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Ændringsforslag 508
Pascal Canfin

Forslag til direktiv
Kapitel II – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tilladelse til FAIF Tilladelse til AIF

Or. en

Begrundelse

Der bør gives tilladelse til produkter (AIF) og ikke til FAIF.

Ændringsforslag 509
Pascal Canfin

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at ingen FAIF, 
der er omfattet af dette direktiv, leverer 
forvaltningsydelser til AIF eller 
markedsfører aktier eller andele deraf
uden forudgående tilladelse.

1. Medlemsstaterne sikrer, at ingen AIF 
tilbydes til investorer i Fællesskabet uden 
forudgående tilladelse. AIF, som ikke har 
erhvervet tilladelse i henhold til dette 
direktiv, har ikke tilladelse til at få tilbudt 
investorer i Fællesskabet.

Enheder, som hverken har erhvervet 
tilladelse i henhold til dette direktiv eller 
en medlemsstats lovgivning, hvis en FAIF 
ikke er omfattet af dette direktiv, kan ikke 
levere forvaltningsydelser til AIF eller 
markedsføre andele eller aktier heri inden 
for Fællesskabet.

Or. en

Begrundelse

Alle AIF, der modtager midler fra europæiske investorer, skal være omfattet af dette direktiv.
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Ændringsforslag 510
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at ingen FAIF, 
der er omfattet af dette direktiv, leverer 
forvaltningsydelser til AIF eller 
markedsfører aktier eller andele deraf
uden forudgående tilladelse.

1. Medlemsstaterne sikrer, at ingen FAIF, 
der er omfattet af dette direktiv, leverer 
forvaltningsydelser til AIF uden 
forudgående tilladelse.

Enheder, som hverken har erhvervet 
tilladelse i henhold til dette direktiv eller 
en medlemsstats lovgivning, hvis en FAIF 
ikke er omfattet af dette direktiv, kan ikke 
levere forvaltningsydelser til AIF eller 
markedsføre andele eller aktier heri inden 
for Fællesskabet.

Or. en

Begrundelse

Tilpasning til UCITS. Princippet om, at enheder, der ikke har erhvervet tilladelse som FAIF i 
henhold til dette direktiv, ikke bør have tilladelse til at levere forvaltningsydelser til AIF 
(undtagen under uddelegering), bør klart anføres. Af retssikkerhedsmæssige grunde bør alle 
AIF kun have en FAIF uden hensyn til dens retlige struktur. I direktivet bør der tages hensyn 
til forskelle mellem fondsstrukturer, f.eks. den kendsgerning, at nogle fonde er selvforvaltede, 
mens andre udpeger en ekstern forvalter. I tilfældet med AIF, som ikke udpeger en ekstern 
forvalter som FAIF, skal AIF selv være FAIF.

Ændringsforslag 511
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at ingen FAIF, 
der er omfattet af dette direktiv, leverer 
forvaltningsydelser til AIF eller 

1. Medlemsstaterne sikrer, at ingen FAIF, 
der er omfattet af dette direktiv, leverer 
forvaltningsydelser til AIF uden 
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markedsfører aktier eller andele deraf
uden forudgående tilladelse.

forudgående tilladelse.

Enheder, som hverken har erhvervet 
tilladelse i henhold til dette direktiv, eller 
en medlemsstats lovgivning, hvis en FAIF 
ikke er omfattet af dette direktiv, kan ikke
levere forvaltningsydelser til AIF. eller 
markedsføre andele eller aktier heri inden 
for Fællesskabet.

Medlemsstater kræver, at kun enheder, 
som har erhvervet tilladelse i henhold til 
dette direktiv, kan levere 
forvaltningsydelser til AIF, undtagen 
under uddelegering af FAIF i 
overensstemmelse med artikel 18 i 
nærværende direktiv.

Or. en

Begrundelse

Tilpasning til UCITS. Princippet om, at enheder, der ikke har erhvervet tilladelse som FAIF i 
henhold til dette direktiv, ikke bør have tilladelse til at levere forvaltningsydelser til AIF 
(undtagen under uddelegering), bør klart anføres.

Ændringsforslag 512
Syed Kamall

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Enheder, som hverken har erhvervet 
tilladelse i henhold til dette direktiv eller 
en medlemsstats lovgivning, hvis en FAIF 
ikke er omfattet af dette direktiv, kan ikke 
levere forvaltningsydelser til AIF eller 
markedsføre andele eller aktier heri inden 
for Fællesskabet.

udgår

Or. en

Begrundelse

Vi tilslutter os den foreslåede ændring i det svenske formandskabs kompromisforslag. Vi er af 
den anskuelse, at det er meget vigtigt at sikre, at FAIF, der ikke er omfattet af direktivet (især 
FAIF, der er etableret uden for Fællesskabet), ikke bør forhindres i at markedsføre deres AIF 
i Fællesskabet på baggrund af privat placering.
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Ændringsforslag 513
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Enheder, som hverken har erhvervet 
tilladelse i henhold til dette direktiv eller 
en medlemsstats lovgivning, hvis en FAIF 
ikke er omfattet af dette direktiv, kan ikke 
levere forvaltningsydelser til AIF eller 
markedsføre andele eller aktier heri inden 
for Fællesskabet.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 514
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Enheder, som hverken har erhvervet 
tilladelse i henhold til dette direktiv eller 
en medlemsstats lovgivning, hvis en FAIF 
ikke er omfattet af dette direktiv, kan ikke 
levere forvaltningsydelser til AIF eller 
markedsføre andele eller aktier heri inden 
for Fællesskabet.

Enheder, som hverken har erhvervet 
tilladelse i henhold til dette direktiv, eller
en FAIF, der er etableret i Fællesskabet, 
som ikke er omfattet af dette direktiv, kan 
ikke levere forvaltningsydelser til AIF. 

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at anerkende, at AIF i nogle tilfælde markedsfører AIF's andele eller aktier 
direkte. Det er ganske hensigtsmæssigt at kræve, at for at tillade denne markedsføring 
udpeges der en EU-FAIF, men hvis en tredjepart udpeges af AIF til at udføre FAIF's rolle, er
det ikke nødvendigt at kræve, at det i alle tilfælde kun er den FAIF, som har erhvervet 
tilladelse, der er i stand til selv at markedsføre andelene eller aktierne.
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Ændringsforslag 515
Gunnar Hökmark

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Enheder, som hverken har erhvervet 
tilladelse i henhold til dette direktiv eller en 
medlemsstats lovgivning, hvis en FAIF 
ikke er omfattet af dette direktiv, kan ikke 
levere forvaltningsydelser til AIF eller 
markedsføre andele eller aktier heri inden 
for Fællesskabet.

Enheder, som hverken har erhvervet 
tilladelse i henhold til dette direktiv eller en 
medlemsstats lovgivning, hvis en FAIF 
ikke er omfattet af dette direktiv, kan ikke 
levere forvaltningsydelser til AIF eller 
markedsføre andele eller aktier heri inden 
for Fællesskabet, medmindre andet 
udtrykkeligt er angivet i dette direktiv.

Or. en

Begrundelse

For at tillade undtagelser, som f.eks. undtagelserne i henhold til artikel 35 (som ændret ved
Hökmarks ændringsforslag nr. 34), og således tydeliggøre, at der kan forekomme undtagelser 
til den generelle restriktion i artikel 4.

Ændringsforslag 516
Wolf Klinz

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Enheder, som hverken har erhvervet 
tilladelse i henhold til dette direktiv eller en 
medlemsstats lovgivning, hvis en FAIF 
ikke er omfattet af dette direktiv, kan ikke 
levere forvaltningsydelser til AIF eller 
markedsføre andele eller aktier heri inden 
for Fællesskabet,

Enheder, som hverken har erhvervet 
tilladelse i henhold til dette direktiv eller en 
medlemsstats lovgivning, hvis en FAIF 
ikke er omfattet af dette direktiv, kan ikke 
forvalte AIF eller markedsføre andele eller 
aktier heri inden for Fællesskabet,
undtagen under uddelegering af FAIF i 
overensstemmelse med artikel 18 i dette 
direktiv.

Or. en
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Begrundelse

Tilpasning til fællesskabslovgivningen (MiFID og UCITS) med hensyn til 
uddelegeringsordninger.

Ændringsforslag 517
Jean-Pierre Audy

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ingen FAIF må tage del i andre 
aktiviteter end forvaltningen af AIF'er 
samt skønsmæssig porteføljeforvaltning 
og investeringsrådgivning med hensyn til 
de instrumenter, der er anført i afsnit C i 
bilag I til direktiv 2004/39/EF.
Medlemsstaterne kan give FAIF tilladelse
til også at levere nogle administrative 
serviceydelser samt
markedsføringsydelser, som er nævnt i 
bilaget til dette direktiv som accessoriske 
tjenesteydelser.

Or. en

Ændringsforslag 518
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. En FAIF kan ansøge om tilladelse i 
henhold til dette direktiv for i
overensstemmelse med dette direktiv at 
markedsføre AIF i Fællesskabet, som blev 
etableret før fristen for gennemførelse af 
dette direktiv, under forudsætning af at 
der gives oplysninger til de kompetente 
myndigheder i henhold til artikel 31 og 33 



AM\804981DA.doc 9/137 PE439.125v01-00

DA

og til investorerne i henhold til artikel 20.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at indføre en "grandfathering"-klausul i dette direktiv og at give FAIF, og især 
deres investorer, tilstrækkelig meget tid til at tilpasse sig de nye foranstaltninger, navnlig 
fordi de handler med lukkede fonde.

Ændringsforslag 519
Peter Skinner

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Den kompetente myndighed giver ikke 
en AIF tilladelse til at være FAIF, 
medmindre ledelsen eller 
bestyrelsesmedlemmerne i AIF har et 
tilstrækkeligt godt omdømme samt
fyldestgørende erfaring i forbindelse med 
den type forretninger, som AIF udfører, 
for at sikre, at kravene i dette direktiv 
opfyldes.

Or. en

Begrundelse

Sikrer, at AIF har tilstrækkelig substans til at kunne gennemføre kravene i direktivet. Dette 
krav er baseret på det krav, der gælder for selvadministrerede UCITS-fonde.

Ændringsforslag 520
Pascal Canfin

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. FAIF kan opnå tilladelse til at levere 
forvaltningsydelser enten til alle eller 

udgår
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bestemte typer AIF.
En FAIF kan være i besiddelse af en 
tilladelse i henhold til nærværende 
direktiv og have tilladelse til at drive 
virksomhed som administrationsselskab 
eller investeringsselskab i henhold til 
direktiv 2009/…/EF - [UCITS-direktivet].

Or. en

Begrundelse

Ikke længere berettiget på grund af tidligere ændringsforslag.

Ændringsforslag 521
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En FAIF kan være i besiddelse af en 
tilladelse i henhold til nærværende 
direktiv og have tilladelse til at drive 
virksomhed som administrationsselskab 
eller investeringsselskab i henhold til 
direktiv 2009/…/EF - [UCITS-direktivet].

udgår

Or. en

Begrundelse

Tilpasning til UCITS. Princippet om, at enheder, der ikke har erhvervet tilladelse som FAIF i 
henhold til dette direktiv, ikke bør have tilladelse til at levere forvaltningsydelser til AIF 
(undtagen under uddelegering), bør klart anføres. Af retssikkerhedsmæssige grunde bør alle 
AIF kun have en FAIF uden hensyn til dens retlige struktur. I direktivet bør der tages hensyn 
til forskelle mellem fondsstrukturer, f.eks. den kendsgerning, at nogle fonde er selvforvaltede, 
mens andre udpeger en ekstern forvalter. I tilfældet med AIF, som ikke udpeger en ekstern 
forvalter som FAIF, skal AIF selv være FAIF.



AM\804981DA.doc 11/137 PE439.125v01-00

DA

Ændringsforslag 522
Peter Skinner

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En FAIF kan være i besiddelse af en 
tilladelse i henhold til nærværende direktiv 
og have tilladelse til at drive virksomhed 
som administrationsselskab eller 
investeringsselskab i henhold til direktiv
2009/…/EF - [UCITS-direktivet].

Hvis FAIF er i besiddelse af en tilladelse i 
henhold til nærværende direktiv eller et 
administrationsselskab eller 
investeringsselskab er i besiddelse af en 
tilladelse i henhold til direktiv
2009/65/EF, meddeler de kompetente 
myndigheder RAIF tilladelse i henhold til 
direktiv 2009/65/EF eller et 
forvaltningsselskab eller et 
investeringsselskab i henhold til dette
direktiv under forudsætning af opfyldelse 
af yderligere relevante krav med hensyn 
til tilladelse. De kompetente myndigheder 
anmoder derfor kun om oplysninger, der 
ikke er sendt, for så vidt angår den 
oprindelige tilladelse, forudsat at denne 
information ikke er ændret.

Or. en

Ændringsforslag 523
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En FAIF kan være i besiddelse af en 
tilladelse i henhold til nærværende direktiv 
og have tilladelse til at drive virksomhed 
som administrationsselskab eller 
investeringsselskab i henhold til direktiv
2009/…/EF - [UCITS-direktivet].

Hvis RAIF er i besiddelse af en tilladelse i 
henhold til nærværende direktiv eller et 
administrationsselskab eller 
investeringsselskab er i besiddelse af en 
tilladelse i henhold til direktiv
2009/65/EF, meddeler de kompetente 
myndigheder RAIF tilladelse i henhold til 
direktiv 2009/65/EF eller et 
forvaltningsselskab eller et 
investeringsselskab i henhold til dette 
direktiv under forudsætning af opfyldelse 
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af yderligere relevante krav med hensyn 
til tilladelse. De kompetente myndigheder 
anmoder derfor kun om oplysninger, der 
ikke er sendt, for så vidt angår den 
oprindelige tilladelse, forudsat at denne 
information ikke er ændret.

Or. en

Begrundelse

For ikke at pålægge FAIF og tilsynsmyndighederne uforholdsmæssigt store omkostninger er 
det 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 ansøge om en helt ny tilladelse.

Ændringsforslag 524
Jean-Paul Gauzès

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ud over forvaltningsydelser kan 
medlemsstaterne tillade FAIF at yde 
investeringsrådgivning som en 
accessorisk tjenesteydelse. Denne aktivitet 
udgør en mindre del af FAIF-
omsætningen.

Or. en

Ændringsforslag 525
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 4 og 8 finder ikke anvendelse på 
industrielle holdingselskaber, hvis aktier 
handles på et EU-reguleret marked, for så 
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vidt som de ejer aktier i deres 
datterselskaber eller tilknyttede selskaber 
med henblik på at gennemføre en 
industriel forretningsstrategi, og som ikke 
er oprettet med det primære formål at 
skabe udbytte til deres investorer ved 
selskabstømning inden for en fastsat 
tidsramme.

Or. en

Begrundelse

Børsnoterede industrielle holdingselskaber reguleres af prospekt- og 
gennemsigtighedsdirektiverne samt af national selskabsret, børsregler og andre nationale 
bestemmelser. Dette sikrer tilstrækkelig åbenhed i forhold til investorer, tilsynsmyndigheder
og samfundet generelt. Bestemmelserne i artikel 4-8 er irrelevante eller uhensigtsmæssige for 
denne type selskaber. 

Ændringsforslag 526
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Et forvaltningsselskab eller et
investeringsselskab i henhold til direktiv 
2009/65/EF anses også for have erhvervet 
tilladelse med hensyn til dette direktiv og 
kan forvalte nationale institutter for 
kollektiv investering, som ikke er omfattet 
af direktiv 2009/65/EF.

Or. en
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Ændringsforslag 527
Gunnar Hökmark

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Et forvaltningsselskab eller et 
investeringsselskab i henhold til direktiv 
2009/65/EF anses også for have erhvervet 
tilladelse med hensyn til dette direktiv og 
kan forvalte nationale institutter for 
kollektiv investering, som ikke er omfattet 
af direktiv 2009/65/EF.
Ved forvaltning af AIF skal et 
forvaltningsselskab eller et 
investeringsselskab i henhold til direktiv 
2009/65/EF opfylde bestemmelserne i 
dette direktiv.

Or. en

Begrundelse

Tilpasning til UCITS. Princippet om, at enheder, der ikke har erhvervet tilladelse som FAIF i 
henhold til dette direktiv, ikke bør have tilladelse til at levere forvaltningsydelser til AIF 
(undtagen under uddelegering), bør klart anføres. Af retssikkerhedsmæssige grunde bør alle 
AIF'er kun have en FAIF uden hensyn til dens retlige struktur. I direktivet bør der tages 
hensyn til forskelle mellem fondsstrukturer, f.eks. den kendsgerning, at nogle fonde er 
selvforvaltede, mens andre udpeger en ekstern forvalter. I tilfældet med AIF, som ikke 
udpeger en ekstern forvalter som FAIF, skal AIF selv være FAIF.

Ændringsforslag 528
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Med forbehold af artikel 18 sikrer 
medlemsstaterne, at alle AIF'er, der 
falder ind under dette direktivs 
anvendelsesområde, har en enkelt FAIF, 
som er ansvarlig for overholdelse af 
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bestemmelserne i dette direktiv.

Or. en

Begrundelse

Tilpasning til UCITS. Princippet om, at enheder, der ikke har erhvervet tilladelse som FAIF i 
henhold til dette direktiv, ikke bør have tilladelse til at levere forvaltningsydelser til AIF 
(undtagen ved delegation), bør klart anføres. Af retssikkerhedsmæssige grunde bør alle 
AIF'er kun have en FAIF uden hensyn til dens retlige form. I direktivet bør der tages hensyn 
til uligheder blandt fondsstrukturer, f.eks. den kendsgerning, at nogle fonde er selvforvaltede, 
mens andre udpeger en ekstern forvalter. I tilfældet med AIF, som ikke udpeger en ekstern 
forvalter som FAIF, skal AIF selv være FAIF.

Ændringsforslag 529
Peter Skinner

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b) Med forbehold af artikel 18 sikrer 
medlemsstaterne, at alle AIF'er, der 
falder ind under dette direktivs 
anvendelsesområde, har en enkelt FAIF, 
som er ansvarlig for overholdelse af 
bestemmelserne i dette direktiv.

Or. en

Begrundelse

Af retssikkerhedsmæssige grunde bør alle AIF'er kun have en FAIF uden hensyn til dens 
retlige struktur.
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Ændringsforslag 530
Syed Kamall

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Med forbehold af artikel 18 sikrer 
medlemsstaterne, at alle AIF'er, der 
falder ind under dette direktivs 
anvendelsesområde, har en enkelt FAIF, 
som er ansvarlig for overholdelse af 
bestemmelserne i dette direktiv.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 531
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Med forbehold af artikel 18 sikrer 
medlemsstaterne, at alle AIF'er, der 
falder ind under dette direktivs 
anvendelsesområde, har en enkelt FAIF, 
som er ansvarlig for overholdelse af 
bestemmelserne i dette direktiv.

Or. en

Begrundelse

Af retssikkerhedsmæssige grunde bør alle AIF'er kun have en FAIF uden hensyn til dens 
retlige struktur.
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Ændringsforslag 532
Peter Skinner

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Med forbehold af artikel 18 sikrer 
medlemsstaterne, at alle AIF'er, der 
falder ind under dette direktivs 
anvendelsesområde, har en enkelt FAIF, 
som er ansvarlig for overholdelse af 
bestemmelserne i dette direktiv.

Or. en

Begrundelse

Af retssikkerhedsmæssige grunde bør alle AIF'er kun have en FAIF uden hensyn til dens 
retlige struktur.

Ændringsforslag 533
Wolf Klinz

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2c. Kun én juridisk enhed bør kunne 
betegnes som FAIF for en respektiv AIF 
og bør være ansvarlig for overholdelse af 
bestemmelserne i dette direktiv.

Or. en

Begrundelse

Præcisering.
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Ændringsforslag 534
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2 d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2d. Afhængigt af deres retsform kan AIF 
være forvaltet internt eller kan udpege en 
ekstern forvalter.
I situationer hvor en AIF ikke har 
udpeget en ekstern forvalter som FAIF, er 
AIF selv FAIF.

Or. en

Begrundelse

Tilpasning til UCITS. Princippet om, at enheder, der ikke har erhvervet tilladelse som FAIF i 
henhold til dette direktiv, ikke bør have tilladelse til at levere forvaltningsydelser til AIF 
(undtagen under uddelegering), bør klart anføres. Af retssikkerhedsmæssige grunde bør alle 
AIF'er kun have en FAIF uden hensyn til dens retlige struktur. I direktivet bør der tages 
hensyn til forskelle mellem fondsstrukturer, f.eks. den kendsgerning, at nogle fonde er 
selvforvaltede, mens andre udpeger en ekstern forvalter. I tilfældet med AIF, som ikke 
udpeger en ekstern forvalter som FAIF, skal AIF selv være FAIF.

Ændringsforslag 535
Peter Skinner

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2 d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2d. Afhængigt af deres retsform kan AIF 
være forvaltet internt eller kan udpege en 
ekstern forvalter. I situationer hvor en 
AIF ikke har udpeget en ekstern forvalter 
som FAIF, er AIF selv FAIF.

Or. en

Begrundelse

I direktivet bør der tages hensyn til forskelle mellem fondsstrukturer, f.eks. den kendsgerning, 



AM\804981DA.doc 19/137 PE439.125v01-00

DA

at nogle fonde er selvforvaltede, mens andre udpeger en ekstern forvalter. I situationer hvor 
en AIF ikke har udpeget en ekstern forvalter som FAIF, er AIF selv FAIF.

Ændringsforslag 536
Othmar Karas

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2 d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2d. Afhængigt af deres retsform kan AIF 
være forvaltet internt eller kan udpege en 
ekstern forvalter.
I situationer hvor en AIF ikke har 
udpeget en ekstern forvalter som FAIF, er 
AIF selv FAIF.

Or. en

Begrundelse

I direktivet bør der tages hensyn til forskelle mellem fondsstrukturer, f.eks. den kendsgerning, 
at nogle fonde er selvforvaltede, mens andre udpeger en ekstern forvalter. I situationer hvor 
en AIF ikke har udpeget en ekstern forvalter som FAIF, er AIF selv FAIF.

Ændringsforslag 537
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2 d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2d. Afhængigt af deres retsform kan AIF 
være forvaltet internt eller kan udpege en 
ekstern forvalter.
I situationer hvor en AIF ikke har 
udpeget en ekstern forvalter som FAIF, er 
AIF selv FAIF.

Or. en
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Begrundelse

I direktivet bør der tages hensyn til forskelle mellem fondsstrukturer, f.eks. den kendsgerning, 
at nogle fonde er selvforvaltede, mens andre udpeger en ekstern forvalter. I situationer hvor 
en AIF ikke har udpeget en ekstern forvalter som FAIF, er AIF selv FAIF.

Ændringsforslag 538
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2 e (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2e. Medlemsstaterne kan give AIF 
tilladelse til at være FAIF. Alle AIF'er
kan imidlertid kun have én FAIF.

Or. en

Begrundelse

Bekræfter, at medlemsstaterne kan, men anmodes ikke herom, tillade AIF at fungere som 
FAIF. For at sikre en klar tilsynsmæssig ansvarlighed ville kun én FAIF imidlertid være 
tilladt.

Ændringsforslag 539
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2 f (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2f. FAIF er enten:
a) en ekstern forvalter, som er den 
juridiske person, der er udpeget af AIF 
eller på vegne af AIF (den udpegede 
FAIF), og som gennem denne udpegning 
er ansvarlig for at forvalte hele AIF's 
portefølje, eller

b) i tilfælde hvor den lovgivning, som AIF 
er etableret under, kræver, at der 
nedsættes en bestyrelse med ansvar for 
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forvaltning af AIF, og den bestyrelse 
vælger ikke at udpege en ekstern forvalter 
som FAIF, meddeles AIF selv tilladelse til 
at være FAIF.

Or. en

Begrundelse

Direktivet bør tage hensyn til strukturen af en AIF, som er etableret som en virksomhedsenhed 
i henhold til medlemsstatens selskabsret, og som er pålagt et lovgivningsmæssigt krav om at 
indsætte en bestyrelse som sin ledelse, da disse bestyrelsesmedlemmer i tilfælde af
investeringsselskaber er valgt af og har tillidsforpligtelser over for aktionærerne. En eventuel 
konflikt kunne løses, hvis selve AIF'en kan meddeles tilladelse til at være FAIF. 

Ændringsforslag 540
Wolf Klinz

Forslag til direktiv
Artikel 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 4a
Aktiviteter, som tilladelsen omfatter

1. Medlemsstaterne kræver, at ingen 
eksternt udpeget FAIF, der er omhandlet 
af dette direktiv, udøver aktiviteter ud over 
at forvalte en eller flere AIF i 
overensstemmelse med dette direktiv med 
undtagelse af administrative aktiviteter og 
markedsføring som anført i bilag II til 
direktiv 2009/65/EF, aktiviteter i 
forbindelse med AIF's underliggende 
aktiver eller udstedelse og indløsning af 
andele eller aktier i AIF eller af yderligere 
forvaltning af UCITS ifølge tilladelse i 
henhold til direktiv 2009/65/EF og af
tjenester i henhold til artikel 6, stk. 2, i 
direktiv 2009/65/EF, for hvilke der er 
givet tilladelse til FAIF.
2. Medlemsstaterne sikrer, at ingen 
selvforvaltede AIF, der er omhandlet af 
dette direktiv, beskæftiger sig med 
aktiviteter ud over interne 
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forvaltningsaktiviteter, som er anført i 
bilag II til direktiv 2009/65/EF, undtagen 
markedsføring af denne AIF og aktiviteter 
i forbindelse med de underliggende 
aktiver i denne AIF eller med udstedelse 
og indløsning af andele eller aktier i AIF.
3. Uanset stk. 1 kan medlemsstaterne give 
tilladelse til, at en eksternt udpeget FAIF,
ud over aktiviteterne i henhold til stk. 1,
yder følgende tjenesteydelser:
a) forvaltning af investeringsporteføljer, 
herunder pensionsfondes porteføljer, 
bestemmelser om 
arbejdsmarkedsorienterede 
pensionskasser i overensstemmelse med 
artikel 19, stk. 1, i direktiv 2003/41/EF i 
overensstemmelse med en skønsbeføjelse 
fastlagt i de mandater, som investorerne 
har givet på individuelt grundlag
b) accessoriske tjenesteydelser:

i) modtagelse og overførsel af ordrer i 
forbindelse med AIF'er
ii) opbevaring og forvaltning i forbindelse 
med AIF'er, herunder beslægtede 
tjenesteydelser, som f.eks. 
likviditetsstyring/sikkerhedsstillelse

iii) investeringsrådgivning om en eller 
flere af de instrumenter, der er anført i 
bilag I, afsnit C, til direktiv 2004/39/EF.

Or. en

Begrundelse

Tilpasning til UCITS og MiFID.
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Ændringsforslag 541
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
Artikel 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 4a
Aktiviteter, som tilladelsen omfatter

1. Medlemsstaterne kræver, at ingen 
eksternt udpeget FAIF, der er omhandlet 
af dette direktiv, udøver aktiviteter ud over 
at forvalte en eller flere AIF i 
overensstemmelse med dette direktiv, med 
undtagelse af de tjenesteydelser, der 
henvises til i punkt 2 og 3 i bilaget, 
aktiviteter i forbindelse med AIF's 
underliggende aktiver eller med 
udstedelse og indløsning af andele eller 
aktier i AIF, af yderligere forvaltning af 
UCITS ifølge tilladelse i henhold til 
direktiv 2009/65/EF og af tjenester i 
henhold til artikel 6, stk. 2, i direktiv 
2009/65/EF, for hvilke der er givet
tilladelse til FAIF.
2. Medlemsstaterne kræver, at ingen 
internt forvaltet AIF, der er omhandlet af 
dette direktiv, beskæftiger sig med 
aktiviteter ud over interne 
forvaltningsaktiviteter i denne AIF som 
henvist til i punkt 2 og 3 i bilaget og 
aktiviteter i forbindelse med AIF's 
underliggende aktiver eller med 
udstedelse og indløsning af andele eller 
aktier i AIF.
3. Uanset stk. 1 kan medlemsstaterne give 
tilladelse til, at en eksternt udpeget FAIF,
ud over aktiviteterne i henhold til stk. 1,
præsterer følgende tjenesteydelser:
a) forvaltning af investeringsporteføljer 
og aktiviteter i forbindelse med disse 
porteføljers underliggende aktiver, 
herunder pensionsfondes porteføljer og 
bestemmelse om 
arbejdsmarkedsorienterede 
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pensionskasser i overensstemmelse med 
artikel 19, stk. 1, i direktiv 2003/41/EF i 
overensstemmelse med skønsbeføjelse 
fastlagt i de mandater, som investorerne 
har givet på individuelt grundlag, og
b) som accessoriske tjenesteydelser:

i) modtagelse og overførsel af ordrer i 
forbindelse med AIF'er
ii) investeringsrådgivning om en eller 
flere af de instrumenter, der er anført i 
bilag I, afsnit C, til direktiv 2004/39/EF
iii)opbevaring og forvaltning i forbindelse 
med AIF'er, herunder beslægtede 
tjenesteydelser, som f.eks. 
likviditetsstyring/sikkerhedsstillelse.
4. Der gives ikke tilladelse til FAIF i 
henhold til dette direktiv til kun at 
præstere de tjenesteydelser, der henvises 
til i stk. 3, eller at præstere accessoriske 
tjenesteydelser, uden at der er givet
tilladelse til de tjenesteydelser, der 
henvises til i punkt a) i stk. 3, eller til kun 
at udføre de aktiviteter, der henvises til i 
punkt 2 og 3 i bilaget.

5. Artikel 2, stk. 2, og artikel 12, 13 og 19 
i direktiv 2004/39/EF finder anvendelse 
på FAIF's præstation af de 
tjenesteydelser, der henvises til i denne 
artikels stk. 3.

Or. en

Begrundelse

Definition af forvaltningsaktiviteter og accessoriske tjenesteydelser, som en FAIF kan 
præstere. Begrænsningen af forvaltningsydelser til kerneydelserne i kollektiv 
porteføljeforvaltning (i bilaget) i overensstemmelse med UCITS-direktivet tillige med de 
accessoriske tjenesteydelser (skønsmæssig porteføljeforvaltning og nogle yderligere 
tjenesteydelser) er meget vigtig for at undgå interessekonflikter mellem betroede aktiviteter i 
forbindelse med investeringsforvaltning og andre aktiviteter (bankvirksomhed, forsikring 
etc.).
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Ændringsforslag 542
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 4a
Aktiviteter, som tilladelsen omfatter

 1. Medlemsstaterne kræver, at ingen 
eksternt udpeget FAIF, der er omhandlet 
af dette direktiv, udøver aktiviteter ud over 
at forvalte en eller flere AIF i 
overensstemmelse med dette direktiv, med 
undtagelse af de tjenesteydelser, der 
henvises til i punkt 2 og 3 i bilaget, 
aktiviteter i forbindelse med AIF's 
underliggende aktiver eller med 
udstedelse og indløsning af andele eller 
aktier i AIF, af yderligere forvaltning af 
UCITS ifølge tilladelse i henhold til 
direktiv 2009/65/EF og af tjenester i 
henhold til artikel 6, stk. 2, i direktiv 
2009/65/EF, for hvilke der er givet
tilladelse til FAIF.
2. Medlemsstaterne kræver, at ingen 
internt forvaltet AIF, der er omfattet af 
dette direktiv, beskæftiger sig med 
aktiviteter ud over interne 
forvaltningsaktiviteter, som FAIF 
henviste til i punkt 2 og 3 i bilaget, og 
aktiviteter i forbindelse med AIF's 
underliggende aktiver eller med 
udstedelse og indløsning af andele eller 
aktier i AIF.
3. Uanset stk. 1 kan medlemsstaterne 
tillade, at en eksternt udpeget FAIF, ud 
over aktiviteterne i henhold til stk. 1,
præsterer følgende tjenesteydelser:
a) forvaltning af investeringsporteføljer 
og aktiviteter i forbindelse med disse 
porteføljers underliggende aktiver, 
herunder pensionsfondes porteføljer og 
bestemmelse om 
arbejdsmarkedsorienterede 
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pensionskasser i overensstemmelse med 
artikel 19, stk. 1, i direktiv 2003/41/EF i 
overensstemmelse med skønsbeføjelse 
fastlagt i de mandater, som investorerne 
har givet på individuelt grundlag, og
b) som accessoriske tjenesteydelser:

i) modtagelse og overførsel af ordrer i 
forbindelser med AIF'er
ii) investeringsrådgivning om en eller 
flere af de instrumenter, der er anført i 
bilag I, afsnit C, til direktiv 2004/39/EF
iii) opbevaring og forvaltning i 
forbindelse med AIF'er, herunder 
beslægtede tjenesteydelser, som f.eks. 
likviditetsstyring/sikkerhedsstillelse.
4. Der meddeles ikke tilladelse til FAIF i 
henhold til dette direktiv til kun at 
præstere de tjenesteydelser, der henvises 
til i stk. 3, eller at præstere accessoriske 
tjenesteydelser uden at være meddelt 
tilladelse til de tjenesteydelser, der 
henvises til i punkt a) i stk. 3, eller kun at 
udføre de aktiviteter, der henviser til i 
punkt 2 og 3 i bilaget.

5. Artikel 2, stk. 2, og artikel 12, 13 og 19 
i direktiv 2004/39/EF finder anvendelse 
på FAIF's præstation af de 
tjenesteydelser, der henvises til i denne 
artikels stk. 3.

Or. en

Begrundelse

Begrænsningen af forvaltningsydelser til kerneydelser i kollektiv porteføljeforvaltning (i 
bilaget) i overensstemmelse med UCITS-direktivet tillige med de accessoriske tjenesteydelser 
(skønsmæssig porteføljeforvaltning og nogle yderligere tjenesteydelser) er meget vigtig for at 
undgå interessekonflikter mellem betroede aktiviteter i forbindelse med 
investeringsforvaltning og andre aktiviteter (bankvirksomhed, forsikring etc.), især hvis 
enheder, som f.eks. kreditinstitutter, forsikringsselskaber, etc. ikke længere er udelukket fra
anvendelsesområdet.
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Ændringsforslag 543
Othmar Karas

Forslag til direktiv
Artikel 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 4a
En FAIF's aktiviteter

1. Medlemsstaterne kræver, at ingen 
eksternt udpeget FAIF, der er omhandlet 
af dette direktiv, udøver aktiviteter ud over 
at forvalte en eller flere AIF i 
overensstemmelse med dette direktiv, med 
undtagelse af de aktiviteter, der henvises 
til i punkt 2 og 3 i bilaget til dette direktiv, 
aktiviteter i forbindelse med AIF's 
underliggende aktiver eller udstedelse og 
indløsning af andele eller aktier i AIF, af 
yderligere forvaltning af UCITS ifølge 
tilladelse i henhold til direktiv 2009/65/EF 
og af tjenester i henhold til artikel 6, stk. 
2, i direktiv 2009/65/EF, for hvilke der er 
givet tilladelse til FAIF.
2. Medlemsstaterne kræver, at ingen 
internt forvaltet AIF, der er omfattet af 
dette direktiv, beskæftiger sig med 
aktiviteter ud over AIF's interne 
forvaltningsaktiviteter, som der henvises
til i punkt 2 og 3 i bilaget, og aktiviteter i 
forbindelse med AIF's underliggende 
aktiver eller med udstedelse og indløsning 
af andele eller aktier i AIF.
3. Uanset stk. 1 kan medlemsstaterne give 
tilladelse til, at en eksternt udpeget FAIF,
ud over forvaltningen af en eller flere 
AIF, præsterer følgende tjenesteydelser:
a) forvaltning af investeringsporteføljer, 
herunder pensionsfondes porteføljer og 
bestemmelse om 
arbejdsmarkedsorienterede 
pensionskasser i overensstemmelse med 
artikel 19, stk. 1, i direktiv 2003/41/EF i 
overensstemmelse med skønsbeføjelse 
fastlagt i de mandater, som investorerne 
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har givet på individuelt grundlag
b) som accessoriske tjenesteydelser:

i) investeringsrådgivning.

ii) opbevaring og forvaltning i forbindelse 
med andele i institutter for kollektiv 
investering.
4. Der gives ikke tilladelse til FAIF i 
henhold til dette direktiv til kun at 
præstere de tjenesteydelser, der henvises 
til i stk. 3, eller til kun at udføre de 
aktiviteter, der henvises til i punkt 2 og 3 i 
bilag I til dette direktiv.

5. Artikel 2, stk. 2, og artikel 12, 13 og 19 i 
direktiv 2004/39/EF finder anvendelse på 
FAIF's præstation af de tjenesteydelser, 
der henvises til i denne artikels stk. 3.

Or. en

Begrundelse

Definition af forvaltningsaktiviteter og accessoriske tjenesteydelser, som en FAIF kan 
præstere. Begrænsningen af forvaltningsydelser til kerneydelser i kollektiv 
porteføljeforvaltning (i artikel 3d og bilag) i overensstemmelse med UCITS-direktivet tillige 
med de accessoriske tjenesteydelser i artikel 4a (ny) (skønsmæssig porteføljeforvaltning og 
nogle yderligere tjenesteydelser) er meget vigtig for at undgå interessekonflikter mellem 
betroede aktiviteter i forbindelse med investeringsforvaltning og andre aktiviteter 
(bankvirksomhed, forsikring etc.).

Ændringsforslag 544
Pascal Canfin

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De kompetente myndigheder i den 
værtsmedlemsstat, hvor AIF påtænker at 
blive udbudt til investorerne, giver 
meddelelse om tilladelse. Tilladelse givet 
af de kompetente myndigheder i 
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værtsmedlemsstaten gælder ikke for 
udbydelse af AIF i andre medlemsstater.
Tilladelser, der gælder for alle 
medlemsstater, gives af ESMA. En AIF,
som ikke har hjemsted i Fællesskabet, kan 
ikke ansøge om en sådan tilladelse.

En FAIF, der ansøger om tilladelse, skal 
indsende følgende oplysninger til de 
kompetente myndigheder i den 
medlemsstat, hvor denne har sit 
vedtægtsmæssige hjemsted:

En FAIF, der ansøger om tilladelse, skal 
indsende følgende oplysninger til de 
kompetente myndigheder:

Or. en

Begrundelse

Der skal udstedes EU-pas af et EU-agentur for at undgå enhver form for tilsynsarbitrage 
medlemsstaterne imellem. Værtsmedlemsstater bør have mulighed for ikke at tillade, at der 
udbydes AIF til dens nationale investorer.

Ændringsforslag 545
Udo Bullmann

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En FAIF, der ansøger om tilladelse, skal 
indsende følgende oplysninger til de 
kompetente myndigheder i den 
medlemsstat, hvor denne har sit 
vedtægtsmæssige hjemsted:

1. En FAIF, der ansøger om tilladelse, skal 
indsende følgende oplysninger til de 
kompetente myndigheder i den 
medlemsstat, hvor denne har sit 
vedtægtsmæssige hjemsted, eller, hvis 
FAIF ikke er etableret i Fællesskabet, til 
den kompetente myndighed i den 
medlemsstat, hvor den agter at 
markedsføre den forvaltede AIF mest 
muligt:

Or. en
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Ændringsforslag 546
Sylvie Goulard

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En FAIF, der ansøger om tilladelse, skal 
indsende følgende oplysninger til de 
kompetente myndigheder i den 
medlemsstat, hvor denne har sit 
vedtægtsmæssige hjemsted:

Medlemsstaterne kræver, at en FAIF, der 
ansøger om tilladelse, skal indsende 
følgende oplysninger til de kompetente 
myndigheder i hjemlandet:

Or. en

Begrundelse

Med henblik på effektiv overvågning og tilsyn med systemiske risici er der behov for en 
mekanisme, hvormed informationsudvekslinger mellem medlemsstaterne og de europæiske 
myndigheder tydeliggøres og tilrettelægges effektivt. ESMA gives desuden beføjelser, der 
giver den ret til at modtage relevante oplysninger, gribe ind både løbende og på ad hoc-basis 
over for nationale myndigheder og fondsforvaltere, vedtage juridisk bindende tekniske 
standarder for at påvise og håndtere risici for de finansielle markeders integritet og stabilitet, 
herunder systemiske risici, der stammer fra umådeholden gearing.

Ændringsforslag 547
Wolf Klinz

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) oplysninger om de personer, der de
facto varetager opgaverne i FAIF

Or. en

Begrundelse

Disse oplysninger er vigtige og bør tilføjes.
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Ændringsforslag 548
Wolf Klinz

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) oplysninger om identiteten af de 
aktionærer eller deltagere i FAIF, som 
direkte eller indirekte, i egenskab af fysiske 
eller juridiske personer, besidder 
kvalificerede andele, samt størrelsen heraf

a) oplysninger om identiteten af de 
aktionærer eller deltagere i FAIF, som 
direkte eller indirekte, i egenskab af fysiske 
eller juridiske personer, besidder 
kvalificerede andele, samt størrelsen heraf
ved ansøgning om tilladelse. Dette punkt 
finder ikke anvendelse på selvforvaltede 
AIF

Or. en

Begrundelse

Denne forpligtelse bør ikke finde anvendelse på selvforvaltede fonde.

Ændringsforslag 549
Sylvie Goulard

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) oplysninger om identiteten af de 
aktionærer eller deltagere i FAIF, som 
direkte eller indirekte, i egenskab af fysiske 
eller juridiske personer, besidder 
kvalificerede andele, samt størrelsen heraf

a) oplysninger om de personer, der de 
facto varetager opgaverne for FAIF, og
identiteten af de aktionærer eller deltagere i 
FAIF, som direkte eller indirekte, i 
egenskab af fysiske eller juridiske 
personer, besidder kvalificerede andele, 
samt størrelsen heraf

Or. en

Begrundelse

Med henblik på effektiv overvågning og tilsyn med systemiske risici er der behov for en 
mekanisme, hvormed informationsudvekslinger mellem medlemsstaterne og de europæiske 
myndigheder tydeliggøres og tilrettelægges effektivt. ESMA gives desuden beføjelser, der 
giver den ret til at modtage relevante oplysninger, gribe ind både løbende og på ad hoc-basis 
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over for nationale myndigheder og fondsforvaltere, vedtage juridisk bindende tekniske 
standarder for at påvise og håndtere risici for de finansielle markeders integritet og stabilitet, 
herunder systemiske risici, der stammer fra umådeholden gearing.

Ændringsforslag 550
Pascal Canfin

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra a a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) oplysninger om FAIF's identitet

Or. en

Begrundelse

Da tilladelsen gjaldt for AIF, er der behov for oplysninger om FAIF's identitet.

Ændringsforslag 551
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en aktivitetsplan, herunder oplysninger 
om, hvordan FAIF har til hensigt at 
overholde sine forpligtelser i kapitel III, IV 
og i givet fald kapitel V, VI og VII,

b) en aktivitetsplan, herunder oplysninger 
om, hvordan FAIF har til hensigt at 
overholde sine forpligtelser i kapitel III, IV 
og i givet fald kapitel V, VI og VII, og 
oplysninger om medlemsstaterne, hvori 
FAIF agter at markedsføre de forvaltede 
AIF

Or. en
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Ændringsforslag 552
Sylvie Goulard

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en aktivitetsplan, herunder oplysninger 
om, hvordan FAIF har til hensigt at 
overholde sine forpligtelser i kapitel III, IV 
og i givet fald kapitel V, VI og VII

b) en aktivitetsplan, hvoraf FAIF's 
organisatoriske struktur fremgår, 
herunder oplysninger om, hvordan FAIF 
har til hensigt at overholde sine 
forpligtelser i kapitel III, IV og i givet fald 
kapitel V, VI og VII

Or. en

Begrundelse

Med henblik på effektiv overvågning og tilsyn med systemiske risici er der behov for en 
mekanisme, hvormed informationsudvekslinger mellem medlemsstaterne og de europæiske 
myndigheder tydeliggøres og tilrettelægges effektivt. Og ESMA gives beføjelser, der giver den 
ret til at modtage relevante oplysninger, gribe ind både løbende og på ad hoc-basis over for 
nationale myndigheder og fondsforvaltere, vedtage juridisk bindende tekniske standarder for 
at påvise og håndtere risici for de finansielle markeders integritet og stabilitet, herunder 
systemiske risici, der stammer fra umådeholden gearing.

Ændringsforslag 553
Pascal Canfin

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en aktivitetsplan, herunder oplysninger 
om, hvordan FAIF har til hensigt at 
overholde sine forpligtelser i kapitel III, IV 
og i givet fald kapitel V, VI og VII

b) en aktivitetsplan, herunder oplysninger 
om, hvordan AIF og dens FAIF har til 
hensigt at overholde deres forpligtelser i 
kapitel III, IV og i givet fald kapitel V, VI 
og VII

Or. en

Begrundelse

Overensstemmelse med tidligere ændringsforslag.
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Ændringsforslag 554
Sylvie Goulard

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) detaljerede oplysninger om AIF, FAIF
har til hensigt at forvalte, herunder 
angivelse af de medlemsstater eller 
tredjelande, på hvis område, de er 
hjemmehørende

c) oplysninger om 
investeringsstrategierne, herunder FAIF's 
politik med hensyn til brugen af gearing 
og risikoprofilerne og andre data om de 
AIF, den forvalter eller har til hensigt at 
forvalte, herunder oplysninger om de 
medlemsstater eller tredjelande, på hvis 
område de er etableret eller forventer at 
blive etableret
ca) oplysninger om hjemstedet for de 
underliggende fonde, hvis en sådan AIF 
er en fond for fonde
cb) oplysninger om hjemstedet for 
masterfonden

Or. en

Begrundelse

Med henblik på effektiv overvågning og tilsyn med systemiske risici er der behov for en 
mekanisme, hvormed informationsudvekslinger mellem medlemsstaterne og de europæiske 
myndigheder tydeliggøres og tilrettelægges effektivt. ESMA gives desuden beføjelser, der 
giver den ret til at modtage relevante oplysninger, gribe ind både løbende og på ad hoc-basis 
over for nationale myndigheder og fondsforvaltere, vedtage juridisk bindende tekniske 
standarder for at påvise og håndtere risici for de finansielle markeders integritet og stabilitet, 
herunder systemiske risici, der stammer fra umådeholden gearing.

Ændringsforslag 555
Pascal Canfin

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) detaljerede oplysninger om AIF, FAIF 
har til hensigt at forvalte, herunder 

c) detaljerede oplysninger om AIF, 
herunder angivelse af de medlemsstater 
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angivelse af de medlemsstater eller 
tredjelande, på hvis område, de er 
hjemmehørende

eller tredjelande, på hvis område, de er 
hjemmehørende

Or. en

Begrundelse

Tilladelsen gjaldt for AIF.

Ændringsforslag 556
Pascal Canfin

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) fondsbestemmelser eller vedtægter for 
hver AIF, FAIF har til hensigt at forvalte

d) fondsbestemmelser eller vedtægter

Or. en

Begrundelse

Tilladelsen gjaldt for AIF.

Ændringsforslag 557
Sylvie Goulard

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) fondsbestemmelser eller vedtægter for 
hver AIF, FAIF har til hensigt at forvalte

d) fondsbestemmelser eller vedtægter for 
hver AIF, FAIF forvalter

Or. en

Begrundelse

Med henblik på effektiv overvågning og tilsyn med systemiske risici er der behov for en 
mekanisme, hvormed informationsudvekslinger mellem medlemsstaterne og de europæiske 
myndigheder tydeliggøres og tilrettelægges effektivt. ESMA gives desuden beføjelser, der 
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giver den ret til at modtage relevante oplysninger, gribe ind både løbende og på ad hoc-basis 
over for nationale myndigheder og fondsforvaltere, vedtage juridisk bindende tekniske 
standarder for at påvise og håndtere risici for de finansielle markeders integritet og stabilitet, 
herunder systemiske risici, der stammer fra umådeholden gearing.

Ændringsforslag 558
Sylvie Goulard

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra d a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) hvis de allerede er til rådighed, 
fondsbestemmelser eller vedtægter for 
hver AIF, som FAIF har til hensigt at
forvalte

Or. en

Begrundelse

Med henblik på effektiv overvågning og tilsyn med systemiske risici er der behov for en 
mekanisme, hvormed informationsudvekslinger mellem medlemsstaterne og de europæiske 
myndigheder tydeliggøres og tilrettelægges effektivt. ESMA gives desuden beføjelser, der 
giver den ret til at modtage relevante oplysninger, gribe ind både løbende og på ad hoc-basis 
over for nationale myndigheder og fondsforvaltere, vedtage juridisk bindende tekniske 
standarder for at påvise og håndtere risici for de finansielle markeders integritet og stabilitet, 
herunder systemiske risici, der stammer fra umådeholden gearing.

Ændringsforslag 559
Sylvie Goulard

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) oplysninger om aftaler vedrørende 
uddelegering til tredjemand af 
forvaltningsydelser som omhandlet i artikel 
18 og i givet fald artikel 35

e) hvis de allerede er til rådighed, 
oplysninger om aftaler vedrørende 
uddelegering til tredjemand af 
forvaltningsydelser som omhandlet i artikel 
18 og i givet fald artikel 35

Or. en
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Begrundelse

Med henblik på effektiv overvågning og tilsyn med systemiske risici er der behov for en 
mekanisme, hvormed informationsudvekslinger mellem medlemsstaterne og de europæiske 
myndigheder tydeliggøres og tilrettelægges effektivt. ESMA gives desuden beføjelser, der 
giver den ret til at modtage relevante oplysninger, gribe ind både løbende og på ad hoc-basis 
over for nationale myndigheder og fondsforvaltere, vedtage juridisk bindende tekniske 
standarder for at påvise og håndtere risici for de finansielle markeders integritet og stabilitet, 
herunder systemiske risici, der stammer fra umådeholden gearing.

Ændringsforslag 560
Wolf Klinz

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) oplysninger om aftaler vedrørende 
uddelegering til tredjemand af 
forvaltningsydelser som omhandlet i artikel 
18 og i givet fald artikel 35

e) oplysninger om aftaler vedrørende 
uddelegering til tredjemand af 
forvaltningsydelser som omhandlet i artikel 
18

Or. en

Ændringsforslag 561
Wolf Klinz

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) oplysning om aftaler vedrørende 
opbevaring af AIF's aktiver, i givet fald 
herunder aftaler indgået i henhold til 
artikel 38

f) i givet fald oplysning om aftaler 
vedrørende opbevaring af AIF's aktiver

Or. en
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Ændringsforslag 562
Sylvie Goulard

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) oplysninger om aftaler vedrørende 
opbevaring af AIF's aktiver, i givet fald 
herunder aftaler indgået i henhold til 
artikel 38

f) hvis de allerede er til rådighed, 
oplysninger om aftaler vedrørende 
opbevaring af AIF's aktiver

Or. en

Begrundelse

Med henblik på effektiv overvågning og tilsyn med systemiske risici er der behov for en 
mekanisme, hvormed informationsudvekslinger mellem medlemsstaterne og de europæiske 
myndigheder tydeliggøres og tilrettelægges effektivt. ESMA gives desuden beføjelser, der 
giver den ret til at modtage relevante oplysninger, gribe ind både løbende og på ad hoc-basis 
over for nationale myndigheder og fondsforvaltere, vedtage juridisk bindende tekniske 
standarder for at påvise og håndtere risici for de finansielle markeders integritet og stabilitet, 
herunder systemiske risici, der stammer fra umådeholden gearing.

Ændringsforslag 563
Sylvie Goulard

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) eventuelle andre oplysninger, der er 
nævnt i artikel 20, stk. 1,

g) hvis de allerede er til rådighed, 
eventuelle andre oplysninger, der er nævnt 
i artikel 20, stk. 1, for hver AIF, som 
FAIF forvalter eller har til hensigt at 
forvalte. 

Or. en

Begrundelse

Med henblik på effektiv overvågning og tilsyn med systemiske risici er der behov for en 
mekanisme, hvormed informationsudvekslinger mellem medlemsstaterne og de europæiske 
myndigheder tydeliggøres og tilrettelægges effektivt. ESMA gives desuden beføjelser, der 
giver den ret til at modtage relevante oplysninger, gribe ind både løbende og på ad hoc-basis 
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over for nationale myndigheder og fondsforvaltere, vedtage juridisk bindende tekniske 
standarder for at påvise og håndtere risici for de finansielle markeders integritet og stabilitet, 
herunder systemiske risici, der stammer fra umådeholden gearing.

Ændringsforslag 564
Peter Skinner

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra g a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) hvis AIF ansøger om tilladelse til at 
være FAIF, navne på medlemmer af 
ledelsen, eller bestyrelsesmedlemmerne,
for AIF og nærmere oplysninger om deres 
baggrund og erfaring med opgaver, som 
udføres af AIF

Or. en

Begrundelse

Hvis AIF skal have tilladelse til at være FAIF, forsyner denne de kompetente myndigheder 
med oplysninger for at sikre, at ledelsen eller bestyrelsesmedlemmerne er i stand til at opfylde 
forpligtelserne i direktivet.

Ændringsforslag 565
Wolf Klinz

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra g b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

gb) hvis en selvforvaltet AIF ansøger om 
tilladelse til at være FAIF, navne på 
bestyrelsesmedlemmerne i AIF og 
nærmere oplysninger om deres baggrund 
og erfaring med opgaver, som udføres af
AIF

Or. en
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Begrundelse

Nødvendig specifikation på grund af fondsstrukturen.

Ændringsforslag 566
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra g c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

gc) oplysninger om FAIF's resultater, når 
FAIF er en juridisk person, oplysninger 
om de opnåede resultatet for de retlige 
repræsentanter, ledere og centrale 
medarbejdere i FAIF

Or. en

Ændringsforslag 567
Peter Skinner

Forslag til direktiv
Artikel 5 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis AIF har tilladelse til at være FAIF, 
og aktier og andele i AIF handles på 
offentlige markeder, kræves det ikke, at 
AIF giver de oplysninger, der er fastsat i 
artikel 5, stk. 1, litra a), men bør 
fremkomme med nærmere oplysninger 
om de markeder, hvorpå der handles med 
dens aktier og andele, og hvor dens 
aktiebog er til rådighed ved kontrol.

Or. en

Begrundelse

For AIF'er, hvis aktier eller andele handles på offentlige markeder, er de påkrævede 
oplysninger i artikel 5, stk. 1, litra a), af begrænset værdi, og ville meget hurtigt blive 
forældede, da handel med aktier forgår konstant. Alternativet ville give mere brugbare 
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oplysninger til de kompetente myndigheder og sikre et effektivt tilsyn.

Ændringsforslag 568
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

FAIF skal have sit hovedkontor i den 
medlemsstat, hvor denne har sit 
vedtægtsmæssige hjemsted.

udgår

Or. en

Begrundelse

En koordineret procedure er indført for at beskytte investorerne i medlemsstaterne, hvor 
fondene markedsføres. Den endelige beslutning tages i hjemlandet, men 
værtsmedlemsstaterne høres og har til enhver tid adgang til relevante oplysninger.

Ændringsforslag 569
Derk Jan Eppink

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

FAIF skal have sit hovedkontor i den 
medlemsstat, hvor denne har sit 
vedtægtsmæssige hjemsted.

FAIF skal være retsgyldigt etableret i den 
medlemsstat, hvor denne har sit 
vedtægtsmæssige hjemsted.

Or. en

Begrundelse

FAIF'er og AIF'er uden for EU (1), som fysisk er tilstede i en EU-medlemsstat, og (2) som er 
registreret hos en tilsynsmyndighed i en EU-medlemsstat, bør behandles i henhold til 
direktivet på samme grundlag som FAIF'er og AIF'er i EU.
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Ændringsforslag 570
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De oplysninger, der gives til en kompetent 
myndighed i henhold til stk. 1 tillige med 
alle ændringer eller tilføjelser hertil 
meddeles straks af denne myndighed til de 
medlemsstater, hvor FAIF har til hensigt 
at markedsføre den AIF, som den 
forvalter, og indgives straks af denne 
myndighed til Det Europæiske 
Værdipapirtilsynsudvalg (CESR). CESR 
opretter og vedligeholder en særlig 
database til dette formål, som skal være 
tilgængelig for de kompetente 
myndigheder i alle medlemsstater.

Or. en

Begrundelse

En koordineret procedure er indført for at beskytte investorerne i medlemsstaterne, hvor 
fondene markedsføres. Den endelige beslutning tages i hjemlandet, men 
værtsmedlemsstaterne høres og har til enhver tid adgang til relevante oplysninger.

Ændringsforslag 571
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. De kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne, hvori FAIF har til
hensigt at markedsføre den AIF, som den 
forvalter, er inden for seks uger fra 
modtagelse af meddelelsen berettiget til:
a) fra den kompetente myndighed, hvor 
FAIF har indgivet sin ansøgning, at 
kræve yderligere oplysninger med hensyn 
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til den ansøgende FAIF, som sidstnævnte 
kompetente myndighed er berettiget til at 
kræve
b) at give oplysninger til den kompetente 
myndighed, som FAIF har indgivet sin 
ansøgning til

c) at anføre eventuelle indsigelser mod 
ansøgerens tilladelse og modtage et 
udførligt svar på sådanne indsigelser fra 
den kompetente myndighed, som FAIF
har indgivet sin ansøgning til.

Or. en

Begrundelse

En koordineret procedure er indført for at beskytte investorerne i medlemsstaterne, hvor 
fondene markedsføres. Den endelige beslutning tages i hjemlandet, men 
værtsmedlemsstaterne høres og har til enhver tid adgang til relevante oplysninger.

Ændringsforslag 572
Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Artikel 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5a
Centralt register

1. ESMA fører et centralt register for hver 
AIF samt hver FAIF indeholdende 
følgende data:
a) et entydigt identifikationsnummer

b) navne på hver AIF samt hver FAIF

c) den kompetente tilsynsmyndighed for 
FAIF
2. Registret indeholder for hver AIF:

a) den ansvarlige FAIF
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b) depositaren

c) evaluatoren

3. Registret gøres offentligt tilgængeligt 
via internettet i elektronisk form. Starten 
af den kommercielle drift af AIF er 
afhængig af og tilladt efter registrering.

Or. en

Begrundelse

En lang række tilsynsmyndigheder ville anse et centralt register på EU-plan for at være 
hensigtsmæssigt for investorer og nationale tilsynsmyndigheder ved identificering af AIF og 
FAIF. Det ville forbedre den grænseoverskridende gennemskuelighed og gøre det nemmere at 
finde den dokumentation, der er fremsendt med henblik på AIF-tilladelse, og at identificere
potentielle sammenhængende risici i forskellige AIF-porteføljer.

Ændringsforslag 573
Bernd Lange

Forslag til direktiv
Artikel 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5a
Centralt register

1. ESMA fører et centralt register for hver 
AIF samt hver FAIF indeholdende 
følgende data:
a) et entydigt identifikationsnummer

b) navne på hver AIF samt hver FAIF

c) den kompetente tilsynsmyndighed for 
FAIF
2. Registret indeholder for hver AIF:

a) den ansvarlige FAIF 

b) depositaren



AM\804981DA.doc 45/137 PE439.125v01-00

DA

c) evaluatoren 

3. Registret gøres offentligt tilgængeligt 
via internettet i elektronisk form. Starten 
af den kommercielle drift af AIF er 
afhængig af og tilladt efter registrering.

Or. en

Begrundelse

En lang række tilsynsmyndigheder ville anse et centralt register på EU-plan for at være 
hensigtsmæssigt for investorer og nationale tilsynsmyndigheder ved identificering af AIF og 
FAIF. Det ville forbedre den grænseoverskridende gennemskuelighed og gøre det nemmere at 
finde den dokumentation, der er fremsendt med henblik på AIF-tilladelse, og at identificere 
potentielle sammenhængende risici i forskellige AIF-porteføljer.

Ændringsforslag 574
Pascal Canfin

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De kompetente myndigheder i 
hjemlandet meddeler kun tilladelse, hvis 
de er overbeviste om, at FAIF vil være i 
stand til at opfylde betingelserne i dette 
direktiv.

1. De kompetente myndigheder meddeler 
kun tilladelse, hvis de er overbeviste om, at 
AIF og dens FAIF vil være i stand til at 
opfylde betingelserne i dette direktiv.

Or. en

Begrundelse

Tidligere ændringsforslag definerede de relevante kompetente myndigheder og tilladelsens 
anvendelsesområde.
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Ændringsforslag 575
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De kompetente myndigheder i 
hjemlandet meddeler kun tilladelse, hvis de 
er overbeviste om, at FAIF vil være i stand 
til at opfylde betingelserne i dette direktiv.

1. De kompetente myndigheder i 
hjemlandet meddeler kun tilladelse til at 
drive virksomhed som FAIF, hvis de er 
overbeviste om, at FAIF vil være i stand til 
at opfylde betingelserne i dette direktiv.
Fondsbestemmelser eller andre 
instrumenter, som er anført i artikel 5, 
stk. 1, litra d), er ikke underlagt tilladelse.

Or. en

Ændringsforslag 576
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De kompetente myndigheder i 
hjemlandet meddeler kun tilladelse, hvis de 
er overbeviste om, at FAIF vil være i stand 
til at opfylde betingelserne i dette direktiv.

1. De kompetente myndigheder i 
hjemlandet meddeler kun tilladelse, hvis de 
er overbeviste om, at FAIF vil være i stand 
til at opfylde betingelserne i dette direktiv, 
efter at have taget hensyn til eventuelle 
indsigelser, der er modtaget i henhold til 
artikel 5, stk. 2a.

Or. en
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Ændringsforslag 577
Pervenche Berès

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De kan rette henvendelse til ESMA i 
tilfælde af vanskeligheder.

Or. en

Begrundelse

Der bør rettes henvendelse til Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed i vanskelige 
sager for at sikre ensartede betingelser og en effektiv gennemførelse af nærværende direktiv.

Ændringsforslag 578
Pascal Canfin

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tilladelsen gælder i alle medlemsstater. Kun tilladelsen, der er meddelt af ESMA 
til AIF, som er hjemmehørende i 
Fællesskabet, gælder i alle medlemsstater.

Or. en

Begrundelse

Tidligere ændringsforslag definerede de relevante kompetente myndigheder og tilladelsens 
anvendelsesområde. 
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Ændringsforslag 579
Pascal Canfin

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De kompetente myndigheder i 
hjemlandet afslår at meddele tilladelse, 
hvis de hindres i effektiv varetagelse af 
deres tilsynsopgaver på grund af:

2. De kompetente myndigheder afslår at 
meddele tilladelse, hvis de hindres i 
effektiv varetagelse af deres tilsynsopgaver 
på grund af:

Or. en

Begrundelse

Tidligere ændringsforslag definerede de relevante kompetente myndigheder.

Ændringsforslag 580
Othmar Karas

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Tilladelsen omfatter eventuelle aftaler 
om uddelegering af opgaver, som FAIF 
har indgået og anført i ansøgningen.

udgår

Or. en

Begrundelse

Krav om tilladelse til uddelegering af opgaver ville være et uforholdsmæssigt krav for FAIF 
uden mærkbar fordel for direktivets målsætninger. For yderligere oplysninger se 
begrundelsen til ændringsforslagene til artikel 18.
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Ændringsforslag 581
Wolf Klinz

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Tilladelsen omfatter eventuelle aftaler 
om uddelegering af opgaver, som FAIF 
har indgået og anført i ansøgningen.

udgår

Or. en

Begrundelse

Tilpasning til fællesskabslovgivningen (MiFID og UCITS) med hensyn til uddelegering af 
opgaver.

Ændringsforslag 582
Pascal Canfin

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De kompetente myndigheder i hjemlandet
kan begrænse tilladelsens omfang, navnlig 
hvad angår den type AIF, som FAIF kan 
forvalte, samt delegeringsaftalerne.

De kompetente myndigheder kan begrænse 
tilladelsens omfang, navnlig hvad angår 
delegeringsaftalerne.

Or. en

Begrundelse

Tilladelsen gjaldt for AIF.
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Ændringsforslag 583
Othmar Karas

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 3 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Opmærksomheden henledes især på 
AIF's risikoklassificering, som FAIF har 
tilladelse til forvalte.

Or. en

Begrundelse

Der er forskellige potentielle risici forbundet med fonde, som afhænger af 
investeringsstrategien. En markedsneutral fond skal evalueres anderledes end f.eks. en fond 
med værdipapirer med lang løbetid, som sætter gang i spekulationsbølger, da det er en model 
med én retning.

Ændringsforslag 584
Wolf Klinz

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Inden to måneder efter indgivelsen af en 
fyldestgørende ansøgning underretter de 
kompetente myndigheder ansøgeren om, 
hvorvidt tilladelse er givet eller ej.

4. Inden to måneder efter indgivelsen af en 
fyldestgørende ansøgning underretter de 
kompetente myndigheder skriftligt 
ansøgeren om, hvorvidt tilladelse er givet 
eller ej.

Or. en
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Ændringsforslag 585
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis tilladelse afvises, eller begrænsninger 
indføres, skal dette begrundes.

Hvis tilladelse afvises, eller begrænsninger 
indføres, skal dette begrundes. Hvis de 
kompetente myndigheder ikke underretter 
ansøgeren, anses dette manglende svar 
for at være en afvisning uden begrundelse 
af den ønskede tilladelse.

Or. en

Ændringsforslag 586
Pascal Canfin

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Så snart tilladelsen foreligger, kan FAIF 
begynde at levere forvaltningsydelser i 
hjemlandet.

5. Så snart tilladelsen foreligger, kan FAIF 
begynde at modtage midler fra 
investorerne.

Or. en

Ændringsforslag 587
Pascal Canfin

Forslag til direktiv
Artikel 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 6a
Særlige betingelser for at give tilladelse til 

AIF, der har hjemsted i tredjelande
1. Hvis FAIF i den AIF, der ansøger om 
tilladelse, er etableret i Fællesskabet, er 
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FAIF ansvarlig for, at AIF med hjemsted 
i tredjelande opfylder kravene i dette 
direktiv på samme måde, som hvis AIF 
havde hjemsted i Fællesskabet.
2. Hvis AIF og dens FAIF begge er 
etableret i et tredjeland, kan tilladelsen 
kun meddeles, hvis AIF og FAIF opfylder 
følgende krav i direktivet:
a) kapitel III, undtagen artikel 12 og 13, 
hvis AIF ikke driver virksomhed på EU's 
finansielle markeder
b) kapitel IV

c) kapitel V, undtagen hvis AIF ikke 
driver virksomhed på EU's finansielle 
markeder og ikke køber ikkebørsnoterede 
selskaber i EU.
Opfyldelsen af kravene i dette direktiv 
skal godkendes i en due diligence-proces, 
der udføres af en eller flere personer, som
ifølge loven har bemyndigelse til at 
revidere regnskaber i overensstemmelse 
med direktiv 2006/43/EF. Der meddeles
tilladelse af de kompetente myndigheder 
på grundlag af denne beretning, som skal 
gentages på årsbasis.
3. Tilladelse kræver, at AIF er etableret i 
et land eller en jurisdiktion, der udveksler 
alle informationer i skattespørgsmål med 
medlemsstaten i overensstemmelse med 
internationalt indgåede standarder, der er 
omfattet af artikel 26 i OECD's 
modeloverenskomst om indkomst og 
formue.
4. Tilladelse kræver, at AIF er etableret i 
et land, der sikrer en effektiv udveksling 
af informationer om 
forsigtighedsspørgsmål med ESMA.
5. Når AIF har hjemsted i et tredjeland, 
kan de kompetente myndigheder forlænge 
den periode, der henvises til i artikel 6, 
stk. 4, når det er nødvendigt for at 
kontrollere, hvorvidt direktivets 
bestemmelser overholdes.
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6. Når AIF har hjemsted i et tredjeland, 
kan de kompetente myndigheder i den 
medlemsstat, hvor AIF ansøgte om 
tilladelse, pålægge yderligere krav, når det 
skønnes nødvendigt, for at beskytte 
investorerne.

7. Kommissionen vedtager også 
delegerede retsakter i henhold til artikel 
49a, 49b og 49c til præcisering af 
indholdet af den ønskede due diligence-
proces og indholdet af en effektiv 
informationsudveksling med hensyn til 
forsigtighedsspørgsmål.

Or. en

Begrundelse

AIF i tredjelande kan få adgang til det europæiske marked, så snart de opfylder direktivets 
krav med hensyn til beskyttelse af investorerne.

Ændringsforslag 588
Wolf Klinz, Carl Haglund

Forslag til direktiv
Artikel 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 6a
Procedure og betingelser for registrering 

af ikkesystemisk relevante FAIF
1. En ikkesystemisk relevant FAIF giver 
de kompetente myndigheder i sit hjemland
ved registreringen de oplysninger, der er 
præciseret i artikel 5 -a)-a), c) og g), 
tillige med følgende oplysninger:
a) et aktivitetsprogram, herunder 
oplysninger om, hvorledes FAIF har til 
hensigt at opfylde sine forpligtelser i 
henhold til kapitel IV
b) FAIF's organisationsstruktur



PE439.125v01-00 54/137 AM\804981DA.doc

DA

2. De kompetente myndigheder bekræfter 
registreringen, så snart de fyldestgørende 
oplysninger, der henvises til i stk. 1, er 
fremsendt.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 589
Othmar Karas

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

FAIF underretter de kompetente 
myndigheder i hjemlandet forud for 
gennemførelsen af enhver ændring i 
oplysningerne i den oprindelige 
ansøgning, som kan få væsentlig 
betydning for de forudsætninger, under 
hvilke tilladelsen er blevet givet, navnlig 
ændringer i de forvaltede AIF's 
investeringsstrategi og -politik, i disses 
fondsbestemmelser eller vedtægter og 
angivelse af eventuelle yderligere AIF, 
som FAIF ønsker at forvalte.

FAIF underretter de kompetente 
myndigheder i hjemlandet forud for 
gennemførelsen af væsentlige ændringer i 
de forudsætninger, under hvilke den 
oprindelige tilladelse er blevet givet, 
navnlig væsentlige ændringer i FAIF's 
aktivitetsprogram, i de forvaltede AIF's 
investeringsstrategi og -politik.

Or. en

Begrundelse

Professionelle investorers efterspørgsel efter investeringer er ofte afhængig af ændringer med 
kort varsel. Det skal være muligt for FAIF at justere tilsvarende uden forsinkelse. Hvis 
sådanne ændringer var underlagt kontrol af den kompetente myndighed inden for en periode 
på en måned, ville de deraf følgende forsinkelser forringe FAIF's konkurrencevilkår. 
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Ændringsforslag 590
Pascal Canfin

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

FAIF underretter de kompetente 
myndigheder i hjemlandet forud for 
gennemførelsen af enhver ændring i 
oplysningerne i den oprindelige ansøgning, 
som kan få væsentlig betydning for de 
forudsætninger, under hvilke tilladelsen er 
blevet givet, navnlig ændringer i de 
forvaltede AIF's investeringsstrategi og -
politik, i disses fondsbestemmelser eller 
vedtægter og angivelse af eventuelle 
yderligere AIF, som FAIF ønsker at 
forvalte.

FAIF underretter de kompetente 
myndigheder forud for gennemførelsen af 
enhver ændring i oplysningerne i den 
oprindelige ansøgning, som kan få 
væsentlig betydning for de forudsætninger, 
under hvilke tilladelsen er blevet givet til 
en AIF, navnlig ændringer i de forvaltede 
AIF's investeringsstrategi og -politik, i 
disses fondsbestemmelser eller vedtægter.

Or. en

Begrundelse

Tilladelsen gjaldt for AIF.

Ændringsforslag 591
Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I tilfælde af internt forvaltede AIF, hvis 
aktier er optaget til handel på et reguleret 
marked, skal oplysninger om ændringer 
vedrørende FAIF-aktionærer med en 
kvalificeret deltagelse kun meddeles de 
kompetente myndigheder, når disse 
aktionærer er, eller anmoder om at være 
repræsenteret i AIF's bestyrelse eller på 
anden måde udøver eller forsøger at 
udøve kontrol eller indflydelse på 
bestyrelsen eller ledelsen i AIF.



PE439.125v01-00 56/137 AM\804981DA.doc

DA

Or. en

Begrundelse

For at undgå unødige forhindringer i handelen med og investeringen af AIF-aktier synes det 
ønskeligt at begrænse behovet for forudgående meddelelse til tilsynsmyndighederne om de 
sager, hvor ændringerne i den kvalificerede deltagelse har eller kan få indflydelse på 
bestyrelsens sammensætning, ændre kontrollen af AIF (f.eks. som under en overtagelse) eller 
resultere i en anden ikkekontrollerende indflydelse på bestyrelsen eller ledelsen i AIF (f.eks. 
som i tilfældet med en "aktivist"-hedgefond eller aktionær, der påvirker ledelsen af AIF for at 
øve indflydelse på dens strategi eller beslutninger).

Ændringsforslag 592
Othmar Karas

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Inden for en måned efter modtagelsen af 
underretningen herom godkender, 
begrænser eller afviser de kompetente 
myndigheder disse ændringer.

Hvis de kompetente myndigheder 
beslutter sig for at indføre restriktioner 
eller afvise disse ændringer, informeres 
FAIF herom inden for en måned efter 
modtagelsen af underretningen. Hvis de 
kompetente myndigheder ikke modsætter 
sig ændringerne inden for 
vurderingsperioden, kan de gennemføres. 

Or. en

Begrundelse

Professionelle investorers efterspørgsel efter investeringer er ofte afhængig af ændringer med 
kort varsel. Det skal være muligt for FAIF at justere tilsvarende uden forsinkelse. Hvis 
sådanne ændringer var underlagt kontrol af den kompetente myndighed inden for en periode 
på en måned, ville de deraf følgende forsinkelser forringe FAIF's konkurrencevilkår.
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Ændringsforslag 593
Othmar Karas

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse, hvis 
ændringerne udelukkende udgør 
ændringer i investeringsstrategierne og 
politikkerne for AIF, der forvaltes af 
FAIF, som kun er markedsført til 
professionelle investorer. FAIF 
informerer de kompetente myndigheder 
om sådanne ændringer på behørig vis.

Or. en

Begrundelse

Professionelle investorers efterspørgsel efter investeringer er ofte afhængig af ændringer med 
kort varsel. Det skal være muligt for FAIF at justere tilsvarende uden forsinkelse. Hvis 
sådanne ændringer var underlagt kontrol af den kompetente myndighed inden for en periode 
på en måned, ville de deraf følgende forsinkelser forringe FAIF's konkurrencevilkår.

Ændringsforslag 594
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I tilfælde af internt forvaltede AIF, hvis 
aktier er optaget til handel på et reguleret 
marked, skal oplysninger om ændringer 
vedrørende FAIF-aktionærer med en 
kvalificeret deltagelse kun meddeles de 
kompetente myndigheder før 
gennemførelsen, når disse aktionærer er, 
eller anmoder om at være repræsenteret i 
AIF's bestyrelse eller på anden måde 
udøver eller forsøger at udøve kontrol 
eller indflydelse på bestyrelsen eller 
ledelsen i AIF.
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Or. en

Begrundelse

I AIF, der er børsnoteret og handlet på regulerede markeder, kan almindelig markedshandel 
medføre lejlighedsvise eller hyppige ændringer i beholdningerne på over 10 % af 
kapitalrettighederne eller stemmeretten i AIF.

For at undgå unødige forhindringer i handelen med og investeringen af AIF-aktier synes det 
ønskeligt at begrænse behovet for forudgående meddelelse til tilsynsmyndighederne om de 
sager, hvor ændringerne i den kvalificerede deltagelse har eller kan få indflydelse på 
bestyrelsens sammensætning, ændre kontrollen af AIF eller resultere i en anden 
ikkekontrollerende indflydelse på bestyrelsen eller ledelsen i AIF.

Ændringsforslag 595
Jean-Pierre Audy

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen vedtager delegerede 
retsakter i henhold til artikel 49a, 49b og 
49c til yderligere præcisering af 
kriterierne for vurdering af væsentlige 
ændringer af de vilkår, hvorpå tilladelsen 
blev givet.

Or. en

Ændringsforslag 596
Pascal Canfin

Forslag til direktiv
Artikel 8 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den kompetente myndighed kan trække en 
FAIF's tilladelse tilbage, hvis denne:

Den kompetente myndighed kan trække en 
AIF's tilladelse tilbage, hvis denne AIF:

Or. en
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Begrundelse

Tilladelsen gjaldt for AIF.

Ændringsforslag 597
Pervenche Berès

Forslag til direktiv
Artikel 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 8a
De kompetente myndigheder informerer 
ESMA kvartalsvis og i konsolideret form 
om tilladelser, der er eller ikke er meddelt, 
og om anvendelsen af artikel 6, 7 og 8 i 
nærværende direktiv.

Or. en

Begrundelse

Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed skal have alle relevante oplysninger af 
statistiske og tilsynsmæssige grunde for at sikre ensartede spilleregler og en effektiv 
gennemførelse af dette direktiv.

Ændringsforslag 598
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
Kapitel 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kapitel 2a
Forpligtelser for FAIF, som forvalter 

porteføljer, der består af AIF, som ikke er 
gearede, og hvis aktiver under forvaltning 

ligger under 1 mia. EUR.
Artikel 8a

Anvendelsesområde
Denne paragraf finder anvendelse på de 
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FAIF, som forvalter AIF-porteføljer, hvis 
samlede aktiver under forvaltning ikke 
overskrider en tærskelværdi på 1 mia. 
EUR, når AIF-porteføljen består af AIF, 
som ikke er gearet, og der ikke kan gøres 
nogen indløsningsrettigheder gældende i 
en periode på 5 år efter tidspunktet for 
oprettelsen af hver AIF.

Artikel 8b
Krav om tilladelse

1 Medlemsstater sikrer, at ingen FAIF, 
der er omhandlet af dette direktiv, leverer 
forvaltningsydelser til nogen AIF eller 
markedsfører aktier eller andele heraf 
uden forudgående tilladelse.
Virksomheder, som hverken er meddelt 
tilladelse i overensstemmelse med 
nærværende direktiv, eller, i tilfælde af 
FAIF, der ikke er omhandlet af 
nærværende direktiv, i overensstemmelse 
med medlemsstatens nationale lovgivning, 
har ikke tilladelse til at levere 
forvaltningsydelser til AIF inden for 
Fællesskabet.
Virksomheder, der ikke har tilladelse i 
henhold til:
a) kapitel II eller kapitel VII i 
nærværende direktiv
b) direktiv 2004/39/EF eller

c) direktiv 2006/48/EF

har ikke tilladelse til at markedsføre 
andele eller aktier til investorer inden for 
Fællesskabet, forudsat at enhver person 
kan markedsføre aktier eller andele i en 
AIF til investorer i en medlemsstat i 
overensstemmelse med den nationale 
lovgivning i denne medlemsstat. 
2. FAIF kan få tilladelse til at levere
forvaltningsydelser enten til alle eller 
viser typer AIF.
En FAIF kan meddeles tilladelse i 
henhold til dette direktiv og få tilladelse 
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som et forvaltningsselskab eller 
investeringsselskab i henhold til direktiv 
2009/65/EF.

Artikel 8c
Procedure for tildeling af tilladelse

En FAIF, der ansøger om tilladelse, giver 
de kompetente myndigheder i den 
medlemsstat, hvor den har hjemsted, 
følgende oplysninger:
a) oplysninger om FAIF's aktionærers
eller medlemmers identitet, både direkte 
og indirekte, fysiske eller juridiske 
personer, som besidder kvalificerede 
andele, samt om beløbsstørrelsen af disse 
andele;
b) et aktivitetsprogram, herunder 
oplysninger om, hvorledes FAIF agter at 
opfylde sine forpligtelser i henhold til de 
gældende bestemmelser i kapitel III, IV, 
V, VI og VII
c) information om typerne af AIF, som 
den har til hensigt at forvalte
d) i givet fald oplysninger om aftaler om 
uddelegering af kritiske eller vigtige 
forvaltningsydelsesfunktioner til 
tredjeparter som omhandlet i artikel 18 og 
i givet fald artikel 35 
e) oplysning om aftalerne om AIF's 
værdipapirbeholdning under diskretionær 
forvaltning.
FAIF skal have sit hovedsæde i samme 
medlemsstat, som er det vedtægtsmæssige 
hjemsted.

Artikel 8d
Betingelser for tildeling af tilladelse

1. De kompetente myndigheder i 
hjemlandet tildeler kun tilladelse, hvis de 
har forsikret sig om, at FAIF vil være i 
stand til at opfylde betingelserne i 
nærværende direktiv.
Tilladelsen gælder for alle medlemsstater.
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2. De kompetente myndigheder i 
hjemlandet afviser at give tilladelse, hvis 
de hæmmes i varetagelsen af deres 
tilsynsopgaver af en af følgende årsager:
a) love, forordninger eller administrative 
bestemmelser i et tredjeland, der gælder 
for en eller flere fysiske eller juridiske
personer, som FAIF har snævre 
forbindelser med som defineret i artikel 4, 
stk. 31. i direktiv 2004/39/EF
b) problemer i forbindelse med 
håndhævelsen af disse love, forordninger
og administrative bestemmelser.
3. De kompetente myndigheder i 
hjemlandet kan begrænse tilladelsens 
anvendelsesområde, navnlig med hensyn 
til den type af AIF, som FAIF har 
tilladelse til at forvalte.
4. De kompetente myndigheder 
informerer ansøgeren senest to måneder 
efter indgivelsen af en fyldestgørende 
ansøgning, hvorvidt der kan meddeles 
tilladelse.
Hvis tilladelse afvises, eller hvis der 
pålægges begrænsninger, skal dette 
begrundes.
5. FAIF kan begynde at levere 
forvaltningsydelser i hjemlandet, så snart 
tilladelsen er meddelt.

Artikel 8e
Supplerende meddelelser og ændringer i 

tilladelsens omfang
FAIF underretter senest 30 dage efter 
gennemførelse de kompetente 
myndigheder i hjemlandet om alle 
ændringer med hensyn til oplysninger, 
der er givet i deres første ansøgning, som 
væsentligt kan påvirke de betingelser, 
hvorunder tilladelsen blev givet, især 
væsentlige ændringer i 
investeringsstrategien og politikken i alle 
AIF, der forvaltes af denne, af AIF's 
bestemmelser eller vedtægter eller 
dannelsen og identiteten af eventuelle 
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yderligere AIF, som FAIF har til hensigt 
at forvalte.
Hvis en foreslået ændring ville være i 
modstrid med en begrænsning af en 
FAIF's tilladelsesområde fra de 
kompetente myndigheders side i 
hjemlandet, underretter FAIF disse 
kompetente myndigheder herom inden 
gennemførelse, og de kompetente 
myndigheder enten godkender eller 
pålægger begrænsninger eller forkaster 
disse ændringer inden en måned efter 
modtagelse af denne underretning.

Artikel 8f
Inddragelse af tilladelsen

De kompetente myndigheder kan 
inddrage tilladelsen af en FAIF, hvis 
denne FAIF:
1) har opnået tilladelse ved brug af 
urigtige erklæringer eller på anden 
ulovlig vis
2) ikke længere opfylder de betingelser, 
hvorunder tilladelsen blev givet
3) har gjort sig skyldig i alvorlig eller 
systematisk overtrædelse af de 
bestemmelser, som indarbejder dette 
direktiv
Inden denne tilladelse inddrages, 
overvejer de kompetente myndigheder 
investorernes interesser i AIF og søger at 
træffe eller fremme passende 
foranstaltninger til efterfølgende 
forvaltning af AIF i overensstemmelse 
med dens betingelser.

Artikel 8g
Generelle principper

1. Medlemsstaterne sikrer kun, at FAIF 
kan yde deres forvaltningsydelser til AIF, 
der er hjemmehørende eller er etableret 
inden for Fællesskabet, hvis de løbende 
opfylder bestemmelserne i dette direktiv.
FAIF:
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a) handler ærligt, med passende 
dygtighed, omhu og hurtighed under 
udøvelsen af sin virksomhed
b) handler i den AIF's interesse, som den 
forvalter, og i AIF's investorers interesser 
(som samlet enhed i overensstemmelse 
med AIF's stiftelsesdokumenter)
c) overholder love og forordninger med 
hensyn til markedets integritet, og
d) sikrer, at alle AIF-investorer behandles 
retfærdigt.
Ingen investor må få 
præferencebehandling, medmindre alle 
investorer gøres bekendt hermed.
2. Kommissionen vedtager delegerede 
retsakter i henhold til artikel 49a, 49b og 
49c til præcisering af kriterier, som skal 
anvendes af de kompetente myndigheder, 
således at de kan vurdere, hvorvidt FAIF 
opfylder deres forpligtelser i henhold til 
stk. 1, som er passende og rimelige under 
hensyntagen til forskellig størrelse, 
ressourcer, kompleksitet, beskaffenhed, 
investeringer, investeringsstrategier og 
teknikker, strukturer og investorer i 
forskellige typer FAIF.

Artikel 8h
Interessekonflikter

1. Medlemsstaterne stiller krav om, at 
FAIF træffer alle rimelige forholdsregler 
for at kunne påvise interessekonflikter 
mellem FAIF, herunder deres ledelse, 
ansatte eller personer, som direkte eller 
indirekte er forbundet med FAIF ved et 
kontrolforhold, og investorerne i AIF, der 
forvaltes af FAIF, eller mellem 
investorerne indbyrdes, som opstår ved 
forvaltningen af en eller flere AIF.
FAIF skal til stadighed have og anvende 
effektive organisatoriske og 
administrative ordninger med henblik på 
at træffe sådanne rimelige 



AM\804981DA.doc 65/137 PE439.125v01-00

DA

foranstaltninger, som måtte være 
nødvendige for at hindre 
interessekonflikter, der kan skade AIF og 
deres investorer.
FAIF adskiller på passende og rimelig vis 
under hensyntagen til arten, omfanget og 
kompleksitetsgraden af deres forretninger 
inden for sit eget operative miljø, opgaver 
og ansvarsområder, der kan betragtes som 
uforenelige. FAIS vurderer, hvorvidt 
betingelserne for driften kan involvere 
eventuelle andre væsentlige 
interessekonflikter, og underretter AIF-
investorerne herom.
2. Hvis de organisatoriske ordninger til 
løsning af interessekonflikter, der er 
indført af FAIF, ikke er tilstrækkelige til 
med rimelig sikkerhed at kunne sikre 
forebyggelse af risikoen for, at 
investorernes interesser skades, oplyser 
FAIF investorerne om 
interessekonflikternes generelle karakter 
eller kilder til potentielle konflikter, inden 
de påtager sig opgaver for deres regning, 
og udvikler passende politikker og 
procedurer. 

Artikel 8i
Startkapital og egenkapital i øvrigt

FAIF har egenkapitaler på mindst 50.000 
EUR.
Uanset beløbsstørrelserne i første afsnit 
må egenkapitalen i FAIF, som ikke er en 
FAIF, der kun forvalter AIF, som: 
a) ikke er gearet, og

b) ikke har indløsningsrettigheder 
gældende i en periode på fem år efter 
tidspunktet for oprettelsen af en AIF
aldrig være mindre end det beløb, som er 
anført i artikel 21 i direktiv 2006/49/EF.
De krævede samlede egenkapitaler må 
imidlertid ikke overstige 1.000.000 EUR.
Under henvisning til andet afsnit anses 
følgende porteføljer for at være FAIF's 
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porteføljer:
a) alle AIF-porteføljer, der forvaltes af 
FAIF, herunder AIF, for hvilke FAIF 
har uddelegeret en eller flere funktioner i 
overensstemmelse med artikel 18, men 
eksklusive de porteføljer, som forvaltes 
under uddelegering.

Artikel 8j
Årsberetning

1. For hver forvaltet AIF udarbejder 
FAIF en årsberetning for hvert 
regnskabsår. Årsberetningen stilles til 
rådighed for investorer og kompetente 
myndigheder senest fire måneder efter 
udgangen af regnskabsåret eller i tilfælde, 
hvor der kræves oplysninger fra 
tredjeparter (f.eks. revision af eventuelle 
underliggende investeringer af AIF) 
senest seks måneder efter udgangen af 
regnskabsåret.
2. Årsberetningen skal som minimum 
indeholde følgende oplysninger:
a) en balance eller en oversigt over aktiver 
og passiver
b) en opgørelse over indtægter og udgifter 
for regnskabsåret
c) en beretning om aktiviteterne i det 
forløbne år.
3. De regnskabsmæssige oplysninger i 
årsberetningen udarbejdes i 
overensstemmelse med 
regnskabsstandarderne eller de 
principper, der kræves i henhold til 
gældende AIF-bestemmelser eller 
vedtægter eller stiftelsesdokumenter og 
revideres af en eller flere personer, der 
ved lov er autoriseret til at revidere 
regnskaber i overensstemmelse med 
direktiv 2006/43/EF.
Revisionsberetningen, inklusive 
eventuelle forbehold, gengives ubeskåret i 
årsberetningen.
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4. Kommissionen vedtager også 
delegerede retsakter i henhold til artikel 
49a, 49b og 49c til præcisering af form og 
indhold af årsberetningen. Disse retsakter 
skal være passende og forholdsmæssige 
samt være tilpasset den type FAIF, de 
finder anvendelse på, og den AIF, som 
beretningen vedrører, idet der tages højde 
for de forskellige FAIF-typers størrelse, 
ressourcer, kompleksitet, art, 
investeringer, investeringsstrategier og -
teknikker, strukturer og investorer og de 
AIF, de forvalter.  

Artikel 8k
Oplysninger til investorerne

1. FAIF sikrer, at AIF-investorer, i det 
omfang de kan anvendes på den 
pågældende AIF, modtager følgende 
oplysninger og ændringer heraf, før de 
investerer i AIF:
en beskrivelse af AIF's 
investeringsstrategi og -målsætninger, 
alle de aktiver, AIF kan investere i, og af 
de fremgangsmåder, den kan anvende, 
samt af alle dermed forbundne risici, alle 
gældende investeringsbegrænsninger, de 
omstændigheder, hvorunder AIF kan 
anvende gearing, de tilladte former for og 
kilder til gearing samt dermed forbundne 
risici og af alle begrænsninger i 
forbindelse med anvendelse af gearing
b) en beskrivelse af de procedurer, 
hvorefter AIF kan ændre sin 
investeringsstrategi eller 
investeringspolitik eller begge
c) en beskrivelse af de retlige virkninger 
af indgåelse af en kontrakt om 
investeringer, herunder oplysninger om 
kompetence, lovvalg, og om der findes 
retlige instrumenter om anerkendelse og 
fuldbyrdelse af retsafgørelser på det 
område, hvor fonden er hjemmehørende
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d) identiteten, om nødvendigt, af AIF's 
nuværende eller foreslåede depositar, 
evaluator, revisor og alle andre 
nuværende og foreslåede kritiske og 
vigtige leverandører af tjenesteydelser og 
en beskrivelse af deres forpligtelser og 
investorernes rettigheder i tilfælde af 
misligholdelse af forpligtelserne
e) en beskrivelse af enhver kritisk eller 
vigtig uddelegeret forvaltningsfunktion og 
identiteten af den tredjemand, til hvem 
funktionen er blevet uddelegeret
f) en beskrivelse af AIF's 
værdiansættelsesprocedure og i givet fald 
af prissætningsmodeller til 
værdiansættelse af aktiver
herunder de metoder, der anvendes til 
aktiver, der er vanskelige at værdiansætte
g) hvis AIF har gældende 
indløsningsrettigheder, sikrer en 
beskrivelse af AIF's 
likviditetsrisikostyring, herunder 
indløsningsrettigheder både under 
normale og ekstraordinære 
omstændigheder, gældende 
indløsningsaftaler med investorer og af, 
hvordan FAIF sikrer investorerne en 
rimelig behandling
h) en beskrivelse af alle gebyrer, 
omkostninger og udgifter, som direkte 
eller indirekte afholdes af investorerne
i) hver gang en investor opnår 
fortrinsbehandling eller retten til at få 
fortrinsbehandling, en beskrivelse af 
denne fortrinsbehandling, og hvorvidt der 
er en forbindelse mellem FAIF og denne 
investor
j) den seneste årsberetning, hvis der 
forefindes en sådan beretning i 
forbindelse med AIF
k) en bekræftelse af, at FAIF enten er 
underlagt kapitalkravene i henhold til 
artikel 14 eller bibeholder
erhvervsansvarsforsikring på et passende 
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niveau, og
l) Hvis FAIF ligger under tærskelværdien 
i artikel 2, stk. 2, litra a), eller på anden 
måde underkastet alle bestemmelserne i 
dette direktiv, en opgørelse herover.
2. For hver forvaltet AIF, hvor 
indløsningsrettigheder er gældende, 
oplyser FAIF regelmæssigt investorerne 
om følgende:
a) den procentuelle andel af AIF's 
aktiver, som fordi de er illikvide, er 
omfattet af særlige foranstaltninger
b) alle nye foranstaltninger til styring af 
AIF's likviditet
c) AIF's nuværende risikoprofil og de 
risikostyringssystemer, som FAIF 
anvender til at styre disse risici.
3. Kommissionen vedtager delegerede 
retsakter i henhold til artikel 49a, 49b og 
49c til præcisering af FAIF's 
oplysningsforpligtelser og hyppigheden af 
de oplysninger, der refereres til i stk. 2. 
Disse retsakter afpasses efter den type 
FAIF, de gælder for, idet de tager rimelig 
højde for bl.a. forskellig størrelse, 
ressourcer, kompleksitet, beskaffenhed, 
investeringer, investeringsstrategier og -
teknikker, strukturer og investorer i 
forskellige typer FAIF.

Artikel 8l
Oplysningsforpligtelser over for de 

kompetente myndigheder
1. FAIF aflægger regelmæssigt rapport til 
de kompetente myndigheder i dennes 
hjemland om de vigtigste markeder og 
instrumenter, som er genstand for de 
handeler, der foretages på vegne af de 
forvaltede AIF.
FAIF leverer sammenfattende 
oplysninger om de vigtigste instrumenter, 
denne handler med, de markeder, denne 
er medlem af eller handler på, og om de 
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vigtigste risikoeksponeringer ved handel 
og deraf følgende største koncentrationer 
af forvaltede AIF.
2. For hver forvaltet AIF, hvor 
indløsningsrettigheder er gældende, 
oplyser FAIF regelmæssigt de kompetente 
myndigheder i dens hjemland om 
følgende:
a) den procentuelle andel af AIF's 
aktiver, som fordi de er illikvide, er 
omfattet af særlige foranstaltninger
b) alle nye foranstaltninger til styring af 
AIF's likviditet
c) AIF's nuværende risikoprofil og de 
risikostyringsværktøjer, som FAIF 
anvender til at styre disse risici.
d) de vigtigste kategorier af aktiver, som 
AIF investerer i
e) i givet fald omfanget af short selling i 
rapporteringsperioden.
3. For hver af de forvaltede AIF 
fremsender FAIF følgende materiale til 
de kompetente myndigheder i hjemlandet:
a) senest fire eller seks måneder efter 
udløbet af referenceperioden en 
årsberetning for hver forvaltet AIF for 
hvert regnskabsår
b) ved udgangen af hvert kvartal en 
detaljeret liste over alle AIF, som FAIF 
forvalter.
4. Kommissionen vedtager delegerede 
retsakter i henhold til artikel 49a, 49b og 
49c til præcisering af de 
oplysningsforpligtelser, som er omhandlet 
af stk. 1, 2 og 3, samt hyppigheden heraf.
Disse retsakter skal være passende og 
rimelige samt være tilpasset den type 
FAIF og AIF, de gælder for, idet der bl.a. 
tages højde for de forskellige FAIF-typers 
størrelse, ressourcer, kompleksitet, art, 
investeringer, investeringsstrategier og -
teknikker, strukturer og investorer.  
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Artikel 8m
Markedsføring af aktier eller andele i AIF 

i hjemlandet
1. En FAIF, som har fået meddelt 
tilladelse, kan markedsføre aktier eller 
andele i AIF til professionelle investorer i 
FAIF's hjemland.
2. FAIF indgiver en anmeldelse til de 
kompetente myndigheder i hjemlandet 
senest 30 dage efter den endelige 
afslutning af tegningsperioden for aktier 
eller andele i en AIF, (eller i tilfælde af en 
AIF, som er åben for tegning gennem 
hele levetiden snarere end at have en 
enkelt introduktionsperiode, senest 30 
dage efter accept af de første tegninger) i 
forbindelse med alle AIF, som den
markedsfører.
Anmeldelsen omfatter følgende:

a) beskrivelse af AIF og oplysninger om, 
hvor AIF er hjemmehørende
b) AIF's bestemmelser eller vedtægter 
eller stiftelsesdokument
c) en beskrivelse af eller oplysninger om 
AIF, der er tilgængelige for investorer
d) nærmere oplysninger om de 
foranstaltninger, der er truffet for at 
sikre, at AIF kun blev markedsført til 
professionelle investorer, eller, hvis den 
pågældende medlemsstat tillader AIF at 
blive markedsført til detailinvestorer, at 
eventuelle gældende restriktioner i 
forbindelse med markedsføring til 
detailinvestorer blev fulgt, også i tilfælde 
af at FAIF er afhængig af, at uafhængige 
enheder leverer marketingsydelser i 
forbindelse med den pågældende AIF.
3. Med forbehold af 
gennemførelsesbestemmelserne i andet 
afsnit og forudsat, at disse bestemmelser 
ikke hindrer markedsføring til 
professionelle investorer, kan de 
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kompetente myndigheder indføre 
restriktioner eller betingelser i forbindelse 
med markedsføring af AIF i henhold til 
denne artikel, jf. dog 
gennemførelsesbestemmelserne i tredje 
afsnit.
Kommissionen vedtager delegerede 
retsakter i henhold til artikel 49a, 49b og 
49 c til yderligere præcisering af, hvilke 
former for restriktioner eller betingelser, 
der kan indføres i forbindelse med 
markedsføring af AIF i henhold til andet 
afsnit i dette stykke. Disse retsakter 
tillader ikke restriktioner eller betingelser, 
der hindrer markedsføring til 
professionelle investorer.

Artikel 8n
Medlemsstaternes mulighed for at give
tilladelse til markedsføring af AIF til 

detailinvestorer
Medlemsstater kan tillade, at AIF 
markedsføres til detailinvestorer på deres 
område.
Medlemsstaterne kan med henblik herpå 
stille krav til FAIF eller AIF, som kan 
variere fra kravene i henhold til dette 
direktiv.
En medlemsstat, som tillader 
markedsføring til detailinvestorer, tillader 
alle FAIF, der er meddelt tilladelse i 
henhold til dette direktiv, at markedsføre 
til detailinvestorer på samme basis og 
underkastet de samme krav som nationale 
FAIF, uanset hvor den forvaltede AIF er 
hjemmehørende.
Medlemsstater, som tillader, at AIF 
markedsføres til detailinvestorer på deres 
område, giver senest et år efter datoen i 
artikel 54, stk. 1, Kommissionen 
meddelelse om:
a) hvilken type AIF, FAIF kan 
markedsføre til detailinvestorer på deres 
område
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b) yderligere krav, som medlemsstaten 
stiller i forbindelse med markedsføring af 
AIF til detailinvestorer på deres område
Medlemsstaterne giver også 
Kommissionen meddelelse om eventuelle 
senere ændringer i forbindelse med første 
afsnit.

Artikel 8o
Betingelser for markedsføring i andre 

medlemsstater
1. en FAIF, der har fået meddelt 
tilladelse, kan markedsføre aktier og 
andele i AIF til professionelle investorer i 
en anden medlemsstat. Hvis en FAIF, der 
har fået meddelt tilladelse, markedsfører 
andele eller aktier i en AIF, som den 
forvalter i en anden medlemsstat, til 
professionelle investorer, fremsender 
FAIF følgende materiale til de 
kompetente myndigheder i hjemlandet 
senest 30 dage efter modtagelse af midler 
fra investorer i andre medlemsstater, som 
har tegnet sig for aktier eller andele i 
AIF:
a) en anmeldelse med præcisering af den 
AIF, den markedsfører, og oplysninger 
om, hvor AIF er hjemmehørende
b) AIF-bestemmelser eller vedtægter eller 
stiftelsesdokument
c) en beskrivelse af eller oplysninger om 
AIF, der er tilgængelige for investorer
d) en angivelse af den medlemsstat, hvor 
FAIF markedsførte andele eller aktier i 
en AIF, som FAIF forvalter, til 
professionelle investorer
e) oplysninger om de foranstaltninger, der 
er truffet for at markedsføre AIF, og, hvis 
det er relevant, for at forhindre, at andele 
eller aktier i den pågældende AIF 
markedsføres til detailinvestorer.
2. Senest ti arbejdsdage efter at have 
modtaget hele materialet, fremsender de 
kompetente myndigheder i hjemlandet 



PE439.125v01-00 74/137 AM\804981DA.doc

DA

hele det i stk. 1 omhandlede materiale til 
de kompetente myndigheder i den 
medlemsstat, hvor AIF blev markedsført. 
De vedlægger en erklæring om, at den 
berørte FAIF har fået meddelt tilladelse.
3. Efter at have fremsendt materialet 
underretter de kompetente myndigheder i 
hjemlandet øjeblikkeligt FAIF herom. 
4. Værtslandene stiller ikke yderligere 
krav til den pågældende FAIF på de 
områder, der er omfattet af dette direktiv, 
men anliggender, der henvises til i punkt 
e) i stk. 1 i forbindelse med markedsføring 
af AIF til detailinvestorer, er underkastet 
love og tilsyn i værtsmedlemsstaten.
5. Medlemsstaterne sikrer, at anmeldelsen 
og den i stk. 1 omtalte attestering affattes 
på et sprog, der er almindeligt inden for 
international finansiering.
Medlemsstaterne sikrer, at deres 
kompetente myndigheder accepterer 
elektronisk fremsendelse og arkivering af 
det i stk. 2 omhandlede materiale.
6. Hvis der sker ændringer i de 
oplysninger, der er afgivet i henhold til 
stk. 2, underretter FAIF mindst 30 dage, 
inden de foretages, skriftligt de 
kompetente myndigheder i hjemlandet 
herom.
De kompetente myndigheder i hjemlandet 
underretter øjeblikkeligt de kompetente 
myndigheder i værtslandet om sådanne 
ændringer.

7. Kommissionen vedtager delegerede 
retsakter i henhold til artikel 49a, 49b og 
49c til præcisering af følgende:

a) formen og indholdet af en 
standardmodel til anmeldelsen

(b) formen og indholdet af en 
standardmodel til erklæringen.
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Or. en

Begrundelse

FAIF, som forvalter porteføljer, der består af AIF, som ikke er gearede, og hvis aktiver under 
forvaltning ligger under 1 mia. EUR, skal ikke være underlagt alle forpligtelserne i dette 
direktiv. Enhver lovgivning, der pålægges disse FAIF, bør være nøje tilpasset de begrænsede 
risici, som de udgør.

Ændringsforslag 599
Pascal Canfin

Forslag til direktiv
Kapitel III - titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Vilkår for drift af FAIF Vilkår for drift af AIF og deres FAIF

Or. en

Begrundelse

Vilkårene for driften vedrører både AIF og FAIF.

Ændringsforslag 600
Wolf Klinz

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at FAIF kun kan 
levere forvaltningsydelser inden for 
Fællesskabet, hvis den til enhver tid 
overholder bestemmelserne i dette direktiv.

1. Medlemsstaterne sikrer, at FAIF kun kan 
levere grænseoverskridende 
forvaltningsydelser inden for Fællesskabet, 
hvis den til enhver tid overholder 
bestemmelserne i dette direktiv.

Or. en
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Ændringsforslag 601
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at FAIF kun kan 
levere forvaltningsydelser inden for 
Fællesskabet, hvis den til enhver tid 
overholder bestemmelserne i dette direktiv.

1. Medlemsstaterne sikrer, at FAIF kun kan 
levere grænseoverskridende 
forvaltningsydelser inden for Fællesskabet, 
hvis den til enhver tid overholder 
bestemmelserne i dette direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 602
Hans-Peter Martin

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) fastlægger principperne for 
aflønningspraksisser, som modarbejder 
ønsket om en kortsigtet gevinst og 
beskytter FAIF's og investorernes 
interesser på lang sigt

Or. de

Ændringsforslag 603
Markus Ferber

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne kan kræve, at FAIF 
én gang om året fremlægger deres 
almindelige interne aflønningspolitik.
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Or. en

Begrundelse

Aflønning bør forblive en privat sag mellem AIF, FAIF, deres investorer og den kompetente 
myndighed.

Ændringsforslag 604
Sharon Bowles

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen vedtager
gennemførelsesbestemmelser, som 
indeholder de kriterier, som de kompetente 
myndigheder skal anvende til at vurdere, 
om FAIF opfylder deres forpligtelser i stk. 
1.

2. Kommissionen kan ved delegerede 
retsakter i henhold til artikel 49, 49a, og 
49b vedtage gennemførelsesbestemmelser, 
som indeholder de kriterier, som de 
kompetente myndigheder skal anvende til 
at vurdere, om FAIF opfylder deres 
forpligtelser i stk. 1.

Disse foranstaltninger, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 49, stk. 3.

Or. en

Begrundelse

Dette er den korrekte formulering i henhold til de nye "komitologi"-procedurer, hvis denne 
artikel bibeholdes.

Ændringsforslag 605
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Forslag til direktiv
Artikel 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9a
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Aflønning
1. Medlemsstaterne anmoder FAIF om, at 
have aflønningspolitikker og -praksisser, 
som er i overensstemmelse med og 
fremmer en forsvarlig og effektiv 
risikoforvaltning og ikke tilskynder til at 
tage umådeholdne risici, eller som er 
uforenelige med risikoprofilerne, 
fondsbestemmelserne eller vedtægterne 
for den forvaltede AIF.
Politikkerne og praksisserne er 
fyldestgørende og svarer til art, omfang og 
kompleksitet af FAIF's aktiviteter og til de 
forvaltede AIF. De principper, der er 
fremsat i bilag I, skal under alle 
omstændigheder overholdes.

2. Kommissionen vedtager delegerede 
retsakter i henhold til artikel 49a, 49b og 
49c til præcisering af de principper, der er 
beskrevet i bilag I. CESR sikrer, at der 
findes retningslinjer om fornuftige 
aflønningspolitikker, som er i 
overensstemmelse med principperne i 
bilag I. I retningslinjerne tages der også 
hensyn til principperne om fornuftige 
aflønningspolitikker i henhold til 
Kommissionens henstilling af 30. april 
2009 om aflønningspolitik i 
finanssektoren og tager hensyn til 
størrelsen af FAIF og størrelsen af den 
forvaltede AIF, deres interne organisation 
og arten, anvendelsesområdet og 
kompleksiteten af deres aktiviteter. CEBS 
arbejder tæt sammen med CESR for at 
sikre, at der findes retningslinjer om 
aflønningspolitik.

Or. en

Begrundelse

Foranstaltninger om aflønning bør være gældende i hele finanssektoren for at undgå 
umådeholden risikotagning. Disse foranstaltninger skal være obligatoriske og ikke kun 
vejledende. De skal i særdeleshed afspejle et af nøglekomponenterne i denne aflønning, dvs. 
forrentningen. Hovedprincipperne bør fastsættes i direktivet, men mere specifikke 
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bestemmelser bør overlades til niveau 2 og 3. Hvad retningslinjerne angår, kan principperne 
gøres specifikke med hensyn til størrelse og type af FAIF og AIF.

Ændringsforslag 606
Syed Kamall

Forslag til direktiv
Artikel 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9a
Aflønning

1. Medlemsstaterne anmoder FAIF om at 
have aflønningspolitikker og -praksisser, 
som er i overensstemmelse med og 
fremmer en forsvarlig og effektiv 
risikoforvaltning og ikke tilskynder til at 
tage umådeholdne risici, eller som er 
uforenelige med risikoprofilerne, 
fondsbestemmelserne eller vedtægterne 
for den forvaltede AIF.

2. Aflønningspolitikkerne og 
-praksisserne skal svare til art, omfang og 
kompleksitet af FAIF's aktiviteter og til de 
forvaltede AIF.

Or. en

Ændringsforslag 607
Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Artikel 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9a
Aflønningspolitik

1. FAIF's aflønningspolitik udformes, 
således at den ikke tilskynder til 



PE439.125v01-00 80/137 AM\804981DA.doc

DA

risikotagning, der ikke står i et rimeligt 
forhold til den forvaltede AIF's profil.
2. Når aflønningspolitikkerne fastsættes 
og anvendes på de personalekategorier, 
hvis professionelle aktiviteter har en stor 
indflydelse på deres risikoprofil, 
overholder FAIF de principper, der er 
fastsat i bilag I til direktiv 2010/.../EØF 
[som ændrer direktiv 2006/48/EF og 
2006/49/EF med hensyn til kapitalkrav, 
der gælder for handelsbeholdningen og 
for gensecuritisation] og tilsynet med 
aflønningspolitikkerne. 

3. Derudover skal aflønningspolitikken 
affattes, således at risiko-, overholdelses-
og evalueringsfunktionens uafhængighed 
opretholdes.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget vedrører de betænkeligheder, der har været i forbindelse med, at 
kompensationsstrukturen kan anspore til umådeholden risikotagning. Samtidig anerkender 
formuleringen ikke AIF's særlige art. Der indføres ikke sanktioner mod risikotagning som 
sådan, men mod risikotagning, der står i misforhold til risikoprofilen for AIF.

Ændringsforslag 608
Bernd Lange

Forslag til direktiv
Artikel 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9a
Aflønningspolitik

1. FAIF's aflønningspolitik udformes, 
således at den ikke tilskynder til 
risikotagning, der ikke står i et rimeligt 
forhold til den forvaltede AIF's profil.
2. Når aflønningspolitikkerne fastsættes 
og anvendes på de personalekategorier, 



AM\804981DA.doc 81/137 PE439.125v01-00

DA

hvis professionelle aktiviteter har en stor 
indflydelse på deres risikoprofil, 
overholder FAIF de principper, der er 
fastsat i bilag I til direktiv 2010/.../EØF 
[som ændrer direktiv 2006/48/EF og 
2006/49/EF med hensyn til kapitalkrav, 
der gælder for handelsbeholdningen og 
for gensecuritisation] og tilsynet med 
aflønningspolitikkerne.

3. Derudover skal aflønningspolitikken 
affattes, således at risiko-, overholdelses-
og evalueringsfunktionens uafhængighed 
opretholdes.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag vedrører de betænkeligheder, der har været i forbindelse med, at 
kompensationsstrukturen kan anspore til umådeholden risikotagning. Samtidig anerkender 
formuleringen ikke AIF's særlige art. Der indføres ikke sanktioner mod risikotagning som 
sådan, men mod risikotagning, der står i misforhold til risikoprofilen for AIF.

Ændringsforslag 609
Pascal Canfin

Forslag til direktiv
Artikel 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9a
Aflønningspolitik

1. De kompetente myndigheder anmoder 
AIF og FAIF om at have 
aflønningspolitikker og -praksisser, som 
er i overensstemmelse med en sund og
effektiv risikoforvaltning og ikke 
tilskynder til at tage umådeholdne risici, 
eller som er uforenelige med 
risikoprofilerne, fondsbestemmelserne 
eller vedtægterne for den forvaltede AIF.
Der tages hensyn til de tekniske kriterier, 
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som er fastsat i bilag I.

2. De kompetente myndigheder sikrer, at 
AIF og FAIF overholder de krav, der er 
fastsat i bilag 1.

Or. en

Begrundelse

Der er behov for fornuftige aflønningspolitikker for at undgå umådeholdne strategier for 
risikotagning.

Ændringsforslag 610
Arlene McCarthy

Forslag til direktiv
Artikel 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9a
Aflønningspolitikker for FAIF

Medlemsstaterne anmoder FAIF om at 
fastsætte og gennemføre fornuftige 
aflønningspolitikker og -praksisser, som 
er i overensstemmelse med effektiv 
risikostyring, og som sikrer, at 
incitamenter bliver bragt på linje med 
FAIF's, AIF's og investorernes 
langfristede interesser.

Or. en

Begrundelse

EU's bestemmelser om fornuftige aflønningspraksisser for kreditinstitutioner og 
investeringsfirmaer bliver gennemført ved ændring af direktiv 2006/48/EF. For at sikre 
konsistens i EU's politik om aflønning i den finansielle sektor bør denne bindende vejledning 
for FAIF's aflønningspolitikker 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. Medlemsstaternes kompetente myndigheder skal 
have de nødvendige beføjelser til at føre tilsyn med og sikre, at denne lovgivning overholdes.
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Ændringsforslag 611
Diogo Feio

Forslag til direktiv
Artikel 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9a
Aflønningspolitik

FAIF fastsætter og gennemfører 
fornuftige aflønningspolitikker og -
praksisser, som er i overensstemmelse 
med effektiv risikostyring og langfristet 
værdiskabelse.

Or. en

Ændringsforslag 612
Syed Kamall

Forslag til direktiv
Artikel 9 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9b
Meddelelse

FAIF oplyser medlemsstaternes 
kompetente myndigheder om, hvad der 
kendetegner dens aflønningspolitikker og 
-praksisser.

Or. en
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Ændringsforslag 613
Diogo Feio

Forslag til direktiv
Artikel 9 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9b
Meddelelse

FAIF oplyser medlemsstaternes 
kompetente myndigheder om, hvad der 
kendetegner dens aflønningspolitikker og 
-praksisser.

Or. en

Ændringsforslag 614
Arlene McCarthy

Forslag til direktiv
Artikel 9 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9b
Meddelelse

FAIF oplyser medlemsstaternes 
kompetente myndigheder om, hvad der 
kendetegner dens aflønningspolitikker og 
-praksisser.

Or. en

Begrundelse

EU's bestemmelser om fornuftige aflønningspraksisser for kreditinstitutioner og 
investeringsfirmaer bliver gennemført ved ændring af direktiv 2006/48/EF. For at sikre 
konsistens i EU's politik om aflønning i den finansielle sektor bør denne bindende vejledning 
for FAIF's aflønningspolitikker 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. Medlemsstaternes kompetente myndigheder skal 
have de nødvendige beføjelser til at føre tilsyn med og sikre, at denne lovgivning overholdes.
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Ændringsforslag 615
Syed Kamall

Forslag til direktiv
Artikel 9 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9c
Kompetente myndigheder

Medlemsstaternes kompetente 
myndigheder kan reagere og træffe 
korrigerende foranstaltninger for at tage 
hånd om risici, der kan føre til, at en 
FAIF ikke gennemfører sunde 
aflønningspolitikker og -praksisser. 

Or. en

Ændringsforslag 616
Diogo Feio

Forslag til direktiv
Artikel 9 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9c
De kompetente myndigheder

Medlemsstaternes kompetente 
myndigheder kan reagere og træffe 
korrigerende foranstaltninger for at tage 
hånd om risici, der kan føre til, at en 
FAIF ikke gennemfører sunde 
aflønningspolitikker og -praksisser.

Or. en
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Ændringsforslag 617
Arlene McCarthy

Forslag til direktiv
Artikel 9 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9d
Aflønningspolitikker for FAIF

Medlemsstaterne sikrer, for så vidt angår 
første stykke, at deres respektive 
kompetente myndigheder har 
sanktionsbeføjelser, økonomiske og 
ikkeøkonomiske, eller kan tage 
forholdsregler. Disse sanktioner eller 
forholdsregler skal være effektive, stå i et 
rimeligt forhold til overtrædelsen og have 
afskrækkende virkning.

Or. en

Begrundelse

EU's bestemmelser om fornuftige aflønningspraksisser for kreditinstitutioner og 
investeringsfirmaer bliver gennemført ved ændring af direktiv 2006/48/EF. For at sikre 
konsistens i EU's politik om aflønning i den finansielle sektor bør denne bindende vejledning 
for FAIF's aflønningspolitikker 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. Medlemsstaternes kompetente myndigheder skal 
have de nødvendige beføjelser til at føre tilsyn med og sikre, at denne lovgivning overholdes.

Ændringsforslag 618
Arlene McCarthy

Forslag til direktiv
Artikel 9 e (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9e
Aflønningspolitikker for FAIF

For at sikre en konsekvent anvendelse i 
Fællesskabet fastsætter Kommissionen 
senest ved dette direktivs ikrafttræden i 
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form af delegerede retsakter i henhold til 
artikel 49a, 49b og 49c en bindende 
vejledning om sunde aflønningspolitikker 
for FAIF. Denne vejledning bør sikre 
overensstemmelse med de relevante 
bestemmelser om aflønning i bilag V til 
direktiv 2006/48/EF.

Or. en

Begrundelse

EU's bestemmelser om fornuftige aflønningspraksisser for kreditinstitutioner og 
investeringsfirmaer bliver gennemført ved ændring af direktiv 2006/48/EF. For at sikre 
konsistens i EU's politik om aflønning i den finansielle sektor bør denne bindende vejledning 
for FAIF's aflønningspolitikker 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. Medlemsstaternes kompetente myndigheder skal 
have de nødvendige beføjelser til at føre tilsyn med og sikre, at denne lovgivning overholdes.

Ændringsforslag 619
Sharon Bowles

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen vedtager
gennemførelsesbestemmelser med henblik 
på:

3. Kommissionen kan ved delegerede 
retsakter i henhold til artikel 49, 49a, og 
49b vedtage gennemførelsesbestemmelser:

Or. en

Begrundelse

Dette er den korrekte formulering i henhold til de nye "komitologi"-procedurer, hvis denne 
artikel bibeholdes.
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Ændringsforslag 620
Sharon Bowles

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse foranstaltninger, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 49, stk. 3.

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette er den korrekte formulering i henhold til de nye "komitologi"-procedurer, hvis denne 
artikel bibeholdes.

Ændringsforslag 621
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne artikel finder ikke 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, og de ikke er oprettet 
med det primære formål at skabe udbytte 
til deres investorer ved selskabstømning 
inden for en fastsat tidsramme.

Or. en

Begrundelse

Industrielle holdingselskaber har ikke potentielle interessekonflikter i stil med dem, der 
henvises til i artikel 10. I henhold til national selskabsret er bestyrelsen i disse selskaber 
underlagt en tillidsforpligtelse over for deres aktionærer. 
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Ændringsforslag 622
Corien Wortmann-Kool

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. FAIF sikrer, at risikostyring og 
porteføljepleje er adskilte funktioner, og at 
de underkastes to særskilte 
kontrolforanstaltninger.

1. FAIF sikrer, at risikostyring og 
porteføljepleje er adskilte funktioner, i det 
omfang det er passende og 
forholdsmæssigt under hensyntagen til 
FAIF's og den forvaltede AIF's art, 
størrelse og kompleksitet.

Or. en

Ændringsforslag 623
Carl Haglund

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. FAIF sikrer, at risikostyring og 
porteføljepleje er adskilte funktioner, og at 
de underkastes to særskilte 
kontrolforanstaltninger.

1. FAIF sikrer, at risikostyring og 
porteføljepleje er adskilte funktioner, i det 
omfang det er passende og 
forholdsmæssigt under hensyntagen til 
FAIF's og den forvaltede AIF's art, 
størrelse og kompleksitet.

Or. en

Begrundelse

Krav om, at alle FAIF opretholder helt adskilte funktioner, er ikke nødvendige, det er 
vigtigere at sikre proportionaliteten i de krævede foranstaltninger.
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Ændringsforslag 624
Syed Kamall

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. FAIF sikrer, at risikostyring og 
porteføljepleje er adskilte funktioner, og at 
de underkastes to særskilte 
kontrolforanstaltninger.

1. FAIF sikrer, at risikostyring og 
porteføljepleje er adskilte funktioner, i det 
omfang det er passende og 
forholdsmæssigt under hensyntagen til 
FAIF's og den forvaltede AIF's art, 
størrelse og kompleksitet.

Or. en

Begrundelse

Det anses for at være overdrevent besværligt og misvisende at kræve, at alle FAIF 
opretholder helt adskilte funktioner, således som det anerkendes af det svenske formandskabs 
kompromisforslag og implicit ved ændringsforslag 16 i Gauzè-betænkningen.

Ændringsforslag 625
Syed Kamall

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis det ikke anses for at være 
hensigtsmæssigt eller forholdsmæssigt for 
en FAIF at etablere og opretholde en 
risikostyringsfunktion, som er adskilt fra 
porteføljeforvaltningen, skal FAIF ikke 
desto mindre være i stand til at påvise, at 
risikostyringsprocessen lever op til 
kravene i denne artikel og hele tiden er 
gældende.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag har betydning for Syed Kamalls ændringsforslag til artikel 3, punkt pa.
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Ændringsforslag 626
Carl Haglund

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis det ikke anses for at være 
hensigtsmæssigt eller forholdsmæssigt for 
en FAIF at etablere og opretholde en 
risikostyringsfunktion, som er adskilt fra 
porteføljeforvaltningen, skal FAIF ikke 
desto mindre være i stand til at påvise, at 
risikostyringsprocessen lever op til 
kravene i denne artikel.

Or. en

Begrundelse

Krav om, at alle FAIF opretholder helt adskilte funktioner, er ikke nødvendig, det er vigtigere 
at sikre proportionaliteten i de krævede foranstaltninger. Dette ændringsforslag følger Carl 
Haglunds argumentation i artikel 11, stk. 1.

Ændringsforslag 627
Wolf Klinz

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. FAIF implementerer 
risikostyringssystemer for på passende 
måde at kunne måle og overvåge alle risici, 
som er forbundet med hver AIF's 
investeringsstrategi, og som alle AIF er 
eller kan blive eksponeret for.

2. FAIF implementerer 
risikostyringssystemer for på passende 
måde at kunne måle, overvåge og forvalte 
alle risici, som er relevante for hver AIF's 
investeringsstrategi, og som alle AIF er 
eller kan blive eksponeret for.
Risikostyringen skal være relevant i 
forhold til AIF's art, størrelse og 
kompleksitet.

Or. en



PE439.125v01-00 92/137 AM\804981DA.doc

DA

Begrundelse

Der bør ved fastsættelse af en passende risikostyringsprocedure tages hensyn til den 
tilgrundliggende størrelse og investeringsstrategi.

Ændringsforslag 628
Jean-Paul Gauzès

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Hvis FAIF anvender en primær 
værdipapirhandler, skal dette fremgå af 
en kontrakt. Især muligheden for 
overførsel og genanvendelse af AIF-
aktiver skal præciseres og være i 
overensstemmelse med AIF-
bestemmelserne. Depositaren informeres 
om denne kontrakt. Kontrakten mellem 
FAIF og depositaren tager højde for 
denne oplysningspligt. Inden de investerer 
i AIF, oplyses investorerne om denne 
klausul og holdes løbende orienteret om 
den primære værdipapirhandlers identitet.
Investorer skal især oplyses om eventuel 
overdragelse af ansvar til den primære 
værdipapirhandler, herunder i tilfælde af 
tab af finansielle instrumenter. I dette 
tilfælde er restitutionsforsinkelsen i 
overensstemmelse med vilkårene i 
kontakten mellem FAIF og den primære 
værdipapirhandler.

FAIF handler med passende dygtighed, 
omhu og hurtighed, når de udvælger 
primære værdipapirhandlere, som de har 
indgået en kontrakt med.

Or. en
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Ændringsforslag 629
Wolf Klinz, Carl Haglund

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis en FAIF praktiserer short selling 
ved investeringer på vegne af en eller flere 
AIF, skal medlemsstaterne sikre, at FAIF 
anvender procedurer, som giver adgang 
til værdipapirerne eller andre finansielle 
instrumenter på det tidspunkt, hvor FAIF 
skal levere dem, og at FAIF anvender en 
risikostyringsprocedure, som på passende 
måde gør det muligt at styre de risici, der 
er forbundet med levering af short solgte 
værdipapirer eller andre finansielle 
instrumenter.

udgår

Or. en

Begrundelse

Der anmodes om tværgående foranstaltninger i denne henseende.

Ændringsforslag 630
Syed Kamall

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis en FAIF praktiserer short selling 
ved investeringer på vegne af en eller flere 
AIF, skal medlemsstaterne sikre, at FAIF 
anvender procedurer, som giver adgang 
til værdipapirerne eller andre finansielle 
instrumenter på det tidspunkt, hvor FAIF 
skal levere dem, og at FAIF anvender en 
risikostyringsprocedure, som på passende 
måde gør det muligt at styre de risici, der 
er forbundet med levering af short solgte 
værdipapirer eller andre finansielle 

udgår
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instrumenter.

Or. en

Begrundelse

Vi mener, at short selling er for vigtigt et emne til at blive behandlet på ad hoc-manér, og det 
er ikke enestående for alternative forvaltere af investeringsfonde. Derfor bør det medtages i 
den kommende revision af markedsmisbrugsdirektivet.

Ændringsforslag 631
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis en FAIF praktiserer short selling 
ved investeringer på vegne af en eller flere 
AIF, skal medlemsstaterne sikre, at FAIF 
anvender procedurer, som giver adgang 
til værdipapirerne eller andre finansielle 
instrumenter på det tidspunkt, hvor FAIF 
skal levere dem, og at FAIF anvender en 
risikostyringsprocedure, som på passende 
måde gør det muligt at styre de risici, der 
er forbundet med levering af short solgte 
værdipapirer eller andre finansielle 
instrumenter.

udgår

Or. en

Begrundelse

Regulering af short selling ikke kun for AIF, men også for andre markedsdeltagere, som ikke 
er omhandlet af FAIF-direktivet, med hensyn til horisontale foranstaltninger, der omfatter 
alle markedsdeltagere, bør ikke omfattes af et særligt direktiv, som f.eks. FAIF-direktivet. I 
denne henseende arbejder både CESR og IOSCO på mulige rammer. Desuden skaber 
Kommissionen en uacceptabel grad af retsusikkerhed, da den undgik at tilvejebringe en 
definition af short selling. Artikel 11, stk. 4, bør udgå og ikke ændres som foreslået af 
ordføreren i ændringsforslagene 53, 54 og 55.
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Ændringsforslag 632
Sharon Bowles

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis en FAIF praktiserer short selling 
ved investeringer på vegne af en eller flere 
AIF, skal medlemsstaterne sikre, at FAIF 
anvender procedurer, som giver adgang 
til værdipapirerne eller andre finansielle 
instrumenter på det tidspunkt, hvor FAIF 
skal levere dem, og at FAIF anvender en 
risikostyringsprocedure, som på passende 
måde gør det muligt at styre de risici, der 
er forbundet med levering af short solgte 
værdipapirer eller andre finansielle 
instrumenter.

udgår

Or. en

Begrundelse

Andre markedsdeltagere end FAIF praktiserer short selling, og der skal derfor vedtages en 
fremgangsmåde for at sikre ensartede betingelser og at undgå tilsynsarbitrage.

Ændringsforslag 633
Burkhard Balz

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis en FAIF praktiserer short selling 
ved investeringer på vegne af en eller flere 
AIF, skal medlemsstaterne sikre, at FAIF 
anvender procedurer, som giver adgang 
til værdipapirerne eller andre finansielle 
instrumenter på det tidspunkt, hvor FAIF 
skal levere dem, og at FAIF anvender en 
risikostyringsprocedure, som på passende 
måde gør det muligt at styre de risici, der 
er forbundet med levering af short solgte 
værdipapirer eller andre finansielle 

4. Hvis en FAIF praktiserer short selling 
ved investeringer på vegne af en eller flere 
AIF, skal den sikre overholdelse af
bestemmelserne vedrørende short selling i 
direktiv 2003/6/EF (markedsmisbrug).
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instrumenter.

Or. en

Begrundelse

Der er ikke behov for at indføre en særskilt løsning for FAIF'er. Problemet bør, om 
nødvendigt, behandles under den kommende reform af markedsmisbrugsdirektivet.

Ændringsforslag 634
Bernd Lange

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis en FAIF praktiserer short selling 
ved investeringer på vegne af en eller flere 
AIF, skal medlemsstaterne sikre, at FAIF 
anvender procedurer, som giver adgang 
til værdipapirerne eller andre finansielle 
instrumenter på det tidspunkt, hvor FAIF 
skal levere dem, og at FAIF anvender en 
risikostyringsprocedure, som på passende 
måde gør det muligt at styre de risici, der 
er forbundet med levering af short solgte 
værdipapirer eller andre finansielle 
instrumenter.

4. Hvis en FAIF praktiserer short selling 
ved investeringer på vegne af en eller flere 
AIF, skal FAIF være i besiddelse af 
værdipapirerne eller andre finansielle 
instrumenter ved starten af short selling-
transaktionen. Medlemsstaterne sikrer, at 
FAIF anvender en risikostyringsprocedure, 
som på passende måde gør det muligt at 
styre de risici, der er forbundet med 
levering af short solgte værdipapirer eller 
andre finansielle instrumenter.

Or. en

Begrundelse

Den såkaldte udækkede short selling kan underminere den finansielle stabilitet meget.
Midlertidige foranstaltninger, som er vedtaget af tilsynsmyndighederne i EU's medlemsstater,
og lovgivning i USA har indført forbud mod den såkaldte udækkede short selling på de 
finansielle markeder. EU bør indføre et permanent forbud for at forbedre den finansielle 
stabilitet.
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Ændringsforslag 635
Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis en FAIF praktiserer short selling 
ved investeringer på vegne af en eller flere 
AIF, skal medlemsstaterne sikre, at FAIF 
anvender procedurer, som giver adgang 
til værdipapirerne eller andre finansielle 
instrumenter på det tidspunkt, hvor FAIF 
skal levere dem, og at FAIF anvender en 
risikostyringsprocedure, som på passende 
måde gør det muligt at styre de risici, der 
er forbundet med levering af short solgte 
værdipapirer eller andre finansielle 
instrumenter.

4. Hvis en FAIF praktiserer short selling 
ved investeringer på vegne af en eller flere 
AIF, skal FAIF være i besiddelse af 
værdipapirerne eller andre finansielle 
instrumenter ved starten af short selling-
transaktionen. Medlemsstaterne sikrer, at 
FAIF anvender en risikostyringsprocedure, 
som på passende måde gør det muligt at 
styre de risici, der er forbundet med 
levering af short solgte værdipapirer eller 
andre finansielle instrumenter.

Or. en

Begrundelse

Den såkaldte udækkede short selling kan underminere den finansielle stabilitet meget.
Midlertidige foranstaltninger, som er vedtaget af tilsynsmyndighederne i EU's medlemsstater,
og lovgivning i USA har indført forbud mod den såkaldte udækkede short selling på de 
finansielle markeder. EU bør indføre et permanent forbud for at forbedre den finansielle 
stabilitet.

Ændringsforslag 636
Pascal Canfin

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis en FAIF praktiserer short selling
ved investeringer på vegne af en eller flere 
AIF, skal medlemsstaterne sikre, at FAIF 
anvender procedurer, som giver adgang 
til værdipapirerne eller andre finansielle 
instrumenter på det tidspunkt, hvor FAIF 
skal levere dem, og at FAIF anvender en 
risikostyringsprocedure, som på passende 

4. Ved starten af en short selling-
transaktion skal AIF, som praktiserer 
short selling, være i besiddelse af
værdipapirerne eller andre finansielle 
instrumenter. Medlemsstaterne sikrer, at 
FAIF anvender en risikostyringsprocedure, 
som på passende måde gør det muligt at 
styre de risici, der er forbundet med 
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måde gør det muligt at styre de risici, der 
er forbundet med levering af short solgte 
værdipapirer eller andre finansielle 
instrumenter.

levering af short solgte værdipapirer eller 
andre finansielle instrumenter.

Or. en

Begrundelse

Udækket short selling er markedsmisbrug og bør forbydes.

Ændringsforslag 637
Robert Goebbels

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis en FAIF praktiserer short selling 
ved investeringer på vegne af en eller flere 
AIF, skal medlemsstaterne sikre, at FAIF 
anvender procedurer, som giver adgang 
til værdipapirerne eller andre finansielle 
instrumenter på det tidspunkt, hvor FAIF 
skal levere dem, og at FAIF anvender en 
risikostyringsprocedure, som på passende 
måde gør det muligt at styre de risici, der 
er forbundet med levering af short solgte 
værdipapirer eller andre finansielle 
instrumenter.

4. Udækket short selling af kapitalandele, 
herunder værdipapirer, som kan 
omveksles til kapitalandele, er forbudt.
For at være i stand til at levere disse 
værdipapirer på afviklingsdatoen for 
transaktionen sikrer sælgeren adgang til 
værdipapirer, som kan lånes (og kontrol 
med disse værdipapirer), før shortsalget. 

FAIF, der praktiserer short selling, giver 
oplysninger om væsentlige korte 
positioner til medlemsstaternes 
kompetente myndigheder. I ekstreme 
markedssituationer kan medlemsstatens 
kompetente myndighed anmode FAIF om 
at indberette alle korte positioner og lånte 
værdipapirer.
Den relevante medlemsstatsmyndighed 
skal udveksle oplysninger i forbindelse
med short selling med ESMA.

Or. en
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Begrundelse

Udækket short selling fører til, at handeler bevidst mislykkes, således at de involverede kan 
manipulere prisen på værdipapirer og nyde godt af en arbitragefordel eller undgå 
låneomkostningerne i forbindelse med almindelig short selling. Udækket short selling 
forbydes, da det er en vildledende oplysning fra sælgerens side om hans ejerskab af aktier. 

Ændringsforslag 638
Wolf Klinz, Carl Haglund

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen vedtager 
gennemførelsesbestemmelser til yderligere 
præcisering af følgende:

udgår

a) de risikostyringsregler, som FAIF skal 
anvende som en funktion af de risici, 
FAIF påtager sig på vegne af den 
forvaltede AIF
b) 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.
Disse foranstaltninger, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 49, stk. 3.

Or. en

Begrundelse

Gennemførelse af foranstaltninger er overflødig. Der anmodes om en horisontal 
foranstaltning i denne henseende.
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Ændringsforslag 639
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen vedtager 
gennemførelsesbestemmelser til yderligere 
præcisering af følgende:

udgår

a) de risikostyringsregler, som FAIF skal 
anvende som en funktion af de risici, 
FAIF påtager sig på vegne af den 
forvaltede AIF
b) 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.
Disse foranstaltninger, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 49, stk. 3.

Or. en

Begrundelse

Regulering af short selling ikke kun for AIF, men også for andre markedsdeltagere, som ikke 
er omhandlet af FAIF-direktivet, med hensyn til horisontale foranstaltninger, der omfatter 
alle markedsdeltagere, bør ikke omfattes af et særligt direktiv, som f.eks. FAIF-direktivet. I 
denne henseende arbejder både CESR og IOSCO på mulige rammer. Desuden skaber 
Kommissionen en uacceptabel grad af retsusikkerhed, da den undgik at tilvejebringe en 
definition af short selling. Artikel 11, stk. 4, bør udgå og ikke ændres som foreslået af 
ordføreren i ændringsforslagene 53, 54 og 55.
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Ændringsforslag 640
Sharon Bowles

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen vedtager
gennemførelsesbestemmelser til yderligere 
præcisering af følgende:

5. Kommissionen kan ved delegerede 
retsakter i henhold til artikel 49, 49a, og 
49b vedtage gennemførelsesbestemmelser 
til yderligere præcisering af 
risikostyringsregler, som FAIF skal 
anvende som en funktion af de risici, FAIF 
påtager sig på vegne af den forvaltede AIF.

a) de risikostyringsregler, som FAIF skal 
anvende som en funktion af de risici, FAIF 
påtager sig på vegne af den forvaltede AIF

b) 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.
Disse foranstaltninger, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 49, stk. 3.

Or. en

Begrundelse

Dette er den korrekte formulering i henhold til de nye "komitologi"-procedurer, hvis denne 
artikel bibeholdes.
Da andre markedsdeltagere end FAIF praktiserer short selling, skal der ske et horisontalt 
tiltag for at sikre lige konkurrencevilkår og undgå tilsynsarbitrage.
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Ændringsforslag 641
Syed Kamall

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 5 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) 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.

udgår

Or. en

Begrundelse

Der skal foretages konsekvensændringer, når artikel 17 er endeligt udarbejdet.

Ændringsforslag 642
Derk Jan Eppink

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 5 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) Udækket short selling er ikke tilladt.

Or. en

Begrundelse

Short selling-transaktioner kan betragtes som markedskorrigerende værktøjer, mens udækket 
short selling kunne opfattes som ren spekulation.
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Ændringsforslag 643
Syed Kamall

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. FAIF er ikke forpligtet til at overholde 
bestemmelserne i denne artikel med 
hensyn til feeder-AIF.

Or. en

Ændringsforslag 644
Pascal Canfin

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For hver forvaltet AIF anvender FAIF
et passende likviditetsstyringssystem og 
indfører procedurer til sikring af, at 
likviditetsprofilen for AIF's investeringer 
stemmer overens med de underliggende 
forpligtelser.

1. AIF skal have et passende 
likviditetsstyringssystem og sikre, at 
likviditetsprofilen for dens investeringer 
stemmer overens med de underliggende 
forpligtelser.

FAIF foretager regelmæssigt stress-tests 
både under normale og ekstraordinære 
likviditetsforhold, og overvåger AIF's 
likviditetsrisiko i forbindelse hermed.

FAIF foretager regelmæssigt stress-tests 
både under normale og ekstraordinære 
likviditetsforhold, og overvåger AIF's 
likviditetsrisiko i forbindelse hermed.
Resultaterne af disse stress-tests skal 
meddeles til de kompetente myndigheder.
Lukkede AIF, som ikke anvender gearing, 
er undtaget fra kravene i dette stykke.

Or. en

Begrundelse

AIF skal have passende likviditetsstyring. Den tilsynsførende skal have adgang til oplysninger 
om likviditet.
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Ændringsforslag 645
Wolf Klinz

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For hver forvaltet AIF anvender FAIF et 
passende likviditetsstyringssystem og 
indfører procedurer til sikring af, at
likviditetsprofilen for AIF's investeringer 
stemmer overens med de underliggende 
forpligtelser.

1. For hver forvaltet AIF anvender FAIF et 
passende likviditetsstyringssystem og 
indfører procedurer til sikring af, at 
likviditetsprofilen for AIF's investeringer 
stemmer overens med de underliggende 
forpligtelser og AIF's art, 
investeringshorisonten og 
indløsningspolitikken i henhold til AIF's 
fondsbestemmelser eller vedtægter.

Or. en

Begrundelse

Se risikostyring.

Ændringsforslag 646
Othmar Karas

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. FAIF sikrer, at hver forvaltet AIF har en
indløsningspolitik, som er forenelig med 
likviditetsprofilen for AIF's investeringer, 
og som er fastlagt i dens 
fondsbestemmelser eller vedtægter.

2. FAIF sikrer, at for hver AIF, den 
forvalter, er investeringsstrategien, 
likviditetsprofilen og
indløsningspolitikken ensartet.

Or. en

Begrundelse

Artikel 12, stk. 2, som foreslået af Kommissionen, tager ikke hensyn til det store udvalg af 
omhandlede produkter. Det foreslåede ændringsforslag muliggør justeringer af kravet til 
forskellige produkter. 
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Ændringsforslag 647
Wolf Klinz

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. FAIF sikrer, at hver forvaltet AIF har en 
indløsningspolitik, som er forenelig med 
likviditetsprofilen for AIF's investeringer, 
og som er fastlagt i dens 
fondsbestemmelser eller vedtægter.

2. FAIF sikrer, at hver forvaltet AIF har en 
indløsningspolitik, som er forenelig med 
likviditetsprofilen for AIF's investeringer,
som er relevant for indløsningspolitikken,
og som er fastlagt i dens 
fondsbestemmelser eller vedtægter.

Or. en

Begrundelse

Likviditetsprofilen bør være relevant for indløsningspolitikken og ikke omvendt. Dette gør det 
muligt for forskellige typer at kunne opfylde betingelserne.

Ændringsforslag 648
Wolf Klinz

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen vedtager 
gennemførelsesbestemmelser til yderligere 
præcisering af følgende:

udgår

a) likviditetsstyringskravene i stk. 1 og
b) især minimumslikviditetskravene for 
AIF, der indløser andele eller aktier oftere 
end hvert halve år.
Disse foranstaltninger, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 49, stk. 3.

Or. en
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Begrundelse

Gennemførelsesforanstaltninger er overflødige.

Ændringsforslag 649
Othmar Karas

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen vedtager 
gennemførelsesbestemmelser til yderligere 
præcisering af følgende:

udgår

a) likviditetsstyringskravene i stk. 1 og
b) især minimumslikviditetskravene for 
AIF, der indløser andele eller aktier oftere 
end hvert halve år.
Disse foranstaltninger, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 49, stk. 3.

Or. en

Begrundelse

Artikel 12 synes tilstrækkeligt præcis til at afløse en niveau 2-bemyndigelse.

Ændringsforslag 650
Sharon Bowles

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen vedtager
gennemførelsesbestemmelser til yderligere 
præcisering af følgende:

3. Kommissionen kan ved delegerede 
retsakter i henhold til artikel 49, 49a, og 
49b vedtage gennemførelsesbestemmelser
til yderligere præcisering af følgende:
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a) likviditetsstyringskravene i stk. 1 og a) likviditetsstyringskravene i stk. 1 og
b) især minimumslikviditetskravene for 
AIF, der indløser andele eller aktier oftere 
end hvert halve år.

b) især minimumslikviditetskravene for 
AIF, der indløser andele eller aktier oftere 
end hvert halve år.

Disse foranstaltninger, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 49, stk. 3.

Or. en

Begrundelse

Dette er den korrekte formulering i henhold til de nye "komitologi"-procedurer, hvis denne 
artikel bibeholdes.

Ændringsforslag 651
Syed Kamall

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. FAIF er ikke forpligtet til at overholde 
bestemmelserne i denne artikel i 
forbindelse med feeder-AIF i det omfang, 
at denne artikel overholdes med hensyn til 
de relevante master-AIF.

Or. en

Begrundelse

Bestemmelserne i denne artikel giver igen kun mening i forbindelse med den tilgrundliggende 
portefølje i en master-AIF i modsætning til en feeder-AIF. Det er f.eks. ikke klart, hvor 
gennemførlig en porteføljestresstest er, eller hvorledes likviditetsstyringssystemer ville gøre 
sig gældende i feeder-AIF-sammenhæng. Vi har imidlertid taget højde for muligheden for, at 
bestemmelserne finder anvendelse, hvis de samme likviditetsstandarder ikke er blevet anvendt 
på master-AIF-niveau.
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Ændringsforslag 652
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Denne artikel finder ikke 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, og de ikke er oprettet 
med det primære formål at skabe udbytte 
til deres investorer ved selskabstømning 
inden for en fastsat tidsramme.

Or. en

Begrundelse

Børsnoterede industrielle holdingselskaber er lukkede enheder. Som følge heraf er kravene i 
forslaget om et likviditetsstyringssystem og en indløsningspolitik irrelevante. Aktionærerne i 
et børsnoteret holdingselskab kan sælge dets aktier på markedet.

Ændringsforslag 653
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. Denne artikel finder ikke anvendelse 
på FAIF, der kun forvalter ikkegearede 
AIF og ikke indrømmer 
indløsningsrettigheder i en periode på fem 
år efter datoen for den enkelte AIF's 
oprettelse, og heller ikke 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, og de ikke er oprettet 
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med det primære formål at skabe udbytte 
til deres investorer ved selskabstømning 
inden for en fastsat tidsramme.

Or. en

Begrundelse

PE-fonde er som regel lukkede og ikkegearede. Investorerne får først deres midler tilbage, 
når investeringerne er udløbet. Kontanter er ikke på konti, men hæves kun, efterhånden som 
og når der er behov for dem til investering eller faste gebyrer for tjenesteydelser. Som følge 
heraf er kravene i forslaget om et likviditetsstyringssystem og en indløsningspolitik 
irrelevante. Der findes også et begrænset sekundært marked for investorer, der er tvunget til 
at sælge deres interesser i en fond. Udveksling af kontanter og fondsinteresser finder sted 
direkte mellem salg og køb.

Ændringsforslag 654
Peter Skinner

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 3 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3c. Stk. 1-3 finder ikke anvendelse på 
ikkegearede, lukkede AIF.

Or. en

Begrundelse

Likviditetsstyring i forbindelse med mulige krav om indløsning kræves ikke for lukkede fonde, 
da investorerne ikke er berettigede til at realisere deres investering på baggrund af fondets 
aktiver. Hvis en lukket fond er gearet, finder denne undtagelse ikke anvendelse.

Ændringsforslag 655
Syed Kamall

Forslag til direktiv
Artikel 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at sikre sammenhæng på tværs af 
sektorerne og fjerne misforholdet mellem 

udgår
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interesserne hos de selskaber, som 
konverterer lån til omsættelige 
værdipapirer og andre finansielle 
instrumenter (udstedere), og FAIF, som 
investerer i disse værdipapirer eller andre 
finansielle instrumenter på vegne af en 
eller flere AIF, vedtager Kommissionen 
gennemførelsesbestemmelser til 
fastlæggelse af krav inden for følgende 
områder:
a) de krav, som initiativtageren skal 
opfylde, for at en FAIF kan få mulighed 
for at investere i værdipapirer eller andre 
finansielle instrumenter af denne type, 
som udstedes efter 1. januar 2011, på 
vegne af en eller flere AIF, herunder krav 
om, at initiativtageren bevarer en 
økonomisk interesse på mindst 5 % netto
b) de kvalitative krav, som skal opfyldes af 
FAIF, der investerer i disse værdipapirer 
eller andre finansielle instrumenter på 
vegne af en eller flere AIF.
Disse foranstaltninger, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 49, stk. 3.

Or. en

Begrundelse

Virkningen af denne artikel er at søge at indføre restriktioner på investeringsporteføljerne i 
selve AIF i modsætning til direktivets udtrykkelige hensigt (se punkt 4). Dette er også i 
overensstemmelse med udtalelse fra Den Europæiske Centralbank (16. oktober 2009).

Ændringsforslag 656
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
Artikel 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at sikre sammenhæng på tværs af udgår
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sektorerne og fjerne misforholdet mellem 
interesserne hos de selskaber, som 
konverterer lån til omsættelige 
værdipapirer og andre finansielle 
instrumenter (udstedere), og FAIF, som 
investerer i disse værdipapirer eller andre 
finansielle instrumenter på vegne af en 
eller flere AIF, vedtager Kommissionen 
gennemførelsesbestemmelser til 
fastlæggelse af krav inden for følgende 
områder:
a) de krav, som initiativtageren skal 
opfylde, for at en FAIF kan få mulighed 
for at investere i værdipapirer eller andre 
finansielle instrumenter af denne type, 
som udstedes efter 1. januar 2011, på 
vegne af en eller flere AIF, herunder krav 
om, at initiativtageren bevarer en 
økonomisk interesse på mindst 5 % netto
b) de kvalitative krav, som skal opfyldes af 
FAIF, der investerer i disse værdipapirer 
eller andre finansielle instrumenter på 
vegne af en eller flere AIF.
Disse foranstaltninger, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 49, stk. 3.

Or. en

Begrundelse

Virkningen af denne artikel er at søge at indføre restriktioner på investeringsporteføljen i 
selve AIF i modsætning til direktivets udtrykkelige hensigt. Dette er også i overensstemmelse 
med udtalelse fra Den Europæiske Centralbank (16. oktober 2009).
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Ændringsforslag 657
Wolf Klinz

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at sikre sammenhæng på tværs af 
sektorerne og fjerne misforholdet mellem 
interesserne hos de foretagender, som 
konverterer lån til omsættelige 
værdipapirer og andre finansielle 
instrumenter (udstedere), og
investeringsinstitutter, som investerer i 
disse værdipapirer eller andre finansielle 
instrumenter, vedtager Kommissionen 
gennemførelsesbestemmelser til 
fastlæggelse af krav inden for følgende 
områder:

For at sikre sammenhæng på tværs af 
sektorerne og fjerne misforholdet mellem 
interesserne hos initiativtagere som 
defineret i artikel 4, stk. 40, i direktiv 
2006/48/EF og FAIF, som investerer i 
disse værdipapirer eller andre finansielle 
instrumenter, vedtager Kommissionen 
gennemførelsesbestemmelser til 
fastlæggelse af krav inden for følgende 
områder:

Or. en

Begrundelse

Tilpasning og præcisering af definitionen.

Ændringsforslag 658
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at sikre sammenhæng på tværs af 
sektorerne og fjerne misforholdet mellem 
interesserne hos de foretagender, som 
konverterer lån til omsættelige 
værdipapirer og andre finansielle 
instrumenter (udstedere), og 
investeringsinstitutter, som investerer i 
disse værdipapirer eller andre finansielle 
instrumenter, vedtager Kommissionen 
gennemførelsesbestemmelser til 
fastlæggelse af krav inden for følgende 

For at sikre sammenhæng på tværs af 
sektorerne og fjerne misforholdet mellem 
interesserne hos udstedere som defineret i 
artikel 4, stk. 40, i direktiv 2006/48/EFog 
FAIF, som investerer i disse værdipapirer 
eller andre finansielle instrumenter, 
vedtager Kommissionen 
gennemførelsesbestemmelser til 
fastlæggelse af krav inden for følgende 
områder:
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områder:

Or. en

Begrundelse

Investorerne skal ikke være tvunget til at sikre, at udstederne/initiativtagerne bevarer en 
økonomisk nettointeresse i porteføljen, idet forpligtelsen bør pålægges udstederne direkte.
AIF skal kunne stole på udtalelser fra en udsteder/initiativtager gennem løbetiden for 
sådanne værdipapirer.

Ændringsforslag 659
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at sikre sammenhæng på tværs af 
sektorerne og fjerne misforholdet mellem 
interesserne hos de foretagender, som 
konverterer lån til omsættelige 
værdipapirer og andre finansielle 
instrumenter (udstedere), og 
investeringsinstitutter, som investerer i 
disse værdipapirer eller andre finansielle 
instrumenter, vedtager Kommissionen 
gennemførelsesbestemmelser til 
fastlæggelse af krav inden for følgende 
områder:

Medlemsstaterne træffer rimelige
forholdsregler for at sikre sammenhæng på 
tværs af sektorerne og fjerne misforholdet 
mellem interesserne hos de foretagender, 
som konverterer lån til omsættelige 
værdipapirer og andre finansielle 
instrumenter (udstedere), og FAIF, som 
investerer i disse værdipapirer eller andre 
finansielle instrumenter på vegne af en 
eller flere AIF. Kommissionen vedtager 
delegerede retsakter i henhold til artikel 
491, 49b og 49c, som indeholder krav 
inden for følgende områder:

Or. en

Ændringsforslag 660
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) de krav, som initiativtageren skal 
opfylde, for at en FAIF kan få mulighed for 

a) de krav, som initiativtageren skal 
opfylde, for at en FAIF kan få mulighed for 
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at investere i værdipapirer eller andre 
finansielle instrumenter af denne type, som 
udstedes efter 1. januar 2011, på vegne af 
en eller flere AIF, herunder krav om, at 
initiativtageren bevarer en økonomisk 
interesse på mindst 5 % netto

på vegne af en eller flere AIF at investere 
i værdipapirer eller andre finansielle 
instrumenter af denne type, som udstedes 
efter 1. januar 2011, herunder kravene, at 
initiativtager: 1) bevarer en økonomisk 
interesse på mindst 5 % netto i alle 
sådanne værdipapirudstedelser og 2)
erklærer i tegningsprospektet eller anden 
udstedelsesdokumentation, at denne har 
og vil bevare denne interesse 
("Initiativtagers erklæring"), og

Or. en

Begrundelse

Investorerne skal ikke være tvunget til at sikre, at udstederne/initiativtagerne bevarer en 
økonomisk nettointeresse i porteføljen, idet forpligtelsen bør pålægges 
udstederne/initiativtagerne direkte. AIF skal kunne stole på udtalelser fra en 
udsteder/initiativtager gennem løbetiden for sådanne værdipapirer.

Ændringsforslag 661
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) de krav, som initiativtageren skal 
opfylde, for at en FAIF kan få mulighed for 
at investere i værdipapirer eller andre 
finansielle instrumenter af denne type, som 
udstedes efter 1. januar 2011, på vegne af 
en eller flere AIF, herunder krav om, at 
initiativtageren bevarer en økonomisk 
interesse på mindst 5 % netto

a) de krav, som initiativtageren skal 
opfylde, for at en FAIF kan få mulighed for 
at investere i værdipapirer eller andre 
finansielle instrumenter af denne type, som 
udstedes efter 1. januar 2011, på vegne af 
en eller flere AIF, herunder krav om, at 
initiativtageren bevarer en økonomisk 
interesse på mindst 10 % netto

Or. {EN}en
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Ændringsforslag 662
Bernd Lange

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) de krav, som initiativtageren skal 
opfylde, for at en FAIF kan få mulighed for 
at investere i værdipapirer eller andre 
finansielle instrumenter af denne type, som 
udstedes efter 1. januar 2011, på vegne af 
en eller flere AIF, herunder krav om, at 
initiativtageren bevarer en økonomisk 
interesse på mindst 5 % netto

a) de krav, som initiativtageren skal 
opfylde, for at en FAIF kan få mulighed for 
at investere i værdipapirer eller andre 
finansielle instrumenter af denne type, som 
udstedes efter 1. januar 2011, på vegne af 
en eller flere AIF, herunder krav om, at 
initiativtageren bevarer en økonomisk 
interesse på mindst 10 % netto

Or. en

Begrundelse

Værdien på 5 % (KOM-forslag) svarer til regulering af securitisation for banker (CRD). I 
tilfælde af mere risikofyldte AIF synes 10 % at være mere passende for den tilsvarende 
risikoakkumulering. Ud over initiativtageren og FAIF bør gennemførelsesforanstaltninger 
også gælde for selve de lån, der får en anden sammensætning.

Ændringsforslag 663
Wolf Klinz

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) de krav, som initiativtageren skal 
opfylde, for at en FAIF kan få mulighed for 
at investere i værdipapirer eller andre 
finansielle instrumenter af denne type, som 
udstedes efter 1. januar 2011, på vegne af 
en eller flere AIF, herunder krav om, at 
initiativtageren bevarer en økonomisk 
interesse på mindst 5 % netto

a) de krav, som initiativtageren skal 
opfylde, for at en FAIF kan få mulighed for 
at investere i værdipapirer eller andre 
finansielle instrumenter af denne type, som 
udstedes efter 1. januar 2011, på vegne af 
en eller flere AIF, herunder krav om, at 
initiativtageren bevarer en økonomisk 
interesse på mindst 5 % netto. FAIF skal 
kunne stole på skriftlig dokumentation fra 
initiativtageren om, at denne vil bevare
den økonomiske nettointeresse.
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Or. en

Begrundelse

Dette tydeliggør ansvaret mellem initiativtageren og FAIF, og under hvilke omstændigheder 
FAIF har udvist due diligence. 

Ændringsforslag 664
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) de kvalitative krav, som skal opfyldes af 
FAIF, der investerer i disse værdipapirer 
eller andre finansielle instrumenter på 
vegne af en eller flere AIF.

b) de kvalitative krav, som skal opfyldes af 
FAIF, der investerer i disse værdipapirer 
eller andre finansielle instrumenter på 
vegne af en eller flere AIF.

AIF skal kunne stole på en Initiativtagers 
erklæring gennem hele løbetiden for 
sådanne værdipapirer, når det skal 
besluttes, om den vil investere i disse 
værdipapirer.

Disse foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 49, stk. 3.

Disse foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages 
i henhold til artikel 49a, 49b og 49c.

Or. en

Begrundelse

Investorerne skal ikke være tvunget til at sikre, at udstederne/initiativtagerne bevarer en 
økonomisk nettointeresse i porteføljen, idet forpligtelsen bør pålægges udstederne direkte.
AIF skal kunne stole på udtalelser fra en udsteder/initiativtager gennem løbetiden for 
sådanne værdipapirer.
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Ændringsforslag 665
Bernd Lange

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) kravene om gennemsigtighed, som 
skal opfyldes med hensyn til lån, der får 
en anden sammensætning.

Or. en

Begrundelse

Værdien på 5 % (KOM-forslag) svarer til regulering af securitisation for banker (CRD). I 
tilfælde af mere risikofyldte AIF synes 10 % at være mere passende for den tilsvarende 
risikoakkumulering. Ud over initiativtageren og FAIF bør gennemførelsesforanstaltninger 
også gælde for selve de lån, der får en anden sammensætning.

Ændringsforslag 666
Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) gennemsigtighedskravene, som skal 
opfyldes med hensyn til lån, der får en 
anden sammensætning. 

Or. en

Begrundelse

Værdien på 5 % (KOM-forslag) svarer til regulering af securitisation for banker (CRD). I 
tilfælde af mere risikofyldte AIF synes 10 % at være mere passende for den tilsvarende 
risikoakkumulering. Ud over initiativtageren og FAIF bør gennemførelsesforanstaltninger 
også gælde for selve de lån, der får en anden sammensætning.
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Ændringsforslag 667
Sharon Bowles

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse foranstaltninger, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 49, stk. 3.

Kommissionen kan ved delegerede 
retsakter i henhold til artikel 49, 49a, og 
49b vedtage gennemførelsesbestemmelser 
til præcisering af initiativtagers 
tilbageholdelse af mindst 5 % af 
nettokapitalandelen og kvalitative krav, 
der skal opfyldes af FAIF, som investerer 
i værdipapirer eller andre finansielle 
produkter.

Or. en

Begrundelse

Dette er den korrekte formulering i henhold til de nye "komitologi"-procedurer, hvis denne 
artikel bibeholdes.

Ændringsforslag 668
Pascal Canfin

Forslag til direktiv
Artikel 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 13a
Investeringer på råvaremarkederne

AIF, der investerer på råvaremarkeder, 
oplyser regelmæssigt ESMA om deres 
direkte eller indirekte position på disse 
markeder. For at undgå forstyrrelser i 
råvarepriserne på grund af AIF's 
forehavender kan ESMA indføre 
begrænsninger i AIF's aktiviteter på 
råvaremarkederne.

AIF har ikke tilladelse til at investere 
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direkte eller indirekte i landbrugsvarer.

Or. en

Begrundelse

AIF's engagement på råvaremarkederne skal reguleres. AIF burde være udelukket fra at 
investere i landbrugsvarer.

Ændringsforslag 669
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Forslag til direktiv
Kapitel III – Sektion 2 - titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

KAPITALKRAV RESERVEKAPITAL

Or. en

Ændringsforslag 670
Hans-Peter Martin

Forslag til direktiv
Artikel 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ARTIKEL 14 udgår
STARTKAPITAL OG EGENKAPITAL I 
ØVRIGT
FAIF skal have en egenkapital på mindst 
125 000 EUR.
Overstiger værdien af de af FAIF 
forvaltede AIF-porteføljer 250 mio. EUR, 
skal FAIF forøge sin egenkapital; denne 
kapitalforøgelse skal udgøre 0,02 % af 
den del af værdien af FAIF's porteføljer, 
der overstiger 250 mio. EUR.
Uanset størrelsen af de beløb, der er 
anført i første og andet afsnit, må FAIF's 
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egenkapital aldrig være mindre end det 
beløb, som er anført i artikel 21 i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2006/49/EF af 14. juni 2006 om kravene 
til investeringsselskabers og 
kreditinstitutters kapitalgrundlag 
(omarbejdning)[19].
Under henvisning til første, andet og 
tredje afsnit anses følgende porteføljer for 
at være FAIF's porteføljer:
a) alle AIF-porteføljer, der forvaltes af 
FAIF, herunder AIF for hvilke FAIF har 
uddelegeret en eller flere funktioner i 
overensstemmelse med artikel 18
b) alle AIF-porteføljer, som FAIF 
forvalter ved uddelegering.

Or. de

Ændringsforslag 671
Wolf Klinz

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis en AIF er selvforvaltet, nemlig 
meddelt tilladelse som en FAIF, skal AIF 
have en startkapital på mindst 300.000 
EUR.

Or. en

Begrundelse

Tilpasning til UCITS.
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Ændringsforslag 672
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne kræver, at en FAIF, 
som udelukkende er en internt forvaltet 
AIF, har en startkapital på mindst 
300.000 EUR.

Or. en

Ændringsforslag 673
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

FAIF skal have en egenkapital på mindst 
125 000 EUR.

1. Medlemsstaterne kræver, at en FAIF, 
der er udpeget som ekstern forvalter for 
en eller flere AIF, har en startkapital på 
mindst 125.000 EUR under hensyntagen 
til følgende stykker.

Or. en

Ændringsforslag 674
Gunnar Hökmark

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

FAIF skal have en egenkapital på mindst 
125 000 EUR.

1. FAIF skal have en egenkapital på mindst 
75.000 EUR.

Or. en
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Begrundelse

Tilpasning til UCITS. Kapitalkrav bør følge modellen i UCITS-direktivet, som har fungeret 
godt, siden den blev vedtaget. Ifølge eksemplet i UCITS-direktivet bør der være et loft over 
kapitalkravene i en FAIF, som er baseret på de aktiver, der forvaltes. Desuden foretages der 
ændringer for at undgå dobbelttælling i situationer, hvor to AIF-ledere (både den
uddelegerende FAIF og den FAIF, der forvalter under uddelegering) har kapital for samme 
porteføljer i tilfælde af uddelegering. Det endelige ansvar ligger hos udbyderen og 
investorerne, og aktiverne holdes adskilt fra fondsforvalternes aktiver, og i tilfælde af 
forvalternes insolvens, får det ingen indflydelse på investorernes aktiver. Dobbelttælling ville 
føre til yderligere omkostninger for investorerne, uden at der blev tilføjet tilstrækkelig 
beskyttelse af investor. Endelig skal forvaltere, der forvalter både UCITS og AIF ikke opfylde 
dobbelte kapitalkrav.

Ændringsforslag 675
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Overstiger værdien af de af FAIF 
forvaltede AIF-porteføljer 250 mio. EUR, 
skal FAIF forøge sin egenkapital; denne 
kapitalforøgelse skal udgøre 0,02 % af den 
del af værdien af FAIF's porteføljer, der 
overstiger 250 mio. EUR.

Overstiger værdien af de af FAIF 
forvaltede AIF-porteføljer 250 mio. EUR, 
skal FAIF forøge sin egenkapital; denne 
kapitalforøgelse skal udgøre 0,02 % af den 
del af værdien af FAIF's porteføljer, der 
overstiger 250 mio. Den krævede samlede
startkapital og kapitalforøgelse må 
imidlertid ikke overstige 10 mio. EUR.

Or. en

Ændringsforslag 676
Gunnar Hökmark

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Overstiger værdien af de af FAIF 
forvaltede AIF-porteføljer 250 mio. EUR, 
skal FAIF forøge sin egenkapital; denne 
kapitalforøgelse skal udgøre 0,02 % af den 

2. Overstiger værdien af de af FAIF 
forvaltede AIF-porteføljer 150 mio. EUR, 
skal FAIF forøge sin egenkapital; denne 
kapitalforøgelse skal udgøre mindst 0,01 % 
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del af værdien af FAIF's porteføljer, der 
overstiger 250 mio. EUR.

af den del af værdien af FAIF's porteføljer, 
der overstiger 150 mio. EUR.

Or. en

Begrundelse

Dette bringer kapitalkravet tættere på, men ikke på samme niveau, som kræves i
kapitalkravsdirektivet og "Long Only Funds" (50.000 EUR basiskapital). FAIF'er har ikke 
investorernes midler, og derfor er risikoen for investorerne minimal. Unødvendigt høje 
kapitalkrav for FAIF'er vil blot forhindre, at der kommer nye deltagere og ønskværdig 
konkurrence. 

Ændringsforslag 677
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Overstiger værdien af de af FAIF 
forvaltede AIF-porteføljer 250 mio. EUR, 
skal FAIF forøge sin egenkapital; denne 
kapitalforøgelse skal udgøre 0,02 % af den 
del af værdien af FAIF's porteføljer, der 
overstiger 250 mio. EUR.

2. Overstiger værdien af de af FAIF 
forvaltede AIF-porteføljer 250 mio. EUR, 
skal FAIF forøge sin egenkapital; denne 
kapitalforøgelse skal udgøre en nærmere 
angivet procentdel af den del af værdien af 
FAIF's porteføljer, der overstiger 250 mio. 
EUR.

Or. en

Begrundelse

Kapitalen i FAIF'en skal være tilstrækkelig til at dække dens potentielle risiko for 
professionelt ansvar. Det nøjagtige beløb skal være i tråd med dens faktiske risikoprofil.

Ændringsforslag 678
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Overstiger værdien af de af FAIF 2. Overstiger værdien af de af FAIF 
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forvaltede AIF-porteføljer 250 mio. EUR, 
skal FAIF forøge sin egenkapital; denne 
kapitalforøgelse skal udgøre 0,02 % af den 
del af værdien af FAIF's porteføljer, der 
overstiger 250 mio. EUR.

forvaltede AIF-porteføljer 250 mio. EUR, 
skal FAIF forøge sin egenkapital; denne 
kapitalforøgelse skal udgøre 0,02 % af den 
del af værdien af AIF-porteføljer forvaltet 
af FAIF, der overstiger 250 mio. EUR.

Or. en

Ændringsforslag 679
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset størrelsen af de beløb, der er 
anført i første og andet afsnit, må FAIF's 
egenkapital aldrig være mindre end det 
beløb, som er anført i artikel 21 i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2006/49/EF af 14. juni 2006 om kravene 
til investeringsselskabers og 
kreditinstitutters kapitalgrundlag 
(omarbejdning)[19].

udgår

Or. en

Ændringsforslag 680
Hans-Peter Martin

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Alle FAIF'er skal have egne 
ressourcer til rådighed, som udgør mindst 
det beløb, der kræves i artikel 21 i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2006/49/EF af 14. juni 2006 om adgang 
til at optage og udøve virksomhed som 
kreditinstitut (omarbejdning)1
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Or. de

Begrundelse

EUT L 17 af 30.6.2006, s. 201.

Ændringsforslag 681
Syed Kamall

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Under henvisning til første, andet og tredje 
afsnit anses følgende porteføljer for at være 
FAIF's porteføljer:

Under henvisning til første, andet og tredje 
afsnit anses følgende porteføljer for at være 
FAIF's porteføljer, men med undtagelse af 
porteføljer fra en feeder-AIF, i det 
omfang at de består af aktier eller andele i 
en master-AIF:

Or. en

Ændringsforslag 682
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Under henvisning til første, andet og tredje 
afsnit anses følgende porteføljer for at 
være FAIF's porteføljer:

4. Under henvisning til stk. 2 anses AIF-
porteføljer, der forvaltes af FAIF, herunder 
AIF for hvilke FAIF har uddelegeret en 
eller flere funktioner i overensstemmelse 
med artikel 18, men bortset fra AIF-
porteføljer, som FAIF forvalter ved 
uddelegering, for at være FAIF's 
porteføljer.

a) alle AIF-porteføljer, der forvaltes af 
FAIF, herunder AIF for hvilke FAIF har 
uddelegeret en eller flere funktioner i 
overensstemmelse med artikel 18

b) alle AIF-porteføljer, som FAIF forvalter 
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ved uddelegering.

Or. en

Ændringsforslag 683
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Medlemsstaterne kan give FAIF 
tilladelse til ikke at tilvejebringe op til 50 
% af kapitalforøgelsen af egenkapitalen, 
som nævnt i stk. 2, hvis de drager fordel 
af en garanti fra et kreditinstitut eller 
forsikringsselskab, der har sit 
vedtægtsmæssige hjemsted i en 
medlemsstat eller i et tredjeland, hvor det 
er underlagt forsigtighedsregler, som de 
kompetente myndigheder finder svarer til 
reglerne i Fællesskabslovgivningen.

Or. en

Ændringsforslag 684
Wolf Klinz

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Medlemsstaterne kan give FAIF 
tilladelse til ikke at tilvejebringe op til 50 
% af kapitalforøgelsen af egenkapitalen, 
som nævnt i stk. 2, hvis de drager fordel 
af en garanti fra et kreditinstitut eller 
forsikringsselskab, der har sit 
vedtægtsmæssige hjemsted i en 
medlemsstat eller i et tredjeland, hvor det 
er underlagt forsigtighedsregler, som de 
kompetente myndigheder finder svarer til 
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reglerne i Fællesskabslovgivningen.

Or. en

Begrundelse

Tilpasning til UCITS.

Ændringsforslag 685
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Uagtet stk. 4 medregnes AIF-
porteføljer, der opfylder følgende 
kriterier, fra udregningen af værdien af 
porteføljerne i FAIF, nemlig dem, der
i) ikke er gearede

ii) ikke kan gøre nogen 
indløsningsrettigheder gældende i en 
periode på 5 år efter tidspunktet for 
oprettelsen af hver AIF, og
iii) i overensstemmelse med deres 
investeringsstrategi og målsætninger 
foretager sjældne investeringer eller 
frasalg. 

Medlemsstaterne kræver, at 
startkapitalen i en FAIF, der kun 
forvalter AIF, som opfylder 
betingelserne i første afsnit, udgør 
mindst 50.000 EUR.

Or. en
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Ændringsforslag 686
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 4 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4b. Stk. -1, 1, 2, 4 og 4a finder ikke 
anvendelse på FAIF, der ikke overskrider 
en tærskelværdi på 500 mio. EUR i 
henhold til artikel 2, stk. 2, litra a), som 
vælges til, når FAIF falder ind under 
dette direktivs anvendelsesområde, når 
den kun forvalter AIF, som
a) ikke er gearede på samme niveau som 
AIF,
b) ikke kan gøre nogen 
indløsningsrettigheder gældende i en 
periode på 5 år efter tidspunktet for 
oprettelsen af hver AIF, og
c) i overensstemmelse med deres 
investeringsstrategi og målsætninger
foretager sjældne investeringer eller 
frasalg.

Medlemsstaterne kræver, at 
startkapitalen i en FAIF, der kun 
forvalter AIF, som opfylder 
betingelserne i første afsnit, udgør 
mindst 50.000 EUR.

Or. en

Ændringsforslag 687
Corien Wortmann-Kool

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på 
FAIF, der kun forvalter AIF, som
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a) ikke er gearede

b) ikke kan gøre nogen 
indløsningsrettigheder gældende i en 
periode på 5 år efter tidspunktet for 
oprettelsen af hver AIF, og
c) i overensstemmelse med deres 
investeringsstrategi og målsætninger
foretager sjældne investeringer eller 
frasalg.

Medlemsstaterne kræver, at 
startkapitalen i en FAIF, der kun 
forvalter AIF, som opfylder 
betingelserne i første afsnit, udgør 
mindst 50.000 EUR.

Or. en

Begrundelse

Disse kapitalkrav er inspireret af UCITS-direktivet, som finder anvendelse på fonde, der er 
åbne for offentligheden. Dette tiltag ser bort fra den kendsgerning, at professionelle 
investorer i lukkede fonde ikke er udsat for samme driftsrisici som detailinvestorer i en åben 
fond, der kræver aktiv forvaltning.

Ændringsforslag 688
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Stk. 1 og 4 finder ikke anvendelse på 
FAIF, der kun forvalter AIF, som
a) ikke er gearede

b) ikke kan gøre nogen 
indløsningsrettigheder gældende i en 
periode på 5 år efter tidspunktet for 
oprettelsen af hver AIF, og
c) i overensstemmelse med deres 
investeringsstrategi og målsætninger
foretager sjældne investeringer eller 
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frasalg.

Medlemsstaterne kræver, at 
startkapitalen i en FAIF, der kun 
forvalter AIF, som opfylder 
betingelserne i første afsnit, udgør 
mindst 50.000 EUR.

Or. en

Begrundelse

Disse kapitalkrav er inspireret af UCITS-direktivet, som finder anvendelse på fonde, der er 
åbne for offentligheden. Dette tiltag ser bort fra den kendsgerning, at professionelle 
investorer i lukkede fonde ikke er udsat for samme driftsrisici som detailinvestorer i en åben 
fond, der kræver aktiv forvaltning.

Ændringsforslag 689
Diogo Feio

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Ovennævnte stykke. finder ikke 
anvendelse på FAIF, der kun forvalter 
AIF:
a) som ikke er gearede

b) ikke kan gøre nogen 
indløsningsrettigheder gældende i en 
periode på 5 år efter tidspunktet for 
oprettelsen af hver AIF, og
c) har faste kapitalforpligtelser

d) hvor gebyrer er baseret på 
kapitalforpligtelser
e) hvor investorer har ret til at ændre 
FAIF
f) hvor der er inkluderet særlige 
bestemmelser i kontrakten med hensyn til 
afvikling af en FAIF for at beskytte 
investorerne i overgangsperioden.
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Ovennævnte stykke finder heller ikke 
anvendelse på porteføljer i en feeder-AIF, 
hvis den består af aktier eller andele in en 
master AIF.

Or. en

Begrundelse

Der er behov for at justere specifiteterne i investorernes risikoprofiler i forskellige AIF.

Ændringsforslag 690
Syed Kamall

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Ovennævnte stykke finder ikke 
anvendelse på FAIF, der kun forvalter 
AIF:
a) som ikke er gearede

b) der ikke kan gøre nogen 
indløsningsrettigheder gældende i en 
periode på 5 år efter tidspunktet for 
oprettelsen af hver AIF
c) som ikke har faste kapitalforpligtelser

d) hvor gebyrer er baseret på 
kapitalforpligtelser
e) hvor investorerne har ret til at ændre 
FAIF, og

f) hvor der er inkluderet særlige 
bestemmelser i kontrakten med hensyn til 
afvikling af en FAIF for at beskytte 
investorerne i overgangsperioden.

Or. en
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Begrundelse

Disse kapitalkrav er inspireret af UCITS-direktivet, som finder anvendelse på fonde, der er 
åbne for offentligheden. Dette tiltag ser bort fra den kendsgerning, at professionelle 
investorer i lukkede fonde ikke er udsat for samme driftsrisici som detailinvestorer i en åben 
fond, der kræver aktiv forvaltning.

Ændringsforslag 691
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Ovennævnte stykke finder ikke 
anvendelse på FAIF, der kun forvalter 
AIF:
a) som ikke er gearede

b) der ikke kan gøre nogen 
indløsningsrettigheder gældende i en 
periode på 5 år efter tidspunktet for 
oprettelsen af hver AIF
c) som har en fast kapitalforpligtelse

d) hvor gebyrer er baseret på 
kapitalforpligtelser
e) hvor investorerne har ret til at ændre 
FAIF, og

f) hvor der er inkluderet særlige 
bestemmelser i kontrakten med hensyn til 
afvikling af en FAIF for at beskytte 
investorerne i overgangsperioden.

Or. en

Begrundelse

Disse kapitalkrav er inspireret af UCITS-direktivet, som finder anvendelse på fonde, der er 
åbne for offentligheden. Professionelle investorer i lukkede fonde er beskyttede af forskellige 
mekanismer. Større kapital i FAIF øger ikke beskyttelsen af investor. Investorer i private 
kapitalfonde er ikke udsat for samme driftsrisici som detailinvestorer i en åben fond, som 
kræver aktiv forvaltning.
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Ændringsforslag 692
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 4 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4c. Denne artikel finder enten anvendelse
på FAIF-forvaltede fonde, der ikke er 
gearede, hvor der ikke kan gøres nogen 
indløsningsrettigheder gældende i en 
periode på 5 år efter tidspunktet for 
oprettelsen af hver AIF, hvis de køber 
private aktier, eller 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, og de ikke er oprettet 
med det primære formål at skabe udbytte 
til deres investorer ved selskabstømning 
inden for en fastsat tidsramme.

Or. en

Ændringsforslag 693
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 4 d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4d. Denne artikel finder ikke 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, og de ikke er oprettet 
med det primære formål at skabe udbytte 
til deres investorer ved selskabstømning 
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inden for en fastsat tidsramme.

Or. en

Begrundelse

Børsnoterede industrielle holdingselskaber er lukkede fonde, som ikke giver deres aktionærer 
ret til indløsning eller genkøb. Desuden er disse enheder de juridiske eller retmæssige ejere af 
deres aktiver. Dette giver dem tilstrækkelige kapitalressourcer at trække på for at fortsætte 
med at opfylde deres tilsynsmæssige forpligtelser. Der findes allerede mekanismer til en 
velordnet afvikling af virksomheden, om nødvendigt. Dette reguleres af EU-lovgivningen.

Ændringsforslag 694
Gunnar Hökmark

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Uagtet stk. 1 kræves det ikke, at en 
FAIF, der allerede er meddelt tilladelse i 
henhold til direktiv 2004/39/EF og/eller 
underlagt kapitalkrav i henhold til 
direktiv 2006/49/EF eller direktiv 
85/611/EØF, opfylder yderligere krav i 
henhold til nærværende direktiv.

Or. en

Begrundelse

Mange FAIF'er er allerede meddelt tilladelse i henhold til MiFIC og underlagt 
kapitalbestemmelser i henhold til kapitalkravsdirektivet og UCITS-direktivet. Det er 
unødvendigt og kan føre til gentagelser at kræve, at disse firmaer skal opfylde yderligere krav 
i henhold til FAIF-direktivet.
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Ændringsforslag 695
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 4 e (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4e. Denne artikel finder ikke anvendelse 
på forvaltningsselskaber, der er meddelt 
tilladelse i henhold til direktiv 
2009/65/EF, som også forvalter AIF.

Or. en

Ændringsforslag 696
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Kommission vedtager delegerede 
retsakter, der fastsætter de nærmere 
angivne procenter, som ligger mellem 1 % 
og 5 % i henhold til stk. 2, i 
overensstemmelse med AIF's risikoprofil, 
og som anfører de aktiver, som deres egne 
midler må investeres i.
Disse retsakter, som har til formål at 
ændre ikkevæsentlige bestemmelser i dette 
direktiv ved at supplere det, vedtages efter 
den procedure, som omtales i artikel 290 i 
traktaten om Dem Europæiske Unions 
funktionsmåde.

Or. en

Begrundelse

Kapitalen i FAIF skal være tilstrækkelig til at dække dens potentielle risiko for professionelt 
ansvar. Det nøjagtige beløb skal være i tråd med dens faktiske risikoprofil.
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Ændringsforslag 697
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 4 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4b. Det beløb, FAIF investerer i hver 
forvaltet AIF, skal være af en sådan 
størrelse, at FAIF på årsbasis har en 
økonomisk nettoeksponering større end 
eller lig med en nærmere fastsat 
procentdel af det totale beløb, som er 
investeret af alle investorer i den 
pågældende AIF. 

Or. en

Begrundelse

FAIF skal tilpasse deres interesser til deres investorer. Tilpasningen foregår typisk i form af 
aftaler om overskudsdeling. Det er også vigtigt at fastslå, at FAIF til en vis grad lider under 
de tab, de forårsager. Denne bestemmelse ligner kravet om, at banker skal holde 5 % af de 
lån, som de er initiativtagere til. Den nøjagtige procentdel vil være forskellig på basis af 
AIF's risikoprofil.

Ændringsforslag 698
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 4 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4c. Kommissionen vedtager delegerede 
retsakter, der fastsætter kravene på 
følgende områder:
a) de nærmere angivne procenter, som 
skal investeres af FAIF, som ligger 
mellem 1 % og 5 % af det totale beløb, der 
er investeret af alle investorer i 
overensstemmelse med AIF's risikoprofil 
b) den måde, hvorpå udregningen skal 
foregå
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c) den proces, der skal følges af FAIF for 
at opfylde ovennævnte krav.

Disse retsakter, som har til formål at 
ændre ikkevæsentlige bestemmelser i dette 
direktiv ved at supplere det, vedtages efter 
den procedure, som omtales i artikel 290 i 
traktaten om Dem Europæiske Unions 
funktionsmåde.

Or. en

Begrundelse

FAIF skal tilpasse deres interesser til deres investorer. Tilpasningen foregår typisk i form af 
aftaler om overskudsdeling. Det er også vigtigt at fastslå, at FAIF til en vis grad lider under 
de tab, de forårsager. Denne bestemmelse ligner kravet om, at banker skal holde 5 % af de 
lån, som de er initiativtagere til. Den nøjagtige procentdel vil være forskellig på basis af 
AIF's risikoprofil.

Ændringsforslag 699
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 4 d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4d. Egne midler investeres i likvide aktiver 
eller let omsættelige aktiver og bør ikke 
omfatte spekulative poster.

Or. en

Begrundelse

Kapitalen i FAIF skal være tilstrækkelig til at dække dens potentielle risiko for professionelt 
ansvar. Det nøjagtige beløb skal være i tråd med dens faktiske risikoprofil.


