledernes erklæring efter 
G20-topmødet i Pittsburgh den 24.-25. 
september 2009 fremgik det, at der var 
enighed på internationalt plan om 
aflønningen af ansatte i banker og andre 
systemisk vigtige virksomheder, der yder 
finansielle tjenester. Disse principper bør 
gælde for FAIF, der er omfattet af dette 
direktivs anvendelsesområde.
Kommissionen bør udarbejde 
gennemførelsesforanstaltninger til dette 
formål, som sikrer, at foranstaltninger i 
denne henseende er forholdsmæssige og 
gennemføres retfærdigt med henblik på 
konkurrenceevnen hos FAIF, som er 
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etableret i EU.

Or. en

Begrundelse

Selv om muligheden for at påvirke aflønningen kan bestrides, hvis der skal ske en vis 
afsløring af aflønning, bør de kompetente myndigheder kun beskæftige sig med oplysninger 
om vederlag fra relevant personale i systemisk vigtige FAIF med henblik på at overvåge 
gennemførelsen af FSB's og Kommissionens principper. Sammenlignelige 
aflønningspolitikker ville ikke gavne investorerne i AIF i tilfælde af, at den ikke har ret til 
refusion af tilbageholdte beløb.

Ændringsforslag 223
Syed Kamall

Forslag til direktiv
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Ledernes erklæring efter G20-
topmødet i Pittsburgh den 24. og 25. 
september 2009 udstak rammerne for den 
internationale konsensus om aflønning af 
personale i banker og andre systemisk 
vigtige finansielle servicevirksomheder. 
Disse principper bør på passende vis 
gælde for FAIF, som hører under dette 
direktivs anvendelsesområde. 
Principperne for aflønningspolitikker bør 
anerkende, at FAIF kan anvende 
bestemmelserne på forskellige måder alt 
efter deres størrelse og størrelsen af den 
AIF, de forvalter, deres interne 
organisation og deres aktiviteters art, 
formål og kompleksitet. Det er anerkendt, 
at principperne for aflønningspolitikker 
for FAIF kan gennemføres på en anden 
måde end den, der anvendes i 
kreditinstitutter, som følge af deres
forskellige forretningsmodeller.

Or. en
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Begrundelse

Bestemmelser om FAIF-aflønning bør være i overensstemmelse med G20-principperne og 
med modellen i ændringsforslag 7 til Gauze-betænkningen om at optage en ny betragtning 
12a. Dette bør ske på forholdsmæssig måde. Det er meget vigtigt, at eventuelle principper 
eller gennemførelsesforanstaltninger bør anerkende, at FAIF og forvaltere af aktiver generelt 
har meget forskellige og varierede forretnings- og aflønningsmodeller i forhold til banker og 
kreditinstitutioner. 

Ændringsforslag 224
Pascal Canfin

Forslag til direktiv
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) For at tage højde for den potentielt 
skadelige effekt, som dårligt udformede 
aflønningsstrukturer kan have på sund 
forvaltning af risici og kontrol med 
enkeltpersoners risikovillige adfærd, bør 
FAIF pålægges et udtrykkeligt krav om at 
etablere og opretholde 
aflønningspolitikker og praksisser, som er 
i overensstemmelse med sund og effektiv 
risikoforvaltning for de 
personalekategorier, hvis professionelle 
aktiviteter har væsentlig indflydelse på
risikoprofilen i de AIF, de forvalter. Disse 
personalekategorier bør mindst omfatte 
senior management, risikotagende 
funktioner og kontrolfunktioner. For at 
fremme ensartethed i 
tilsynsmyndighedernes vurdering af 
aflønningspolitikker og -praksisser bør 
Den Europæiske 
Værdipapirtilsynsmyndighed (ESMA) 
sikre, at der findes retningslinjer for 
sunde aflønningspolitikker inden for 
FAIF-sektoren.

Or. en
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Begrundelse

Aflønningsstrukturerne skal reguleres, da de er en del af en sund forvaltning af risici.

Ændringsforslag 225
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Forslag til direktiv
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) For at tage højde for den potentielt 
skadelige effekt, som dårligt udformede 
aflønningsstrukturer kan have på sund 
forvaltning af risici og kontrol med 
enkeltpersoners risikovillige adfærd, bør 
FAIF pålægges et udtrykkeligt krav om at 
etablere og opretholde 
aflønningspolitikker og praksisser, som er 
i overensstemmelse med effektiv 
risikoforvaltning for de 
personalekategorier, hvis professionelle 
aktiviteter har væsentlig indflydelse på 
deres risikoprofil eller risikoprofilen i de 
AIF, de forvalter. Disse 
personalekategorier bør mindst omfatte 
senior management, risikotagende 
funktioner og kontrolfunktioner.

Or. en

Ændringsforslag 226
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Forslag til direktiv
Betragtning 12 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12b) For at undgå, at der tages for store 
risici, og for at sikre en bedre justering af 
interesser, bør fondsforvaltere investere 
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nogle af deres egne penge i de fonde, de 
forvalter.

Or. en

Ændringsforslag 227
Wolf Klinz

Forslag til direktiv
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Kommissionen bør fremsætte et 
passende horisontalt lovforslag, som 
præciserer depositarens ansvar og pligter. 
Dette direktiv bør i rette tid ændres på de 
nødvendige punkter.

Or. en

Begrundelse

For at sikre lige konkurrencevilkår bør Kommissionen stille forslag om et passende 
horisontalt tiltag, som definerer depositarens ansvar og pligter. Der bør gælde samme krav 
for alle EU-depositarer.

Ændringsforslag 228
Thomas Mann

Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) En pålidelig og objektiv 
værdiansættelse af aktiverne er af 
afgørende betydning for beskyttelsen af 
investorinteresser. De forskellige FAIF 
anvender forskellige metodologier og 
systemer til værdiansættelse af aktiver alt 
efter de aktiver og markeder, de 
overvejende investerer i. Det er 

(13) En pålidelig og objektiv 
værdiansættelse af aktiverne er af 
afgørende betydning for beskyttelsen af 
investorinteresser. De forskellige FAIF 
anvender forskellige metodologier og 
systemer til værdiansættelse af aktiver alt 
efter de aktiver og markeder, de 
overvejende investerer i. Det er 
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hensigtsmæssigt at anerkende disse 
forskelle, men dog at kræve 
værdiansættelsen af aktiverne foretaget af 
en enhed, som er uafhængig af FAIF.

hensigtsmæssigt at anerkende disse 
forskelle. Proceduren for værdiansættelse 
af aktiver og beregning af 
nettoaktivværdien bør være uafhængig af 
FAIF-forvaltningsfunktionerne. Hvis det 
er relevant, kan FAIF uddelegere 
værdiansættelsen af aktiver og 
beregningen af nettoaktivværdien til 
tredjemand.

Or. en

Ændringsforslag 229
Syed Kamall

Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) En pålidelig og objektiv 
værdiansættelse af aktiverne er af 
afgørende betydning for beskyttelsen af 
investorinteresser. De forskellige FAIF 
anvender forskellige metodologier og 
systemer til værdiansættelse af aktiver alt 
efter de aktiver og markeder, de 
overvejende investerer i. Det er 
hensigtsmæssigt at anerkende disse 
forskelle, men dog at kræve 
værdiansættelsen af aktiverne foretaget af 
en enhed, som er uafhængig af FAIF.

(13) En pålidelig og objektiv 
værdiansættelse af aktiverne er af 
afgørende betydning for beskyttelsen af 
investorinteresser. De forskellige FAIF 
anvender forskellige metodologier og 
systemer til værdiansættelse af aktiver alt 
efter de aktiver og markeder, de 
overvejende investerer i. Det er 
hensigtsmæssigt at anerkende disse 
forskelle. Proceduren for værdiansættelse 
af aktiver og beregning af 
nettoaktivværdien bør være uafhængig af 
FAIF-forvaltningsfunktionerne. Hvis det 
er relevant, kan FAIF uddelegere 
værdiansættelsen af aktiver og 
beregningen af nettoaktivværdien til 
tredjemand i overensstemmelse med den 
nationale lovgivning.

Or. en

Begrundelse

Tilpasning til UCITS-direktivet og national lovgivning. Værdiansættelsesfunktionen bør være 
uafhængig af FAIF-forvaltningsfunktionerne. Værdiansættelsen kan af FAIF uddelegeres eller 
overdrages til en specialiseret tredjemand i henhold til den nationale lovgivning.
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Ændringsforslag 230
Othmar Karas

Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) En pålidelig og objektiv 
værdiansættelse af aktiverne er af 
afgørende betydning for beskyttelsen af 
investorinteresser. De forskellige FAIF 
anvender forskellige metodologier og 
systemer til værdiansættelse af aktiver alt 
efter de aktiver og markeder, de 
overvejende investerer i. Det er 
hensigtsmæssigt at anerkende disse 
forskelle, men dog at kræve 
værdiansættelsen af aktiverne foretaget af 
en enhed, som er uafhængig af FAIF.

(13) En pålidelig og objektiv 
værdiansættelse af aktiverne er af 
afgørende betydning for beskyttelsen af 
investorinteresser. De forskellige FAIF 
anvender forskellige metodologier og 
systemer til værdiansættelse af aktiver alt 
efter de aktiver og markeder, de 
overvejende investerer i. Det er 
hensigtsmæssigt at anerkende disse 
forskelle. Værdiansættelse af aktiver og 
beregning af nettoaktivværdien bør være 
uafhængig af FAIF-
forvaltningsfunktionerne. Hvis det er 
relevant, kan FAIF uddelegere 
værdiansættelsen af aktiver og 
beregningen af nettoaktivværdien til 
tredjemand.

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslaget til artikel 16.

Ændringsforslag 231
Wolf Klinz

Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) En pålidelig og objektiv 
værdiansættelse af aktiverne er af 
afgørende betydning for beskyttelsen af 

(13) En pålidelig og objektiv 
værdiansættelse af aktiverne er af 
afgørende betydning for beskyttelsen af 
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investorinteresser. De forskellige FAIF 
anvender forskellige metodologier og 
systemer til værdiansættelse af aktiver alt 
efter de aktiver og markeder, de 
overvejende investerer i. Det er 
hensigtsmæssigt at anerkende disse 
forskelle, men dog at kræve 
værdiansættelsen af aktiverne foretaget af 
en enhed, som er uafhængig af FAIF.

investorinteresser. De forskellige FAIF 
anvender forskellige metodologier og 
systemer til værdiansættelse af aktiver alt 
efter de aktiver og markeder, de 
overvejende investerer i. Det er 
hensigtsmæssigt at anerkende disse 
forskelle og at kræve værdiansættelsen af 
aktiverne skal være funktionelt 
uafhængig. Værdiansættelse af aktiver og 
beregning af nettoaktivværdien skal 
kunne uddelegeres til en tredjemand. Det 
er vigtigt, at de underliggende metoder er 
sunde og forståelige. De bør derfor 
offentliggøres.

Or. en

Begrundelse

Hvis værdiansættelsesprocessen funktionsmæssigt er afskilt fra porteføljeforvaltningen, bør 
det ikke være nødvendigt at udpege en ekstern evaluator. Det er vigtigere, at de 
underliggende metodologier er sunde, og de bør derfor offentliggøres, især når der er tale om 
aktiver, der er vanskelige at værdiansætte.

Ændringsforslag 232
Marta Andreasen

Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) En pålidelig og objektiv 
værdiansættelse af aktiverne er af 
afgørende betydning for beskyttelsen af 
investorinteresser. De forskellige FAIF 
anvender forskellige metodologier og 
systemer til værdiansættelse af aktiver alt 
efter de aktiver og markeder, de 
overvejende investerer i. Det er 
hensigtsmæssigt at anerkende disse 
forskelle, men dog at kræve 
værdiansættelsen af aktiverne foretaget af 
en enhed, som er uafhængig af FAIF.

(13) En pålidelig og objektiv 
værdiansættelse af aktiverne er af 
afgørende betydning for beskyttelsen af 
investorinteresser. De forskellige FAIF 
anvender forskellige metodologier og 
systemer til værdiansættelse af aktiver alt 
efter de aktiver og markeder, de 
overvejende investerer i. Det er 
hensigtsmæssigt at anerkende disse 
forskelle. FAIF bør kunne uddelegere 
værdiansættelsen og beregningen af 
nettoaktivværdien til en tredjemand.

Or. en
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Begrundelse

Værdiansættelser foretages allerede i dag af uafhængige eksperter, når omstændighederne 
kræver det. Ikke alle aktiver kræver en uafhængig værdiansættelse. At kræve 100 % 
uafhængig værdiansættelse vil øge udgifterne for fondene og mindske investorernes udbytte.

Ændringsforslag 233
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) En pålidelig og objektiv 
værdiansættelse af aktiverne er af 
afgørende betydning for beskyttelsen af 
investorinteresser. De forskellige FAIF 
anvender forskellige metodologier og 
systemer til værdiansættelse af aktiver alt 
efter de aktiver og markeder, de 
overvejende investerer i. Det er 
hensigtsmæssigt at anerkende disse 
forskelle, men dog at kræve
værdiansættelsen af aktiverne foretaget af 
en enhed, som er uafhængig af FAIF.

(13) En pålidelig og objektiv 
værdiansættelse af aktiverne er af 
afgørende betydning for beskyttelsen af 
investorinteresser. De forskellige FAIF 
anvender forskellige metodologier og 
systemer til værdiansættelse af aktiver alt 
efter de aktiver og markeder, de 
overvejende investerer i. Det er 
hensigtsmæssigt at anerkende disse 
forskelle, men dog at kræve, at FAIF 
gennemfører procedurer til 
værdiansættelse, som sikrer en korrekt 
værdiansættelse af AIF's aktiver med 
henblik på at aflede en rimelig 
nettoaktivværdi for AIF's aktiver eller 
andele.

Or. en

Begrundelse

Kravet om at udpege en ekstern evaluator for en AIF's aktier eller andele eller aktiver er 
unødvendigt i de tilfælde, hvor AIF's aktier eller andele eller dets aktiver handles offentligt, 
og deres værdi derfor fastsættes af markedet.
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Ændringsforslag 234
Pascal Canfin

Forslag til direktiv
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) FAIF, der anvender høj gearing i 
deres investeringsstrategier, kan under 
særlige omstændigheder medvirke til at 
udvikle systemiske risici eller uro på 
markederne, og der bør således stilles 
særlige krav til FAIF, der anvender 
metoder, som skaber særlige risici. 
Indsamlingen af de nødvendige 
oplysninger til at afdække, overvåge og 
reagere på disse risici har ikke været 
ensartet i hele Fællesskabet og 
videreformidlet til alle medlemsstater med 
henblik på at identificere potentielle 
risikokilder for stabiliteten i Fællesskabets 
finansielle markeder. For at afhjælpe denne 
situation bør der stilles særlige krav til 
FAIF, som systematisk anvender høj 
gearing i deres investeringsstrategier. Disse 
FAIF bør være forpligtet til at give 
oplysninger om anvendelsen af og kilderne 
til gearingen. Disse oplysninger bør samles 
og udveksles med andre myndigheder i 
Fællesskabet for at gøre det lettere dels at 
foretage en kollektiv analyse af 
virkningerne af denne gearing for det 
finansielle system i Fællesskabet, dels at 
fastlægge et fælles modtræk.

(15) AIF, der anvender gearing, kan under 
særlige omstændigheder medvirke til at 
udvikle systemiske risici eller uro på
markederne, og der bør således stilles 
særlige krav til AIF, der anvender metoder, 
som skaber særlige risici. Indsamlingen af 
de nødvendige oplysninger til at afdække, 
overvåge og reagere på disse risici har ikke 
været ensartet i hele Fællesskabet og 
videreformidlet til alle medlemsstater med 
henblik på at identificere potentielle 
risikokilder for stabiliteten i Fællesskabets 
finansielle markeder. For at afhjælpe denne 
situation bør der stilles særlige krav til 
AIF, som systematisk anvender høj 
gearing i deres investeringsstrategier. Disse 
AIF bør være forpligtet til at give 
oplysninger om anvendelsen af og kilderne 
til gearingen. Disse oplysninger bør samles 
og udveksles med andre myndigheder i 
Fællesskabet for at gøre det lettere dels at 
foretage en kollektiv analyse af 
virkningerne af denne gearing for det 
finansielle system i Fællesskabet, dels at 
fastlægge et fælles modtræk. Det 
Europæiske Udvalg for Systemiske Risici 
(ESRB) og Den Europæiske 
Værdipapirtilsynsmyndighed (ESMA) får 
ansvaret for at overvåge de systemiske 
risici, som AIF skaber.

Or. en

Begrundelse

Da for høj gearing øger den systemiske risiko, bør den nye europæiske tilsynsmyndighed have 
beføjelse til at sætte grænser for den gearing, AIF anvender, med henblik på at sikre den 
finansielle stabilitet.
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Ændringsforslag 235
Wolf Klinz

Forslag til direktiv
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) FAIF, der anvender høj gearing i deres 
investeringsstrategier, kan under særlige 
omstændigheder medvirke til at udvikle 
systemiske risici eller uro på markederne, 
og der bør således stilles særlige krav til 
FAIF, der anvender metoder, som skaber 
særlige risici. Indsamlingen af de 
nødvendige oplysninger til at afdække, 
overvåge og reagere på disse risici har ikke 
været ensartet i hele Fællesskabet og 
videreformidlet til alle medlemsstater med 
henblik på at identificere potentielle 
risikokilder for stabiliteten i Fællesskabets
finansielle markeder. For at afhjælpe denne 
situation bør der stilles særlige krav til 
FAIF, som systematisk anvender høj 
gearing i deres investeringsstrategier. Disse 
FAIF bør være forpligtet til at give 
oplysninger om anvendelsen af og kilderne 
til gearingen. Disse oplysninger bør samles 
og udveksles med andre myndigheder i 
Fællesskabet for at gøre det lettere dels at 
foretage en kollektiv analyse af 
virkningerne af denne gearing for det 
finansielle system i Fællesskabet, dels at 
fastlægge et fælles modtræk.

(15) FAIF, der anvender høj gearing i deres 
investeringsstrategier, kan under særlige 
omstændigheder medvirke til at udvikle 
systemiske risici eller uro på markederne, 
og der bør således stilles særlige 
indberetningskrav til FAIF, der anvender 
gearing. Indsamlingen af de nødvendige 
oplysninger til at afdække, overvåge og 
reagere på disse risici har ikke været 
ensartet i hele EU og videreformidlet til 
alle medlemsstater med henblik på at 
identificere potentielle risikokilder for 
stabiliteten i EU's finansielle markeder. 
For at afhjælpe denne situation bør der 
stilles særlige indberetningskrav til FAIF, 
som anvender høj gearing i deres 
investeringsstrategier. Disse FAIF bør være 
forpligtet til at give oplysninger om 
anvendelsen af og kilderne til gearingen. 
Disse oplysninger bør samles i et centralt 
register under Det Europæiske Udvalg for 
Systemiske Risici (ESRB), som er oprettet 
med forordning 2009/.../EF, og udveksles 
med andre myndigheder i EU, Den 
Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed 
(ESMA), som er oprettet med forordning 
2009/.../EF og de kompetente 
myndigheder i tredjelande, hvor det er 
relevant, for at gøre det lettere dels at 
foretage en kollektiv analyse af 
virkningerne af denne gearing for det 
finansielle system i Fællesskabet, dels at 
fastlægge et fælles modtræk. Der bør 
ligeledes oprettes et centralt register under 
ESRB for banker, som yder 
mæglertjenester til AIF, i direktiv 
2006/48/EF og 2006/49/EF.



PE439.111v02-00 88/161 AM\804881DA.doc

DA

Or. en

Begrundelse

For at kunne opfange potentielle systemiske risici skal oplysninger, som indsamles på 
nationalt niveau, samlet i et centralt register under ESRB. Dette skal følges op med et register 
for mægleraktiviteter, som oprettes i kapitalkravsdirektivet.

Ændringsforslag 236
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) FAIF, der anvender høj gearing i 
deres investeringsstrategier, kan under 
særlige omstændigheder medvirke til at 
udvikle systemiske risici eller uro på 
markederne, og der bør således stilles 
særlige krav til FAIF, der anvender 
metoder, som skaber særlige risici.
Indsamlingen af de nødvendige 
oplysninger til at afdække, overvåge og 
reagere på disse risici har ikke været 
ensartet i hele Fællesskabet og 
videreformidlet til alle medlemsstater med 
henblik på at identificere potentielle 
risikokilder for stabiliteten i Fællesskabets
finansielle markeder. For at afhjælpe denne 
situation bør der stilles særlige krav til 
FAIF, som systematisk anvender høj 
gearing i deres investeringsstrategier. 
Disse FAIF bør være forpligtet til at give 
oplysninger om anvendelsen af og kilderne 
til gearingen. Disse oplysninger bør samles 
og udveksles med andre myndigheder i 
Fællesskabet for at gøre det lettere dels at 
foretage en kollektiv analyse af 
virkningerne af denne gearing for det 
finansielle system i Fællesskabet, dels at 
fastlægge et fælles modtræk.

(15) En FAIF kan anvende gearing på 
AIF-niveau og kan under særlige 
omstændigheder medvirke til at udvikle 
systemiske risici eller uro på markederne, 
og der bør således stilles særlige krav til 
FAIF, der anvender gearing i et systemisk 
væsentligt omfang. Indsamlingen af de 
nødvendige oplysninger til at afdække, 
overvåge og reagere på disse risici har ikke 
været ensartet i hele EU og videreformidlet 
til alle medlemsstater med henblik på at 
identificere potentielle risikokilder for 
stabiliteten i EU's finansielle markeder. 
For at afhjælpe denne situation bør der 
stilles særlige krav til FAIF, som anvender
gearing på AIF-niveau i et systemisk 
væsentligt omfang. Disse FAIF bør være 
forpligtet til at give oplysninger om 
anvendelsen af og kilderne til gearingen. 
Disse oplysninger bør samles og udveksles 
med andre myndigheder i EU for at gøre 
det lettere dels at foretage en kollektiv 
analyse af virkningerne af denne gearing af 
AIF forvaltet af FAIF for det finansielle 
system i EU, dels at fastlægge et fælles 
modtræk. De kompetente myndigheder bør 
videregive disse oplysninger til Det 
Europæiske Udvalg for Systemiske Risici 
(ESRB), som er oprettet med forordning 
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(EF) nr. .../2009 (ESRB-forordningen), 
og til Den Europæiske 
Værdipapirtilsynsmyndighed, som er 
oprettet med forordning (EF) nr. .../2009 
(ESMA-forordningen), så disse organer 
kan anvende dem i udførelsen af deres 
opgaver.

Or. en

Ændringsforslag 237
 Syed Kamall

Forslag til direktiv
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) FAIF, der anvender høj gearing i 
deres investeringsstrategier, kan under 
særlige omstændigheder medvirke til at 
udvikle systemiske risici eller uro på 
markederne, og der bør således stilles 
særlige krav til FAIF, der anvender 
metoder, som skaber særlige risici. 
Indsamlingen af de nødvendige 
oplysninger til at afdække, overvåge og 
reagere på disse risici har ikke været 
ensartet i hele Fællesskabet og 
videreformidlet til alle medlemsstater med 
henblik på at identificere potentielle 
risikokilder for stabiliteten i Fællesskabets
finansielle markeder. For at afhjælpe denne 
situation bør der stilles særlige krav til 
FAIF, som systematisk anvender høj 
gearing i deres investeringsstrategier. 
Disse FAIF bør være forpligtet til at give 
oplysninger om anvendelsen af og kilderne 
til gearingen. Disse oplysninger bør samles 
og udveksles med andre myndigheder i 
Fællesskabet for at gøre det lettere dels at 
foretage en kollektiv analyse af 
virkningerne af denne gearing for det 
finansielle system i Fællesskabet, dels at 
fastlægge et fælles modtræk.

(15) En FAIF kan anvende gearing på 
AIF-niveau og kan under særlige 
omstændigheder medvirke til at udvikle 
systemiske risici eller uro på markederne, 
og der bør således stilles særlige krav til 
FAIF, der anvender gearing i et systemisk 
relevant omfang. Indsamlingen af de 
nødvendige oplysninger til at afdække, 
overvåge og reagere på disse risici har ikke 
været ensartet i hele EU og videreformidlet 
til alle medlemsstater med henblik på at 
identificere potentielle risikokilder for 
stabiliteten i EU's finansielle markeder. 
For at afhjælpe denne situation bør der 
stilles særlige krav til FAIF, som anvender 
gearing på AIF-niveau i et systemisk 
væsentligt omfang. Disse FAIF bør være 
forpligtet til at give oplysninger om 
anvendelsen af og kilderne til gearingen i 
deres AIF. Oplysninger indsamlet af de
kompetente myndigheder bør samles og 
udveksles med andre myndigheder i EU
for at gøre det lettere dels at foretage en 
kollektiv analyse af virkningerne af denne 
gearing af AIF forvaltet af FAIF for det 
finansielle system i EU, dels at fastlægge 
et fælles modtræk.
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Or. en

Begrundelse

Grænser for gearing bør fastsættes på et systemisk relevant grundlag.

Ændringsforslag 238
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) FAIF, der anvender høj gearing i 
deres investeringsstrategier, kan under 
særlige omstændigheder medvirke til at 
udvikle systemiske risici eller uro på 
markederne, og der bør således stilles 
særlige krav til FAIF, der anvender 
metoder, som skaber særlige risici. 
Indsamlingen af de nødvendige 
oplysninger til at afdække, overvåge og 
reagere på disse risici har ikke været
ensartet i hele Fællesskabet og 
videreformidlet til alle medlemsstater med 
henblik på at identificere potentielle 
risikokilder for stabiliteten i Fællesskabets
finansielle markeder. For at afhjælpe denne 
situation bør der stilles særlige krav til 
FAIF, som systematisk anvender høj 
gearing i deres investeringsstrategier. 
Disse FAIF bør være forpligtet til at give 
oplysninger om anvendelsen af og kilderne 
til gearingen. Disse oplysninger bør samles 
og udveksles med andre myndigheder i 
Fællesskabet for at gøre det lettere dels at 
foretage en kollektiv analyse af 
virkningerne af denne gearing for det 
finansielle system i Fællesskabet, dels at 
fastlægge et fælles modtræk.

(15) En FAIF kan anvende gearing på 
AIF-niveau og kan under særlige 
omstændigheder medvirke til at udvikle 
systemiske risici eller uro på markederne, 
og der bør således stilles særlige krav til 
FAIF, der anvender gearing i et systemisk 
relevant omfang. Indsamlingen af de 
nødvendige oplysninger til at afdække, 
overvåge og reagere på disse risici har ikke 
været ensartet i hele EU og videreformidlet 
til alle medlemsstater med henblik på at 
identificere potentielle risikokilder for 
stabiliteten i EU's finansielle markeder. 
For at afhjælpe denne situation bør der 
stilles særlige krav til FAIF, som anvender 
gearing på AIF-niveau i et systemisk 
væsentligt omfang. Disse FAIF bør være 
forpligtet til at give oplysninger om 
anvendelsen af og kilderne til gearingen i 
deres AIF. Oplysninger indsamlet af de 
kompetente myndigheder bør samles og 
udveksles med andre myndigheder i EU
for at gøre det lettere dels at foretage en 
kollektiv analyse af virkningerne af denne 
gearing af AIF forvaltet af FAIF for det 
finansielle system i EU, dels at fastlægge 
et fælles modtræk.

Or. en
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Ændringsforslag 239
Gay Mitchell

Forslag til direktiv
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) FAIF, der anvender høj gearing i 
deres investeringsstrategier, kan under 
særlige omstændigheder medvirke til at 
udvikle systemiske risici eller uro på 
markederne, og der bør således stilles 
særlige krav til FAIF, der anvender
metoder, som skaber særlige risici. 
Indsamlingen af de nødvendige 
oplysninger til at afdække, overvåge og 
reagere på disse risici har ikke været 
ensartet i hele Fællesskabet og 
videreformidlet til alle medlemsstater med 
henblik på at identificere potentielle 
risikokilder for stabiliteten i Fællesskabets
finansielle markeder. For at afhjælpe denne 
situation bør der stilles særlige krav til 
FAIF, som systematisk anvender høj 
gearing i deres investeringsstrategier. 
Disse FAIF bør være forpligtet til at give 
oplysninger om anvendelsen af og kilderne 
til gearingen. Disse oplysninger bør samles 
og udveksles med andre myndigheder i 
Fællesskabet for at gøre det lettere dels at 
foretage en kollektiv analyse af 
virkningerne af denne gearing for det 
finansielle system i Fællesskabet, dels at 
fastlægge et fælles modtræk.

(15) En FAIF kan anvende gearing på 
AIF-niveau og kan under særlige 
omstændigheder medvirke til at udvikle 
systemiske risici eller uro på markederne, 
og der bør således stilles særlige krav til 
FAIF, der anvender gearing i et systemisk 
relevant omfang. Indsamlingen af de 
nødvendige oplysninger til at afdække, 
overvåge og reagere på disse risici har ikke 
været ensartet i hele EU og videreformidlet 
til alle medlemsstater med henblik på at 
identificere potentielle risikokilder for 
stabiliteten i EU's finansielle markeder. 
For at afhjælpe denne situation bør der 
stilles særlige krav til FAIF, som anvender 
gearing på AIF-niveau i et systemisk 
væsentligt omfang. Disse FAIF bør være 
forpligtet til at give oplysninger om 
anvendelsen af og kilderne til gearingen i 
deres AIF. Oplysninger indsamlet af de 
kompetente myndigheder bør samles og 
udveksles med andre myndigheder i EU
for at gøre det lettere dels at foretage en 
kollektiv analyse af virkningerne af denne 
gearing af AIF forvaltet af FAIF for det 
finansielle system i EU, dels at fastlægge 
et fælles modtræk.

Or. en

Begrundelse

Jeg mener ikke, at direktivet skal forpligte FAIF til at fastsætte specifikke grænser for gearing 
som foreslået i Gauzès-betænkningen (ændringsforslag 11). Generelt følger dette 
ændringsforslag det svenske formandskabs kompromisforslag.
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Ændringsforslag 240
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Forslag til direktiv
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) I betragtning af den overordnede 
målsætning om finansiel stabilitet og 
begrænsning af systemiske risici bør der 
fokuseres særligt på finansielle 
institutioner såsom udlånsinstitutioner og 
mæglere, som er centrale partnere for 
AIF og deltager i de risikoskabende 
processer. Disse institutioner bør udover 
overholdelse af oplysningskrav over for 
kompetente myndigheder også 
underlægges specifikke kapitalkrav i 
betragtning af den risiko, de indgår, 
afhængigt af deres tilknytning til AIF. 
Desuden bør den konflikt, der opstår, når 
disse institutioner selv driver AIF, 
sideløbende med at yde tjenesteydelser til 
deres kunder, behandles i de relevante 
lovgivningstekster så hurtigt som muligt.

Or. en

Ændringsforslag 241
Jean-Pierre Audy

Forslag til direktiv
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) Den finansiering, der ydes til FAIF, 
som systematisk anvender høj gearing i 
deres investeringsstrategier, bør overvåges 
tæt. Til dette formål bør der etableres et 
særligt samarbejde mellem ESMA og 
EBA for at holde øje med omfanget af den 
finansiering, der ydes til sådanne FAIF af 
finansielle institutioner, der er involveret i 
disse aktiviteter.
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Or. en

Ændringsforslag 242
Jean-Paul Gauzès

Forslag til direktiv
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) Den finansiering, der ydes til FAIF, 
som systematisk anvender høj gearing i 
deres investeringsstrategier, bør overvåges 
tæt. Til dette formål bør der etableres et 
særligt samarbejde mellem ESMA og 
EBA for at holde øje med omfanget af den 
finansiering, der ydes til sådanne FAIF af 
finansielle institutioner, der er involveret i 
disse aktiviteter.

Or. en

Ændringsforslag 243
Enikő Győri

Forslag til direktiv
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) Likviditetsproblemer, som var skabt 
af visse AIF, der anvender høj gearing i 
deres investeringsstrategi, samt de 
afsmittende virkninger har været med til 
at opbygge den finansielle systemiske 
risiko. Dette er navnlig relevant for åbne 
investeringsfonde i tilfælde, hvor en 
investors run mod en fond let kunne 
skade de øvrige markedsaktørers 
eksponering i den pågældende sektor.

Or. en
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Begrundelse

Likviditetsrisikoen udgør en væsentlig del af den systemiske risiko, når det gælder åbne fonde, 
fordi der er stor sandsynlighed for flokadfærd, som fører til, at markedspriserne udvikler sig i 
en bestemt retning. Kommissionen opfordres derfor indtrængende til at fremlægge 
gennemførelsesforanstaltninger, som også tager højde for de likviditetsrelaterede spørgsmål i 
forbindelse med AIF.

Ændringsforslag 244
Pascal Canfin

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Er FAIF's aktiviteter baseret på et 
højt gearingsniveau, kan det få negative 
følger for de finansielle markeders
stabilitet og effektive virkemåde. Det anses 
for nødvendigt at lade Kommissionen
fastsætte grænser for det gearingsniveau, 
FAIF kan anvende, især i de tilfælde, hvor 
FAIF systematisk anvender høj gearing. 
Ved fastsættelsen af maksimumsgrænsen 
bør der tages højde for aspekter som 
gearingskilden og de strategier, som FAIF
anvender. Der bør også tages højde for, at 
de fleste FAIF, der anvender et højt 
gearingsniveau, styrer denne gearing 
dynamisk. Begrænsningen kunne således 
enten bestå i en tærskel, som på intet 
tidspunkt må overskrides, eller en grænse 
for den gennemsnitlige gearing, der kan 
anvendes i en given periode (f.eks. en 
måned eller et kvartal).

(16) Er AIF's aktiviteter baseret på 
gearing, kan det få negative følger for de 
finansielle markeders stabilitet og effektive 
virkemåde. Det anses for nødvendigt at 
lade Den Europæiske 
Værdipapirtilsynsmyndighed fastsætte 
grænser for det gearingsniveau, AIF kan 
anvende. Ved fastsættelsen af 
maksimumsgrænsen bør der tages højde for 
aspekter som gearingskilden og de 
strategier, som AIF anvender. Der bør også 
tages højde for, at de fleste AIF, der 
anvender et højt gearingsniveau, styrer 
denne gearing dynamisk. Begrænsningen 
kunne således enten bestå i en tærskel, som 
på intet tidspunkt må overskrides, eller en 
grænse for den gennemsnitlige gearing, der 
kan anvendes i en given periode (f.eks. en 
måned eller et kvartal). Kommissionen bør 
sikre, at kravene i dette direktiv til AIF, 
som anvender gearing, bliver anvendt på 
alle fonde, herunder UCITS-fonde, som 
bruger gearing til investeringer på EU's 
finansielle markeder.

Or. en
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Begrundelse

ESMA bør have mulighed for at begrænse den gearing, FAIF anvender.

Ændringsforslag 245
Wolf Klinz, Sharon Bowles, Carl Haglund

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Er FAIF's aktiviteter baseret på et højt 
gearingsniveau, kan det få negative følger 
for de finansielle markeders stabilitet og 
effektive virkemåde. Det anses for 
nødvendigt at lade Kommissionen
fastsætte grænser for det gearingsniveau, 
FAIF kan anvende, især i de tilfælde, hvor 
FAIF systematisk anvender høj gearing. 
Ved fastsættelsen af maksimumsgrænsen 
bør der tages højde for aspekter som 
gearingskilden og de strategier, som 
FAIF anvender. Der bør også tages højde 
for, at de fleste FAIF, der anvender et 
højt gearingsniveau, styrer denne gearing 
dynamisk. Begrænsningen kunne således 
enten bestå i en tærskel, som på intet 
tidspunkt må overskrides, eller en grænse 
for den gennemsnitlige gearing, der kan 
anvendes i en given periode (f.eks. en 
måned eller et kvartal).

(16) Er FAIF's aktiviteter baseret på et højt 
gearingsniveau, kan det få negative følger 
for de finansielle markeders stabilitet og 
effektive virkemåde. Gearing er et begreb, 
som er vanskeligt at definere. De 
kompetente myndigheder i FAIF's 
hjemland bør imidlertid have mulighed 
for at fastsætte grænser for det 
gearingsniveau, FAIF kan anvende i 
perioder, hvor markedet er under stort 
pres. Medlemsstaterne bør informere Den 
Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed 
(ESMA) og Kommissionen om sådanne 
foranstaltninger.

Or. en
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Ændringsforslag 246
Syed Kamall

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Er FAIF's aktiviteter baseret på et 
højt gearingsniveau, kan det få negative 
følger for de finansielle markeders 
stabilitet og effektive virkemåde. Det anses 
for nødvendigt at lade Kommissionen
fastsætte grænser for det gearingsniveau, 
FAIF kan anvende, især i de tilfælde, hvor 
FAIF systematisk anvender høj gearing. 
Ved fastsættelsen af maksimumsgrænsen
bør der tages højde for aspekter som 
gearingskilden og de strategier, som FAIF 
anvender. Der bør også tages højde for, at 
de fleste FAIF, der anvender et højt 
gearingsniveau, styrer denne gearing 
dynamisk. Begrænsningen kunne således 
enten bestå i en tærskel, som på intet 
tidspunkt må overskrides, eller en grænse 
for den gennemsnitlige gearing, der kan 
anvendes i en given periode (f.eks. en 
måned eller et kvartal).

(16) Det anses for nødvendigt at lade de 
kompetente myndigheder i FAIF's 
hjemland fastsætte grænser for det 
gearingsniveau, FAIF kan anvende, hvis 
det finansielle systems stabilitet og 
integritet er truet. Ved fastsættelsen af 
grænsen bør der tages højde for aspekter 
som gearingskilden og de strategier, som 
FAIF anvender, samt for de 
markedsvilkår, AIF opererer på. Der bør 
også tages højde for, at de fleste FAIF, der 
anvender gearing i deres AIF, styrer denne 
gearing dynamisk, og for eventuelle 
procykliske effekter.

Or. en

Begrundelse

It is appropriate to provide supervisors with the ability to use a range of regulatory tools, 
including limits on leverage, to deal with issues of financial stability. National supervisors 
should understand their local financial markets and the key players operating in them and 
therefore are in a better position to identify emerging issues of regulatory concerns (including 
through the disclosure requirements envisaged in the Directive) and to take timely action to 
deal with these issues. It is therefore appropriate to provide national supervisors rather than 
the Commission with the power to impose targeted limits of the leverage that AIFM can 
employ where these limits are necessary to deal with financial stability concerns. There may 
be circumstances however where it is appropriate for limits to be applied on a wider level and 
therefore to acknowledge the role envisaged for the European Systemic Risk Board (ESRB) 
and European Securities and Markets Authority (ESMA). It is therefore necessary to require 
that national supervisors report the use of supervisory tools of this type to these institutions to 
enable them to perform an oversight role.
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Ændringsforslag 247
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Er FAIF's aktiviteter baseret på et 
højt gearingsniveau, kan det få negative 
følger for de finansielle markeders 
stabilitet og effektive virkemåde. Det anses 
for nødvendigt at lade Kommissionen
fastsætte grænser for det gearingsniveau, 
FAIF kan anvende, især i de tilfælde, hvor 
FAIF systematisk anvender høj gearing. 
Ved fastsættelsen af maksimumsgrænsen
bør der tages højde for aspekter som 
gearingskilden og de strategier, som FAIF 
anvender. Der bør også tages højde for, at 
de fleste FAIF, der anvender et højt 
gearingsniveau, styrer denne gearing 
dynamisk. Begrænsningen kunne således 
enten bestå i en tærskel, som på intet 
tidspunkt må overskrides, eller en grænse 
for den gennemsnitlige gearing, der kan 
anvendes i en given periode (f.eks. en 
måned eller et kvartal).

(16) Det anses for nødvendigt at lade de 
kompetente myndigheder i FAIF's 
hjemland fastsætte grænser for det 
gearingsniveau, FAIF kan anvende, hvis 
det finansielle systems stabilitet og 
integritet er truet. Ved fastsættelsen af 
grænsen bør der tages højde for aspekter 
som gearingskilden og de strategier, som 
FAIF anvender, samt for de 
markedsvilkår, AIF opererer på. Der bør 
også tages højde for, at de fleste FAIF, der 
anvender gearing i deres AIF, styrer denne 
gearing dynamisk, og for eventuelle 
procykliske effekter.

Or. en

Ændringsforslag 248
Gay Mitchell

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Er FAIF's aktiviteter baseret på et 
højt gearingsniveau, kan det få negative 
følger for de finansielle markeders 
stabilitet og effektive virkemåde. Det anses 
for nødvendigt at lade Kommissionen

(16) Det anses for nødvendigt at lade de 
kompetente myndigheder i FAIF's 
hjemland fastsætte grænser for det 
gearingsniveau, FAIF kan anvende, hvis 
det finansielle systems stabilitet og 
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fastsætte grænser for det gearingsniveau, 
FAIF kan anvende, især i de tilfælde, hvor 
FAIF systematisk anvender høj gearing. 
Ved fastsættelsen af maksimumsgrænsen
bør der tages højde for aspekter som 
gearingskilden og de strategier, som FAIF 
anvender. Der bør også tages højde for, at 
de fleste FAIF, der anvender et højt
gearingsniveau, styrer denne gearing 
dynamisk. Begrænsningen kunne således 
enten bestå i en tærskel, som på intet 
tidspunkt må overskrides, eller en grænse 
for den gennemsnitlige gearing, der kan 
anvendes i en given periode (f.eks. en 
måned eller et kvartal).

integritet er truet. Ved fastsættelsen af 
grænsen bør der tages højde for aspekter 
som gearingskilden og de strategier, som 
FAIF anvender, samt for de 
markedsvilkår, AIF opererer på. Der bør 
også tages højde for, at de fleste FAIF, der 
anvender gearing i deres AIF, styrer denne 
gearing dynamisk, og for eventuelle 
procykliske effekter.

Or. en

Begrundelse

Kommissionen kan ikke forventes at have kapacitet til at sætte disse grænser, og en sådan 
magt ville have en negativ indvirkning på markedstilliden og kunne være med til at skabe 
instabilitet i tider med turbulens. Dette ændringsforslag følger det svenske formandskabs 
kompromisforslag.

Ændringsforslag 249
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Forslag til direktiv
Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) Short selling er en meget udbredt 
praksis på markedet, som i vidt omfang 
anvendes af FAIF og andre 
markedsaktører. Selv om short selling 
nogle gange spiller en nyttig rolle ved at 
holde markederne likvide, gør det dem 
også mere ustabile og er med til at 
destabilisere dem på grund af den 
procykliske effekt. Navnlig er det 
veldokumenteret, at short selling 
accelererer en nedgang i markedet, når 
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der opstår en krise på det finansielle 
marked. Desuden kan short selling være 
med til at sprede falske rygter med henblik 
på at opnå en profit på et dalende marked. 
Velfungerende og redelige markeder er 
vigtige for at genoprette de langsigtede 
investorers tillid, som er nødvendig for at 
finansiere økonomien, og integrationen af 
finansielle markeder kræver fælles 
praksis inden for EU for at undgå 
regelshopping, og Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2003/6/EF af 28. 
januar 2003 om insiderhandel og 
kursmanipulation (markedsmisbrug) bør 
derfor ændres, så der skabes et regelsæt 
for short selling, som forbyder "naked 
short selling". Kommissionen bør ved 
udarbejdelse og vedtagelse af reglerne 
tage reglerne i USA i betragtning, så man 
opnår fælles standarder på begge sider af 
Atlanterhavet og dermed fremmer 
velfungerende globale finansielle 
markeder.

Or. en

Begrundelse

The report on short selling issued by the Committee of European Securities Regulators on 8 
July 2009 confines its analysis and proposals to the issue of transparency and does not 
address questions of trading procedures, settlement cycles or sanctions for non-compliance 
with rules and regulations. As a result, the procedures and rules on short selling are 
inadequate or non existent at the European Union level and the few measures that exist vary 
greatly between the various Member States. This contrasts sharply with the stringent 
regulatory measures introduced in the United States, especially on 14 and 15 October 2008, 
by the Securities and Exchange Commission to regulate short selling. It is therefore time to 
adopt an appropriate regulatory framework at the EU level.
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Ændringsforslag 250
Sharon Bowles

Forslag til direktiv
Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) Det er nødvendigt at sikre, at alle 
markedsaktører, som er involveret i short 
selling, er underlagt samme krav. Til dette 
formål bør Kommissionen stille forslag 
om et horisontalt tiltag, som sikrer lige 
konkurrencevilkår for FAIF og andre 
brugere af short selling.

Or. en

Begrundelse

Legitim risikodækning i virksomheder kan ske ved hjælp af "naked short selling". Alle tiltag 
skal ske horisontalt for at sikre lige konkurrencevilkår og undgå tilsynsarbitrage.

Ændringsforslag 251
Wolf Klinz

Forslag til direktiv
Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) Det er nødvendigt at vedtage en 
horisontal foranstaltning på EU-plan, 
som forbyder "naked short selling" i EU 
og behandler short selling generelt på de 
finansielle markeder.

Or. en

Begrundelse

Mener, at "naked short selling" aldrig bør være tilladt, og at vi må behandle spørgsmålet om 
short selling horisontalt for at beskytte lige konkurrencevilkår i Fællesskabet.
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Ændringsforslag 252
Jean-Paul Gauzès

Forslag til direktiv
Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) Short selling har en væsentlig 
indflydelse på, hvordan de finansielle 
markeder fungerer, og er en berettiget 
investeringsteknik. Der er dog en fare for,
at short selling under ekstreme 
markedsforhold kan bidrage til uro på 
markederne. Short selling bør derfor finde 
sted inden for et harmoniseret regelsæt for 
at begrænse den mulige destabiliserende 
virkning, det kan forårsage.

(16a) Short selling har en væsentlig 
indflydelse på, hvordan de finansielle 
markeder fungerer, og er en berettiget 
investeringsteknik. Der er dog en fare for, 
at short selling under ekstreme 
markedsforhold kan bidrage til uro på 
markederne. Short selling bør derfor finde 
sted inden for et harmoniseret regelsæt for 
at begrænse den mulige destabiliserende 
virkning, det kan forårsage. I denne 
henseende bør Kommissionen vedtage et 
horisontalt instrument for at undgå 
inkonsistens og opnå lige 
konkurrencevilkår i EU's lovgivning.

Or. en

Ændringsforslag 253
Syed Kamall

Forslag til direktiv
Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) Short selling har en væsentlig 
indflydelse på, hvordan de finansielle 
markeder fungerer, og er en berettiget 
investeringsteknik. Der er dog en fare for, 
at short selling under ekstreme 
markedsforhold kan bidrage til uro på 
markederne. Short selling bør derfor 
finde sted inden for et harmoniseret 
regelsæt for at begrænse den mulige 
destabiliserende virkning, det kan 
forårsage.
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Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med det mål, som CESR forsøger at opnå, og det arbejde, der allerede er 
gjort, er det rimeligt at etablere en omfattende, harmoniseret lovgivningsramme for oplysning 
om short selling i en særskilt lovgivning, som gælder for alle relevante finansielle aktører.

Ændringsforslag 254
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Forslag til direktiv
Betragtning 16 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16b) Den Europæiske Centralbank og 
Den Højtstående Gruppe vedrørende 
Finansielt Tilsyn under ledelse af Jacques 
de Larosière har foreslået, at der oprettes 
et globalt kreditregister. Oprettelsen af et 
globalt register over alle 
handelspositioner skal bidrage til at 
identificere systemiske risici som følge af 
kredit- og modpartseksponering og som 
følge af flokadfærd og afsmittende 
effekter på de finansielle markeder. CESR 
bør derfor oprette et register, og alle 
indsamlede oplysninger om FAIF-gearing 
bør arkiveres her.

Or. en

Ændringsforslag 255
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Forslag til direktiv
Betragtning 16 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16c) Ukorrekt adfærd fra FAIF, men 
også fra andre markedsaktører, ved brug 
af bestemte teknikker såsom skjulte køb 
eller "empty voting" kan have 
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destabiliserende virkning på EU's 
markeder. Med henblik på at bremse 
skjulte køb bør passende oplysningskrav 
omfatte såvel direkte stemmeinteresser i 
form af regulære ejeraktier som indirekte 
interesser, som er opnået gennem 
derivattransaktioner eller finansielle 
instrumenter, som giver rettigheder til 
nyudstedte aktier. Empty voting bør 
forbydes, da det er skadeligt for 
virksomheder og markeder. I denne 
forbindelse bør Kommissionen revidere 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/109/EF af 15. december 2004 om 
harmonisering af gennemsigtighedskrav i 
forbindelse med oplysninger om 
udstedere, hvis værdipapirer er optaget til 
handel på et reguleret marked1, 
Kommissionens direktiv 2007/14/EF af 8. 
marts 2007 om 
gennemførelsesbestemmelser til visse 
bestemmelser i direktiv 2004/109/EF om 
harmonisering af gennemsigtighedskrav i 
forbindelse med oplysninger om 
udstedere, hvis værdipapirer er optaget til 
handel på et reguleret marked2, og 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2007/36/EF af 11. juli 2007 om udøvelse 
af visse aktionærrettigheder i 
børsnoterede selskaber3.
1EUT L 390 af 31.12.2004, s. 38.
2EUT L 69 af 9.3.2007, s. 27.
3EUT L 184 af 11.7.2007, s. 17.

Or. en

Ændringsforslag 256
Jean-Paul Gauzès

Forslag til direktiv
Betragtning 16 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16b) Kommissionen bør overveje at 
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udvikle europæiske regler for private 
investeringer.

Or. en

Ændringsforslag 257
Wolf Klinz

Forslag til direktiv
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Det er nødvendigt at sikre, at FAIF til 
alle de selskaber, de udøver en 
kontrollerende eller dominerende 
indflydelse på, leverer de oplysninger, som 
er nødvendige, for at selskabet kan 
vurdere, hvordan denne kontrollerende 
indflydelse på kort til mellemlang sigt kan
påvirke selskabets økonomiske og sociale 
og beskæftigelsesmæssige situation. Med 
henblik herpå bør der gælde særlige regler 
for FAIF, der forvalter AIF, som kan udøve 
kontrollerende indflydelse på et noteret 
eller ikke-noteret selskab, navnlig for at 
give meddelelse om, at den har en sådan 
indflydelse og oplyse selskabet og alle dets 
øvrige aktionærer om FAIF's intentioner 
om det kontrollerede selskabs fremtidige 
udvikling og andre planlagte ændringer.
For at sikre større gennemsigtighed 
vedrørende det kontrollerede selskab bør 
der indføres mere omfattende 
rapporteringskrav. Den pågældende AIF's 
årsberetninger bør suppleres med 
oplysninger, som er specifikke for den 
type investering og for det kontrollerede 
selskab.

(17) Det er nødvendigt at sikre, at FAIF til 
alle de selskaber, de udøver en 
kontrollerende eller dominerende 
indflydelse på, leverer de oplysninger, som 
er nødvendige, for at selskabet kan 
vurdere, hvordan denne kontrollerende 
indflydelse på kort til mellemlang sigt kan 
påvirke selskabets økonomiske og sociale 
og beskæftigelsesmæssige situation. Med 
henblik herpå bør der gælde særlige regler 
for FAIF, der forvalter AIF, som kan udøve 
kontrollerende indflydelse på et ikke-
noteret selskab. For at sikre større 
gennemsigtighed vedrørende det 
kontrollerede selskab bør der indføres mere 
omfattende rapporteringskrav.

Or. en

Begrundelse

De foreslåede gennemsigtighedskrav er for vidtgående og bør være mere hensigtsmæssige og 
afbalancerede.
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Ændringsforslag 258
Pascal Canfin

Forslag til direktiv
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Det er nødvendigt at sikre, at FAIF til 
alle de selskaber, de udøver en 
kontrollerende eller dominerende
indflydelse på, leverer de oplysninger, som 
er nødvendige, for at selskabet kan 
vurdere, hvordan denne kontrollerende 
indflydelse på kort til mellemlang sigt kan 
påvirke selskabets økonomiske og sociale 
og beskæftigelsesmæssige situation. Med 
henblik herpå bør der gælde særlige regler 
for FAIF, der forvalter AIF, som kan 
udøve kontrollerende indflydelse på et 
noteret eller ikke-noteret selskab, navnlig 
for at give meddelelse om, at den har en 
sådan indflydelse og oplyse selskabet og 
alle dets øvrige aktionærer om FAIF's
intentioner om det kontrollerede selskabs 
fremtidige udvikling og andre planlagte 
ændringer. For at sikre større 
gennemsigtighed vedrørende det 
kontrollerede selskab bør der indføres mere 
omfattende rapporteringskrav. Den 
pågældende AIF's årsberetninger bør 
suppleres med oplysninger, som er 
specifikke for den type investering og for 
det kontrollerede selskab.

(17) Det er nødvendigt at sikre, at FAIF til 
alle de selskaber, de udøver en 
kontrollerende eller væsentlig indflydelse 
på, leverer de oplysninger, som er 
nødvendige, for at selskabet kan vurdere, 
hvordan denne kontrollerende indflydelse 
på kort til mellemlang sigt kan påvirke 
selskabets økonomiske og sociale og 
beskæftigelsesmæssige situation. Med 
henblik herpå bør der gælde særlige regler 
for AIF, som kan udøve kontrollerende 
indflydelse på et noteret eller ikke-noteret 
selskab, navnlig for at give meddelelse om, 
at den har en sådan indflydelse og oplyse 
selskabet og alle dets øvrige aktionærer om 
AIF's intentioner om det kontrollerede 
selskabs fremtidige udvikling og andre 
planlagte ændringer. For at sikre større 
gennemsigtighed vedrørende det 
kontrollerede selskab bør der indføres mere 
omfattende rapporteringskrav. Den 
pågældende AIF's årsberetninger bør 
suppleres med oplysninger, som er 
specifikke for den type investering og for 
det kontrollerede selskab. Kommissionen 
bør sikre, at kravene i dette direktiv til 
AIF, som udøver en kontrollerende eller 
dominerende indflydelse på selskaber, 
som er etableret i EU, bliver anvendt på 
alle fonde, herunder UCITS-fonde, som 
udøver en sådan kontrollerende eller 
dominerende indflydelse på selskaber, 
som er etableret i EU.

Or. en
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Begrundelse

Der bør gælde samme krav for alle fonde (europæiske eller ikkeeuropæiske), som udøver en 
kontrollerende eller dominerende indflydelse på europæiske virksomheder.

Ændringsforslag 259
Sharon Bowles

Forslag til direktiv
Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17a) Det er nødvendigt at sikre, at 
porteføljeselskaber ikke underlægges 
strengere krav end andre ikke-noterende 
selskaber, der modtager andre former for 
private investeringer end dem, som FAIF 
kan tilbyde.
Til dette formål bør Kommissionen 
gennemføre en revision af den relevante 
selskabsret samt af de relevante direktiver 
vedrørende den finansielle sektor snarest 
muligt og senest den ...* og foretage de 
nødvendige ændringer i form af 
lovgivningsmæssige ændringer med 
henblik på at sikre sådanne lige vilkår 
mellem porteføljeselskaber og andre 
selskaber.
*EUT: indsæt dato for direktivets 
ikrafttræden

Or. en

Begrundelse

Der bør være lige konkurrencevilkår for FAIF og andre investorer, som opnår kontrollerende 
indflydelse i ikkenoterede virksomheder.
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Ændringsforslag 260
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17a) Det er nødvendigt at sikre, at 
porteføljeselskaber ikke underlægges 
strengere krav end andre udstedere eller 
ikke-noterende selskaber, der modtager 
andre former for private investeringer end 
dem, som FAIF kan tilbyde.
Til dette formål bør Kommissionen 
gennemføre en revision af den relevante 
selskabsret samt af de relevante direktiver 
vedrørende den finansielle sektor snarest 
muligt og senest den ...* og foretage de 
nødvendige ændringer i form af 
lovgivningsmæssige ændringer med 
henblik på at sikre sådanne lige vilkår 
mellem porteføljeselskaber og andre 
selskaber.
*EUT: indsæt dato for direktivets 
ikrafttræden

Or. en

Ændringsforslag 261
Peter Skinner

Forslag til direktiv
Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17b) Dette direktiv bør ikke være for 
byrdefuldt for små AIF, der ikke skaber 
systemiske risici, og som ikke kan skade 
markedernes integritet. En af måderne til 
at opnå dette på er en passende 
anvendelse af proportionalitetsprincippet. 
Dette princip bør finde anvendelse både 
på de krav, der stilles til FAIF, AIF, 
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depositarer og evaluatorer, samt på 
udøvelsen af tilsynsbeføjelser. Alle 
bestemmelser i dette direktiv, herunder 
gennemførelsesbestemmelserne, bør 
således tage højde for de forskellige typer 
AIF's og FAIF's art, omfang og 
kompleksitet. Direktivet bør dog ikke 
kunne omgås ved f.eks. kunstigt at 
opsplitte fonde, som forvaltes af samme 
FAIF.

Or. en

Begrundelse

For at undgå at stille uforholdsmæssigt store krav til FAIF, hvis aktiviteter ikke udgør nogen 
væsentlig systemisk risiko, og for at afspejle forskellene mellem forskellige typer AIF og de 
regulatoriske hensyn, deres aktiviteter giver anledning til, er det rimeligt at anvende 
proportionalitets- og differentieringsprincippet på bestemmelser i direktivet.

Ændringsforslag 262
Pervenche Berès

Forslag til direktiv
Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17b) Dette direktiv bør ikke være for 
byrdefuldt for små AIF, der ikke skaber 
systemiske risici, og som ikke kan skade 
markedernes integritet. En af måderne til 
at opnå dette på er en passende 
anvendelse af proportionalitetsprincippet. 
Dette princip bør finde anvendelse både 
på de krav, der stilles til FAIF, AIF, 
depositarer og evaluatorer, samt på 
udøvelsen af tilsynsbeføjelser. Alle 
bestemmelser i dette direktiv, herunder 
gennemførelsesbestemmelserne, bør 
således følge proportionalitetsprincippet 
for at afspejle virksomhedens art, omfang 
og kompleksitet eller deres specifikke 
forretningsområde, f.eks. forvaltere af 
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investeringsfonde til mikrofinansiering, 
for hvilke der bør gælde tilpassede 
værdiansættelses- og indberetningskrav.

Or. en

Begrundelse

Proportionalitetsprincippet skal sikre en hensigtsmæssig regulering, der er tilpasset de 
særlige kendetegn ved bestemte typer af fonde som f.eks. mikrofinansieringsfonde, uden af 
disse holdes uden for nærværende direktivs dækningsområde. De skal medtages under det 
kommende UCITS V-direktiv.

Ændringsforslag 263
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Forslag til direktiv
Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17a) Der findes ikke en EU-dækkende 
database med standardiserede oplysninger 
om FAIF. Der eksisterer derfor et 
informationshul, som ikke på 
tilfredsstillende vis kan lukkes med 
oplysninger fra branchen selv. Det er 
derfor meget vigtigt, at der oprettes en 
statistisk database, som samler 
informationer om FAIF. Databasen bør 
oprettes og forvaltes af Kommissionen.

Or. en
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Ændringsforslag 264
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Forslag til direktiv
Betragtning 17 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17a) En FAIF, som kontrollerer en 
virksomhed og ønsker at afhænde aktiver 
for at tilbagebetale en del af 
anskaffelsesgælden, bør kontrolleres 
passende. Til dette formål bør ledelsen i 
såvel målvirksomheden som 
overtagelsesselskabet i tilfælde af, at en 
virksomhed under private equity-kontrol 
ønsker at sælge virksomhedsaktiver i 
større omfang, udstede en erklæring om, 
hvorfor salget foretages, og hvori de 
attesterer, at salget er i målselskabets 
bedste interesse. Såfremt det foreslåede 
salg har forbindelse til en tilbagebetaling 
af anskaffelsesgælden, bør 
målvirksomhedens medarbejdere 
orienteres og høres. Hvis virksomheden 
bliver insolvent efter selskabstømningen, 
bør private equity-firmaet drages til 
ansvar. Mere generelt bør ledelsen af 
virksomheder under gearede buy-outs 
skulle udstede en erklæring om, at 
kapitaludbetalinger, herunder betalte 
gebyrer, er i virksomhedens langsigtede 
interesse, herunder dens vækst på lang 
sigt og behovet for forskning og udvikling.

Or. en

Ændringsforslag 265
Pascal Canfin

Forslag til direktiv
Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17a) AIF, som anvender for høj gearing 
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for at opnå kontrollerende indflydelse på 
ikke-noterede virksomheder, kan være 
skadelige for disse virksomheders 
udvikling og investering, navnlig i tilfælde 
af økonomisk nedgang. Det anses for 
nødvendigt at sætte grænser for det 
gearingsniveau, som AIF kan anvende til 
at købe virksomheder.

Or. en

Begrundelse

Buy out-fondes gearing skal begrænses, fordi overdreven gældsættelse skaber visse risici for 
de virksomheder, der bliver købt af sådanne fonde.

Ændringsforslag 266
Pascal Canfin

Forslag til direktiv
Betragtning 17 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17b) Det er nødvendigt at sikre, at AIF, 
som forsøger at påvirke noterede 
virksomheders strategier, er involveret i 
virksomheden på lang sigt for at undgå 
kortsigtede strategier.

Or. en

Begrundelse

Noterede selskabers langsigtede strategi bør ikke påvirkes af kortsigtede investorer.
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Ændringsforslag 267
Pascal Canfin

Forslag til direktiv
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Mange FAIF forvalter i øjeblikket 
AIF, som er hjemmehørende i tredjelande. 
Det er hensigtsmæssigt at lade FAIF, der 
har opnået tilladelse, forvalte AIF 
hjemmehørende i tredjelande, såfremt der 
er passende ordninger til at sikre pålidelig 
administration af disse AIF og 
hensigtsmæssig opbevaring af aktiver, 
som investorer fra Fællesskabet har 
investeret i.

(18) Mange AIF, som tilbydes til 
europæiske investorer, bliver i dag 
forvaltet eller er hjemmehørende i 
tredjelande. Det er hensigtsmæssigt at lade 
investorer, som er etableret i EU investere 
i AIF, som forvaltes og/eller er
hjemmehørende i tredjelande, såfremt der 
er passende ordninger til at sikre, at dette 
direktivs krav til beskyttelse af investorer 
og pålidelig administration af disse AIF
gennemføres effektivt. Investorer, som er 
etableret i EU, bør ikke kunne investere i 
AIF, der er etableret i ikkesamarbejdende 
tredjelande, med hensyn til skat og tilsyn. 
Kommissionen bør have ansvaret for at 
vurdere, i hvor høj grad et tredjeland 
samarbejder.

Or. en

Begrundelse

Alle AIF, som tilbydes til europæiske investorer, bør gennemføre det krav, som garanterer 
beskyttelse af investorerne, uanset hvor de er hjemmehørende eller forvaltes.

Ændringsforslag 268
Wolf Klinz

Forslag til direktiv
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Mange FAIF forvalter i øjeblikket 
AIF, som er hjemmehørende i tredjelande. 
Det er hensigtsmæssigt at lade FAIF, der 
har opnået tilladelse, forvalte AIF 

(18) Mange FAIF forvalter i øjeblikket 
AIF, som er hjemmehørende i tredjelande. 
Det er hensigtsmæssigt at lade FAIF, der 
har opnået tilladelse, forvalte AIF 
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hjemmehørende i tredjelande, såfremt der 
er passende ordninger til at sikre pålidelig 
administration af disse AIF og 
hensigtsmæssig opbevaring af aktiver, 
som investorer fra Fællesskabet har 
investeret i.

hjemmehørende i tredjelande.

Or. en

Begrundelse

Nationale regler for private investeringer bør sameksistere side om side med passet for at 
give mulighed for at forvalte og markedsføre tredjelandsfonde i en medlemsstat i henhold til 
den gældende nationale lovgivning.

Ændringsforslag 269
Astrid Lulling

Forslag til direktiv
Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18a) For at fremme udviklingen af det 
indre marked, forbedre produktviften og 
effektiviteten af AIF, som tilbydes til 
investorer, der er etableret i EU, og for at 
styrke den europæiske branche for 
alternative investeringsfonde, bør dette 
direktiv fremme alle foranstaltninger, som 
fremmer oprettelse eller udvidelse af 
alternative 
investeringsfondsvirksomheder, som er 
etableret i EU, og oprettelse af AIF, som 
er etableret i medlemsstaterne. 
Kommissionen bør ved udarbejdelsen af 
de delegerede retsakter sikre, at der findes 
lige konkurrencevilkår, og at 
medlemsstater ikke lader AIF og FAIF, 
som er etableret i tredjelande, have mere 
favorable vilkår for deres virke og for 
markedsføring af deres produkter til 
investorer, der er etableret i EU, end de 
vilkår, der gælder for AIF og FAIF, der 
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er etableret i EU.

Or. en

Begrundelse

UCITS-direktivernes succes gennem de sidste 20 år har skabt et verdensomspændende brand 
for den europæiske fondsbranche, har skabt forbedrede investeringsmuligheder for 
europæiske investorer og har skabt betydelig beskæftigelse i Fællesskabet. Som et af 
formålene med FAIF-direktivet vil et lignende fokus på at skabe lige konkurrencevilkår for 
europæiske FAIF og europæiske AIF for at styrke og forbedre den alternative 
investeringsfondsbranche i Fællesskabet medføre yderligere investeringsmuligheder for 
europæiske investorer og styrke beskæftigelsen i medlemsstaterne.

Ændringsforslag 270
Pascal Canfin

Forslag til direktiv
Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18a) Europæiske pensionskasser, 
kreditinstitutter, forsikringsselskaber og 
UCITS-fonde bør ikke kunne investere 
direkte eller indirekte i AIF, som ikke 
opfylder kravene i dette direktiv med 
hensyn til beskyttelse af investorer.

Or. en

Begrundelse

Europæiske borgeres opsparing bør ikke, heller ikke indirekte gennem professionelle 
investorer, investeres i AIF, som ikke garanterer beskyttelse af investorerne.
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Ændringsforslag 271
Pascal Canfin

Forslag til direktiv
Betragtning 18 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18b) Mange AIF, som forvaltes og/eller 
er etableret i tredjelande, er i dag 
investeret på de europæiske finansielle 
markeder. For at sikre den finansielle 
stabilitet i EU er det rimeligt at pålægge 
disse fonde nogle af de krav, som 
pålægges AIF, der forvaltes og/eller er 
hjemmehørende i EU.

Or. en

Begrundelse

Opretholdelsen af den finansielle stabilitet på de europæiske markeder gør det nødvendigt at 
regulere alle AIF, som opererer på disse markeder, uanset hvor de er hjemmehørende.

Ændringsforslag 272
Pascal Canfin

Forslag til direktiv
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) AIFM bør også kunne markedsføre 
AIF, som er hjemmehørende i 
tredjelande, til professionelle investorer 
både i FAIF's hjemland og i andre 
medlemsstater. Denne ret bør være 
betinget af, der foreligger 
anmeldelsesprocedurer og en skatteaftale 
med det berørte tredjeland, som sikrer 
effektiv udveksling af oplysninger med 
skattemyndighederne i det land, hvor 
fællesskabsinvestorerne er 
hjemmehørende. Da AIF og det 
tredjeland, hvor de er hjemmehørende, 

udgår
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skal opfylde yderligere krav, hvoraf nogle 
først skal fastlægges i 
gennemførelsesbestemmelser, bør den ret, 
der i henhold til direktivet gives til at 
markedsføre AIF, som er hjemmehørende 
i tredjelande, til professionelle investorer, 
først finde anvendelse tre år efter 
gennemførelsesperioden. I mellemtiden 
kan medlemsstaterne tillade eller fortsat 
tillade FAIF at markedsføre AIF, som er 
hjemmehørende i tredjelande, til 
professionelle investorer på deres område 
i henhold til national lovgivning. I denne 
treårsperiode kan FAIF dog ikke 
markedsføre sådanne AIF til 
professionelle investorer i andre 
medlemsstater på grundlag af den ret, der 
gives i henhold til nærværende direktiv.

Or. en

Begrundelse

Betragtning 19 er ubrugelig i de rammer, som defineres med ændringsforslaget til 
betragtning 18 og de nye artikler 18a og 18b.

Ændringsforslag 273
Wolf Klinz, Carl Haglund

Forslag til direktiv
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) AIFM bør også kunne markedsføre 
AIF, som er hjemmehørende i tredjelande, 
til professionelle investorer både i FAIF's 
hjemland og i andre medlemsstater. Denne 
ret bør være betinget af, der foreligger 
anmeldelsesprocedurer og en skatteaftale 
med det berørte tredjeland, som sikrer 
effektiv udveksling af oplysninger med 
skattemyndighederne i det land, hvor 
fællesskabsinvestorerne er 
hjemmehørende. Da AIF og det 
tredjeland, hvor de er hjemmehørende, 

(19) AIFM bør kunne markedsføre AIF, 
som er hjemmehørende i EU, til 
professionelle investorer både i FAIF's 
hjemland og i andre medlemsstater. Denne 
ret bør være betinget af, der foreligger 
anmeldelsesprocedurer.
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skal opfylde yderligere krav, hvoraf nogle 
først skal fastlægges i 
gennemførelsesbestemmelser, bør den ret, 
der i henhold til direktivet gives til at 
markedsføre AIF, som er hjemmehørende 
i tredjelande, til professionelle investorer, 
først finde anvendelse tre år efter 
gennemførelsesperioden. I mellemtiden 
kan medlemsstaterne tillade eller fortsat 
tillade FAIF at markedsføre AIF, som er 
hjemmehørende i tredjelande, til 
professionelle investorer på deres område 
i henhold til national lovgivning. I denne 
treårsperiode kan FAIF dog ikke 
markedsføre sådanne AIF til 
professionelle investorer i andre 
medlemsstater på grundlag af den ret, der 
gives i henhold til nærværende direktiv.

Or. en

Begrundelse

Kun FAIF, som er etableret i EU, og som forvalter AIF etableret i EU, bør kunne nyde godt at 
pasordningen.

Ændringsforslag 274
Corien Wortmann-Kool

Forslag til direktiv
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) AIFM bør også kunne markedsføre 
AIF, som er hjemmehørende i 
tredjelande, til professionelle investorer 
både i FAIF's hjemland og i andre 
medlemsstater. Denne ret bør være 
betinget af, der foreligger 
anmeldelsesprocedurer og en skatteaftale 
med det berørte tredjeland, som sikrer 
effektiv udveksling af oplysninger med 
skattemyndighederne i det land, hvor 

(19) Europæiske investorer bør frit kunne 
investere på eget initiativ i en fond i et 
tredjeland i overensstemmelse med de 
eksisterende nationale private 
investeringsordninger. I sådanne tilfælde 
bør fondens gennemsigtighed og en 
effektiv kontrol med eventuelle systemiske 
risici sikres. Med henblik herpå bør de 
kompetente myndigheder i den 
medlemsstat, hvor de relevante AIF 
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fællesskabsinvestorerne er 
hjemmehørende. Da AIF og det 
tredjeland, hvor de er hjemmehørende, 
skal opfylde yderligere krav, hvoraf nogle 
først skal fastlægges i 
gennemførelsesbestemmelser, bør den ret, 
der i henhold til direktivet gives til at 
markedsføre AIF, som er hjemmehørende 
i tredjelande, til professionelle investorer, 
først finde anvendelse tre år efter 
gennemførelsesperioden. I mellemtiden 
kan medlemsstaterne tillade eller fortsat 
tillade FAIF at markedsføre AIF, som er 
hjemmehørende i tredjelande, til 
professionelle investorer på deres område 
i henhold til national lovgivning. I denne 
treårsperiode kan FAIF dog ikke 
markedsføre sådanne AIF til 
professionelle investorer i andre 
medlemsstater på grundlag af den ret, der 
gives i henhold til nærværende direktiv.

markedsføres, hvis FAIF er 
hjemmehørende i et tredjeland, have en 
samarbejdsaftale og en udveksling af 
oplysninger vedrørende systemiske risici 
med den kompetente myndighed i det 
pågældende tredjeland. Endvidere bør 
AIF, der er hjemmehørende i Europa og 
forvaltet af europæisk baserede FAIF, 
kunne drage fordel af et europæisk 
markedsføringspas i henhold til dette 
direktiv. Eftersom investeringsinstitutter 
drager nytte af investeringsinstitutternes 
varemærke, bør AIF, der er 
hjemmehørende i Fællesskabet, kunne 
drage nytte af et sådant europæisk 
varemærke og tilbyde investorerne de i 
dette direktiv fastsatte standarder, som 
styrkes af kravet om, at depositaren og 
AIF bør være hjemmehørende i samme 
medlemsstat. Disse bestemmelser bør ikke 
kunne omgås gennem master-feeder-
strukturer. Når en feeder-AIF, investerer i 
en masterfond, der ikke kan drage fordel 
af det europæiske markedsføringspas i 
henhold til dette direktiv, bør denne 
feeder-AIF således heller ikke drage 
fordel af det europæiske 
markedsføringspas. 

Or. en

Begrundelse

For at kunne drage fordel af det europæiske markedsføringspas i henhold til dette direktiv bør 
det være et krav, at funds of funds AIF - selv hvis de investerer over 30 % i en tredjelands-AIF 
- skal være hjemmehørende i en medlemsstat og forvaltes af en FAIF, som er godkendt i 
henhold til dette direktiv. I modsætning til en feeder-AIF, som har en investeringspolitik, hvor 
der kun investeres i den relaterede master-fond, og hvis forvalter derfor kun ville have en 
begrænset rolle, ville en forvalter af en funds of funds have en fuldstændig forvalterrolle med 
skønsbeføjelser og ansvaret for at forvalte fonden i overensstemmelse med dens 
investeringspolitik.
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Ændringsforslag 275
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) AIFM bør også kunne markedsføre 
AIF, som er hjemmehørende i tredjelande, 
til professionelle investorer både i FAIF's 
hjemland og i andre medlemsstater. 
Denne ret bør være betinget af, der 
foreligger anmeldelsesprocedurer og en 
skatteaftale med det berørte tredjeland, 
som sikrer effektiv udveksling af 
oplysninger med skattemyndighederne i 
det land, hvor fællesskabsinvestorerne er 
hjemmehørende. Da AIF og det 
tredjeland, hvor de er hjemmehørende, 
skal opfylde yderligere krav, hvoraf nogle 
først skal fastlægges i 
gennemførelsesbestemmelser, bør den ret, 
der i henhold til direktivet gives til at 
markedsføre AIF, som er hjemmehørende 
i tredjelande, til professionelle investorer, 
først finde anvendelse tre år efter 
gennemførelsesperioden. I mellemtiden 
kan medlemsstaterne tillade eller fortsat 
tillade FAIF at markedsføre AIF, som er 
hjemmehørende i tredjelande, til 
professionelle investorer på deres område 
i henhold til national lovgivning. I denne 
treårsperiode kan FAIF dog ikke 
markedsføre sådanne AIF til 
professionelle investorer i andre 
medlemsstater på grundlag af den ret, der 
gives i henhold til nærværende direktiv.

(19) En medlemsstat bør kunne tillade 
FAIF at markedsføre AIF, som er 
hjemmehørende i tredjelande, inden for sit 
territorium til investorer i den pågældende 
medlemsstat, såfremt der foreligger 
passende samarbejdsaftaler mellem de 
kompetente myndigheder i FAIF's
hjemland og tilsynsmyndigheden i det 
pågældende tredjeland. Disse 
samarbejdsaftaler bør effektivt modvirke 
eventuelle problemer vedrørende 
skatteunddragelse og hvidvask af penge.

Or. en



PE439.111v02-00 120/161 AM\804881DA.doc

DA

Ændringsforslag 276
Syed Kamall

Forslag til direktiv
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) AIFM bør også kunne markedsføre 
AIF, som er hjemmehørende i tredjelande, 
til professionelle investorer både i FAIF's 
hjemland og i andre medlemsstater. 
Denne ret bør være betinget af, der 
foreligger anmeldelsesprocedurer og en 
skatteaftale med det berørte tredjeland, 
som sikrer effektiv udveksling af 
oplysninger med skattemyndighederne i 
det land, hvor fællesskabsinvestorerne er 
hjemmehørende. Da AIF og det 
tredjeland, hvor de er hjemmehørende, 
skal opfylde yderligere krav, hvoraf nogle 
først skal fastlægges i 
gennemførelsesbestemmelser, bør den ret, 
der i henhold til direktivet gives til at 
markedsføre AIF, som er hjemmehørende 
i tredjelande, til professionelle investorer, 
først finde anvendelse tre år efter 
gennemførelsesperioden. I mellemtiden 
kan medlemsstaterne tillade eller fortsat 
tillade FAIF at markedsføre AIF, som er 
hjemmehørende i tredjelande, til 
professionelle investorer på deres område 
i henhold til national lovgivning. I denne 
treårsperiode kan FAIF dog ikke 
markedsføre sådanne AIF til 
professionelle investorer i andre 
medlemsstater på grundlag af den ret, der 
gives i henhold til nærværende direktiv.

(19) En medlemsstat bør kunne tillade 
FAIF at markedsføre AIF, som er 
hjemmehørende i tredjelande, inden for sit 
territorium til investorer i den pågældende 
medlemsstat, såfremt der foreligger 
passende samarbejdsaftaler mellem de 
kompetente myndigheder i FAIF's 
hjemland og tilsynsmyndigheden i det 
pågældende tredjeland.

Or. en

Begrundelse

The exchange of tax information is not relevant to the stated objective of the Directive – the 
authorisation and supervision of AIFM to provide a coherent approach to the related risks 
and their impact on investors and markets in the Community. Further, the Directive should 
not supplant the private placement regimes of individual Member States, where available. It 
should not restrict the investors to whom Member States private placement regimes may 
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permit marketing to “professional investors” as defined in the Directive, since this reduces 
choice and reduces the income of workers' pension funds.

Ændringsforslag 277
Diogo Feio

Forslag til direktiv
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) AIFM bør også kunne markedsføre 
AIF, som er hjemmehørende i tredjelande, 
til professionelle investorer både i FAIF's 
hjemland og i andre medlemsstater. 
Denne ret bør være betinget af, der 
foreligger anmeldelsesprocedurer og en 
skatteaftale med det berørte tredjeland, 
som sikrer effektiv udveksling af 
oplysninger med skattemyndighederne i 
det land, hvor fællesskabsinvestorerne er 
hjemmehørende. Da AIF og det 
tredjeland, hvor de er hjemmehørende, 
skal opfylde yderligere krav, hvoraf nogle 
først skal fastlægges i 
gennemførelsesbestemmelser, bør den ret, 
der i henhold til direktivet gives til at 
markedsføre AIF, som er hjemmehørende 
i tredjelande, til professionelle investorer, 
først finde anvendelse tre år efter 
gennemførelsesperioden. I mellemtiden 
kan medlemsstaterne tillade eller fortsat 
tillade FAIF at markedsføre AIF, som er 
hjemmehørende i tredjelande, til 
professionelle investorer på deres område 
i henhold til national lovgivning. I denne 
treårsperiode kan FAIF dog ikke 
markedsføre sådanne AIF til 
professionelle investorer i andre 
medlemsstater på grundlag af den ret, der 
gives i henhold til nærværende direktiv.

(19) En medlemsstat bør kunne tillade 
FAIF at markedsføre AIF, som er 
hjemmehørende i tredjelande, inden for sit 
territorium til investorer i den pågældende 
medlemsstat, såfremt der foreligger 
passende samarbejdsaftaler mellem de 
kompetente myndigheder i FAIF's 
hjemland og tilsynsmyndigheden i det 
pågældende tredjeland.

Or. en
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Begrundelse

Udveksling af skatteoplysninger anses ikke for relevante for det erklærede mål med dette 
direktiv. Det er vigtigt at tillade, at der sideløbende kan findes nationale regler for private 
investeringer, og at begrænse gruppen af investorer, som medlemsstaternes ordninger for 
privatinvesteringer kan give tilladelse til markedsføring, til "professionelle investorer" som 
defineret i direktivet, eftersom dette kan kræve, at medlemsstaterne må ændre deres nationale 
lovgivning.

Ændringsforslag 278
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) AIFM bør også kunne markedsføre 
AIF, som er hjemmehørende i tredjelande, 
til professionelle investorer både i FAIF's 
hjemland og i andre medlemsstater. 
Denne ret bør være betinget af, der 
foreligger anmeldelsesprocedurer og en 
skatteaftale med det berørte tredjeland, 
som sikrer effektiv udveksling af 
oplysninger med skattemyndighederne i 
det land, hvor fællesskabsinvestorerne er 
hjemmehørende. Da AIF og det 
tredjeland, hvor de er hjemmehørende, 
skal opfylde yderligere krav, hvoraf nogle 
først skal fastlægges i 
gennemførelsesbestemmelser, bør den ret, 
der i henhold til direktivet gives til at 
markedsføre AIF, som er hjemmehørende 
i tredjelande, til professionelle investorer, 
først finde anvendelse tre år efter 
gennemførelsesperioden. I mellemtiden 
kan medlemsstaterne tillade eller fortsat 
tillade FAIF at markedsføre AIF, som er 
hjemmehørende i tredjelande, til 
professionelle investorer på deres område 
i henhold til national lovgivning. I denne 
treårsperiode kan FAIF dog ikke 
markedsføre sådanne AIF til 
professionelle investorer i andre 

(19) Medlemsstaterne bør kunne tillade 
eller fortsætte med at tillade FAIF at 
markedsføre AIF, som er hjemmehørende i 
tredjelande, til professionelle investorer i 
den pågældende medlemsstat i henhold til 
den nationale lovgivning.
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medlemsstater på grundlag af den ret, der 
gives i henhold til nærværende direktiv.

Or. en

Begrundelse

For at bevare investorernes valgmuligheder bør medlemsstaterne kunne tillade private 
investeringer og markedsføring af ikke-EU-AIF til professionelle investorer inden for deres 
jurisdiktion i henhold til de nationale bestemmelser.

Ændringsforslag 279
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Forslag til direktiv
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) AIFM bør også kunne markedsføre 
AIF, som er hjemmehørende i tredjelande, 
til professionelle investorer både i FAIF's 
hjemland og i andre medlemsstater. Denne 
ret bør være betinget af, der foreligger 
anmeldelsesprocedurer og en skatteaftale 
med det berørte tredjeland, som sikrer 
effektiv udveksling af oplysninger med 
skattemyndighederne i det land, hvor 
fællesskabsinvestorerne er 
hjemmehørende. Da AIF og det tredjeland, 
hvor de er hjemmehørende, skal opfylde 
yderligere krav, hvoraf nogle først skal 
fastlægges i gennemførelsesbestemmelser, 
bør den ret, der i henhold til direktivet 
gives til at markedsføre AIF, som er 
hjemmehørende i tredjelande, til 
professionelle investorer, først finde 
anvendelse tre år efter 
gennemførelsesperioden. I mellemtiden 
kan medlemsstaterne tillade eller fortsat 
tillade FAIF at markedsføre AIF, som er 
hjemmehørende i tredjelande, til 
professionelle investorer på deres område i 
henhold til national lovgivning. I denne 

(19) FAIF bør også kunne markedsføre 
AIF, som er hjemmehørende i tredjelande, 
til professionelle investorer både i FAIF's 
hjemland og i andre medlemsstater. Denne 
ret bør være betinget af, at der 
underskrives aftaler om udveksling af 
oplysninger og skattesamarbejde med det 
berørte tredjeland, og at Kommissionen 
optræder på medlemsstaternes vegne. Da 
AIF og det tredjeland, hvor de er 
hjemmehørende, skal opfylde yderligere 
krav, hvoraf nogle først skal fastlægges i 
gennemførelsesbestemmelser, bør den ret, 
der i henhold til direktivet gives til at 
markedsføre AIF, som er hjemmehørende i 
tredjelande, til professionelle investorer, 
først finde anvendelse tre år efter 
gennemførelsesperioden. I mellemtiden 
kan medlemsstaterne tillade eller fortsat 
tillade FAIF at markedsføre AIF, som er 
hjemmehørende i tredjelande, til 
professionelle investorer på deres område i 
henhold til national lovgivning. I denne 
treårsperiode kan FAIF dog ikke 
markedsføre sådanne AIF til professionelle 
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treårsperiode kan FAIF dog ikke 
markedsføre sådanne AIF til professionelle 
investorer i andre medlemsstater på 
grundlag af den ret, der gives i henhold til 
nærværende direktiv.

investorer i andre medlemsstater på 
grundlag af den ret, der gives i henhold til 
nærværende direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 280
Wolf Klinz, Carl Haglund

Forslag til direktiv
Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19a) Medlemsstaterne bør kunne give 
FAIF tilladelse til at markedsføre AIF, 
som er etableret i tredjelande eller ikke er 
omfattet af dette direktiv, til professionelle 
investorer i den pågældende medlemsstat i 
henhold til de nationale bestemmelser. 
Medlemsstaterne bør endvidere kunne 
give professionelle investorer i de 
pågældende medlemsstater tilladelse til at 
investere på eget ansvar i AIF, som er 
etableret i tredjelande.

Or. en

Begrundelse

Nationale private investeringsordninger bør eksistere side om side med passet for at give 
mulighed for at markedsføre tredjelandsfonde i en medlemsstat i henhold til den gældende 
nationale lovgivning.
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Ændringsforslag 281
Wolf Klinz

Forslag til direktiv
Betragtning 19 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19b) Kommissionen bør efter en 
revisionsperiode på fem år fremsætte 
forslag til revision af dette direktiv. 
Kommissionen bør forsøge at opnå 
overensstemmelse med tredjelande, som 
vil tillade FAIF, der er etableret i EU, at 
markedsføre aktier eller andele i AIF, der 
er etableret i et tredjeland, i hele EU 
afhængig af anmeldelsesprocedurerne. 
Kommissionen skal desuden fastsætte 
betingelserne for, at FAIF, der er 
etableret i et tredjeland, må markedsføre 
andele eller aktier i en AIF i EU. Kravene 
om ækvivalens bør omfatte 
lovgivningsmæssig og tilsynsmæssig 
ækvivalens, gensidig markedsadgang og 
en informationsformidlingsaftale mellem 
de kompetente myndigheder i FAIF's 
hjemland og den kompetente myndighed i 
tredjelandet. 

Or. en

Begrundelse

Den potentielle ækvivalens skal revurderes efter en femårig periode. Derved kan man tage 
hensyn til udviklingen på verdensplan og få mulighed for at vurdere virkningerne af 
nærværende direktiv.
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Ændringsforslag 282
Wolf Klinz

Forslag til direktiv
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Det er hensigtsmæssigt at lade FAIF 
uddelegere administrative opgaver til en 
enhed, der er etableret i et tredjeland, når 
der findes de nødvendige 
beskyttelsesforanstaltninger. Tilsvarende 
kan en depositar uddelegere sine 
deponeringsopgaver vedrørende AIF, der 
er hjemmehørende i et tredjeland, til en 
depositar, som er hjemmehørende i det 
tredjeland, såfremt dette tredjelands 
lovgivning yder samme beskyttelse af 
investorernes interesser som i 
Fællesskabet. I visse tilfælde bør det også 
være muligt for FAIF at udpege en 
uafhængig evaluator, der er etableret i et 
tredjeland.

(20) Det er hensigtsmæssigt at lade FAIF 
uddelegere administrative opgaver til en 
enhed, der er etableret i et tredjeland, når 
der findes de nødvendige 
beskyttelsesforanstaltninger. 

Or. en

Ændringsforslag 283
Syed Kamall

Forslag til direktiv
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Det er hensigtsmæssigt at lade FAIF 
uddelegere administrative opgaver til en 
enhed, der er etableret i et tredjeland, når 
der findes de nødvendige 
beskyttelsesforanstaltninger. Tilsvarende 
kan en depositar uddelegere sine 
deponeringsopgaver vedrørende AIF, der 
er hjemmehørende i et tredjeland, til en 
depositar, som er hjemmehørende i det 
tredjeland, såfremt dette tredjelands 
lovgivning yder samme beskyttelse af 

(20) Det er hensigtsmæssigt at lade FAIF 
uddelegere administrative opgaver til en 
enhed, der er etableret i et tredjeland, når 
der findes de nødvendige 
beskyttelsesforanstaltninger. Tilsvarende 
kan en depositar uddelegere sine 
deponeringsopgaver under forudsætning 
af, at denne udviser fornøden omhu og 
ansvarlighed i forbindelse med 
udvælgelsen, udnævnelsen og 
regelmæssige kontrol af denne person og 
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investorernes interesser som i 
Fællesskabet. I visse tilfælde bør det også 
være muligt for FAIF at udpege en 
uafhængig evaluator, der er etableret i et 
tredjeland.

dens ordninger med hensyn til de 
anliggender, denne har fået uddelegeret.

Or. en

Begrundelse

Depositarer skal kunne uddelegere funktioner til underdepositarer i alle relevante 
jurisdiktioner afhængigt at arten af de underliggende investeringer i den pågældende AIF.

Se begrundelsen for ændringsforslaget til artikel 17, stk. 4, (ændringsforslag 51) for en 
detaljeret begrundelse.

Ændringsforslag 284
Sharon Bowles

Forslag til direktiv
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Det er hensigtsmæssigt at lade FAIF 
uddelegere administrative opgaver til en 
enhed, der er etableret i et tredjeland, når 
der findes de nødvendige
beskyttelsesforanstaltninger. Tilsvarende 
kan en depositar uddelegere sine 
deponeringsopgaver vedrørende AIF, der 
er hjemmehørende i et tredjeland, til en 
depositar, som er hjemmehørende i det 
tredjeland, såfremt dette tredjelands 
lovgivning yder samme beskyttelse af 
investorernes interesser som i 
Fællesskabet. I visse tilfælde bør det også 
være muligt for FAIF at udpege en 
uafhængig evaluator, der er etableret i et 
tredjeland.

(20) Det er hensigtsmæssigt at lade FAIF 
uddelegere administrative opgaver til en 
enhed, der er etableret i et tredjeland, når 
der findes de nødvendige 
beskyttelsesforanstaltninger. Tilsvarende 
kan en depositar uddelegere sine 
deponeringsopgaver vedrørende AIF, der 
er hjemmehørende i et tredjeland, til en 
depositar, som er hjemmehørende i det 
tredjeland, såfremt dette tredjelands 
lovgivning opfylder standarder fastsat af 
internationale organisationer, bl.a. 
IOSCO-standarderne om tilsyn med 
hedgefonde. Det bør også være muligt for 
FAIF at udpege en vurderingsmand, der er 
etableret i et tredjeland.

Or. en
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Begrundelse

Hvis et tredjeland opfylder IOSCO-standarder, bør depositarer, der er etableret i den 
pågældende jurisdiktion, betragtes som depositarer i henhold til dette direktiv for FAIF, som 
forvalter tredjelands-AIF.

Ændringsforslag 285
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Det er hensigtsmæssigt at lade FAIF 
uddelegere administrative opgaver til en 
enhed, der er etableret i et tredjeland, når 
der findes de nødvendige 
beskyttelsesforanstaltninger. Tilsvarende 
kan en depositar uddelegere sine 
deponeringsopgaver vedrørende AIF, der 
er hjemmehørende i et tredjeland, til en 
depositar, som er hjemmehørende i det 
tredjeland, såfremt dette tredjelands 
lovgivning yder samme beskyttelse af 
investorernes interesser som i 
Fællesskabet. I visse tilfælde bør det også 
være muligt for FAIF at udpege en 
uafhængig evaluator, der er etableret i et 
tredjeland.

(20) Det er hensigtsmæssigt at lade FAIF 
uddelegere administrative opgaver til en 
enhed, der er etableret i et tredjeland, når 
der findes de nødvendige 
beskyttelsesforanstaltninger. Tilsvarende 
kan en depositar uddelegere nogle af sine 
deponeringsopgaver vedrørende AIF, der 
er hjemmehørende i et tredjeland, til en 
depositar, som er hjemmehørende i det 
tredjeland, såfremt dette tredjelands 
lovgivning yder samme beskyttelse af 
investorernes interesser som i 
Fællesskabet. I visse tilfælde bør det også 
være muligt for FAIF at udpege en 
evaluator, der er etableret i et tredjeland.

Or. en

Begrundelse

Ikke alle krav om depositarens pligter kan uddelegeres til en underordnet depotinstitution 
("depositar") i et tredjeland, eftersom depositaren bør beholde det generelle ansvar 
vedrørende aktiver, hvis opbevaring eller varetægt er blevet uddelegeret. Evaluatoren, som er 
etableret i et tredjeland, behøver ikke være uafhængig. Der bør være mulighed for forskellige 
juridiske ordninger.
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Ændringsforslag 286
Gunnar Hökmark

Forslag til direktiv
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Det er hensigtsmæssigt at lade FAIF 
uddelegere administrative opgaver til en 
enhed, der er etableret i et tredjeland, når 
der findes de nødvendige 
beskyttelsesforanstaltninger. Tilsvarende 
kan en depositar uddelegere sine 
deponeringsopgaver vedrørende AIF, der 
er hjemmehørende i et tredjeland, til en 
depositar, som er hjemmehørende i det 
tredjeland, såfremt dette tredjelands 
lovgivning yder samme beskyttelse af 
investorernes interesser som i 
Fællesskabet. I visse tilfælde bør det også 
være muligt for FAIF at udpege en 
uafhængig evaluator, der er etableret i et 
tredjeland.

(20) Det er hensigtsmæssigt at lade FAIF 
uddelegere administrative opgaver til en 
enhed, der er etableret i et tredjeland, når 
der findes de nødvendige 
beskyttelsesforanstaltninger. Tilsvarende 
kan en depositar uddelegere nogle af sine 
deponeringsopgaver vedrørende AIF, der 
er hjemmehørende i et tredjeland, til en 
depositar, som er hjemmehørende i det 
tredjeland, såfremt dette tredjelands 
lovgivning yder samme beskyttelse af 
investorernes interesser som i 
Fællesskabet. I visse tilfælde bør det også 
være muligt for FAIF at udpege en 
evaluator, der er etableret i et tredjeland.

Or. en

Begrundelse

Da depositaren bør have et overordnet ansvar, er ikke alle pligter egnede til at blive 
uddelegeret til en underordnet depotinstitution i et tredjeland.

Ændringsforslag 287
Jean-Pierre Audy

Forslag til direktiv
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Det er hensigtsmæssigt at lade FAIF 
uddelegere administrative opgaver til en 
enhed, der er etableret i et tredjeland, når 
der findes de nødvendige 
beskyttelsesforanstaltninger. Tilsvarende 

(20) Det er hensigtsmæssigt at lade FAIF 
uddelegere administrative opgaver til en 
enhed, der er etableret i et tredjeland, når 
der findes de nødvendige 
beskyttelsesforanstaltninger. Tilsvarende 
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kan en depositar uddelegere sine 
deponeringsopgaver vedrørende AIF, der 
er hjemmehørende i et tredjeland, til en 
depositar, som er hjemmehørende i det 
tredjeland, såfremt dette tredjelands 
lovgivning yder samme beskyttelse af 
investorernes interesser som i 
Fællesskabet. I visse tilfælde bør det også 
være muligt for FAIF at udpege en 
uafhængig evaluator, der er etableret i et 
tredjeland.

kan en depositar uddelegere nogle af sine 
deponeringsopgaver vedrørende AIF, der 
er hjemmehørende i et tredjeland, til en 
depositar, som er hjemmehørende i det 
tredjeland, såfremt dette tredjelands 
lovgivning yder samme beskyttelse af 
investorernes interesser som i 
Fællesskabet. I visse tilfælde bør det også 
være muligt for FAIF at udpege en 
evaluator, der er etableret i et tredjeland.

Or. {EN}en

Ændringsforslag 288
Pascal Canfin

Forslag til direktiv
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Det er hensigtsmæssigt at lade FAIF 
uddelegere administrative opgaver til en 
enhed, der er etableret i et tredjeland, når 
der findes de nødvendige 
beskyttelsesforanstaltninger. Tilsvarende 
kan en depositar uddelegere sine 
deponeringsopgaver vedrørende AIF, der 
er hjemmehørende i et tredjeland, til en 
depositar, som er hjemmehørende i det 
tredjeland, såfremt dette tredjelands 
lovgivning yder samme beskyttelse af 
investorernes interesser som i 
Fællesskabet. I visse tilfælde bør det også 
være muligt for FAIF at udpege en 
uafhængig evaluator, der er etableret i et 
tredjeland.

(20) Det er hensigtsmæssigt at lade FAIF 
etableret i EU uddelegere administrative 
opgaver til en enhed, der er etableret i et 
tredjeland, når der findes de nødvendige 
beskyttelsesforanstaltninger. Tilsvarende 
kan en depositar uddelegere nogle af sine 
deponeringsopgaver vedrørende AIF, der 
er hjemmehørende i et tredjeland, til en 
depositar, som er hjemmehørende i det 
tredjeland, såfremt dette tredjelands 
lovgivning yder samme beskyttelse af 
investorernes interesser som i EU. For 
aktiver, der befinder sig i et tredjeland, 
bør det i visse tilfælde også være muligt for 
FAIF at udpege en uafhængig evaluator, 
der er etableret i et tredjeland.

Or. en

Begrundelse

Uddelegering af centrale procedurer som værdiansættelse og depotopgaver fra FAIF 
etableret i Fællesskabet skal begrænses for at sikre beskyttelsen af investorerne.
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Ændringsforslag 289
Pascal Canfin

Forslag til direktiv
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Efter en periode på tre år fra 
udgangen af gennemførelsesperioden bør 
medlemsstaterne have mulighed for at 
meddele tilladelse til FAIF i henhold til 
bestemmelserne i nærværende direktiv 
uden at kræve, at denne har 
vedtægtsmæssigt hjemsted i Fællesskabet, 
såfremt der findes en tilsvarende 
lovgivning i et tredjeland og FAIF, der er 
etableret i Fællesskabet, har direkte 
adgang til markedet i dette tredjeland. 
Med denne periode tages der hensyn til, at 
sådanne FAIF og det tredjeland, hvor de 
er hjemmehørende, skal opfylde 
yderligere krav, hvoraf nogle først skal 
fastlægges i gennemførelsesbestemmelser.

udgår

Or. en

Begrundelse

Betragtning 21 er ubrugelig i de rammer, som defineres med ændringsforslaget til 
betragtning 18 og de nye artikler 18a og 18b.

Ændringsforslag 290
Wolf Klinz, Carl Haglund

Forslag til direktiv
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Efter en periode på tre år fra udgår
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udgangen af gennemførelsesperioden bør 
medlemsstaterne have mulighed for at 
meddele tilladelse til FAIF i henhold til 
bestemmelserne i nærværende direktiv 
uden at kræve, at denne har 
vedtægtsmæssigt hjemsted i Fællesskabet, 
såfremt der findes en tilsvarende 
lovgivning i et tredjeland og FAIF, der er 
etableret i Fællesskabet, har direkte 
adgang til markedet i dette tredjeland. 
Med denne periode tages der hensyn til, at 
sådanne FAIF og det tredjeland, hvor de 
er hjemmehørende, skal opfylde 
yderligere krav, hvoraf nogle først skal 
fastlægges i gennemførelsesbestemmelser.

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med andre ændringer vedrørende ækvivalens og tredjelande.

Ændringsforslag 291
Diogo Feio

Forslag til direktiv
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Efter en periode på tre år fra 
udgangen af gennemførelsesperioden bør 
medlemsstaterne have mulighed for at 
meddele tilladelse til FAIF i henhold til 
bestemmelserne i nærværende direktiv 
uden at kræve, at denne har 
vedtægtsmæssigt hjemsted i Fællesskabet, 
såfremt der findes en tilsvarende 
lovgivning i et tredjeland og FAIF, der er 
etableret i Fællesskabet, har direkte 
adgang til markedet i dette tredjeland. 
Med denne periode tages der hensyn til, at 
sådanne FAIF og det tredjeland, hvor de 
er hjemmehørende, skal opfylde 
yderligere krav, hvoraf nogle først skal 
fastlægges i gennemførelsesbestemmelser.

udgår
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Or. en

Begrundelse

Fjerner den treårige periode, hvor tredjelands-FAIF skal have tilladelse til at markedsføre 
deres fonde i EU for at fjerne den protektionistiske hindring, der skabes med den oprindelige 
tekst.

Ændringsforslag 292
Pascal Canfin

Forslag til direktiv
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Det er nødvendigt at præcisere, hvilke 
beføjelser og opgaver der tilkommer de 
kompetente myndigheder, som er 
ansvarlige for gennemførelsen af dette 
direktiv, og styrke de mekanismer, der skal 
sikre det nødvendige grundlag for et 
grænseoverskridende tilsynssamarbejde.

(22) Det er nødvendigt at præcisere, hvilke 
beføjelser og opgaver der tilkommer de 
kompetente myndigheder, som er 
ansvarlige for gennemførelsen af dette 
direktiv, og styrke de mekanismer, der skal 
sikre det nødvendige grundlag for et 
grænseoverskridende tilsynssamarbejde. 
Det Europæiske Udvalg for Systemiske 
Risici (ESRB) og Den Europæiske 
Værdipapirtilsynsmyndighed (ESMA) er 
de kompetende myndigheder for det 
grænseoverskridende tilsyn.

Or. en

Begrundelse

Der bør i FAIF-direktivet tages hensyn til den nye tilsynsramme på europæisk niveau.
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Ændringsforslag 293
Pascal Canfin

Forslag til direktiv
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Det relativt store omfang af FAIF's
aktiviteter på visse finansielle markeder, 
især i de tilfælde, hvor de forvaltede AIF 
ikke har nogen væsentlig interesse i de 
underliggende produkter eller instrumenter, 
hvoraf disse markeder er afledt, kan under 
visse omstændigheder have en negativ 
indflydelse på disse markeders virkemåde. 
Dette kunne f.eks. gøre disse markeder 
ekstremt volatile og vanskeliggøre en 
korrekt kursdannelse for de instrumenter, 
der her handles med. Det anses derfor for 
nødvendigt at sikre, at de kompetente 
myndigheder har de nødvendige beføjelser 
til at overvåge FAIF på disse markeder og 
gribe ind i de tilfælde, hvor det ville være 
nødvendigt at sikre, at de fungerer korrekt.

(23) Det relativt store omfang af AIF's
aktiviteter på visse finansielle markeder, 
især i de tilfælde, hvor disse AIF ikke har 
nogen væsentlig interesse i de 
underliggende produkter eller instrumenter, 
hvoraf disse markeder er afledt, kan under 
visse omstændigheder have en negativ 
indflydelse på disse markeders virkemåde. 
Dette kunne f.eks. gøre disse markeder 
ekstremt volatile og vanskeliggøre en 
korrekt kursdannelse for de instrumenter, 
der her handles med. Det anses derfor for 
nødvendigt at sikre, at de kompetente 
myndigheder har de nødvendige beføjelser 
til at overvåge FAIF på disse markeder og 
gribe ind i de tilfælde, hvor det ville være 
nødvendigt at sikre, at de fungerer korrekt. 
AIF's engagement på råvaremarkederne 
skal begrænses. Det er navnlig nødvendigt 
at forbyde AIF at optræde på EU's 
landbrugsråvaremarkeder. Kommissionen 
bør sikre, at kravene i dette direktiv til 
AIF, som investerer på 
råvaremarkederne, anvendes for alle EU-
eller tredjelandsfonde, som foretager 
sådanne investeringer uden en saglig 
interesse i produkterne eller 
instrumenterne.

Or. en

Begrundelse

Råvaremarkederne bør beskyttes mod spekulative fonde.
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Ændringsforslag 294
Pervenche Berès

Forslag til direktiv
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Medlemsstaterne bør fastsætte regler 
om sanktioner for overtrædelse af 
bestemmelserne i dette direktiv og sikre, at 
de anvendes. Sådanne sanktioner bør være 
effektive, stå i rimeligt forhold til 
overtrædelsen og have afskrækkende 
virkning.

(24) Medlemsstaterne bør fastsætte regler i 
overensstemmelse med ESMA's 
retningslinjer om sanktioner for 
overtrædelse af bestemmelserne i dette 
direktiv og sikre, at de anvendes. Sådanne 
sanktioner bør være effektive, stå i rimeligt 
forhold til overtrædelsen og have 
afskrækkende virkning.

Or. en

Begrundelse

Der skal være ens sanktioner i hele EU, og de bør derfor udarbejdes i overensstemmelse med 
ESMA's retningslinjer.

Ændringsforslag 295
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Forslag til direktiv
Betragtning 25 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25a) Dette direktiv bør foreskrive en 
enkelt FAIF for hver AIF, der forvaltes 
inden for direktivets anvendelsesområde, 
som er ansvarlig for, at direktivets 
bestemmelser overholdes.

Or. en

Begrundelse

Det skal præciseres, at der kun bør tillades en FAIF pr. AIF i henhold til dette direktiv.
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Ændringsforslag 296
Sharon Bowles

Forslag til direktiv
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) De nødvendige foranstaltninger til 
gennemførelse af nærværende direktiv 
bør vedtages i overensstemmelse med 
Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 
1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår 
for udøvelsen af de 
gennemførelsesbeføjelser, der tillægges 
Kommissionen[12].

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette er hensigtsmæssigt i henhold til de nye "komitologi"-procedurer.

Ændringsforslag 297
Wolf Klinz

Forslag til direktiv
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) Kommissionen bør især gives 
beføjelser til at fastsætte de 
foranstaltninger, der er nødvendige for 
gennemførelsen af dette direktiv. I denne 
forbindelse bør Kommissionen kunne 
vedtage foranstaltninger for fastlæggelse 
af de procedurer, i henhold til hvilke 
FAIF, der forvalter AIF-porteføljer 
bestående af aktiver, der ikke overstiger 
den i dette direktiv fastsatte tærskelværdi, 
kan udnytte deres ret til at blive behandlet 
som FAIF i henhold til dette direktiv. 
Disse foranstalter skal også omfatte de 
kriterier, som de kompetente myndigheder 

(27) Kommissionen bør især gives 
beføjelser til at fastsætte de delegerede 
retsakter, der er nødvendige for 
gennemførelsen af dette direktiv i 
overensstemmelse med traktatens artikel 
290. De skal omfatte de kriterier, som de 
kompetente myndigheder skal anvende til 
at vurdere, om FAIF opfylder deres 
forpligtelser vedrørende god 
forretningsskik, den type 
interessekonflikter, som FAIF skal påvise, 
og sådanne foranstaltninger, som FAIF 
med rimelighed kan forventes at træffe i 
form af interne og organisatoriske 
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skal anvende til at vurdere, om FAIF 
opfylder deres forpligtelser vedrørende god 
forretningsskik, den type 
interessekonflikter, som FAIF skal påvise, 
og sådanne foranstaltninger, som FAIF 
med rimelighed kan forventes at træffe i 
form af interne og organisatoriske 
procedurer for at påvise, forhindre, styre og 
oplyse om interessekonflikter. De har til 
formål at præcisere de 
risikostyringsregler, som en FAIF skal 
anvende som en funktion af de risici, 
FAIF påtager sig på vegne af den AIF, 
den forvalter, samt eventuelle ordninger, 
der måtte være nødvendige for at sætte 
FAIF i stand til at styre de særlige risici, 
der er forbundet med short selling, 
herunder eventuelle relevante 
restriktioner, som måtte være nødvendige 
for at beskytte AIF mod urimelige risici. 
De har til formål at præcisere 
likviditetsstyringskravene i dette direktiv 
og især minimumslikviditetskravene for 
AIF. De har til formål at præcisere de krav, 
som udstedere af 
securitisationsinstrumenter skal opfylde, 
for at det er tilladt en FAIF at investere i 
sådanne instrumenter udstedt efter 1. 
januar 2011. De har også til formål at 
præcisere de krav, som FAIF skal opfylde 
for at kunne investere i sådanne 
instrumenter. De har til formål at præcisere 
de kriterier, som skal anvendes til at 
fastslå, om en evaluator kan betragtes som 
uafhængig i henhold til dette direktiv. De 
har til formål at præcisere, under hvilke 
betingelser uddelegering af FAIF-
funktioner bør godkendes, og under hvilke 
betingelser forvalteren ikke længere kan 
betragtes som forvalter af AIF i tilfælde af 
overdreven uddelegering. De har til formål 
at præcisere form og indhold af den 
årsberetning, FAIF skal stille til rådighed 
for hver forvaltet AIF, og præcisere FAIF's 
oplysningsforpligtelser over for 
investorerne og 
rapporteringsforpligtelserne over for de 
kompetente myndigheder samt 

procedurer for at påvise, forhindre, styre og 
oplyse om interessekonflikter. De har til 
formål at præcisere de krav, som udstedere 
af securitisationsinstrumenter skal opfylde, 
for at det er tilladt en FAIF at investere i 
sådanne instrumenter udstedt efter 1. 
januar 2011. De har også til formål at 
præcisere de krav, som FAIF skal opfylde 
for at kunne investere i sådanne 
instrumenter. De har til formål at præcisere 
de kriterier, som skal anvendes til at 
fastslå, om værdiansættelsesproceduren
kan betragtes som uafhængig i henhold til 
dette direktiv. De har til formål at 
præcisere, under hvilke betingelser 
forvalteren ikke længere kan betragtes som 
forvalter af AIF i tilfælde af overdreven 
uddelegering. De har til formål at præcisere 
form og indhold af den årsberetning, FAIF 
skal stille til rådighed for hver forvaltet 
AIF, og præcisere FAIF's 
oplysningsforpligtelser over for 
investorerne og 
rapporteringsforpligtelserne over for de 
kompetente myndigheder samt 
hyppigheden af disse oplysninger. De har 
til formål at præcisere formen, indholdet og 
hyppigheden af udvekslingen af 
oplysninger vedrørende FAIF mellem de 
kompetente myndigheder i FAIF's 
hjemland og andre kompetente 
myndigheder, hvis FAIF individuelt eller 
sammen med andre FAIF kan påvirke 
stabiliteten i de systemrelevante finansielle 
institutioner og markedernes korrekte 
virkemåde. De har til formål at præcisere 
procedurerne for kontroller og 
undersøgelser på stedet.
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hyppigheden af disse oplysninger. De har 
til formål at præcisere de 
oplysningsforpligtelser, der påhviler AIF 
med hensyn til gearing og hyppigheden af 
rapporteringen til de kompetente 
myndigheder og af oplysningerne til 
investorerne. De har til formål at fastsætte 
grænser for den gearing, FAIF kan 
anvende ved forvaltning af AIF. De har til 
formål at fastlægge det detaljerede 
indhold og den måde, hvorpå FAIF, der 
erhverver kontrollerende indflydelse i 
udstedere og ikke-noterede selskaber, bør 
opfylde deres oplysningsforpligtelser over 
for udstedere og ikke-noterede selskaber 
og deres respektive aktionærer og 
repræsentanter for arbejdstagerne, 
herunder de oplysninger, der skal indgå i 
årsberetningerne for de AIF, de forvalter. 
De har til formål at præcisere den form 
for restriktioner eller betingelser, der kan 
pålægges markedsføringen af AIF til 
professionelle investorer i FAIF's 
hjemland. De har til formål at præcisere 
generelle kriterier for vurdering af 
ækvivalensen af tredjelandes 
evalueringsstandarder, når evaluatoren er 
etableret i et tredjeland, ækvivalensen af 
lovgivningen i tredjelande vedrørende 
depositarer og med henblik på meddelelse 
af tilladelse til FAIF, der er etableret i 
tredjelande, ækvivalensen af den 
tilsynsmæssige regulering og det løbende 
tilsyn. De har til formål at præcisere 
generelle kriterier til vurdering af, 
hvorvidt tredjelande giver FAIF fra 
Fællesskabet en markedsadgang, som kan 
sammenlignes med den adgang, 
Fællesskabet giver FAIF fra tredjelande.
De har til formål at præcisere formen, 
indholdet og hyppigheden af udvekslingen 
af oplysninger vedrørende FAIF mellem de 
kompetente myndigheder i FAIF's 
hjemland og andre kompetente 
myndigheder, hvis FAIF individuelt eller 
sammen med andre FAIF kan påvirke 
stabiliteten i de systemrelevante finansielle 
institutioner og markedernes korrekte 
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virkemåde. De har til formål at præcisere 
procedurerne for kontroller og 
undersøgelser på stedet.

Or. en

Begrundelse

Tilpasning til foreslåede ændringer i lovgivningsteksten.

Ændringsforslag 298
Astrid Lulling

Forslag til direktiv
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) Kommissionen bør især gives 
beføjelser til at fastsætte de 
foranstaltninger, der er nødvendige for 
gennemførelsen af dette direktiv. I denne 
forbindelse bør Kommissionen kunne 
vedtage foranstaltninger for fastlæggelse 
af de procedurer, i henhold til hvilke 
FAIF, der forvalter AIF-porteføljer 
bestående af aktiver, der ikke overstiger 
den i dette direktiv fastsatte tærskelværdi, 
kan udnytte deres ret til at blive behandlet 
som FAIF i henhold til dette direktiv.
Disse foranstalter skal også omfatte de 
kriterier, som de kompetente myndigheder 
skal anvende til at vurdere, om FAIF 
opfylder deres forpligtelser vedrørende god 
forretningsskik, den type 
interessekonflikter, som FAIF skal påvise, 
og sådanne foranstaltninger, som FAIF 
med rimelighed kan forventes at træffe i 
form af interne og organisatoriske 
procedurer for at påvise, forhindre, styre og 
oplyse om interessekonflikter. De har til 
formål at præcisere de risikostyringsregler, 
som en FAIF skal anvende som en funktion 
af de risici, FAIF påtager sig på vegne af 

(27) Kommissionen bør især gives 
beføjelser til at fastsætte de delegerede 
retsakter, der er nødvendige for 
gennemførelsen af dette direktiv i 
overensstemmelse med traktatens artikel 
290. De bør omfatte de kriterier, som de 
kompetente myndigheder skal anvende til 
at vurdere, om FAIF opfylder deres 
forpligtelser vedrørende god 
forretningsskik, den type 
interessekonflikter, som FAIF skal påvise, 
og sådanne foranstaltninger, som FAIF 
med rimelighed kan forventes at træffe i 
form af interne og organisatoriske 
procedurer for at påvise, forhindre, styre og 
oplyse om interessekonflikter. De har til 
formål at præcisere de risikostyringsregler, 
som en FAIF skal anvende som en funktion 
af de risici, FAIF påtager sig på vegne af 
den AIF, den forvalter. De har til formål at 
præcisere de ikviditetsstyringssystemer og 
-procedurer, som FAIF skal anvende. De 
har til formål at præcisere de krav, som 
udstedere af securitisationsinstrumenter 
skal opfylde, for at det er tilladt en FAIF at 
investere i sådanne instrumenter udstedt 
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den AIF, den forvalter, samt eventuelle 
ordninger, der måtte være nødvendige for 
at sætte FAIF i stand til at styre de 
særlige risici, der er forbundet med short 
selling, herunder eventuelle relevante 
restriktioner, som måtte være nødvendige 
for at beskytte AIF mod urimelige risici.
De har til formål at præcisere 
likviditetsstyringskravene i dette direktiv 
og især minimumslikviditetskravene for 
AIF. De har til formål at præcisere de krav, 
som udstedere af 
securitisationsinstrumenter skal opfylde, 
for at det er tilladt en FAIF at investere i 
sådanne instrumenter udstedt efter 1. 
januar 2011. De har også til formål at 
præcisere de krav, som FAIF skal opfylde 
for at kunne investere i sådanne 
instrumenter. De har til formål at 
præcisere de kriterier, som skal anvendes 
til at fastslå, om en evaluator kan 
betragtes som uafhængig i henhold til 
dette direktiv. De har til formål at 
præcisere, under hvilke betingelser 
uddelegering af FAIF-funktioner bør 
godkendes, og under hvilke betingelser 
forvalteren ikke længere kan betragtes som 
forvalter af AIF i tilfælde af overdreven 
uddelegering. De har til formål at præcisere 
form og indhold af den årsberetning, FAIF 
skal stille til rådighed for hver forvaltet 
AIF, og præcisere FAIF's 
oplysningsforpligtelser over for 
investorerne og 
rapporteringsforpligtelserne over for de 
kompetente myndigheder samt 
hyppigheden af disse oplysninger. De har 
til formål at præcisere de 
oplysningsforpligtelser, der påhviler AIF 
med hensyn til gearing og hyppigheden af 
rapporteringen til de kompetente 
myndigheder og af oplysningerne til 
investorerne. De har til formål at fastsætte 
grænser for den gearing, FAIF kan 
anvende ved forvaltning af AIF. De har til 
formål at fastlægge det detaljerede 
indhold og den måde, hvorpå FAIF, der 
erhverver kontrollerende indflydelse i 

efter 1. januar 2011. De har også til formål 
at præcisere de krav, som FAIF skal 
opfylde for at kunne investere i sådanne 
instrumenter. De har også til formål at 
præcisere procedurerne for korrekt 
værdiansættelse af AIF's aktiver og aktier 
eller andele. De har også til formål for 
depositarerne at præcisere vilkårene for 
adskillelse af betalinger på forskellige 
konti, begreberne opbevaring og varetægt, 
herunder vilkårene for adskillelse af 
finansielle instrumenter og rettigheder til 
dem på forskellige konti, afgørelsen af, 
hvornår finansielle instrumenter eller 
rettigheder til dem kan beholdes eller 
opretholdes, er genstand for almindelig 
handel og hvornår der er et tab af 
finansielle instrumenter eller rettigheder 
til dem, depositarers tilsynspligt, vilkårene 
for uddelegering, herunder depositarens 
pligt til at udvise omhu og behovet for 
samarbejdsaftaler med andre 
jurisdiktioner og vilkårene for 
godkendelse af depositarer, herunder en 
vurdering af, om depositaren kan stille 
tilstrækkelige finansielle og professionelle 
garantier for effektivt at udføre de 
pågældende depositarfunktioner og 
opfylde de krav, der er forbundet med 
disse funktioner. De har til formål at 
præcisere, under hvilke betingelser 
uddelegering af FAIF-funktioner bør 
godkendes, og under hvilke betingelser 
forvalteren ikke længere kan betragtes som 
forvalter af AIF i tilfælde af overdreven 
uddelegering. De har til formål at præcisere 
form og indhold af den årsberetning, FAIF 
skal stille til rådighed for hver forvaltet 
AIF, og præcisere FAIF's 
oplysningsforpligtelser over for 
investorerne og 
rapporteringsforpligtelserne over for de 
kompetente myndigheder samt 
hyppigheden af disse oplysninger. De har 
til formål at præcisere de 
oplysningsforpligtelser, der påhviler AIF, 
navnlig med hensyn til gearing og 
hyppigheden af rapporteringen til de 
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udstedere og ikke-noterede selskaber, bør 
opfylde deres oplysningsforpligtelser over 
for udstedere og ikke-noterede selskaber 
og deres respektive aktionærer og 
repræsentanter for arbejdstagerne, 
herunder de oplysninger, der skal indgå i 
årsberetningerne for de AIF, de forvalter. 
De har til formål at præcisere den form 
for restriktioner eller betingelser, der kan 
pålægges markedsføringen af AIF til 
professionelle investorer i FAIF's 
hjemland. De har til formål at præcisere 
generelle kriterier for vurdering af 
ækvivalensen af tredjelandes 
evalueringsstandarder, når evaluatoren er 
etableret i et tredjeland, ækvivalensen af 
lovgivningen i tredjelande vedrørende 
depositarer og med henblik på meddelelse 
af tilladelse til FAIF, der er etableret i 
tredjelande, ækvivalensen af den 
tilsynsmæssige regulering og det løbende 
tilsyn. De har til formål at præcisere 
generelle kriterier til vurdering af, 
hvorvidt tredjelande giver FAIF fra 
Fællesskabet en markedsadgang, som kan 
sammenlignes med den adgang, 
Fællesskabet giver FAIF fra tredjelande.
De har til formål at præcisere formen, 
indholdet og hyppigheden af udvekslingen 
af oplysninger vedrørende FAIF mellem de 
kompetente myndigheder i FAIF's 
hjemland og andre kompetente 
myndigheder, hvis FAIF individuelt eller 
sammen med andre FAIF kan påvirke 
stabiliteten i de systemrelevante finansielle 
institutioner og markedernes korrekte 
virkemåde. De har til formål at præcisere 
procedurerne for kontroller og 
undersøgelser på stedet.

kompetente myndigheder og af 
oplysningerne til investorerne. De har også 
til formål at præcisere, hvornår gearing 
anses for at blive anvendt systematisk. De 
har også til formål at præcisere de 
principper, som de kompetente 
myndigheder bør anvende i deres 
overvejelser om at gennemføre grænser 
for gearing. De har til formål at præcisere 
formen, indholdet oghyppigheden af 
udvekslingen af oplysninger vedrørende 
FAIF mellem de kompetente myndigheder 
i FAIF's hjemland og andre kompetente 
myndigheder, hvis FAIF individuelt eller 
sammen med andre FAIF kan påvirke 
stabiliteten i de systemrelevante finansielle 
institutioner og markedernes korrekte 
virkemåde. De har til formål at præcisere 
procedurerne for kontroller og 
undersøgelser på stedet.

Or. en

Begrundelse

Nødvendige ændringer for at tilpasse til ændringsforlag. "Supervision" i artikel 17 ændret til 
"tilsyn" for at præcisere forskellen i forhold til UCITS-supervisionskravene, som ikke bør 
gælde.
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Ændringsforslag 299
Syed Kamall

Forslag til direktiv
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) Kommissionen bør især gives 
beføjelser til at fastsætte de 
foranstaltninger, der er nødvendige for 
gennemførelsen af dette direktiv. I denne 
forbindelse bør Kommissionen kunne 
vedtage foranstaltninger for fastlæggelse 
af de procedurer, i henhold til hvilke 
FAIF, der forvalter AIF-porteføljer 
bestående af aktiver, der ikke overstiger 
den i dette direktiv fastsatte tærskelværdi, 
kan udnytte deres ret til at blive behandlet 
som FAIF i henhold til dette direktiv.
Disse foranstalter skal også omfatte de 
kriterier, som de kompetente myndigheder 
skal anvende til at vurdere, om FAIF 
opfylder deres forpligtelser vedrørende god 
forretningsskik, den type 
interessekonflikter, som FAIF skal påvise, 
og sådanne foranstaltninger, som FAIF 
med rimelighed kan forventes at træffe i 
form af interne og organisatoriske 
procedurer for at påvise, forhindre, styre og 
oplyse om interessekonflikter. De har til 
formål at præcisere de risikostyringsregler, 
som en FAIF skal anvende som en funktion 
af de risici, FAIF påtager sig på vegne af 
den AIF, den forvalter, samt eventuelle 
ordninger, der måtte være nødvendige for 
at sætte FAIF i stand til at styre de 
særlige risici, der er forbundet med short 
selling, herunder eventuelle relevante 
restriktioner, som måtte være nødvendige 
for at beskytte AIF mod urimelige risici.
De har til formål at præcisere 
likviditetsstyringskravene i dette direktiv 
og især minimumslikviditetskravene for 

(27) Kommissionen bør især gives 
beføjelser til at fastsætte de delegerede 
retsakter i henhold til traktatens artikel 
290, der er nødvendige for gennemførelsen 
af dette direktiv. De bør også omfatte de 
kriterier, som de kompetente myndigheder 
skal anvende til at vurdere, om FAIF 
opfylder deres forpligtelser vedrørende god 
forretningsskik, den type 
interessekonflikter, som FAIF skal påvise, 
og sådanne foranstaltninger, som FAIF 
med rimelighed kan forventes at træffe i 
form af interne og organisatoriske 
procedurer for at påvise, forhindre, styre og 
oplyse om interessekonflikter. De har til 
formål at præcisere, hvor risikostyringen 
ikke behøver at blive adskilt, og de 
risikostyringsregler, som en FAIF skal 
anvende som en funktion af de risici, FAIF 
påtager sig på vegne af den AIF, den 
forvalter. De har til formål at præcisere 
likviditetsstyringskravene i dette direktiv 
og især minimumslikviditetskravene for 
AIF. De har til formål at præcisere de 
kriterier, som skal anvendes til at fastslå, 
om en evaluator kan betragtes som 
uafhængig i henhold til dette direktiv. De 
har til formål at præcisere, under hvilke 
betingelser uddelegering af FAIF-
funktioner bør godkendes, og under hvilke 
betingelser forvalteren ikke længere kan 
betragtes som forvalter af AIF i tilfælde af 
overdreven uddelegering. De har til formål 
at præcisere form og indhold af den 
årsberetning, FAIF skal stille til rådighed 
for hver forvaltet AIF, og præcisere FAIF's 
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AIF. De har til formål at præcisere de 
krav, som udstedere af
securitisationsinstrumenter skal opfylde, 
for at det er tilladt en FAIF at investere i 
sådanne instrumenter udstedt efter 1. 
januar 2011. De har også til formål at 
præcisere de krav, som FAIF skal opfylde 
for at kunne investere i sådanne 
instrumenter. De har til formål at 
præcisere de kriterier, som skal anvendes 
til at fastslå, om en evaluator kan betragtes 
som uafhængig i henhold til dette direktiv. 
De har til formål at præcisere, under hvilke 
betingelser uddelegering af FAIF-
funktioner bør godkendes, og under hvilke 
betingelser forvalteren ikke længere kan 
betragtes som forvalter af AIF i tilfælde af 
overdreven uddelegering. De har til formål 
at præcisere form og indhold af den 
årsberetning, FAIF skal stille til rådighed 
for hver forvaltet AIF, og præcisere FAIF's 
oplysningsforpligtelser over for 
investorerne og 
rapporteringsforpligtelserne over for de 
kompetente myndigheder samt 
hyppigheden af disse oplysninger. De har 
til formål at præcisere de 
oplysningsforpligtelser, der påhviler AIF 
med hensyn til gearing og hyppigheden af 
rapporteringen til de kompetente 
myndigheder og af oplysningerne til 
investorerne. De har til formål at fastsætte 
grænser for den gearing, FAIF kan 
anvende ved forvaltning af AIF. De har til 
formål at fastlægge det detaljerede indhold 
og den måde, hvorpå FAIF, der erhverver 
kontrollerende indflydelse i udstedere og 
ikke-noterede selskaber, bør opfylde deres 
oplysningsforpligtelser over for udstedere 
og ikke-noterede selskaber og deres 
respektive aktionærer og repræsentanter for 
arbejdstagerne, herunder de oplysninger, 
der skal indgå i årsberetningerne for de 
AIF, de forvalter. De har til formål at 
præcisere den form for restriktioner eller 
betingelser, der kan pålægges 
markedsføringen af AIF til professionelle 
investorer i FAIF's hjemland. De har til 

oplysningsforpligtelser over for 
investorerne og 
rapporteringsforpligtelserne over for de 
kompetente myndigheder samt 
hyppigheden af disse oplysninger. De har 
til formål at præcisere de 
oplysningsforpligtelser, der påhviler AIF 
med hensyn til gearing og hyppigheden af 
rapporteringen til de kompetente 
myndigheder og af oplysningerne til 
investorerne. De har til formål at fastlægge 
det detaljerede indhold og den måde, 
hvorpå FAIF, der erhverver kontrollerende 
indflydelse i udstedere og ikke-noterede 
selskaber, bør opfylde deres 
oplysningsforpligtelser over for udstedere 
og ikke-noterede selskaber og deres 
respektive aktionærer og repræsentanter for 
arbejdstagerne, herunder de oplysninger, 
der skal indgå i årsberetningerne for de 
AIF, de forvalter. De har til formål at 
præcisere formen, indholdet 
oghyppigheden af udvekslingen af 
oplysninger vedrørende FAIF mellem de 
kompetente myndigheder i FAIF's 
hjemland og andre kompetente 
myndigheder, hvis FAIF individuelt eller 
sammen med andre FAIF kan påvirke 
stabiliteten i de systemrelevante finansielle 
institutioner og markedernes korrekte 
virkemåde. De har til formål at præcisere 
procedurerne for kontroller og 
undersøgelser på stedet.
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formål at præcisere generelle kriterier for 
vurdering af ækvivalensen af tredjelandes 
evalueringsstandarder, når evaluatoren er 
etableret i et tredjeland, ækvivalensen af 
lovgivningen i tredjelande vedrørende 
depositarer og med henblik på meddelelse 
af tilladelse til FAIF, der er etableret i 
tredjelande, ækvivalensen af den 
tilsynsmæssige regulering og det løbende 
tilsyn. De har til formål at præcisere 
generelle kriterier til vurdering af, 
hvorvidt tredjelande giver FAIF fra 
Fællesskabet en markedsadgang, som kan 
sammenlignes med den adgang, 
Fællesskabet giver FAIF fra tredjelande.
De har til formål at præcisere formen, 
indholdet og hyppigheden af udvekslingen 
af oplysninger vedrørende FAIF mellem de 
kompetente myndigheder i FAIF's 
hjemland og andre kompetente 
myndigheder, hvis FAIF individuelt eller 
sammen med andre FAIF kan påvirke 
stabiliteten i de systemrelevante finansielle 
institutioner og markedernes korrekte 
virkemåde. De har til formål at præcisere 
procedurerne for kontroller og 
undersøgelser på stedet.

Or. en

Begrundelse

Konsekvensændringer som følge af tidligere ændringsforslag.

Ændringsforslag 300
Pascal Canfin

Forslag til direktiv
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) Kommissionen bør især gives 
beføjelser til at fastsætte de 

(27) Kommissionen bør især gives 
beføjelser til at fastsætte de delegerede 
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foranstaltninger, der er nødvendige for 
gennemførelsen af dette direktiv. I denne 
forbindelse bør Kommissionen kunne 
vedtage foranstaltninger for fastlæggelse 
af de procedurer, i henhold til hvilke 
FAIF, der forvalter AIF-porteføljer 
bestående af aktiver, der ikke overstiger 
den i dette direktiv fastsatte tærskelværdi, 
kan udnytte deres ret til at blive behandlet 
som FAIF i henhold til dette direktiv. 
Disse foranstalter skal også omfatte de 
kriterier, som de kompetente myndigheder 
skal anvende til at vurdere, om FAIF 
opfylder deres forpligtelser vedrørende god 
forretningsskik, den type 
interessekonflikter, som FAIF skal påvise, 
og sådanne foranstaltninger, som FAIF 
med rimelighed kan forventes at træffe i 
form af interne og organisatoriske 
procedurer for at påvise, forhindre, styre og 
oplyse om interessekonflikter. De har til 
formål at præcisere de risikostyringsregler, 
som en FAIF skal anvende som en funktion 
af de risici, FAIF påtager sig på vegne af 
den AIF, den forvalter, samt eventuelle 
ordninger, der måtte være nødvendige for 
at sætte FAIF i stand til at styre de særlige 
risici, der er forbundet med short selling, 
herunder eventuelle relevante restriktioner, 
som måtte være nødvendige for at beskytte 
AIF mod urimelige risici. De har til formål 
at præcisere likviditetsstyringskravene i 
dette direktiv og især 
minimumslikviditetskravene for AIF. De 
har til formål at præcisere de krav, som 
udstedere af securitisationsinstrumenter 
skal opfylde, for at det er tilladt en FAIF at 
investere i sådanne instrumenter udstedt 
efter 1. januar 2011. De har også til formål 
at præcisere de krav, som FAIF skal 
opfylde for at kunne investere i sådanne 
instrumenter. De har til formål at præcisere 
de kriterier, som skal anvendes til at 
fastslå, om en evaluator kan betragtes som 
uafhængig i henhold til dette direktiv. De 
har til formål at præcisere, under hvilke 
betingelser uddelegering af FAIF-
funktioner bør godkendes, og under hvilke 

retsakter, der er nødvendige for 
gennemførelsen af dette direktiv i henhold 
til traktatens artikel 290. Disse foranstalter 
skal også omfatte de kriterier, som de 
kompetente myndigheder skal anvende til 
at vurdere, om FAIF opfylder deres 
forpligtelser vedrørende god 
forretningsskik, den type 
interessekonflikter, som FAIF skal påvise, 
og sådanne foranstaltninger, som FAIF 
med rimelighed kan forventes at træffe i 
form af interne og organisatoriske 
procedurer for at påvise, forhindre, styre og 
oplyse om interessekonflikter. De har til 
formål at præcisere de risikostyringsregler, 
som en FAIF skal anvende som en funktion 
af de risici, FAIF påtager sig på vegne af 
den AIF, den forvalter, samt eventuelle 
ordninger, der måtte være nødvendige for 
at sætte FAIF i stand til at styre de særlige 
risici, der er forbundet med short selling, 
herunder eventuelle relevante restriktioner, 
som måtte være nødvendige for at beskytte 
AIF mod urimelige risici. De har til formål 
at præcisere likviditetsstyringskravene i 
dette direktiv og især 
minimumslikviditetskravene for AIF. De 
har til formål at præcisere de krav, som 
udstedere af securitisationsinstrumenter 
skal opfylde, for at det er tilladt en AIF at 
investere i sådanne instrumenter udstedt 
efter 1. januar 2011. De har også til formål 
at præcisere de krav, som AIF skal opfylde 
for at kunne investere i sådanne 
instrumenter. De har til formål at præcisere 
de kriterier, som skal anvendes til at 
fastslå, om en evaluator kan betragtes som 
uafhængig i henhold til dette direktiv. De 
har til formål at præcisere, under hvilke 
betingelser uddelegering af FAIF-
funktioner bør godkendes, og under hvilke 
betingelser forvalteren ikke længere kan 
betragtes som forvalter af AIF i tilfælde af 
overdreven uddelegering. De har til formål 
at præcisere form og indhold af den 
årsberetning, AIF skal stille til rådighed, 
og præcisere FAIF's 
oplysningsforpligtelser over for 



PE439.111v02-00 146/161 AM\804881DA.doc

DA

betingelser forvalteren ikke længere kan 
betragtes som forvalter af AIF i tilfælde af 
overdreven uddelegering. De har til formål 
at præcisere form og indhold af den 
årsberetning, FAIF skal stille til rådighed 
for hver forvaltet AIF, og præcisere 
FAIF's oplysningsforpligtelser over for 
investorerne og 
rapporteringsforpligtelserne over for de 
kompetente myndigheder samt 
hyppigheden af disse oplysninger. De har 
til formål at præcisere de 
oplysningsforpligtelser, der påhviler AIF 
med hensyn til gearing og hyppigheden af 
rapporteringen til de kompetente 
myndigheder og af oplysningerne til 
investorerne. De har til formål at fastsætte 
grænser for den gearing, FAIF kan 
anvende ved forvaltning af AIF. De har til 
formål at fastlægge det detaljerede indhold 
og den måde, hvorpå FAIF, der erhverver 
kontrollerende indflydelse i udstedere og 
ikke-noterede selskaber, bør opfylde deres 
oplysningsforpligtelser over for udstedere 
og ikke-noterede selskaber og deres 
respektive aktionærer og repræsentanter for 
arbejdstagerne, herunder de oplysninger, 
der skal indgå i årsberetningerne for de 
AIF, de forvalter. De har til formål at 
præcisere den form for restriktioner eller 
betingelser, der kan pålægges 
markedsføringen af AIF til professionelle 
investorer i FAIF's hjemland. De har til 
formål at præcisere generelle kriterier for 
vurdering af ækvivalensen af tredjelandes 
evalueringsstandarder, når evaluatoren er 
etableret i et tredjeland, ækvivalensen af 
lovgivningen i tredjelande vedrørende 
depositarer og med henblik på meddelelse 
af tilladelse til FAIF, der er etableret i 
tredjelande, ækvivalensen af den 
tilsynsmæssige regulering og det løbende 
tilsyn. De har til formål at præcisere 
generelle kriterier til vurdering af, hvorvidt 
tredjelande giver FAIF fra Fællesskabet en 
markedsadgang, som kan sammenlignes 
med den adgang, Fællesskabet giver FAIF 
fra tredjelande. De har til formål at 

investorerne og 
rapporteringsforpligtelserne over for de 
kompetente myndigheder samt 
hyppigheden af disse oplysninger. De har 
til formål at præcisere de 
oplysningsforpligtelser, der påhviler AIF 
med hensyn til gearing og hyppigheden af 
rapporteringen til de kompetente 
myndigheder og af oplysningerne til 
investorerne. De har til formål at fastsætte 
grænser for den gearing, AIF kan anvende. 
De har til formål at fastlægge det 
detaljerede indhold og den måde, hvorpå 
AIF, der erhverver kontrollerende 
indflydelse i udstedere og ikke-noterede 
selskaber, bør opfylde deres 
oplysningsforpligtelser over for udstedere 
og ikke-noterede selskaber og deres 
respektive aktionærer og repræsentanter for 
arbejdstagerne, herunder de oplysninger, 
der skal indgå i årsberetningerne for de 
AIF, de forvalter. De har til formål at 
præcisere den form for restriktioner eller 
betingelser, der kan pålægges 
markedsføringen af AIF til professionelle 
investorer i FAIF's hjemland. De har til 
formål at præcisere generelle kriterier for 
vurdering af ækvivalensen af tredjelandes 
evalueringsstandarder, når evaluatoren er 
etableret i et tredjeland, ækvivalensen af 
lovgivningen i tredjelande vedrørende 
depositarer og med henblik på meddelelse 
af tilladelse til FAIF, der er etableret i 
tredjelande, med henblik på at præcisere 
generelle kriterier for at vurdere et 
effektivt skatte- og tilsynssamarbejde . De 
har til formål at præcisere generelle 
kriterier til vurdering af, hvorvidt 
tredjelande giver FAIF fra Fællesskabet en 
markedsadgang, som kan sammenlignes 
med den adgang, Fællesskabet giver FAIF 
fra tredjelande. De har til formål at 
præcisere formen, indholdet 
oghyppigheden af udvekslingen af 
oplysninger vedrørende AIF og FAIF 
mellem Det Europæiske Udvalg for 
Systemiske Risici (ESRB), Den 
Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed 
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præcisere formen, indholdet 
oghyppigheden af udvekslingen af 
oplysninger vedrørende FAIF mellem de 
kompetente myndigheder i FAIF's 
hjemland og andre kompetente 
myndigheder, hvis FAIF individuelt eller 
sammen med andre FAIF kan påvirke 
stabiliteten i de systemrelevante finansielle 
institutioner og markedernes korrekte 
virkemåde. De har til formål at præcisere 
procedurerne for kontroller og 
undersøgelser på stedet.

(ESMA) og de kompetente myndigheder i 
AIF's og FAIF's hjemland, hvis AIF og 
FAIF individuelt eller sammen med andre 
AIF og FAIF kan påvirke stabiliteten i de 
systemrelevante finansielle institutioner og 
markedernes korrekte virkemåde. De har til 
formål at præcisere procedurerne for 
kontroller og undersøgelser på stedet.

Or. en

Begrundelse

Konsistens med tidligere ændringsforslag.

Ændringsforslag 301
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Forslag til direktiv
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) Kommissionen bør især gives 
beføjelser til at fastsætte de 
foranstaltninger, der er nødvendige for 
gennemførelsen af dette direktiv. I denne 
forbindelse bør Kommissionen kunne 
vedtage foranstaltninger for fastlæggelse 
af de procedurer, i henhold til hvilke 
FAIF, der forvalter AIF-porteføljer 
bestående af aktiver, der ikke overstiger 
den i dette direktiv fastsatte tærskelværdi, 
kan udnytte deres ret til at blive behandlet 
som FAIF i henhold til dette direktiv. 
Disse foranstalter skal også omfatte de 
kriterier, som de kompetente myndigheder 
skal anvende til at vurdere, om FAIF 
opfylder deres forpligtelser vedrørende god 
forretningsskik, den type 

(27) Kommissionen bør især gives 
beføjelser til at fastsætte de delegerede 
retsakter, der er nødvendige for 
gennemførelsen af dette direktiv i henhold 
til traktatens artikel 290. De skal også 
omfatte de kriterier, som de kompetente 
myndigheder skal anvende til at vurdere, 
om FAIF opfylder deres forpligtelser 
vedrørende god forretningsskik, den type 
interessekonflikter, som FAIF skal påvise, 
og sådanne foranstaltninger, som FAIF 
med rimelighed kan forventes at træffe i 
form af interne og organisatoriske 
procedurer for at påvise, forhindre, styre og 
oplyse om interessekonflikter. De har også 
til formål at præcisere de principper, som 
FAIF skal overholde i deres 
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interessekonflikter, som FAIF skal påvise, 
og sådanne foranstaltninger, som FAIF 
med rimelighed kan forventes at træffe i 
form af interne og organisatoriske 
procedurer for at påvise, forhindre, styre og 
oplyse om interessekonflikter. De har til 
formål at præcisere de risikostyringsregler, 
som en FAIF skal anvende som en funktion 
af de risici, FAIF påtager sig på vegne af 
den AIF, den forvalter, samt eventuelle 
ordninger, der måtte være nødvendige for 
at sætte FAIF i stand til at styre de særlige 
risici, der er forbundet med short selling, 
herunder eventuelle relevante restriktioner, 
som måtte være nødvendige for at beskytte 
AIF mod urimelige risici. De har til formål 
at præcisere likviditetsstyringskravene i 
dette direktiv og især 
minimumslikviditetskravene for AIF. De 
har til formål at præcisere de krav, som 
udstedere af securitisationsinstrumenter 
skal opfylde, for at det er tilladt en FAIF at 
investere i sådanne instrumenter udstedt 
efter 1. januar 2011. De har også til formål 
at præcisere de krav, som FAIF skal 
opfylde for at kunne investere i sådanne 
instrumenter. De har til formål at præcisere 
de kriterier, som skal anvendes til at 
fastslå, om en evaluator kan betragtes som 
uafhængig i henhold til dette direktiv. De 
har til formål at præcisere, under hvilke 
betingelser uddelegering af FAIF-
funktioner bør godkendes, og under hvilke 
betingelser forvalteren ikke længere kan 
betragtes som forvalter af AIF i tilfælde af 
overdreven uddelegering. De har til formål 
at præcisere form og indhold af den 
årsberetning, FAIF skal stille til rådighed 
for hver forvaltet AIF, og præcisere FAIF's 
oplysningsforpligtelser over for 
investorerne og 
rapporteringsforpligtelserne over for de 
kompetente myndigheder samt 
hyppigheden af disse oplysninger. De har 
til formål at præcisere de 
oplysningsforpligtelser, der påhviler AIF 
med hensyn til gearing og hyppigheden af 
rapporteringen til de kompetente 

aflønningspolitik og -praksis. De har til 
formål at præcisere de risikostyringsregler, 
som en FAIF skal anvende som en funktion 
af de risici, FAIF påtager sig på vegne af 
den AIF, den forvalter, samt eventuelle 
ordninger, der måtte være nødvendige for 
at sætte FAIF i stand til at styre de særlige 
risici, der er forbundet med short selling, 
herunder eventuelle relevante restriktioner, 
som måtte være nødvendige for at beskytte 
AIF mod urimelige risici. De har til formål 
at præcisere likviditetsstyringskravene i 
dette direktiv og især 
minimumslikviditetskravene for AIF. De 
har til formål at præcisere de krav, som 
udstedere af securitisationsinstrumenter 
skal opfylde, for at det er tilladt en FAIF at 
investere i sådanne instrumenter udstedt 
efter 1. januar 2011. De har også til formål 
at præcisere de krav, som FAIF skal 
opfylde for at kunne investere i sådanne 
instrumenter. De har også til formål at 
fastsætte kravene for FAIF's indledende 
og løbende kapital. De har til formål at 
præcisere de kriterier, som skal anvendes 
til at fastslå, om en evaluator kan betragtes 
som uafhængig i henhold til dette direktiv. 
De har til formål at præcisere, under hvilke 
betingelser uddelegering af FAIF-
funktioner bør godkendes, og under hvilke 
betingelser forvalteren ikke længere kan 
betragtes som forvalter af AIF i tilfælde af 
overdreven uddelegering. De har til formål 
at præcisere form og indhold af den 
årsberetning, FAIF skal stille til rådighed 
for hver forvaltet AIF, og præcisere FAIF's 
oplysningsforpligtelser over for 
investorerne og 
rapporteringsforpligtelserne over for de 
kompetente myndigheder samt 
hyppigheden af disse oplysninger. De har 
til formål at præcisere de 
oplysningsforpligtelser, der påhviler AIF 
med hensyn til gearing og hyppigheden af 
rapporteringen til de kompetente 
myndigheder og af oplysningerne til 
investorerne. De har til formål at fastsætte 
grænser for den gearing, FAIF kan anvende 
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myndigheder og af oplysningerne til 
investorerne. De har til formål at fastsætte 
grænser for den gearing, FAIF kan anvende 
ved forvaltning af AIF. De har til formål at 
fastlægge det detaljerede indhold og den 
måde, hvorpå FAIF, der erhverver 
kontrollerende indflydelse i udstedere og 
ikke-noterede selskaber, bør opfylde deres 
oplysningsforpligtelser over for udstedere 
og ikke-noterede selskaber og deres 
respektive aktionærer og repræsentanter for 
arbejdstagerne, herunder de oplysninger, 
der skal indgå i årsberetningerne for de 
AIF, de forvalter. De har til formål at 
præcisere den form for restriktioner eller 
betingelser, der kan pålægges 
markedsføringen af AIF til professionelle 
investorer i FAIF's hjemland. De har til 
formål at præcisere generelle kriterier for 
vurdering af ækvivalensen af tredjelandes 
evalueringsstandarder, når evaluatoren er 
etableret i et tredjeland, ækvivalensen af 
lovgivningen i tredjelande vedrørende 
depositarer og med henblik på meddelelse 
af tilladelse til FAIF, der er etableret i 
tredjelande, ækvivalensen af den 
tilsynsmæssige regulering og det løbende 
tilsyn. De har til formål at præcisere 
generelle kriterier til vurdering af, hvorvidt 
tredjelande giver FAIF fra Fællesskabet en 
markedsadgang, som kan sammenlignes 
med den adgang, Fællesskabet giver FAIF 
fra tredjelande. De har til formål at 
præcisere formen, indholdet 
oghyppigheden af udvekslingen af 
oplysninger vedrørende FAIF mellem de 
kompetente myndigheder i FAIF's 
hjemland og andre kompetente 
myndigheder, hvis FAIF individuelt eller 
sammen med andre FAIF kan påvirke 
stabiliteten i de systemrelevante finansielle 
institutioner og markedernes korrekte 
virkemåde. De har til formål at præcisere 
procedurerne for kontroller og 
undersøgelser på stedet.

ved forvaltning af AIF. De har til formål at 
fastlægge det detaljerede indhold og den 
måde, hvorpå FAIF, der erhverver 
kontrollerende indflydelse i udstedere og 
ikke-noterede selskaber, bør opfylde deres 
oplysningsforpligtelser over for udstedere 
og ikke-noterede selskaber og deres 
respektive aktionærer og repræsentanter for 
arbejdstagerne, herunder de oplysninger, 
der skal indgå i årsberetningerne for de 
AIF, de forvalter. De har også til formål at 
præcisere det detaljerede indhold i de 
erklæringer, der skal afgives i forbindelse 
med værdiudtrækning. De har til formål at 
præcisere den form for restriktioner eller 
betingelser, der kan pålægges 
markedsføringen af AIF til professionelle 
investorer i FAIF's hjemland. De har til 
formål at præcisere generelle kriterier for 
vurdering af ækvivalensen af tredjelandes 
evalueringsstandarder, når evaluatoren er 
etableret i et tredjeland, ækvivalensen af 
lovgivningen i tredjelande vedrørende 
depositarer og med henblik på meddelelse 
af tilladelse til FAIF, der er etableret i 
tredjelande, ækvivalensen af den 
tilsynsmæssige regulering og det løbende 
tilsyn. De har til formål at præcisere 
generelle kriterier til vurdering af, hvorvidt 
tredjelande giver FAIF fra Fællesskabet en 
markedsadgang, som kan sammenlignes 
med den adgang, Fællesskabet giver FAIF 
fra tredjelande. De har til formål at 
præcisere formen, indholdet 
oghyppigheden af udvekslingen af 
oplysninger vedrørende FAIF mellem de 
kompetente myndigheder i FAIF's 
hjemland og andre kompetente 
myndigheder, hvis FAIF individuelt eller 
sammen med andre FAIF kan påvirke 
stabiliteten i de systemrelevante finansielle 
institutioner og markedernes korrekte 
virkemåde. De har til formål at præcisere 
procedurerne for kontroller og 
undersøgelser på stedet.

Or. en
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Ændringsforslag 302
Marta Andreasen

Forslag til direktiv
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) Kommissionen bør især gives 
beføjelser til at fastsætte de 
foranstaltninger, der er nødvendige for 
gennemførelsen af dette direktiv. I denne 
forbindelse bør Kommissionen kunne 
vedtage foranstaltninger for fastlæggelse 
af de procedurer, i henhold til hvilke FAIF, 
der forvalter AIF-porteføljer bestående af 
aktiver, der ikke overstiger den i dette 
direktiv fastsatte tærskelværdi, kan udnytte 
deres ret til at blive behandlet som FAIF i 
henhold til dette direktiv. Disse foranstalter 
skal også omfatte de kriterier, som de 
kompetente myndigheder skal anvende til 
at vurdere, om FAIF opfylder deres 
forpligtelser vedrørende god 
forretningsskik, den type 
interessekonflikter, som FAIF skal påvise, 
og sådanne foranstaltninger, som FAIF 
med rimelighed kan forventes at træffe i 
form af interne og organisatoriske 
procedurer for at påvise, forhindre, styre og 
oplyse om interessekonflikter. De har til 
formål at præcisere de risikostyringsregler, 
som en FAIF skal anvende som en funktion 
af de risici, FAIF påtager sig på vegne af 
den AIF, den forvalter, samt eventuelle 
ordninger, der måtte være nødvendige for 
at sætte FAIF i stand til at styre de særlige 
risici, der er forbundet med short selling, 
herunder eventuelle relevante restriktioner, 
som måtte være nødvendige for at beskytte 
AIF mod urimelige risici. De har til formål 
at præcisere likviditetsstyringskravene i 
dette direktiv og især 
minimumslikviditetskravene for AIF. De 
har til formål at præcisere de krav, som 
udstedere af securitisationsinstrumenter 

(27) Kommissionen bør især gives 
beføjelser til at fastsætte de delegerede 
retsakter, der er nødvendige for 
gennemførelsen af dette direktiv i 
overensstemmelse med traktatens artikel 
290, for fastlæggelse af de procedurer, i 
henhold til hvilke FAIF, der forvalter AIF-
porteføljer bestående af aktiver, der ikke 
overstiger den i dette direktiv fastsatte 
tærskelværdi, kan udnytte deres ret til at 
blive behandlet som FAIF i henhold til 
dette direktiv. Disse foranstalter skal også 
omfatte de kriterier, som de kompetente 
myndigheder skal anvende til at vurdere, 
om FAIF opfylder deres forpligtelser 
vedrørende god forretningsskik, den type 
interessekonflikter, som FAIF skal påvise, 
og sådanne foranstaltninger, som FAIF 
med rimelighed kan forventes at træffe i 
form af interne og organisatoriske 
procedurer for at påvise, forhindre, styre og 
oplyse om interessekonflikter. De har til 
formål at præcisere de risikostyringsregler, 
som en FAIF skal anvende som en funktion 
af de risici, FAIF påtager sig på vegne af 
den AIF, den forvalter, samt eventuelle 
ordninger, der måtte være nødvendige for 
at sætte FAIF i stand til at styre de særlige 
risici, der er forbundet med short selling, 
herunder eventuelle relevante restriktioner, 
som måtte være nødvendige for at beskytte 
AIF mod urimelige risici. De har til formål 
at præcisere likviditetsstyringskravene i 
dette direktiv og især 
minimumslikviditetskravene for AIF. De 
har til formål at præcisere de krav, som 
udstedere af securitisationsinstrumenter 
skal opfylde, for at det er tilladt en FAIF at 
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skal opfylde, for at det er tilladt en FAIF at 
investere i sådanne instrumenter udstedt 
efter 1. januar 2011. De har også til formål 
at præcisere de krav, som FAIF skal 
opfylde for at kunne investere i sådanne 
instrumenter. De har til formål at præcisere 
de kriterier, som skal anvendes til at 
fastslå, om en evaluator kan betragtes 
som uafhængig i henhold til dette direktiv. 
De har til formål at præcisere, under 
hvilke betingelser uddelegering af FAIF-
funktioner bør godkendes, og under hvilke 
betingelser forvalteren ikke længere kan 
betragtes som forvalter af AIF i tilfælde af 
overdreven uddelegering. De har til formål 
at præcisere form og indhold af den 
årsberetning, FAIF skal stille til rådighed 
for hver forvaltet AIF, og præcisere FAIF's 
oplysningsforpligtelser over for 
investorerne og 
rapporteringsforpligtelserne over for de 
kompetente myndigheder samt 
hyppigheden af disse oplysninger. De har 
til formål at præcisere de 
oplysningsforpligtelser, der påhviler AIF 
med hensyn til gearing og hyppigheden af 
rapporteringen til de kompetente 
myndigheder og af oplysningerne til 
investorerne. De har til formål at fastsætte 
grænser for den gearing, FAIF kan anvende 
ved forvaltning af AIF. De har til formål at 
fastlægge det detaljerede indhold og den 
måde, hvorpå FAIF, der erhverver 
kontrollerende indflydelse i udstedere og 
ikke-noterede selskaber, bør opfylde deres 
oplysningsforpligtelser over for udstedere 
og ikke-noterede selskaber og deres 
respektive aktionærer og repræsentanter for 
arbejdstagerne, herunder de oplysninger, 
der skal indgå i årsberetningerne for de 
AIF, de forvalter. De har til formål at 
præcisere den form for restriktioner eller 
betingelser, der kan pålægges 
markedsføringen af AIF til professionelle 
investorer i FAIF's hjemland. De har til 
formål at præcisere generelle kriterier for 
vurdering af ækvivalensen af tredjelandes 
evalueringsstandarder, når evaluatoren er 

investere i sådanne instrumenter udstedt 
efter 1. januar 2011. De har også til formål 
at præcisere de krav, som FAIF skal 
opfylde for at kunne investere i sådanne 
instrumenter. De har til formål at 
præcisere, under hvilke betingelser 
forvalteren ikke længere kan betragtes som 
forvalter af AIF i tilfælde af overdreven 
uddelegering. De har til formål at præcisere 
form og indhold af den årsberetning, FAIF 
skal stille til rådighed for hver forvaltet 
AIF, og præcisere FAIF's 
oplysningsforpligtelser over for 
investorerne og 
rapporteringsforpligtelserne over for de 
kompetente myndigheder samt 
hyppigheden af disse oplysninger. De har 
til formål at præcisere de 
oplysningsforpligtelser, der påhviler AIF 
med hensyn til gearing og hyppigheden af 
rapporteringen til de kompetente 
myndigheder og af oplysningerne til 
investorerne. De har til formål at fastsætte 
grænser for den gearing, FAIF kan anvende 
ved forvaltning af AIF. De har til formål at 
fastlægge det detaljerede indhold og den 
måde, hvorpå FAIF, der erhverver 
kontrollerende indflydelse i udstedere og 
ikke-noterede selskaber, bør opfylde deres 
oplysningsforpligtelser over for udstedere 
og ikke-noterede selskaber og deres 
respektive aktionærer og repræsentanter for 
arbejdstagerne, herunder de oplysninger, 
der skal indgå i årsberetningerne for de 
AIF, de forvalter. De har til formål at 
præcisere den form for restriktioner eller 
betingelser, der kan pålægges 
markedsføringen af AIF til professionelle 
investorer i FAIF's hjemland. De har til 
formål at præcisere generelle kriterier for 
vurdering af ækvivalensen af tredjelandes 
evalueringsstandarder, når evaluatoren er 
etableret i et tredjeland, ækvivalensen af 
lovgivningen i tredjelande vedrørende 
depositarer og med henblik på meddelelse 
af tilladelse til FAIF, der er etableret i 
tredjelande, ækvivalensen af den 
tilsynsmæssige regulering og det løbende 
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etableret i et tredjeland, ækvivalensen af 
lovgivningen i tredjelande vedrørende 
depositarer og med henblik på meddelelse 
af tilladelse til FAIF, der er etableret i 
tredjelande, ækvivalensen af den 
tilsynsmæssige regulering og det løbende 
tilsyn. De har til formål at præcisere 
generelle kriterier til vurdering af, hvorvidt 
tredjelande giver FAIF fra Fællesskabet en 
markedsadgang, som kan sammenlignes 
med den adgang, Fællesskabet giver FAIF 
fra tredjelande. De har til formål at 
præcisere formen, indholdet 
oghyppigheden af udvekslingen af 
oplysninger vedrørende FAIF mellem de 
kompetente myndigheder i FAIF's 
hjemland og andre kompetente 
myndigheder, hvis FAIF individuelt eller 
sammen med andre FAIF kan påvirke 
stabiliteten i de systemrelevante finansielle 
institutioner og markedernes korrekte 
virkemåde. De har til formål at præcisere 
procedurerne for kontroller og 
undersøgelser på stedet.

tilsyn. De har til formål at præcisere 
generelle kriterier til vurdering af, hvorvidt 
tredjelande giver FAIF fra Fællesskabet en 
markedsadgang, som kan sammenlignes 
med den adgang, Fællesskabet giver FAIF 
fra tredjelande. De har til formål at 
præcisere formen, indholdet 
oghyppigheden af udvekslingen af 
oplysninger vedrørende FAIF mellem de 
kompetente myndigheder i FAIF's 
hjemland og andre kompetente 
myndigheder, hvis FAIF individuelt eller 
sammen med andre FAIF kan påvirke 
stabiliteten i de systemrelevante finansielle 
institutioner og markedernes korrekte 
virkemåde. De har til formål at præcisere 
procedurerne for kontroller og 
undersøgelser på stedet.

Or. en

Begrundelse

Værdiansættelser foretages allerede i dag af uafhængige eksperter, når omstændighederne 
kræver det. At kræve 100 % uafhængig værdiansættelse vil øge udgifterne for fondene og 
mindske investorernes udbytte.

Ændringsforslag 303
Sharon Bowles

Forslag til direktiv
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) Kommissionen bør især gives 
beføjelser til at fastsætte de 
foranstaltninger, der er nødvendige for 

(27) Kommissionen bør gives beføjelser til 
at fastsætte delegerede retsakter i henhold 
til traktatens artikel 290, navnlig sådanne, 
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gennemførelsen af dette direktiv. I denne 
forbindelse bør Kommissionen kunne 
vedtage foranstaltninger for fastlæggelse 
af de procedurer, i henhold til hvilke FAIF, 
der forvalter AIF-porteføljer bestående af 
aktiver, der ikke overstiger den i dette 
direktiv fastsatte tærskelværdi, kan udnytte 
deres ret til at blive behandlet som FAIF i 
henhold til dette direktiv. Disse 
foranstalter skal også omfatte de kriterier, 
som de kompetente myndigheder skal 
anvende til at vurdere, om FAIF opfylder 
deres forpligtelser vedrørende god 
forretningsskik, den type 
interessekonflikter, som FAIF skal påvise, 
og sådanne foranstaltninger, som FAIF 
med rimelighed kan forventes at træffe i 
form af interne og organisatoriske 
procedurer for at påvise, forhindre, styre og 
oplyse om interessekonflikter. De har til 
formål at præcisere de risikostyringsregler, 
som en FAIF skal anvende som en funktion 
af de risici, FAIF påtager sig på vegne af 
den AIF, den forvalter, samt eventuelle 
ordninger, der måtte være nødvendige for 
at sætte FAIF i stand til at styre de særlige 
risici, der er forbundet med short selling, 
herunder eventuelle relevante restriktioner, 
som måtte være nødvendige for at beskytte 
AIF mod urimelige risici. De har til formål 
at præcisere likviditetsstyringskravene i 
dette direktiv og især 
minimumslikviditetskravene for AIF. De 
har til formål at præcisere de krav, som 
udstedere af securitisationsinstrumenter 
skal opfylde, for at det er tilladt en FAIF at 
investere i sådanne instrumenter udstedt 
efter 1. januar 2011. De har også til formål 
at præcisere de krav, som FAIF skal 
opfylde for at kunne investere i sådanne 
instrumenter. De har til formål at præcisere 
de kriterier, som skal anvendes til at 
fastslå, om en evaluator kan betragtes som 
uafhængig i henhold til dette direktiv. De 
har til formål at præcisere, under hvilke 
betingelser uddelegering af FAIF-
funktioner bør godkendes, og under hvilke 
betingelser forvalteren ikke længere kan 

der er nødvendige for gennemførelsen af 
dette direktiv. I denne forbindelse bør 
Kommissionen kunne vedtage retsakter for 
fastlæggelse af de procedurer, i henhold til 
hvilke FAIF, der forvalter AIF-porteføljer 
bestående af aktiver, der ikke overstiger 
den i dette direktiv fastsatte tærskelværdi, 
kan udnytte deres ret til at blive behandlet 
som FAIF i henhold til dette direktiv. Disse 
retsakter skal også omfatte de kriterier, 
som de kompetente myndigheder skal 
anvende til at vurdere, om FAIF opfylder 
deres forpligtelser vedrørende god 
forretningsskik, den type 
interessekonflikter, som FAIF skal påvise, 
og sådanne foranstaltninger, som FAIF 
med rimelighed kan forventes at træffe i 
form af interne og organisatoriske 
procedurer for at påvise, forhindre, styre og 
oplyse om interessekonflikter. De har til 
formål at præcisere de risikostyringsregler, 
som en FAIF skal anvende som en funktion 
af de risici, FAIF påtager sig på vegne af 
den AIF, den forvalter, samt eventuelle 
ordninger, der måtte være nødvendige for 
at sætte FAIF i stand til at styre de særlige 
risici, der er forbundet med short selling, 
herunder eventuelle relevante restriktioner, 
som måtte være nødvendige for at beskytte 
AIF mod urimelige risici. De har til formål 
at præcisere likviditetsstyringskravene i 
dette direktiv og især 
minimumslikviditetskravene for AIF. De 
har til formål at præcisere de krav, som 
udstedere af securitisationsinstrumenter 
skal opfylde, for at det er tilladt en FAIF at 
investere i sådanne instrumenter udstedt 
efter 1. januar 2011. De har også til formål 
at præcisere de krav, som FAIF skal 
opfylde for at kunne investere i sådanne 
instrumenter. De har til formål at præcisere 
de kriterier, som skal anvendes til at 
fastslå, om en evaluator kan betragtes som 
uafhængig i henhold til dette direktiv. De 
har til formål at præcisere, under hvilke 
betingelser uddelegering af FAIF-
funktioner bør godkendes, og under hvilke 
betingelser forvalteren ikke længere kan 



PE439.111v02-00 154/161 AM\804881DA.doc

DA

betragtes som forvalter af AIF i tilfælde af 
overdreven uddelegering. De har til formål 
at præcisere form og indhold af den 
årsberetning, FAIF skal stille til rådighed 
for hver forvaltet AIF, og præcisere FAIF's 
oplysningsforpligtelser over for 
investorerne og 
rapporteringsforpligtelserne over for de 
kompetente myndigheder samt 
hyppigheden af disse oplysninger. De har 
til formål at præcisere de 
oplysningsforpligtelser, der påhviler AIF 
med hensyn til gearing og hyppigheden af 
rapporteringen til de kompetente 
myndigheder og af oplysningerne til 
investorerne. De har til formål at fastsætte 
grænser for den gearing, FAIF kan anvende 
ved forvaltning af AIF. De har til formål at 
fastlægge det detaljerede indhold og den 
måde, hvorpå FAIF, der erhverver 
kontrollerende indflydelse i udstedere og 
ikke-noterede selskaber, bør opfylde deres 
oplysningsforpligtelser over for udstedere 
og ikke-noterede selskaber og deres 
respektive aktionærer og repræsentanter for 
arbejdstagerne, herunder de oplysninger, 
der skal indgå i årsberetningerne for de 
AIF, de forvalter. De har til formål at 
præcisere den form for restriktioner eller 
betingelser, der kan pålægges 
markedsføringen af AIF til professionelle 
investorer i FAIF's hjemland. De har til 
formål at præcisere generelle kriterier for 
vurdering af ækvivalensen af tredjelandes 
evalueringsstandarder, når evaluatoren er 
etableret i et tredjeland, ækvivalensen af 
lovgivningen i tredjelande vedrørende 
depositarer og med henblik på meddelelse 
af tilladelse til FAIF, der er etableret i 
tredjelande, ækvivalensen af den 
tilsynsmæssige regulering og det løbende 
tilsyn. De har til formål at præcisere 
generelle kriterier til vurdering af, hvorvidt 
tredjelande giver FAIF fra Fællesskabet en 
markedsadgang, som kan sammenlignes 
med den adgang, Fællesskabet giver FAIF 
fra tredjelande. De har til formål at 
præcisere formen, indholdet 

betragtes som forvalter af AIF i tilfælde af 
overdreven uddelegering. De har til formål 
at præcisere form og indhold af den 
årsberetning, FAIF skal stille til rådighed 
for hver forvaltet AIF, og præcisere FAIF's 
oplysningsforpligtelser over for 
investorerne og 
rapporteringsforpligtelserne over for de 
kompetente myndigheder samt 
hyppigheden af disse oplysninger. De har 
til formål at præcisere de 
oplysningsforpligtelser, der påhviler AIF 
med hensyn til gearing og hyppigheden af 
rapporteringen til de kompetente 
myndigheder og af oplysningerne til 
investorerne. De har til formål at fastsætte 
grænser for den gearing, FAIF kan anvende 
ved forvaltning af AIF. De har til formål at 
fastlægge det detaljerede indhold og den 
måde, hvorpå FAIF, der erhverver 
kontrollerende indflydelse i udstedere og 
ikke-noterede selskaber, bør opfylde deres 
oplysningsforpligtelser over for udstedere 
og ikke-noterede selskaber og deres 
respektive aktionærer og repræsentanter for 
arbejdstagerne, herunder de oplysninger, 
der skal indgå i årsberetningerne for de 
AIF, de forvalter. De har til formål at 
præcisere den form for restriktioner eller 
betingelser, der kan pålægges 
markedsføringen af AIF til professionelle 
investorer i FAIF's hjemland. De har til 
formål at præcisere generelle kriterier for 
vurdering af ækvivalensen af tredjelandes 
evalueringsstandarder, når evaluatoren er 
etableret i et tredjeland, ækvivalensen af 
lovgivningen i tredjelande vedrørende 
depositarer og med henblik på meddelelse 
af tilladelse til FAIF, der er etableret i 
tredjelande, ækvivalensen af den 
tilsynsmæssige regulering og det løbende 
tilsyn. De har til formål at præcisere 
generelle kriterier til vurdering af, hvorvidt 
tredjelande giver FAIF fra Fællesskabet en 
markedsadgang, som kan sammenlignes 
med den adgang, Fællesskabet giver FAIF 
fra tredjelande. De har til formål at 
præcisere formen, indholdet 
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oghyppigheden af udvekslingen af 
oplysninger vedrørende FAIF mellem de 
kompetente myndigheder i FAIF's 
hjemland og andre kompetente 
myndigheder, hvis FAIF individuelt eller 
sammen med andre FAIF kan påvirke 
stabiliteten i de systemrelevante finansielle 
institutioner og markedernes korrekte 
virkemåde. De har til formål at præcisere 
procedurerne for kontroller og 
undersøgelser på stedet.

oghyppigheden af udvekslingen af 
oplysninger vedrørende FAIF mellem de 
kompetente myndigheder i FAIF's 
hjemland og andre kompetente 
myndigheder, hvis FAIF individuelt eller 
sammen med andre FAIF kan påvirke 
stabiliteten i de systemrelevante finansielle 
institutioner og markedernes korrekte 
virkemåde. De har til formål at præcisere 
procedurerne for kontroller og 
undersøgelser på stedet. De har også til 
formål at fastsætte, at et specifikt 
tredjelands standarder for 
fondsværdiansættelse er ækvilante til de 
standarder, der gælder i EU, når 
evaluatoren er etableret i et tredjeland. De 
har også til formål at fastsætte, at et 
specifikt tredjelands lovgivning om 
depositarer er ækvilant til dette direktiv. 
De har også til formål at fastsætte, at 
lovgivningen for tilsynsregulering og 
løbende tilsyn med FAIF i et specifikt 
tredjeland er i overensstemmelse med 
nærværende direktivs bestemmelser. De 
har også til formål at fastsætte, om et 
specifikt tredjeland giver FAIF fra EU 
reel markedsadgang, der svarer til den 
markedsadgang, som EU giver FAIF fra 
det pågældende tredjeland. De har også til 
formål at præcisere standardmodeller for 
notifikation og attesteringer og at 
præcisere proceduren for udveksling af 
oplysninger mellem kompetente 
myndigheder.

Or. en

Begrundelse

Dette er den korrekte formulering i henhold til de nye "komitologi"-procedurer, hvis denne 
artikel bibeholdes i sin helhed.
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Ændringsforslag 304
Sharon Bowles

Forslag til direktiv
Betragtning 27 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27a) For at sikre lige konkurrencevilkår 
mellem FAIF, kreditinstitutter og andre 
markedsaktører bør Kommissionen 
revidere direktiv 2009/.../EF med henblik 
på at indføre krav om opbevaring og 
kvalitet for UCITS, der investerer i 
sekuritiserede produkter.

Or. en

Begrundelse

Opbevarings- og kvalitetskrav til sekuritiserede produkter bør også gælde for UCITS for at 
undgå, at der opstår ulige konkurrencevilkår. 

Ændringsforslag 305
Sharon Bowles

Forslag til direktiv
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Da der er tale om generelle 
foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det med nye 
ikke-væsentlige bestemmelser, skal 
foranstaltningerne vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF. 
Beføjelser, der falder uden for 
ovennævnte kategori, bør være omfattet af 
den i artikel 5 i samme afgørelse 
omhandlede forskriftsprocedure. 
Foranstaltningerne har til formål at 
fastslå, at evalueringsstandarderne i et 

udgår
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bestemt tredjeland er ækvivalente med de 
standarder, der anvendes i Fællesskabet, 
når evaluatoren er etableret i et 
tredjeland. De har til formål at fastslå, at 
lovgivningen om depositarer i et bestemt 
tredjeland er ækvivalent med dette 
direktiv. De har til formål at fastslå, at 
lovgivningen om tilsynsmæssig regulering 
og løbende tilsyn med FAIF i et bestemt 
tredjeland er ækvivalent med dette 
direktiv. De har til formål at fastslå, om et 
bestemt tredjeland giver FAIF fra 
Fællesskabet en markedsadgang, som kan 
sammenlignes med den adgang, 
Fællesskabet giver FAIF fra dette 
tredjeland. De har til formål at præcisere 
standardanmeldelsen og 
standarderklæringer og præcisere 
proceduren for udveksling af oplysninger 
mellem kompetente myndigheder.

Or. en

Begrundelse

Dette er hensigtsmæssigt i henhold til de nye "komitologi"-procedurer.

Ændringsforslag 306
Wolf Klinz, Carl Haglund

Forslag til direktiv
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Da der er tale om generelle 
foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det med nye 
ikke-væsentlige bestemmelser, skal 
foranstaltningerne vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF. 
Beføjelser, der falder uden for ovennævnte 

(28) Da der er tale om generelle retsakter, 
der har til formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i dette direktiv ved at 
supplere det med nye ikke-væsentlige 
bestemmelser, skal foranstaltningerne 
vedtages efter proceduren i traktatens 
artikel 290. Beføjelser, der falder uden for 
ovennævnte kategori, bør være omfattet af 
den i artikel 5 i afgørelse 1999/468/EF
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kategori, bør være omfattet af den i artikel 
5 i samme afgørelse omhandlede 
forskriftsprocedure. Foranstaltningerne 
har til formål at fastslå, at 
evalueringsstandarderne i et bestemt 
tredjeland er ækvivalente med de 
standarder, der anvendes i Fællesskabet, 
når evaluatoren er etableret i et 
tredjeland. De har til formål at fastslå, at 
lovgivningen om depositarer i et bestemt 
tredjeland er ækvivalent med dette 
direktiv. De har til formål at fastslå, at 
lovgivningen om tilsynsmæssig regulering 
og løbende tilsyn med FAIF i et bestemt 
tredjeland er ækvivalent med dette 
direktiv. De har til formål at fastslå, om et 
bestemt tredjeland giver FAIF fra 
Fællesskabet en markedsadgang, som kan 
sammenlignes med den adgang, 
Fællesskabet giver FAIF fra dette 
tredjeland. De har til formål at præcisere 
standardanmeldelsen og 
standarderklæringer og præcisere 
proceduren for udveksling af oplysninger 
mellem kompetente myndigheder.

omhandlede forskriftsprocedure. De har til 
formål at præcisere standardanmeldelsen 
og standarderklæringer og præcisere 
proceduren for udveksling af oplysninger 
mellem kompetente myndigheder.

Or. en

Begrundelse

Tilpasning til foreslåede ændringer i lovgivningsteksten.

Ændringsforslag 307
Syed Kamall

Forslag til direktiv
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Da der er tale om generelle 
foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det med nye 

(28) Da der er tale om generelle retsakter, 
der har til formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i dette direktiv ved at 
supplere det med nye ikke-væsentlige 
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ikke-væsentlige bestemmelser, skal 
foranstaltningerne vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF. 
Beføjelser, der falder uden for ovennævnte 
kategori, bør være omfattet af den i artikel 
5 i samme afgørelse omhandlede 
forskriftsprocedure. Foranstaltningerne 
har til formål at fastslå, at 
evalueringsstandarderne i et bestemt 
tredjeland er ækvivalente med de 
standarder, der anvendes i Fællesskabet, 
når evaluatoren er etableret i et 
tredjeland. De har til formål at fastslå, at 
lovgivningen om depositarer i et bestemt 
tredjeland er ækvivalent med dette 
direktiv. De har til formål at fastslå, at 
lovgivningen om tilsynsmæssig regulering 
og løbende tilsyn med FAIF i et bestemt 
tredjeland er ækvivalent med dette 
direktiv. De har til formål at fastslå, om et 
bestemt tredjeland giver FAIF fra 
Fællesskabet en markedsadgang, som kan 
sammenlignes med den adgang, 
Fællesskabet giver FAIF fra dette 
tredjeland. De har til formål at præcisere 
standardanmeldelsen og 
standarderklæringer og præcisere 
proceduren for udveksling af oplysninger 
mellem kompetente myndigheder.

bestemmelser, skal foranstaltningerne 
vedtages efter proceduren i traktatens 
artikel 290. Beføjelser, der falder uden for 
ovennævnte kategori, bør være omfattet af 
den i artikel 5 i afgørelse 1999/468/EF
omhandlede forskriftsprocedure. De har til 
formål at præcisere standardanmeldelsen 
og standarderklæringer og præcisere 
proceduren for udveksling af oplysninger 
mellem kompetente myndigheder.

Or. en

Begrundelse

Konsekvensændringer som følge af tidligere ændringsforslag.
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Ændringsforslag 308
Pascal Canfin

Forslag til direktiv
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Da der er tale om generelle 
foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det med nye 
ikke-væsentlige bestemmelser, skal 
foranstaltningerne vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF. 
Beføjelser, der falder uden for ovennævnte 
kategori, bør være omfattet af den i artikel 
5 i samme afgørelse omhandlede 
forskriftsprocedure. Foranstaltningerne har 
til formål at fastslå, at 
evalueringsstandarderne i et bestemt 
tredjeland er ækvivalente med de 
standarder, der anvendes i Fællesskabet, 
når evaluatoren er etableret i et tredjeland. 
De har til formål at fastslå, at lovgivningen 
om depositarer i et bestemt tredjeland er 
ækvivalent med dette direktiv. De har til 
formål at fastslå, at lovgivningen om 
tilsynsmæssig regulering og løbende tilsyn 
med FAIF i et bestemt tredjeland er 
ækvivalent med dette direktiv. De har til 
formål at fastslå, om et bestemt tredjeland 
giver FAIF fra Fællesskabet en 
markedsadgang, som kan sammenlignes 
med den adgang, Fællesskabet giver 
FAIF fra dette tredjeland. De har til
formål at præcisere standardanmeldelsen 
og standarderklæringer og præcisere 
proceduren for udveksling af oplysninger 
mellem kompetente myndigheder.

(28) Da der er tale om generelle retsakter, 
der har til formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i dette direktiv ved at 
supplere det med nye ikke-væsentlige 
bestemmelser, skal foranstaltningerne 
vedtages efter proceduren i traktatens 
artikel 290. Beføjelser, der falder uden for 
ovennævnte kategori, bør være omfattet af 
den i artikel 5 i afgørelse 1999/468/EF 
omhandlede forskriftsprocedure. 
Foranstaltningerne har til formål at fastslå, 
at evalueringsstandarderne i et bestemt 
tredjeland er ækvivalente med de 
standarder, der anvendes i Fællesskabet, 
når evaluatoren er etableret i et tredjeland. 
De har til formål at fastslå, at lovgivningen 
om depositarer i et bestemt tredjeland er 
ækvivalent med dette direktiv. De har til 
formål at præcisere standardanmeldelsen 
og standarderklæringer og præcisere 
proceduren for udveksling af oplysninger 
mellem kompetente myndigheder.

Or. en

Begrundelse

Konsistens med tidligere ændringsforslag.
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Ændringsforslag 309
Pervenche Berès, Leonardo Domenici

Forslag til direktiv
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Målene for dette direktiv, nemlig at 
sikre et højt niveau af forbruger- og 
investorbeskyttelse ved at etablere fælles 
rammer for meddelelse af tilladelse til og 
tilsyn med FAIF, kan ikke i tilstrækkelig 
grad opfyldes af medlemsstaterne på grund 
af de nuværende mangler i den national 
lovgivning og tilsynet med disse aktører, 
og kan derfor bedre opfyldes på 
fællesskabsniveau; Fællesskabet kan 
derfor træffe foranstaltninger i 
overensstemmelse med 
subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens 
artikel 5. I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går dette direktiv ikke ud over, 
hvad der er nødvendigt for at nå disse mål -

(29) Målene for dette direktiv, nemlig at 
sikre et højt niveau af forbruger- og 
investorbeskyttelse ved at etablere fælles 
rammer for meddelelse af tilladelse til og 
tilsyn med FAIF, kan ikke i tilstrækkelig 
grad opfyldes af medlemsstaterne på grund 
af de nuværende mangler i den national 
lovgivning og tilsynet med disse aktører, 
og kan derfor bedre opfyldes på EU-
niveau; EU bør derfor tillade ESMA at 
optræde som investorbeskyttelsesagentur 
med henblik på at certificere nye 
finansielle produkter og overvåge deres 
udvikling. I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går dette direktiv ikke ud over, 
hvad der er nødvendigt for at nå disse mål -

Or. en

Begrundelse

Der er presserende behov for et investorbeskyttelsesagentur på europæisk niveau, som kan 
certificere finansielle produkter og mærke dem i forskellige risikokategorier, før de 
markedsføres. ESMA bør fungere som et sådant agentur.


