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Ændringsforslag 700
Wolf Klinz

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

FAIF anvender til enhver tid tilstrækkelige 
og egnede ressourcer for at sikre korrekt 
varetagelse af deres 
forvaltningsfunktioner.

FAIF anvender til enhver tid tilstrækkelige 
og egnede ressourcer for at sikre korrekt 
varetagelse af AIF.

Or. en

Ændringsforslag 701
Syed Kamall

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. FAIF sikrer, at der for hver forvaltet 
AIF udpeges en af FAIF uafhængig 
evaluator, som skal ansætte værdien af 
aktier, som AIF har erhvervet, og værdien 
af aktier og andele i AIF.

1. FAIF sikrer, for så vidt angår hver 
forvaltet AIF:

a) at der vedtages og dokumenteres 
politikker på højt plan vedrørende 
værdiansættelse af aktiver, som AIF er i 
besiddelse af og anvender
b) at beregningen af værdien af AIF's 
aktiver sker i overensstemmelse med disse 
politikker, og foretages af enten en 
evaluator, som er uafhængig af FAIF, 
eller af FAIF (i så fald skal FAIF's 
værdiansættelsesfunktion og 
porteføljeforvaltning være funktionelt 
uafhængig)
c) at værdien af AIF's aktiver beregnes 
med passende hyppighed, samt at værdien 
af aktier eller andele i AIF beregnes, hver 
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gang eller før de kan udstedes eller 
indløses, og
d) at disse værdiansættelsespolitikker 
revideres med jævne mellemrum og 
ændres, så de fortsat er hensigtsmæssige.

Or. en

Begrundelse

We do not agree that the UCITS model (in Article 16(1) of the text proposed by the 
Commission) is appropriate for Non-UCITS funds in the alternative investment sector, 
particularly hedge funds which differ in many ways from UCITS funds.  This would place 
responsibility for the valuation of the AIF’s assets formally with the AIFM and introduce a 
conflict of interest, potentially detrimental to investors, given that an AIFM’s fees are 
calculated by reference to the value of the assets of the AIF which it manages.  This would be 
a retrograde step. Requiring a valuation frequency of at least once a year (as required under 
Article 16(1) in the text proposed by the Commission) is arbitrary and an example of a one 
size fits all approach which will not work for all types of fund and asset class (particularly 
private equity and special situations). It should be recognised that the valuation frequency 
should be appropriate to the type of fund, asset class and the frequency of share or unit 
dealing. We would note that IOSCO’s Principles for the Valuation of Hedge Fund Portfolios 
(http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD253.pdf) (the “IOSCO Principles”) 
recommend an approach to valuations that focuses on a more flexible and substantive 
approach to the independence of the valuation function

Ændringsforslag 702
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. FAIF sikrer, at der for hver forvaltet AIF 
udpeges en af FAIF uafhængig evaluator, 
som skal ansætte værdien af aktier, som 
AIF har erhvervet, og værdien af aktier og 
andele i AIF.

1. FAIF sikrer, at der for hver forvaltet AIF 
indføres egnede og konsistente procedurer
til at foretage en korrekt værdiansættelse 
af AIF's aktiver samt en beregning af 
værdien af aktier og andele i AIF, i 
overensstemmelse med gældende 
værdiansættelsesstandarder og -regler.

Or. en
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Begrundelse

Kravet om en uafhængig evaluator er dyrt og unødvendigt, idet FAIF oftest har det bedste 
kendskab til fondsaktiverne. Værdiansættelsesfunktionen bør imidlertid være uafhængig af 
investeringsforvaltningsfunktionerne. Visse medlemsstater stiller i forbindelse med specifikke 
aktiver (f.eks. fast ejendom) krav om, at der skal udpeges uafhængige evaluatorer, som er 
ansvarlige for værdiansættelsen af aktiver, og disse fremgangsmåder bør have lov til at 
fortsætte i overensstemmelse med national lovgivning.

Ændringsforslag 703
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. FAIF sikrer, at der for hver forvaltet AIF 
udpeges en af FAIF uafhængig evaluator, 
som skal ansætte værdien af aktier, som 
AIF har erhvervet, og værdien af aktier og 
andele i AIF.

1. FAIF sikrer, at der for hver forvaltet AIF 
indføres egnede og konsistente 
procedurer, så der kan foretages en 
korrekt værdiansættelse af AIF's aktiver 
og af værdien af aktier eller andele i AIF.

Or. en

Begrundelse

Investorer i private equity-fonde har ingen indløsningsrettigheder. Forvaltere aflønnes ikke 
på baggrund af den reelle værdi af urealiserede investeringer, men med en andel i realiserede 
fortjenester. Investorer og forvaltere aflønnes først, når fonden realiserer sine værdier (dvs. 
når værdien er sikker). Værdiansættelse af private equity-aktiver kræver en detaljeret 
forvaltning og kendskab til revision. Dette medfører ekstra omkostninger, uden at det øger 
investorerne udbytte.

Ændringsforslag 704
Gunnar Hökmark

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. FAIF sikrer, at der for hver forvaltet AIF 
udpeges en af FAIF uafhængig evaluator, 
som skal ansætte værdien af aktier, som 

1. En FAIF sikrer, at der for hver forvaltet 
AIF foretages korrekte, egnede, rettidige 
og konsistente værdiansættelser af AIF’s 
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AIF har erhvervet, og værdien af aktier 
og andele i AIF.

aktiver, så værdien af AIF's aktier eller 
andele nemt kan vurderes af investorer og 
andre interesserede parter.

Or. en

Begrundelse

Det er tilstrækkeligt at stille krav om, at interesserede parter, herunder især investorer, skal 
have adgang til korrekte værdiansættelser. Udpegelsen af en formel og uafhængig evaluator 
er nødvendig. Det er en fremgangsmåde, der tager afsæt i principper, og det er en 
tungtvejende forpligtelse. 

Ændringsforslag 705
Markus Ferber

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. FAIF sikrer, at der for hver forvaltet AIF 
udpeges en af FAIF uafhængig evaluator, 
som skal ansætte værdien af aktier, som 
AIF har erhvervet, og værdien af aktier og 
andele i AIF.

1. FAIF sikrer, at der for hver forvaltet AIF 
udpeges en evaluator, som skal ansætte 
værdien af aktier, som AIF har erhvervet 
på gennemsigtig vis, og værdien af aktier 
og andele i AIF.

Or. en

Begrundelse

Det vil være vanskeligt at gennemføre forslag til værdiansættelse, og det er ikke altid 
nødvendigt for at sikre en bedre beskyttelse af investorer. Navnlig er kravet om at 
værdiansætte alle aktiver, hver gang andele i en AIF udstedes eller indløses, ofte umuligt at 
realisere og unødvendigt. Visse fondes aktiver (f.eks. fast ejendom) er generelt meget stabile, 
og det vil derfor være formålsløst at foretage daglige værdiansættelser. Det er endvidere ikke 
muligt at foretage en daglig værdiansættelse af realkreditfonde, og det vil på ingen måde øge 
beskyttelsen af investorer.
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Ændringsforslag 706
Marta Andreasen

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. FAIF sikrer, at der for hver forvaltet AIF 
udpeges en af FAIF uafhængig evaluator, 
som skal ansætte værdien af aktier, som 
AIF har erhvervet, og værdien af aktier og 
andele i AIF.

1. FAIF sikrer, at der for hver forvaltet AIF 
udpeges en evaluator, som skal ansætte 
værdien af aktier, som AIF har erhvervet, 
og værdien af aktier og andele i AIF.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 707
Thomas Mann

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. FAIF sikrer, at der for hver forvaltet AIF 
udpeges en af FAIF uafhængig evaluator, 
som skal ansætte værdien af aktier, som 
AIF har erhvervet, og værdien af aktier og 
andele i AIF.

1. FAIF sikrer, at der for hver forvaltet AIF 
udpeges en evaluator, som skal ansætte 
værdien af aktier, som AIF har erhvervet, 
og værdien af aktier og andele i AIF.

Or. en
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Ændringsforslag 708
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. FAIF sikrer, at der for hver forvaltet 
AIF udpeges en af FAIF uafhængig 
evaluator, som skal ansætte værdien af 
aktier, som AIF har erhvervet, og værdien 
af aktier og andele i AIF.

1. FAIF sikrer, hvis det er relevant, at 
værdiansættelsesfunktionen og 
porteføljeforvaltningen er funktionelt 
uafhængig på baggrund af arten, 
omfanget og kompleksiteten af hver 
forvaltet AIF.

Or. en

Begrundelse

Det bør tydeliggøres, at FAIF også selv kan foretage værdiansættelse.

Ændringsforslag 709
Astrid Lulling

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. FAIF sikrer, at der for hver forvaltet 
AIF udpeges en af FAIF uafhængig 
evaluator, som skal ansætte værdien af 
aktier, som AIF har erhvervet, og værdien 
af aktier og andele i AIF.

1. FAIF sikrer, hvis det er relevant, at 
værdiansættelsesfunktionen og 
porteføljeforvaltningen er funktionelt 
uafhængig på baggrund af arten, 
omfanget og kompleksiteten af hver 
forvaltet AIF.

Or. en

Begrundelse

Se artikel 16 i formandskabets reviderede kompromisforslag af 15. december 2009.



AM\805037DA.doc 9/172 PE439.132v01-00

DA

Ændringsforslag 710
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. FAIF sikrer, at der for hver forvaltet 
AIF udpeges en af FAIF uafhængig 
evaluator, som skal ansætte værdien af
aktier, som AIF har erhvervet, og værdien 
af aktier og andele i AIF.

1. FAIF sikrer, hvis det er relevant, at 
værdiansættelsesfunktionen og 
porteføljeforvaltningen er funktionelt 
uafhængig på baggrund af arten, 
omfanget og kompleksiteten af hver 
forvaltet AIF

Or. en

Begrundelse

Kravet om en uafhængig evaluator er dyrt og unødvendigt, idet FAIF oftest har det bedste 
kendskab til fondsaktiverne. FAIF er ansvarlig for at sikre, at værdiansættelsesfunktionen og 
porteføljeforvaltningen er funktionel uafhængig på baggrund af arten, omfanget og 
kompleksiteten af hver forvaltet AIF.

Ændringsforslag 711
Burkhard Balz

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. FAIF sikrer, at der for hver forvaltet 
AIF udpeges en af FAIF uafhængig 
evaluator, som skal ansætte værdien af 
aktier, som AIF har erhvervet, og værdien 
af aktier og andele i AIF.

1. FAIF sikrer, hvis det er relevant, at 
værdiansættelsesfunktionen og 
porteføljeforvaltningen er funktionelt 
uafhængig på baggrund af arten, 
omfanget og kompleksiteten af hver 
forvaltet AIF.

Or. en

Begrundelse

Det bør tydeliggøres, at FAIF også selv kan foretage værdiansættelse.
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Ændringsforslag 712
Wolf Klinz

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. FAIF sikrer, at der for hver forvaltet 
AIF udpeges en af FAIF uafhængig 
evaluator, som skal ansætte værdien af 
aktier, som AIF har erhvervet, og værdien 
af aktier og andele i AIF.

1. FAIF sikrer, for så vidt angår hver 
forvaltet AIF, at værdien af aktier, som 
AIF har erhvervet, og værdien af aktier og 
andele i AIF vurderes på en konsekvent og 
funktionelt uafhængig måde. Er 
funktionen overdraget til en tredjepart, 
skal denne sikre funktionens 
uafhængighed.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 713
Othmar Karas

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. FAIF sikrer, at der for hver forvaltet 
AIF udpeges en af FAIF uafhængig 
evaluator, som skal ansætte værdien af 
aktier, som AIF har erhvervet, og værdien 
af aktier og andele i AIF.

1. FAIF sikrer, når den udfører 
værdiansættelsesfunktionen for en 
forvaltet AIF, at
værdiansættelsesfunktionen sker 
uafhængigt af investeringsforvaltningen. 
Er værdiansættelsesfunktionerne 
overdraget til en tredjepart, skal denne 
sikre disse funktioners uafhængighed.

Or. en
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Begrundelse

"Værdiansættelse" vedrører værdien af fondens aktiver samt fondens værdi. De retlige 
rammer for værdiansættelse af fonde skal tage højde for de særlige karakteristika for disse 
forskellige niveauer af værdiansættelse. Kravene til værdiansættelsen af aktiver varierer 
meget alt efter arten af de pågældende aktiver, der kan omfatte alt lige fra meget likvide 
aktiver, der er prisfastsat på grundlag af den relevante notering, til ulikvide aktiver, der 
prisfastsættes på baggrund af tilpassede processer. Funktionen kan enten udøves af 
forvaltningsselskabet eller af depositaren.

Ændringsforslag 714
Sharon Bowles

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. FAIF sikrer, at der for hver forvaltet AIF 
udpeges en af FAIF uafhængig evaluator, 
som skal ansætte værdien af aktier, som 
AIF har erhvervet, og værdien af aktier og 
andele i AIF.

1. FAIF sikrer, at der for hver forvaltet AIF
er en evaluator, som er funktionelt 
uafhængig af FAIF, som skal ansætte 
værdien af aktier, som AIF har erhvervet, 
og værdien af aktier og andele i AIF.

Or. en

Begrundelse

Det er upraktisk at kræve, at en FAIF altid skal udpege en uafhængig evaluator. De bør dog 
være funktionelt uafhængige.

Ændringsforslag 715
Bernd Lange

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. FAIF sikrer, at der for hver forvaltet AIF 
udpeges en af FAIF uafhængig evaluator, 
som skal ansætte værdien af aktier, som 
AIF har erhvervet, og værdien af aktier og 

1. FAIF sikrer, at der for hver forvaltet AIF 
udpeges en af FAIF's
forvaltningsfunktion uafhængig evaluator, 
som skal ansætte værdien af aktier, som 
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andele i AIF. AIF har erhvervet, og værdien af aktier og 
andele i AIF i overensstemmelse med de 
EU-dækkende retningslinjer for 
værdiansættelse, som ESMA har fastsat.

FAIF skal i denne forbindelse sikre, at 
der udpeges en kvalificeret evaluator, som 
er egnet til at foretage værdiansættelse, og 
som er certificeret af ESMA.

Or. en

Begrundelse

Gennemførelse af en sund og gennemsigtig værdiansættelse kræver EU-dækkende procedurer 
og en konsekvent kvalitet i den uafhængige værdiansættelse. Den nye Europæiske 
Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) anses for at være den institution, der er 
egnet til at certificere evaluatorer, udarbejde retningslinjer for værdiansættelse og føre tilsyn 
med gennemførelsen af disse retningslinjer.

Ændringsforslag 716
Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. FAIF sikrer, at der for hver forvaltet AIF 
udpeges en af FAIF uafhængig evaluator, 
som skal ansætte værdien af aktier, som 
AIF har erhvervet, og værdien af aktier og 
andele i AIF.

1. FAIF sikrer, at der for hver forvaltet AIF 
udpeges en af FAIF's
forvaltningsfunktion uafhængig evaluator, 
som skal ansætte værdien af aktier, som 
AIF har erhvervet, og værdien af aktier og 
andele i AIF i overensstemmelse med de 
EU-dækkende retningslinjer for 
værdiansættelse, som ESMA har fastsat.

FAIF skal i denne forbindelse sikre, at 
der udpeges en kvalificeret evaluator, som 
er egnet til at foretage værdiansættelse, og 
som er certificeret af ESMA.

Or. en



AM\805037DA.doc 13/172 PE439.132v01-00

DA

Ændringsforslag 717
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

FAIF sikrer, når den udfører 
værdiansættelsesfunktionen for en 
forvaltet AIF, at 
værdiansættelsesfunktionen sker 
uafhængigt af investeringsforvaltningen. 
Er værdiansættelsesfunktionerne 
overdraget til en tredjepart, skal denne 
sikre disse funktioners uafhængighed.

Or. en

Begrundelse

Kravet om en uafhængig evaluator er dyrt og unødvendigt, idet FAIF oftest har det bedste 
kendskab til fondsaktiverne. Værdiansættelsesfunktionen bør imidlertid være uafhængig af 
investeringsforvaltningsfunktionerne. Visse medlemsstater stiller i forbindelse med specifikke 
aktiver (f.eks. fast ejendom) krav om, at der skal udpeges uafhængige evaluatorer, som er 
ansvarlige for værdiansættelsen af aktiver, og disse fremgangsmåder bør have lov til at 
fortsætte i overensstemmelse med national lovgivning.

Ændringsforslag 718
Gunnar Hökmark

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Evaluatoren sikrer, at aktiverne, aktierne 
og andelene værdiansættes mindst en 
gang om året og hver gang, aktier eller 
andele i AIF udstedes eller indløses, hvis 
det forekommer oftere.

udgår

Or. en

Begrundelse

Det er tilstrækkeligt at stille krav om, at interesserede parter, herunder især investorer, skal 
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have adgang til korrekte værdiansættelser. Udpegelsen af en formel og uafhængig evaluator 
er nødvendig. Det er en fremgangsmåde, der tager afsæt i principper, og det er en 
tungtvejende forpligtelse. 

Ændringsforslag 719
Syed Kamall

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Evaluatoren sikrer, at aktiverne, aktierne 
og andelene værdiansættes mindst en 
gang om året og hver gang, aktier eller 
andele i AIF udstedes eller indløses, hvis 
det forekommer oftere.

udgår

Or. en

Begrundelse

We do not agree that the UCITS model (in Article 16(1) of the text proposed by the 
Commission) is appropriate for Non-UCITS funds in the alternative investment sector, 
particularly hedge funds which differ in many ways from UCITS funds.  This would place 
responsibility for the valuation of the AIF’s assets formally with the AIFM and introduce a 
conflict of interest, potentially detrimental to investors, given that an AIFM’s fees are 
calculated by reference to the value of the assets of the AIF which it manages.  This would be 
a retrograde step. Requiring a valuation frequency of at least once a year (as required under 
Article 16(1) in the text proposed by the Commission) is arbitrary and an example of a one 
size fits all approach which will not work for all types of fund and asset class (particularly 
private equity and special situations). It should be recognised that the valuation frequency 
should be appropriate to the type of fund, asset class and the frequency of share or unit 
dealing. We would note that IOSCO’s Principles for the Valuation of Hedge Fund Portfolios 
(http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD253.pdf) (the “IOSCO Principles”) 
recommend an approach to valuations that focuses on a more flexible and substantive 
approach to the independence of the valuation function.
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Ændringsforslag 720
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Evaluatoren sikrer, at aktiverne, aktierne 
og andelene værdiansættes mindst en 
gang om året og hver gang, aktier eller 
andele i AIF udstedes eller indløses, hvis 
det forekommer oftere.

udgår

Or. en

Begrundelse

Investorer i private equity-fonde har ingen indløsningsrettigheder. Forvaltere aflønnes ikke 
på baggrund af den reelle værdi af urealiserede investeringer, men med en andel i realiserede 
fortjenester. Investorer og forvaltere aflønnes først, når fonden realiserer sine værdier (dvs. 
når værdien er sikker). Værdiansættelse af private equity-aktiver kræver en detaljeret 
forvaltning og kendskab til revision. Dette medfører ekstra omkostninger, uden at det øger 
investorerne udbytte.

Ændringsforslag 721
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Evaluatoren sikrer, at aktiverne, aktierne 
og andelene værdiansættes mindst en 
gang om året og hver gang, aktier eller 
andele i AIF udstedes eller indløses, hvis 
det forekommer oftere.

FAIF sikrer, for hver forvaltet AIF, at der 
er indført egnede og konsistente 
procedurer, så der kan foretages en 
korrekt værdiansættelse af aktiverne i 
AIF'en, og værdien af aktierne eller 
andelene i AIF kan beregnes, og hvis 
relevant, offentliggøres.

Or. en

Begrundelse

Kravet om en uafhængig evaluator er dyrt og unødvendigt, idet FAIF oftest har det bedste 
kendskab til fondsaktiverne. FAIF er ansvarlig for at sikre, at værdiansættelsesfunktionen og 
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porteføljeforvaltningen er funktionel uafhængig på baggrund af arten, omfanget og 
kompleksiteten af hver forvaltet AIF.

Ændringsforslag 722
Markus Ferber

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Evaluatoren sikrer, at aktiverne, aktierne 
og andelene værdiansættes mindst en gang 
om året og hver gang, aktier eller andele i 
AIF udstedes eller indløses, hvis det 
forekommer oftere.

FAIF sikrer, at AIF's aktiver, 
værdiansættes med passende hyppighed, 
for så vidt angår fondens underliggende 
aktiver. Er AIF investeret i faste aktiver, 
kan der tages højde for de særlige 
karakteristika ved disse aktiver. FAIF 
skal sikre, at aktier eller andele i AIF kan 
værdiansættes, når det er nødvendigt for 
at muliggøre indløsning eller udstedelse.

Or. en

Begrundelse

Det vil være vanskeligt at gennemføre forslag til værdiansættelse, og det er ikke altid 
nødvendigt for at sikre en bedre beskyttelse af investorer. Navnlig er kravet om at 
værdiansætte alle aktiver, hver gang andele i en AIF udstedes eller indløses, ofte umuligt at 
realisere og unødvendigt. Visse fondes aktiver (f.eks. fast ejendom) er generelt meget stabile, 
og det vil derfor være formålsløst at foretage daglige værdiansættelser. Det er endvidere ikke 
muligt at foretage en daglig værdiansættelse af realkreditfonde, og det vil på ingen måde øge 
beskyttelsen af investorer.

Ændringsforslag 723
Thomas Mann

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Evaluatoren sikrer, at aktiverne, aktierne 
og andelene værdiansættes mindst en gang 
om året og hver gang, aktier eller andele i 
AIF udstedes eller indløses, hvis det 

FAIF sikrer, at AIF's aktiver, 
værdiansættes med passende hyppighed, 
for så vidt angår fondens underliggende 
aktiver. Er AIF investeret i faste aktiver, 
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forekommer oftere. kan der tages højde for de særlige 
karakteristika ved disse aktiver. FAIF 
skal sikre, at aktier eller andele i AIF kan 
værdiansættes, når det er nødvendigt for 
at muliggøre indløsning eller udstedelse.

Or. en

Ændringsforslag 724
Astrid Lulling

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Evaluatoren sikrer, at aktiverne, aktierne 
og andelene værdiansættes mindst en gang 
om året og hver gang, aktier eller andele i 
AIF udstedes eller indløses, hvis det 
forekommer oftere.

De anvendte værdiansættelsesprocedurer
sikrer, at aktiverne, aktierne og andelene 
værdiansættes mindst en gang om året.
Hvis AIF er en åben fond, skal disse 
værdiansættelser også foretages med 
passende hyppighed på baggrund af de 
særlige karakteristika ved fondens 
underliggende aktiver samt dens 
udstedelses- og indløsningspolitik.

Or. en

Begrundelse

Se artikel 16 i formandskabets reviderede kompromisforslag af 15. december 2009.

Ændringsforslag 725
Burkhard Balz

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Evaluatoren sikrer, at aktiverne, aktierne 
og andelene værdiansættes mindst en gang 
om året og hver gang, aktier eller andele i 
AIF udstedes eller indløses, hvis det 

De anvendte værdiansættelsesprocedurer 
sikrer, at aktiverne, aktierne eller andelene 
værdiansættes mindst en gang om året. 
Hvis AIF er en åben fond, skal disse 
værdiansættelser også foretages med 
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forekommer oftere. passende hyppighed på baggrund af de 
særlige karakteristika ved fondens 
underliggende aktiver samt dens 
udstedelses- og indløsningspolitik.

Or. en

Begrundelse

Det bør tydeliggøres, at FAIF også selv kan foretage værdiansættelse.

Ændringsforslag 726
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Evaluatoren sikrer, at aktiverne, aktierne 
og andelene værdiansættes mindst en gang 
om året og hver gang, aktier eller andele i 
AIF udstedes eller indløses, hvis det 
forekommer oftere.

De anvendte værdiansættelsesprocedurer 
sikrer, at aktiverne, aktierne eller andelene 
værdiansættes mindst en gang om året.
Hvis AIF er en åben fond, skal disse 
værdiansættelser også foretages med 
passende hyppighed på baggrund af de 
særlige karakteristika ved fondens 
underliggende aktiver samt dens 
udstedelses- og indløsningspolitik.

Or. en

Begrundelse

Det bør tydeliggøres, at FAIF også selv kan foretage værdiansættelse.

Ændringsforslag 727
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Evaluatoren sikrer, at aktiverne, aktierne 
og andelene værdiansættes mindst en gang 

De anvendte værdiansættelsesprocedurer 
sikrer, at aktiverne, aktierne og andelene 
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om året og hver gang, aktier eller andele i 
AIF udstedes eller indløses, hvis det 
forekommer oftere.

værdiansættes mindst en gang om året og 
hver gang, aktier eller andele i AIF 
udstedes eller indløses, hvis det 
forekommer oftere, men kun såfremt 
aktierne eller andelen udstedes eller 
indløses til en pris, der er beregnet ud fra 
nettoaktieværdien pr. andel eller aktie.

Or. en

Begrundelse

Åbne AIF'er kan undertiden udstede eller tilbagekøbe aktier. Dette finder oftest sted til den 
aktuelle markedspris. Der er i sådanne tilfælde ingen grund til at værdiansætte AIF's aktiver. 
Værdiansættelse bør begrænses til de tilfælde, hvor aktierne skal udstedes eller indløses til en 
pris, der er direkte relateret til nettoaktivværdien.

Ændringsforslag 728
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Evaluatoren sikrer, at aktiverne, aktierne 
og andelene værdiansættes mindst en gang 
om året og hver gang, aktier eller andele i 
AIF udstedes eller indløses, hvis det 
forekommer oftere.

Evaluatoren sikrer, at aktiverne, aktierne 
og andelene værdiansættes mindst en gang 
om året og hver gang, aktier eller andele i 
AIF udstedes eller indløses, eller at der 
betales forvaltningsgebyrer (hvis disse 
gebyrer helt eller delvist er baseret på 
aktivernes værdi), hvis det forekommer 
oftere.

Or. en

Begrundelse

Beskyttelse af investorer forudsætter, at værdiansættelsen foretages med tilstrækkelig 
hyppighed, navnlig i tilfælde, hvor aktier eller andele kun sjældent udstedes eller indløses.
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Ændringsforslag 729
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Evaluatoren sikrer, at aktiverne, aktierne 
og andelene værdiansættes mindst en gang 
om året og hver gang, aktier eller andele i 
AIF udstedes eller indløses, hvis det 
forekommer oftere.

FAIF sikrer, at aktiverne hos en forvaltet 
AIF værdiansættes med passende 
hyppighed og mindst en gang om året, og 
aktierne og eller andelene i AIF 
værdiansættes, hver gang de kan udstedes 
eller indløses.

Or. en

Begrundelse

Kravet om en uafhængig evaluator er dyrt og unødvendigt, idet FAIF oftest har det bedste 
kendskab til fondsaktiverne. Værdiansættelsesfunktionen bør imidlertid være uafhængig af 
investeringsforvaltningsfunktionerne. Visse medlemsstater stiller i forbindelse med specifikke 
aktiver (f.eks. fast ejendom) krav om, at der skal udpeges uafhængige evaluatorer, som er 
ansvarlige for værdiansættelsen af aktiver, og disse fremgangsmåder bør have lov til at 
fortsætte i overensstemmelse med national lovgivning.

Ændringsforslag 730
Wolf Klinz

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Evaluatoren sikrer, at aktiverne, aktierne 
og andelene værdiansættes mindst en gang 
om året og hver gang, aktier eller andele i 
AIF udstedes eller indløses, hvis det 
forekommer oftere.

Aktiverne, aktierne og andelene skal 
værdiansættes med passende hyppighed 
mindst en gang om året og hver gang, 
aktier eller andele i AIF kan udstedes eller 
indløses.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 731
Othmar Karas

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Evaluatoren sikrer, at aktiverne, aktierne 
og andelene værdiansættes mindst en gang 
om året og hver gang, aktier eller andele i 
AIF udstedes eller indløses, hvis det 
forekommer oftere.

FAIF sikrer, at aktiverne i et forvaltet AIF
værdiansættes med passende hyppighed og 
mindst en gang om året og aktier eller 
andele i AIF værdiansættes hver gang de 
udstedes eller indløses.

Or. en

Begrundelse

"Værdiansættelse" vedrører værdien af fondens aktiver samt fondens værdi. De retlige 
rammer for værdiansættelse af fonde skal tage højde for de særlige karakteristika for disse 
forskellige niveauer af værdiansættelse. Kravene til værdiansættelsen af aktiver varierer 
meget alt efter arten af de pågældende aktiver, der kan omfatte alt lige fra meget likvide 
aktiver, der er prisfastsat på grundlag af den relevante notering, til ulikvide aktiver, der 
prisfastsættes på baggrund af tilpassede processer. Funktionen kan enten udøves af 
forvaltningsselskabet eller af depositaren.

Ændringsforslag 732
Jean-Paul Gauzès

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis AIF er en private equity-fond, er den 
regelmæssige værdiansættelse frivillig.
Den hyppighed, hvormed 
værdiansættelsen finder sted, skal være i 
overensstemmelse med AIF's regler, 
herunder hver gang aktier eller andele 
udstedes eller indløses.

Or. en
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Ændringsforslag 733
Jean-Paul Gauzès

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. FAIF er ansvarlig for den korrekte 
værdiansættelse af AIF-aktiver samt for 
beregningen af nettoaktivværdien af AIF 
og offentliggørelsen af denne 
nettoaktivværdi. FAIF's ansvar påvirkes 
ikke af, at den har uddelegeret en eller 
flere af sine opgaver vedrørende AIF's 
værdiansættelse til en tredjepart.
AIF's depositar skal føre tilsyn med og 
overvåge alle værdiansættelser, hvad 
enten de foretages af FAIF eller af en 
ekstern evaluator.

Or. en

Ændringsforslag 734
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. FAIF er ansvarlig for den korrekte 
værdiansættelse af AIF-aktiver samt for 
beregningen af nettoaktivværdien af AIF. 
Dette ansvar påvirkes ikke af, at disse 
funktioner er uddelegeret til tredjepart.
Uanset stk. 1 kan medlemsstater tillade, at 
visse eller alle værdiansættelsesfunktioner 
samt deres ansvar overdrages til en 
tredjepart, i overensstemmelse med den 
nationale lovgivning i den medlemsstat, 
hvor AIF er hjemmehørende.



AM\805037DA.doc 23/172 PE439.132v01-00

DA

Or. en

Begrundelse

FAIF er ansvarlig for værdiansættelsesfunktionen, medmindre medlemsstaterne tillader, at 
visse eller alle værdiansættelsesfunktioner overdrages til tredjepart. Dette er i 
overensstemmelse med UCITS-direktivet og eksisterende praksis for AIF.

Ændringsforslag 735
Othmar Karas

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Både FAIF og depositaren skal sikre, 
at AIF-aktiverne værdiansættes korrekt, 
og at nettoaktivværdien af AIF beregnes 
korrekt.

Or. en

Begrundelse

Nettoaktivværdien af AIF er en meget vigtig oplysning for alle investorer, FAIF og 
depositaren. At oplyse investorerne om den rette nettoaktivværdi forudsætter et godt 
samarbejde og en effektiv kontrol mellem FAIF og depositaren.

Ændringsforslag 736
Gunnar Hökmark

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. FAIF er ansvarlig for den korrekte 
værdiansættelse af AIF-aktiver samt for 
beregningen af nettoaktivværdien af AIF. 
Dette ansvar påvirkes ikke af, at disse 
funktioner er uddelegeret til en tredjepart.
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Or. en

Ændringsforslag 737
Jean-Pierre Audy

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. FAIF er ansvarlig for den korrekte 
værdiansættelse af AIF-aktiver samt for 
beregningen af nettoaktivværdien af AIF.
Dette ansvar påvirkes ikke af, at disse 
funktioner er uddelegeret til en tredjepart.

Or. en

Ændringsforslag 738
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. FAIF sikrer, at evaluatoren anvender 
egnede og konsistente procedurer til 
værdiansættelse af AIF's aktiver i 
overensstemmelse med gældende 
værdiansættelsesstandarder og -regler for 
at opgøre nettoaktivværdien af aktierne 
eller andelene i AIF.

udgår

Or. en

Begrundelse

Udgår som følge af ændringer til stk. 1. En uafhængig evaluator er irrelevant i forbindelse 
med private equity-fonde, hvor værdiansættelse ikke har monetære konsekvenser. Investorer 
og forvaltere aflønnes først, når fonden realiserer sine værdier (dvs. når værdien er sikker). 
Værdiansættelse af private equity-aktiver kræver en detaljeret forvaltning og kendskab til 
revision. Dette medfører ekstra omkostninger, uden at det øger investorerne udbytte.
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Ændringsforslag 739
Syed Kamall

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. FAIF sikrer, at evaluatoren anvender 
egnede og konsistente procedurer til 
værdiansættelse af AIF's aktiver i 
overensstemmelse med gældende 
værdiansættelsesstandarder og -regler for 
at opgøre nettoaktivværdien af aktierne 
eller andelene i AIF.

udgår

Or. en

Begrundelse

We do not agree that the UCITS model (in Article 16(1) of the text proposed by the 
Commission) is appropriate for Non-UCITS funds in the alternative investment sector, 
particularly hedge funds which differ in many ways from UCITS funds.  This would place 
responsibility for the valuation of the AIF’s assets formally with the AIFM and introduce a 
conflict of interest, potentially detrimental to investors, given that an AIFM’s fees are 
calculated by reference to the value of the assets of the AIF which it manages.  This would be 
a retrograde step.Requiring a valuation frequency of at least once a year (as required under 
Article 16(1) in the text proposed by the Commission) is arbitrary and an example of a one 
size fits all approach which will not work for all types of fund and asset class (particularly 
private equity and special situations). It should be recognised that the valuation frequency 
should be appropriate to the type of fund, asset class and the frequency of share or unit 
dealing.We would note that IOSCO’s Principles for the Valuation of Hedge Fund Portfolios 
(http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD253.pdf) (the “IOSCO Principles”) 
recommend an approach to valuations that focuses on a more flexible and substantive 
approach to the independence of the valuation function.

Ændringsforslag 740
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. FAIF sikrer, at evaluatoren anvender 
egnede og konsistente procedurer til 
værdiansættelse af AIF's aktiver i 

udgår
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overensstemmelse med gældende 
værdiansættelsesstandarder og -regler for 
at opgøre nettoaktivværdien af aktierne 
eller andelene i AIF.

Or. en

Begrundelse

Udgår, fordi dette punkt indgår i ændringsforslaget til artikel 16, stk. 1, litra a) (ny).

Ændringsforslag 741
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. FAIF sikrer, at evaluatoren anvender 
egnede og konsistente procedurer til 
værdiansættelse af AIF's aktiver i 
overensstemmelse med gældende
værdiansættelsesstandarder og -regler for 
at opgøre nettoaktivværdien af aktierne 
eller andelene i AIF.

2. FAIF sikrer, at hver enkelt AIF har en 
offentliggjort erklæring om sin 
værdiansættelsesmetode eller en 
offentliggjort regnskabspolitik, der er 
hensigtsmæssig for AIF's aktiver, og som 
er konsistent med eksisterende, alment 
accepterede regnskabsstandarder og
værdiansættelsesstandarder og –regler, for 
at fastsætte en rimelig nettoaktivværdi af 
aktierne eller andelene i AIF.

Or. en

Begrundelse

Kravet om uafhængig værdiansættelse af en AIF's aktier eller andele, der handles offentligt, 
er unødvendigt, idet deres værdi fastsættes af markedet. Det er ikke nødvendigt at udpege en 
ekstern evaluator, når aktiverne i en AIF handles på offentlige markeder, og det bør ikke være 
obligatorisk i forbindelse med unoterede aktiver, forudsat der er sikret funktionel 
uafhængighed mellem værdiansættelsen og porteføljeforvaltningen, og, hvis relevant, 
uafhængigt tilsyn af en ekstern revisor.



AM\805037DA.doc 27/172 PE439.132v01-00

DA

Ændringsforslag 742
Wolf Klinz

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. FAIF sikrer, at evaluatoren anvender 
egnede og konsistente procedurer til 
værdiansættelse af AIF's aktiver i 
overensstemmelse med gældende 
værdiansættelsesstandarder og -regler for 
at opgøre nettoaktivværdien af aktierne 
eller andelene i AIF.

2. FAIF sikrer, at der er indført egnede og 
konsistente procedurer til værdiansættelse 
af AIF's aktiver i overensstemmelse med 
gældende værdiansættelsesstandarder og 
-regler for at opgøre nettoaktivværdien af 
aktierne eller andelene i AIF. FAIF er 
ansvarlig for værdiansættelse af aktiver 
eller beregning af nettoaktivværdien af 
AIF, og dette ansvar bør ikke påvirkes af, 
at disse funktioner uddelegeres til en 
tredjepart.

Or. en

Ændringsforslag 743
Corien Wortmann-Kool

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. FAIF sikrer, at evaluatoren anvender 
egnede og konsistente procedurer til 
værdiansættelse af AIF's aktiver i 
overensstemmelse med gældende 
værdiansættelsesstandarder og -regler for 
at opgøre nettoaktivværdien af aktierne 
eller andelene i AIF.

2. De anvendte 
værdiansættelsesprocedurer sikrer, at
aktiver og aktier eller andele 
værdiansættes mindst en gang årligt. Hvis 
AIF er en åben fond, skal disse 
værdiansættelser også foretages med 
passende hyppighed på baggrund af de 
særlige karakteristika ved fondens 
underliggende aktiver samt dens 
udstedelses- og indløsningspolitik.
Hvis der benyttes en ekstern evaluator, 
skal FAIF kunne dokumentere, at 
tredjemand har kompetence og er i stand 
til at udføre de pågældende opgaver, at 
tredjemand blev udvalgt med fornøden 
omhu, og at FAIF er i stand til til enhver 
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tid effektivt at overvåge den eksterne 
evaluators aktivitet. Anvendelsen af en 
ekstern evaluator må ikke hindre et 
effektivt tilsyn med FAIF og må navnlig 
ikke forhindre FAIF i at handle eller AIF 
i at blive forvaltet i investorernes 
interesse. Hvis der ikke anvendes en 
ekstern evaluator, kan de kompetente 
myndigheder i hjemlandet kræve, at 
FAIF's værdiansættelsesprocedurer 
og/eller værdiansættelser verificeres af en 
ekstern evaluator eller, hvis relevant, af 
en revisor. Hjemlandet kan også kræve, at 
depositaren skal føre tilsyn med og 
overvåge alle værdiansættelser, hvad 
enten de foretages af FAIF eller af en 
ekstern evaluator.

Or. en

Ændringsforslag 744
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. FAIF sikrer, at evaluatoren anvender
egnede og konsistente procedurer til 
værdiansættelse af AIF's aktiver i 
overensstemmelse med gældende 
værdiansættelsesstandarder og -regler for 
at opgøre nettoaktivværdien af aktierne 
eller andelene i AIF.

2. FAIF sikrer, at der for forvaltet AIF, er 
indført egnede og konsistente procedurer, 
så der kan foretages en korrekt 
værdiansættelse af AIF's aktiver, og 
værdien af aktierne eller andelene i AIF 
kan beregnes og, hvis relevant, 
offentliggøres.

Or. en

Begrundelse

Det bør tydeliggøres, at FAIF også selv kan foretage værdiansættelse.
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Ændringsforslag 745
Othmar Karas

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. FAIF sikrer, at evaluatoren anvender 
egnede og konsistente procedurer til
værdiansættelse af AIF's aktiver i 
overensstemmelse med gældende 
værdiansættelsesstandarder og -regler for 
at opgøre nettoaktivværdien af aktierne
eller andelene i AIF.

2. FAIF sikrer, at der for hver forvaltet 
AIF er indført egnede og konsistente 
procedurer til at foretage en korrekt 
værdiansættelse af AIF's aktiver og 
beregne værdien af aktierne eller 
andelene i AIF, i overensstemmelse med 
gældende værdiansættelsesstandarder og 
-regler.

Or. en

Begrundelse

"Værdiansættelse" vedrører værdien af fondens aktiver samt fondens værdi. De retlige 
rammer for værdiansættelse af fonde skal tage højde for de særlige karakteristika for disse 
forskellige niveauer af værdiansættelse. Kravene til værdiansættelsen af aktiver varierer 
meget alt efter arten af de pågældende aktiver, der kan omfatte alt lige fra meget likvide 
aktiver, der er prisfastsat på grundlag af den relevante notering, til ulikvide aktiver, der 
prisfastsættes på baggrund af tilpassede processer. Funktionen kan enten udøves af 
forvaltningsselskabet eller af depositaren.

Ændringsforslag 746
Astrid Lulling

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. FAIF sikrer, at evaluatoren anvender 
egnede og konsistente procedurer til 
værdiansættelse af AIF's aktiver i 
overensstemmelse med gældende 
værdiansættelsesstandarder og -regler for 
at opgøre nettoaktivværdien af aktierne 
eller andelene i AIF.

2. FAIF sikrer, at der for forvaltet AIF, er 
indført egnede og konsistente procedurer, 
så der kan foretages en korrekt 
værdiansættelse af AIF's aktiver, og 
værdien af aktierne eller andelene i AIF 
kan beregnes og, hvis relevant, 
offentliggøres.
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Or. en

Begrundelse

Se artikel 16 i formandskabets reviderede kompromisforslag af 15. december 2009.

Ændringsforslag 747
Burkhard Balz

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. FAIF sikrer, at evaluatoren anvender 
egnede og konsistente procedurer til 
værdiansættelse af AIF's aktiver i 
overensstemmelse med gældende 
værdiansættelsesstandarder og -regler for 
at opgøre nettoaktivværdien af aktierne 
eller andelene i AIF.

2. FAIF sikrer, at der for forvaltet AIF, er 
indført egnede og konsistente procedurer, 
så der kan foretages en korrekt 
værdiansættelse af AIF's aktiver, og 
værdien af aktierne eller andelene i AIF 
kan beregnes og, hvis relevant, 
offentliggøres.

Or. en

Begrundelse

Det bør tydeliggøres, at FAIF også selv kan foretage værdiansættelse.

Ændringsforslag 748
Wolf Klinz

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis værdiansættelsen foretages af en 
tredjepart, skal FAIF kunne 
dokumentere, at tredjemand har 
kompetence og er i stand til at udføre de 
pågældende opgaver, at tredjemand blev 
udvalgt med fornøden omhu, og at FAIF 
er i stand til til enhver tid effektivt at 
overvåge den uddelegerede aktivitet.
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Or. en

Ændringsforslag 749
Wolf Klinz

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 2 – afsnit 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset stk. 1 kan medlemsstater tillade, at 
FAIF overdrager visse eller alle 
værdiansættelsesfunktionen og det dertil 
knyttede ansvar til en tredjepart, i 
overensstemmelse med den nationale 
lovgivning i den medlemsstat, hvor AIF er 
hjemmehørende.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at tage højde for særlige bestemmelser i visse 
medlemsstaters lovgivning.

Ændringsforslag 750
Wolf Klinz

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 2 – afsnit 1 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

FAIF skal regelmæssigt offentliggøre de 
metoder, der anvendes til værdiansættelse
af illikvide aktiver, hvad enten 
værdiansættelsen foretages af FAIF eller 
er uddelegeret til en tredjepart.

Or. en
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Begrundelse

Det er vigtigere, at de underliggende metodologier er sunde, og de bør derfor offentliggøres, 
især når der er tale om aktiver, der er vanskelige at værdiansætte.

Ændringsforslag 751
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Hvis der benyttes en ekstern evaluator, 
skal FAIF kunne dokumentere, at 
tredjemand har kompetence og er i stand 
til at udføre de pågældende opgaver, at 
tredjemand blev udvalgt med fornøden 
omhu, og at FAIF er i stand til til enhver 
tid effektivt at overvåge den eksterne 
evaluators aktivitet. Anvendelsen af en 
ekstern evaluator må ikke hindre et 
effektivt tilsyn med FAIF og må navnlig 
ikke forhindre FAIF i at handle eller AIF 
i at blive forvaltet i investorernes
interesse.
Hvis der ikke anvendes en ekstern 
evaluator, kan de kompetente 
myndigheder i hjemlandet kræve, at 
FAIF's værdiansættelsesprocedurer 
og/eller værdiansættelser verificeres af en 
ekstern evaluator eller, hvis relevant, af 
en revisor. Hjemlandet kan også kræve, at 
depositaren skal føre tilsyn med og 
overvåge alle værdiansættelser, hvad 
enten de foretages af FAIF eller af en 
ekstern evaluator.

Or. en

Begrundelse

Det bør tydeliggøres, at FAIF også selv kan foretage værdiansættelse.
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Ændringsforslag 752
Astrid Lulling

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Hvis der benyttes en ekstern evaluator, 
skal FAIF kunne dokumentere, at 
tredjemand har kompetence og er i stand 
til at udføre de pågældende opgaver, at 
tredjemand blev udvalgt med fornøden 
omhu, og at FAIF er i stand til til enhver 
tid effektivt at overvåge den eksterne 
evaluators aktivitet. Anvendelsen af en 
ekstern evaluator må ikke hindre et 
effektivt tilsyn med FAIF og må navnlig 
ikke forhindre FAIF i at handle eller AIF 
i at blive forvaltet i investorernes 
interesse.
Hvis der ikke anvendes en ekstern 
evaluator, kan de kompetente 
myndigheder i hjemlandet kræve, at 
FAIF's værdiansættelsesprocedurer 
og/eller værdiansættelser verificeres af en 
ekstern evaluator eller, hvis relevant, af 
en revisor. Hjemlandet kan også kræve, at 
depositaren skal føre tilsyn med og 
overvåge alle værdiansættelser, hvad 
enten de foretages af FAIF eller af en 
ekstern evaluator.

Or. en

Begrundelse

Se artikel 16 i formandskabets reviderede kompromisforslag af 15. december 2009.
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Ændringsforslag 753
Burkhard Balz

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Hvis der benyttes en ekstern evaluator, 
skal FAIF kunne dokumentere, at 
tredjemand har kompetence og er i stand 
til at udføre de pågældende opgaver, at 
tredjemand blev udvalgt med fornøden 
omhu, og at FAIF er i stand til til enhver 
tid effektivt at overvåge den eksterne 
evaluators aktivitet. Anvendelsen af en 
ekstern evaluator må ikke hindre et 
effektivt tilsyn med FAIF og må navnlig 
ikke forhindre FAIF i at handle eller AIF 
i at blive forvaltet i investorernes 
interesse.
Hvis der ikke anvendes en ekstern 
evaluator, kan de kompetente 
myndigheder i hjemlandet kræve, at 
FAIF's værdiansættelsesprocedurer 
og/eller værdiansættelser verificeres af en 
ekstern evaluator eller, hvis relevant, af 
en revisor. Hjemlandet kan også kræve, at 
depositaren skal føre tilsyn med og 
overvåge alle værdiansættelser, hvad 
enten de foretages af FAIF eller af en 
ekstern evaluator.

Or. en

Begrundelse

Det bør tydeliggøres, at FAIF også selv kan foretage værdiansættelse.
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Ændringsforslag 754
Othmar Karas

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. FAIF er ansvarlig for den korrekte 
værdiansættelse af AIF-aktiver samt for 
beregningen af nettoaktivværdien af AIF. 
Dette ansvar påvirkes ikke af, at disse 
funktioner er uddelegeret til en tredjepart.
Uanset stk. 1 kan medlemsstater tillade, at 
FAIF overdrager visse eller alle 
værdiansættelsesfunktioner samt det dertil 
knyttede ansvar til en tredjepart, i 
overensstemmelse med den nationale 
lovgivning i den medlemsstat, hvor AIF er 
hjemmehørende.

Or. en

Begrundelse

"Værdiansættelse" vedrører værdien af fondens aktiver samt fondens værdi. De retlige 
rammer for værdiansættelse af fonde skal tage højde for de særlige karakteristika for disse 
forskellige niveauer af værdiansættelse. Kravene til værdiansættelsen af aktiver varierer 
meget alt efter arten af de pågældende aktiver, der kan omfatte alt lige fra meget likvide 
aktiver, der er prisfastsat på grundlag af den relevante notering, til ulikvide aktiver, der 
prisfastsættes på baggrund af tilpassede processer. Funktionen kan enten udøves af 
forvaltningsselskabet eller af depositaren.

Ændringsforslag 755
Syed Kamall

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Reglerne for værdiansættelse af 
aktiverne og beregning af 
nettoaktivværdien pr. andel eller aktie i 
AIF skal være fastlagt i lovgivningen i det 
land, hvor AIF er hjemmehørende, eller i 

udgår
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AIF's fondsbestemmelser eller vedtægter.

Or. en

Begrundelse

We do not agree that the UCITS model (in Article 16(1) of the text proposed by the 
Commission) is appropriate for Non-UCITS funds in the alternative investment sector, 
particularly hedge funds which differ in many ways from UCITS funds.  This would place 
responsibility for the valuation of the AIF’s assets formally with the AIFM and introduce a 
conflict of interest, potentially detrimental to investors, given that an AIFM’s fees are 
calculated by reference to the value of the assets of the AIF which it manages.  This would be 
a retrograde step. Requiring a valuation frequency of at least once a year (as required under 
Article 16(1) in the text proposed by the Commission) is arbitrary and an example of a one 
size fits all approach which will not work for all types of fund and asset class (particularly 
private equity and special situations). It should be recognised that the valuation frequency 
should be appropriate to the type of fund, asset class and the frequency of share or unit 
dealing. We would note that IOSCO’s Principles for the Valuation of Hedge Fund Portfolios 
(http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD253.pdf) (the “IOSCO Principles”) 
recommend an approach to valuations that focuses on a more flexible and substantive 
approach to the independence of the valuation function.  

Ændringsforslag 756
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Reglerne for værdiansættelse af 
aktiverne og beregning af 
nettoaktivværdien pr. andel eller aktie i 
AIF skal være fastlagt i lovgivningen i det 
land, hvor AIF er hjemmehørende, eller i 
AIF's fondsbestemmelser eller vedtægter.

udgår

Or. en

Begrundelse

Udgår som følge af ændringer til stk. 1. En uafhængig evaluator tilfører ingen værdi i 
forbindelse med private equity-fonde, som ikke har indløsningsrettigheder. Forvaltere 
aflønnes ikke på baggrund af den reelle værdi af urealiserede investeringer, men med en 
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andel i realiserede fortjenester. Investorer og forvaltere aflønnes først, når fonden realiserer 
sine værdier (dvs. når værdien er sikker). Værdiansættelse af private equity-aktiver kræver en 
detaljeret forvaltning og kendskab til revision. Dette medfører ekstra omkostninger, uden at 
det øger investorerne udbytte.

Ændringsforslag 757
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Reglerne for værdiansættelse af 
aktiverne og beregning af 
nettoaktivværdien pr. andel eller aktie i 
AIF skal være fastlagt i lovgivningen i det 
land, hvor AIF er hjemmehørende, eller i 
AIF's fondsbestemmelser eller vedtægter.

3. Reglerne for værdiansættelse af 
aktiverne og beregning af 
nettoaktivværdien pr. andel eller aktie i 
AIF skal følge EU's relevante finansielle 
indberetningsstandarder eller, hvis 
sådanne finansielle 
indberetningsstandarder ikke automatisk 
finder anvendelse, skal det være fastlagt i 
lovgivningen i den medlemsstat, hvor AIF 
er etableret, eller i AIF's 
fondsbestemmelser eller vedtægter, at 
sådanne standarder finder anvendelser.

Or. en

Begrundelse

To ensure that the appropriate valuation principles accepted in financial reporting standards 
across the EU will be applied to all AIFs at any one time, without the need to wait until the 
appropriate national law or AIF constitution can be amended, and reflect any change to 
generally accepted principles when it comes into operation.

Ændringsforslag 758
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Reglerne for værdiansættelse af 
aktiverne og beregning af 

3. Reglerne for værdiansættelse af 
aktiverne og beregning af 
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nettoaktivværdien pr. andel eller aktie i 
AIF skal være fastlagt i lovgivningen i det
land, hvor AIF er hjemmehørende, eller i 
AIF's fondsbestemmelser eller vedtægter.

nettoaktivværdien pr. andel eller aktie i 
AIF skal være fastlagt i lovgivningen i den 
medlemsstat, hvor AIF er hjemmehørende,
eller i de eksisterende gældende 
værdiansættelsesstandarder i FAIF's 
hjemland, herunder ordninger indført af 
organer, der er udpeget af offentlige 
myndigheder eller anerkendt i den 
nationale lovgivning, eller i AIF's 
fondsbestemmelser eller vedtægter.

Or. en

Ændringsforslag 759
Carl Haglund

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Reglerne for værdiansættelse af 
aktiverne og beregning af 
nettoaktivværdien pr. andel eller aktie i 
AIF skal være fastlagt i lovgivningen i det
land, hvor AIF er hjemmehørende, eller i 
AIF's fondsbestemmelser eller vedtægter.

3. Reglerne for værdiansættelse af 
aktiverne og beregning af 
nettoaktivværdien pr. andel eller aktie i 
AIF skal være fastlagt i lovgivningen i den 
medlemsstat, hvor AIF er hjemmehørende,
eller i de eksisterende gældende 
værdiansættelsesstandarder i FAIF's 
hjemland, herunder ordninger indført af 
organer, der er udpeget af offentlige 
myndigheder eller anerkendt i den 
nationale lovgivning,

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at give medlemsstaterne egnede midler til at anerkende eksisterende 
værdiansættelsesstandarder i forbindelse med forskellige AIF. Denne fremgangsmåde, der 
lægger vægt på fleksibilitet, skal styrkes yderligere i direktivet for at tage højde for de særlige 
kendetegn ved hedgefonde, private equity-fonde, realkreditfonde, råvarefonde og 
infrastrukturfonde.
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Ændringsforslag 760
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Reglerne for værdiansættelse af 
aktiverne og beregning af 
nettoaktivværdien pr. andel eller aktie i 
AIF skal være fastlagt i lovgivningen i det 
land, hvor AIF er hjemmehørende, eller i 
AIF's fondsbestemmelser eller vedtægter.

3. Standarderne og reglerne for 
værdiansættelse af aktiverne og beregning 
af nettoaktivværdien pr. andel eller aktie i 
AIF skal være baseret på alment 
accepterede værdiansættelsesprincipper 
og være i overensstemmelse med de 
standarder og regler, der er fastlagt i 
lovgivningen i det land, hvor AIF er 
hjemmehørende, og i AIF's 
fondsbestemmelser eller vedtægter.

Or. en

Ændringsforslag 761
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Reglerne for værdiansættelse af 
aktiverne og beregning af 
nettoaktivværdien pr. andel eller aktie i 
AIF skal være fastlagt i lovgivningen i det 
land, hvor AIF er hjemmehørende, eller i 
AIF's fondsbestemmelser eller vedtægter.

3. Reglerne for værdiansættelse af 
aktiverne og beregning af 
nettoaktivværdien pr. andel eller aktie i 
AIF skal være fastlagt i lovgivningen i den 
medlemsstat, hvor AIF er etableret og/eller 
i AIF's fondsbestemmelser eller vedtægter.

Or. en

Begrundelse

It should be made clear that valuation by the AIFM itself is also possible.
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Ændringsforslag 762
Astrid Lulling

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Reglerne for værdiansættelse af 
aktiverne og beregning af 
nettoaktivværdien pr. andel eller aktie i 
AIF skal være fastlagt i lovgivningen i det 
land, hvor AIF er hjemmehørende, eller i 
AIF's fondsbestemmelser eller vedtægter.

3. Reglerne for værdiansættelse af 
aktiverne og beregning af 
nettoaktivværdien pr. andel eller aktie i 
AIF skal være fastlagt i lovgivningen i det 
land, hvor AIF er etableret og/eller i AIF's 
fondsbestemmelser eller vedtægter.

Or. en

Begrundelse

Se artikel 16 i formandskabets reviderede kompromisforslag af 15. december 2009. 

Ændringsforslag 763
Burkhard Balz

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Reglerne for værdiansættelse af 
aktiverne og beregning af 
nettoaktivværdien pr. andel eller aktie i 
AIF skal være fastlagt i lovgivningen i det 
land, hvor AIF er hjemmehørende, eller i 
AIF's fondsbestemmelser eller vedtægter.

3. Reglerne for værdiansættelse af 
aktiverne og beregning af 
nettoaktivværdien pr. andel eller aktie i 
AIF skal være fastlagt i lovgivningen i det 
land, hvor AIF er etableret og /eller i AIF's 
fondsbestemmelser eller vedtægter.

Or. en

Begrundelse

Det bør tydeliggøres, at FAIF også selv kan foretage værdiansættelse.
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Ændringsforslag 764
Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 3 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Er der tale om en internt forvaltet AIF, 
hvis aktier er optaget til handel på et 
reguleret marked i EU, er værdiansættelse 
af aktiver, udarbejdelse af regnskaber 
samt generelt alle krav til 
gennemsigtighed imidlertid omfattet af de 
regler og krav, som er gældende for 
virksomheder, hvis værdipapirer er 
optaget til handel på et reguleret marked.

Or. en

Begrundelse

I artikel 16, stk. 3, i Kommissionens forslag, hvor det anføres, at reglerne for værdiansættelse 
af aktiver i AIF "skal være fastlagt i lovgivningen i det land, hvor AIF er hjemmehørende",
ses der bort fra, at internt forvaltede AIF, der er noterede og handles på et reguleret marked i 
EU, er underlagt International Accounting and Financial Reporting Standards 
(internationale regnskabsstandarder og finansielle indberetningsstandarder (AIS og IFRS)), i 
henhold til forordning (EF) nr. 1606/2002. De er endvidere omfattet af 
gennemsigtighedsdirektiver 2004/109/EF og de deri fastsatte gennemførelsesforanstaltninger.

Ændringsforslag 765
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Værdiansættelsen af aktiver kan også 
foretages på andre gennemsigtige, 
kompetente og forholdsmæssige måder, 
hvis der er indgået aftale herom mellem 
deltageren i AIF, og hvis AIF opfylder 
følgende kriterier:
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a) fondens aktiver ikke overstiger en 
tærskelværdi på 100 mio. euro
b) FAIF-porteføljen består af AIF, hvis 
forvaltede aktiver ikke overstiger en 
tærskelværdi på 1 mia. euro
c) FAIF-porteføljen består af AIF, som 
ikke er gearet
d) FAIF-porteføljen består af AIF, hvor 
der ikke kan gøres nogen 
indløsningsrettigheder gældende i en 
periode på 5 år efter tidspunktet for 
oprettelsen af hver AIF
e) FAIF foretager bæredygtige 
investeringer via venture eller 
vækstkapital i SMV'er eller projekter, der 
er innovative på det miljømæssige eller 
teknologiske område.

Or. en

Begrundelse

Det kræver private investeringer at fremme en grønnere og mere videnbaseret økonomi. 
Overdrevent tunge administrative byrder kan fjerne tilskyndelsen til at foretage denne form 
for investering. 

Ændringsforslag 766
Pascal Canfin

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Uafhængig værdiansættelse er ikke 
obligatorisk for lukkede AIF.

Or. en

Begrundelse

Værdiansættelse er ikke relevant for lukkede AIF, idet værdien beregnes, når fonden 
likvideres.
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Ændringsforslag 767
Pascal Canfin

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. FAIF er fortsat ansvarlig for en 
nøjagtig opgørelse af aktierne og 
andelene i AIF. 

Or. en

Begrundelse

Investorer har en kontrakt med FAIF, som bibeholder ansvaret for kvaliteten af 
værdiansættelsen.

Ændringsforslag 768
Syed Kamall

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen vedtager 
gennemførelsesbestemmelser til 
præcisering af de kriterier, hvorefter 
evaluatoren kan betragtes som 
uafhængig, jf. stk. 1.

udgår

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

We do not agree that the UCITS model (in Article 16(1) of the text proposed by the 
Commission) is appropriate for Non-UCITS funds in the alternative investment sector, 
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particularly hedge funds which differ in many ways from UCITS funds.  This would place 
responsibility for the valuation of the AIF’s assets formally with the AIFM and introduce a 
conflict of interest, potentially detrimental to investors, given that an AIFM’s fees are 
calculated by reference to the value of the assets of the AIF which it manages.  This would be 
a retrograde step. Requiring a valuation frequency of at least once a year (as required under 
Article 16(1) in the text proposed by the Commission) is arbitrary and an example of a one 
size fits all approach which will not work for all types of fund and asset class (particularly 
private equity and special situations). It should be recognised that the valuation frequency 
should be appropriate to the type of fund, asset class and the frequency of share or unit 
dealing. We would note that IOSCO’s Principles for the Valuation of Hedge Fund Portfolios 
(http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD253.pdf) (the “IOSCO Principles”) 
recommend an approach to valuations that focuses on a more flexible and substantive 
approach to the independence of the valuation function.  

Ændringsforslag 769
Marta Andreasen

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen vedtager 
gennemførelsesbestemmelser til 
præcisering af de kriterier, hvorefter 
evaluatoren kan betragtes som 
uafhængig, jf. stk. 1.

udgår

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

Værdiansættelser foretages allerede i dag af uafhængige eksperter, når omstændighederne 
kræver det. Ikke alle aktiver kræver en uafhængig værdiansættelse. At kræve 100 % 
uafhængig værdiansættelse vil øge udgifterne for fondene og mindske investorernes udbytte.
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Ændringsforslag 770
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen vedtager 
gennemførelsesbestemmelser til 
præcisering af de kriterier, hvorefter 
evaluatoren kan betragtes som 
uafhængig, jf. stk. 1.

udgår

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

Udgår som følge af ændringer til stk. 1. En uafhængig evaluator tilfører ingen værdi i 
forbindelse med private equity-fonde, som ikke har indløsningsrettigheder. Forvaltere 
aflønnes ikke på baggrund af den reelle værdi af urealiserede investeringer, men med en 
andel i realiserede fortjenester. Investorer og forvaltere aflønnes først, når fonden realiserer 
sine værdier (dvs. når værdien er sikker). Værdiansættelse af private equity-aktiver kræver en 
detaljeret forvaltning og kendskab til revision. Dette medfører ekstra omkostninger, uden at 
det øger investorerne udbytte.

Ændringsforslag 771
Othmar Karas

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen vedtager 
gennemførelsesbestemmelser til 
præcisering af de kriterier, hvorefter 
evaluatoren kan betragtes som 
uafhængig, jf. stk. 1.

udgår
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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

"Værdiansættelse" vedrører værdien af fondens aktiver samt fondens værdi. De retlige 
rammer for værdiansættelse af fonde skal tage højde for de særlige karakteristika for disse 
forskellige niveauer af værdiansættelse. Kravene til værdiansættelsen af aktiver varierer 
meget alt efter arten af de pågældende aktiver, der kan omfatte alt lige fra meget likvide 
aktiver, der er prisfastsat på grundlag af den relevante notering, til ulikvide aktiver, der 
prisfastsættes på baggrund af tilpassede processer. Funktionen kan enten udøves af 
forvaltningsselskabet eller af depositaren.

Ændringsforslag 772
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen vedtager 
gennemførelsesbestemmelser til
præcisering af de kriterier, hvorefter 
evaluatoren kan betragtes som 
uafhængig, jf. stk. 1.

4. Kommissionen vedtager delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
49a, 49b and 49c med præcisering af 
kriterierne vedrørende procedurerne for 
en korrekt ansættelse af 
nettoaktivværdien af aktiverne og 
aktiverne eller andelene i AIF. Disse 
retsakter skal også indeholde en angivelse 
af den hyppighed, der er passende for 
åbne fondes værdiansættelse, under 
hensyntagen til fondens underliggende 
aktiver og dens udstedelses- og 
indløsningspolitik. Kommissionen 
vedtager endvidere delegerede retsakter i 
henhold til artikel 49a, 49b og 49c til 
yderligere præcisering af kriterierne, 
såfremt der er behov for ekstern kontrol.

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

Or. en

Ændringsforslag 773
Corien Wortmann-Kool

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen vedtager 
gennemførelsesbestemmelser til
præcisering af de kriterier, hvorefter 
evaluatoren kan betragtes som 
uafhængig, jf. stk. 1.

4. Kommissionen vedtager delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
49a, 49b and 49c med præcisering af 
kriterierne vedrørende procedurerne for 
en korrekt ansættelse af 
nettoaktivværdien af aktiverne og 
aktiverne eller andelene i AIF samt af den 
grad af funktionel uafhængighed, der er 
passende for værdiansættelsesfunktionen.
Disse retsakter skal også indeholde en 
angivelse af den hyppighed, der er 
passende for åbne fondes 
værdiansættelse, under hensyntagen til 
fondens underliggende aktiver og dens 
udstedelses- og indløsningspolitik. 
Kommissionen vedtager endvidere 
delegerede retsakter i henhold til artikel 
49a, 49b og 49c til yderligere præcisering 
af kriterierne, såfremt der er behov for 
ekstern kontrol, jf. stk. 2.

Or. en
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Ændringsforslag 774
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen vedtager 
gennemførelsesbestemmelser til
præcisering af de kriterier, hvorefter 
evaluatoren kan betragtes som 
uafhængig, jf. stk. 1.

4. Kommissionen vedtager delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
49a, 49b and 49c med præcisering af 
kriterierne vedrørende procedurerne for 
en korrekt ansættelse af 
nettoaktivværdien af aktiverne og 
aktiverne eller andelene i AIF samt af den 
grad af funktionel uafhængighed, der er 
passende for værdiansættelsesfunktionen.
Disse retsakter skal også indeholde en 
angivelse af den hyppighed, der er 
passende for åbne fondes 
værdiansættelse, under hensyntagen til 
fondens underliggende aktiver og dens 
udstedelses- og indløsningspolitik. 
Kommissionen vedtager endvidere 
delegerede retsakter i henhold til artikel 
49a, 49b og 49c til yderligere præcisering 
af kriterierne, såfremt der er behov for 
ekstern kontrol, jf. stk. 2, litra a).

Or. en

Begrundelse

Det bør tydeliggøres, at FAIF også selv kan foretage værdiansættelse.

Ændringsforslag 775
Astrid Lulling

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen vedtager 
gennemførelsesbestemmelser til
præcisering af de kriterier, hvorefter 
evaluatoren kan betragtes som 

4. Kommissionen vedtager delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
49a, 49b and 49c med præcisering af 
kriterierne vedrørende procedurerne for 
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uafhængig, jf. stk. 1. en korrekt ansættelse af 
nettoaktivværdien af aktiverne og 
aktiverne eller andelene i AIF samt af den 
grad af funktionel uafhængighed, der er 
passende for værdiansættelsesfunktionen.
Disse retsakter skal også indeholde en 
angivelse af den hyppighed, der er 
passende for åbne fondes 
værdiansættelse, under hensyntagen til 
fondens underliggende aktiver og dens 
udstedelses- og indløsningspolitik. 
Kommissionen vedtager endvidere 
delegerede retsakter i henhold til artikel 
49a, 49b og 49c til yderligere præcisering 
af kriterierne, såfremt der er behov for 
ekstern kontrol, jf. stk. 2, litra a).

Or. en

Begrundelse

Se artikel 16 i formandskabets reviderede kompromisforslag af 15. december 2009.

Ændringsforslag 776
Burkhard Balz

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen vedtager 
gennemførelsesbestemmelser til
præcisering af de kriterier, hvorefter 
evaluatoren kan betragtes som 
uafhængig, jf. stk. 1.

4. Kommissionen vedtager delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
49a, 49b and 49c med præcisering af 
kriterierne vedrørende procedurerne for 
en korrekt ansættelse af 
nettoaktivværdien af aktiverne og 
aktiverne eller andelene i AIF samt af den 
grad af funktionel uafhængighed, der er 
passende for værdiansættelsesfunktionen.
Disse retsakter skal også indeholde en 
angivelse af den hyppighed, der er 
passende for åbne fondes 
værdiansættelse, under hensyntagen til 
fondens underliggende aktiver og dens 
udstedelses- og indløsningspolitik. 
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Kommissionen vedtager endvidere 
delegerede retsakter i henhold til artikel 
49a, 49b og 49c til yderligere præcisering 
af kriterierne, såfremt der er behov for 
ekstern kontrol, jf. stk. 2, litra a).

Or. en

Begrundelse

Det bør tydeliggøres, at FAIF også selv kan foretage værdiansættelse.

Ændringsforslag 777
Wolf Klinz

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen vedtager 
gennemførelsesbestemmelser til 
præcisering af de kriterier, hvorefter 
evaluatoren kan betragtes som uafhængig, 
jf. stk. 1.

4. Kommissionen vedtager delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
49a, 49b and 49c til præcisering af de 
kriterier, hvorefter
værdiansættelsesprocessen kan betragtes 
som uafhængig, samt af de 
organisatoriske krav, der skal opfyldes for 
at undgå enhver form for 
interessekonflikt.

Or. en

Ændringsforslag 778
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen vedtager 
gennemførelsesbestemmelser til 
præcisering af de kriterier, hvorefter 
evaluatoren kan betragtes som uafhængig, 

4. Kommissionen vedtager 
gennemførelsesbestemmelser til 
præcisering af de kriterier, hvorefter 
evaluatoren kan betragtes som uafhængig, 
jf. stk. 1, samt de alment accepterede 
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jf. stk. 1. værdiansættelsesprincipper, der skal 
anvendes i henhold til stk. 3.

Or. en

Begrundelse

Investorbeskyttelse kræver, at værdiansættelse foretages på grundlag af principper, der som 
minimum er sammenlignelige. Kommissionen bør uden at gå i detaljer fastsætte 
bestemmelserne for det fælles grundlag for alle værdiansættelsespraksisser.

Ændringsforslag 779
Bernd Lange

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen vedtager 
gennemførelsesbestemmelser til 
præcisering af de kriterier, hvorefter 
evaluatoren kan betragtes som uafhængig, 
jf. stk. 1.

4. Kommissionen vedtager delegerede 
retsakter i henhold til artikel 49a, 49b og 
49c til præcisering af de kriterier, hvorefter 
evaluatoren kan betragtes som uafhængig 
og modtage et værdiansættelsescertifikat, 
jf. stk. 1.

Or. en

Begrundelse

Gennemførelse af en sund og gennemsigtig værdiansættelse kræver EU-dækkende procedurer 
og en konsekvent kvalitet i den uafhængige værdiansættelse. Den nye Europæiske 
Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) anses for at være den institution, der er 
egnet til at certificere evaluatorer, udarbejde retningslinjer for værdiansættelse og føre tilsyn 
med gennemførelsen af disse retningslinjer.



PE439.132v01-00 52/172 AM\805037DA.doc

DA

Ændringsforslag 780
Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen vedtager 
gennemførelsesbestemmelser til 
præcisering af de kriterier, hvorefter 
evaluatoren kan betragtes som uafhængig, 
jf. stk. 1.

4. Kommissionen vedtager delegerede 
retsakter i henhold til artikel 49a, 49b og 
49c til præcisering af de kriterier, hvorefter 
evaluatoren kan betragtes som uafhængig 
og modtage et værdiansættelsescertifikat, 
jf. stk. 1.

Or. en

Begrundelse

Gennemførelse af en sund og gennemsigtig værdiansættelse kræver EU-dækkende procedurer 
og en konsekvent kvalitet i den uafhængige værdiansættelse. Den nye Europæiske 
Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) anses for at være den institution, der er 
egnet til at certificere evaluatorer, udarbejde retningslinjer for værdiansættelse og føre tilsyn 
med gennemførelsen af disse retningslinjer.

Ændringsforslag 781
Pascal Canfin

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen vedtager 
gennemførelsesbestemmelser til 
præcisering af de kriterier, hvorefter 
evaluatoren kan betragtes som uafhængig, 
jf. stk. 1.

4. Kommissionen vedtager delegerede 
retsakter i henhold til artikel 49a, 49b og 
49c til præcisering af de kriterier, hvorefter 
evaluatoren kan betragtes som uafhængig, 
jf. stk. 1. Kommissionen vedtager 
endvidere delegerede retsakter i henhold 
til artikel 49a, 49b og 49c til yderligere 
præcisering af, hvilke overvågede 
enheder, der kan optræde som 
evaluatorer.

Or. en
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Begrundelse

Det er nødvendigt at godkende og overvåge evaluatorer.

Ændringsforslag 782
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 4 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Er der tale om en internt forvaltet AIF, 
hvis aktier er optaget til handel på et 
reguleret marked i EU, er værdiansættelse 
af aktiver, udarbejdelse af regnskaber 
samt generelt alle krav til 
gennemsigtighed imidlertid omfattet af de 
regler og krav, som er gældende for 
virksomheder, hvis værdipapirer er 
optaget til handel på et reguleret marked.

Or. en

Begrundelse

Article 16.3 of the Commission’s proposal, by declaring that the rules on valuation of assets 
of AIF “shall be laid down in the law of the country where the AIF is domiciled”, overlooks 
that those internally managed AIF which are listed and traded on a regulated market in the 
European Union are subject, in keeping with Regulation (EC) 1606/2002, to International 
Accounting and Financial Reporting Standards. They are also subject to the Transparency 
Directive 2004/109/EC and all its implementing measures. Private Equity Funds have no 
redemption rights and performance is rewarded by a share in profits which are actually 
realised in excess of a stipulated minimum or “hurdle” rate of return for investors. Moreover, 
it is normally the case that even standard management fees are calculated by reference to 
commitments made to the Private Equity Fund and not to fluctuating values. Private Equity 
Funds already have arrangements where there is an audit at both the portfolio company level 
and the AIF level. Their assets are of a nature which require detailed management and audit 
level knowledge in order to produce a valuation. Employing an external valuer would be very 
unlikely to add value to the exercise but would be a considerable extra expense to be borne by 
investors.
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Ændringsforslag 783
Sharon Bowles

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen vedtager 
gennemførelsesbestemmelser til 
præcisering af de kriterier, hvorefter 
evaluatoren kan betragtes som uafhængig, 
jf. stk. 1.

4. Kommissionen kan vedtage delegerede 
retsakter i henhold til artikel 49a, 49b og 
49c til præcisering af de kriterier, hvorefter 
evaluatoren kan betragtes som funktionelt
uafhængig, jf. 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 784
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Stk. 1 til 4 finder ikke anvendelse på 
FAIF, som kun forvalter AIF, der
a) ikke er gearet
d) ikke kan gøres til genstand for 
indløsningsrettigheder i en periode på 5 
år efter datoen for den enkelte AIF's 
oprettelse, og
c) i henhold til deres investeringsstrategi 
og målsætninger ikke foretager 
regelmæssige investeringer og 
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afhændelser. 
En FAIF, der opfylder betingelserne i 
denne paragraf, sikrer, for hver forvaltet 
AIF, at der er indført egnede og 
konsistente procedurer, så der kan 
foretages en korrekt værdiansættelse af 
aktiverne i AIF'en, og værdien af aktierne 
eller andelene i AIF kan beregnes og, hvis 
relevant, offentliggøres.
Disse værdiansættelsesprocedurer, som 
skal foretages årligt, skal indføres i 
overensstemmelse med industriens 
retningslinjer og/eller kontraktmæssige 
aftaler indgået med investorer. 

Or. en

Begrundelse

Der er allerede indført ordninger for Private equity-fonde, ifølge hvilke der foretages revision 
af både porteføljeselskabet og AIF.

Ændringsforslag 785
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. 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
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Begrundelse

Aktier i børsnoterede industrielle holdingselskaber handles offentligt og værdiansættes derfor 
løbende af markedet. Der er derfor ikke behov for en ekstern evaluator, og de foreslåede krav 
til værdiansættelse er følgelig irrelevante. Børsnoterede industrielle holdingselskaber er 
desuden allerede omfattet af eksisterende EU-lovgivning om værdiansættelse i forordningen 
om bogføring og regnskabsrapportering. Det vil være omkostningstungt for noterede FAIF og 
investeringsselskaber at overholde denne bestemmelse, og det vil ikke medføre en merværdi 
for investorer eller øge stabiliteten på de finansielle markeder.

Ændringsforslag 786
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Denne artikel finder ikke anvendelse 
på AIF, der er private equity-fonde.

Or. en

Begrundelse

Article 16.3 of the Commission’s proposal, by declaring that the rules on valuation of assets 
of AIF “shall be laid down in the law of the country where the AIF is domiciled”, overlooks 
that those internally managed AIF which are listed and traded on a regulated market in the 
European Union are subject, in keeping with Regulation (EC) 1606/2002, to International 
Accounting and Financial Reporting Standards. They are also subject to the Transparency 
Directive 2004/109/EC and all its implementing measures. Private Equity Funds have no 
redemption rights and performance is rewarded by a share in profits which are actually 
realised in excess of a stipulated minimum or “hurdle” rate of return for investors. Moreover, 
it is normally the case that even standard management fees are calculated by reference to 
commitments made to the Private Equity Fund and not to fluctuating values. Private Equity 
Funds already have arrangements where there is an audit at both the portfolio company level 
and the AIF level. Their assets are of a nature which require detailed management and audit 
level knowledge in order to produce a valuation. Employing an external valuer would be very 
unlikely to add value to the exercise but would be a considerable extra expense to be borne by 
investors.
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Ændringsforslag 787
Syed Kamall

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Denne artikel finder ikke anvendelse 
på AIF, der er private equity-fonde.

Or. en

Begrundelse

Private Equity Funds have no redemption rights and performance is rewarded by a share in 
profits which are actually realised in excess of a stipulated minimum or “hurdle” rate of 
return for investors. Moreover, it is normally the case that even standard management fees 
are calculated by reference to commitments made to the Private Equity Fund and not to 
fluctuating values. Private Equity Funds already have arrangements where there is an audit 
at both the portfolio company level and the AIF level. Their assets are of a nature which 
require detailed management and audit level knowledge in order to produce a valuation. 
Employing an external valuator would be very unlikely to add value to the exercise but would 
be a considerable extra expense to be borne by investors.

Ændringsforslag 788
Wolf Klinz

Forslag til direktiv
Artikel 17 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 17 Artikel 17

Depositar Depositaropgaver

Or. en

Begrundelse

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



PE439.132v01-00 58/172 AM\805037DA.doc

DA

Ændringsforslag 789
Corien Wortmann-Kool

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For hver forvaltet AIF sikrer FAIF, at en 
depositar udpeges til i givet fald at varetage 
følgende opgaver:

1. For hver forvaltet AIF (med undtagelse 
af lukkede AIF, der har en 
investeringspolitik om hovedsageligt at 
investere i finansielle instrumenter eller 
andre aktiver, der besiddes med henblik 
på langfristede investeringer og ikke med 
henblik på handel) sikrer FAIF, at en 
depositar udpeges til i givet fald at varetage 
følgende opgaver:

Or. en

Begrundelse

Fonde af private equity-fonde (og private equity-fonde) er lukkede fonde, der foretager 
langfristede investeringer og typisk ikke handler med investeringer. De fleste af disse fonde 
foretager forholdsvis få illikvide investeringer i deres levetid. Private equity-investeringers 
illikvide og langfristede natur medfører, at der ikke er behov for specialiserede 
depositarydelser. De eventualforpligtelser, som fonde af private equity-fonde er underlagt, 
gør dem uegnede til opbevaring hos en depositar.

Ændringsforslag 790
Wolf Klinz

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For hver forvaltet AIF sikrer FAIF, at en 
depositar udpeges til i givet fald at 
varetage følgende opgaver:

1. For hver forvaltet AIF sikrer FAIF, i 
givet fald, at deponeringsopgaverne 
udføres uafhængigt og udelukkende i 
AIF-investorernes interesse. Der er 
følgende deponeringsopgaver:

Or. en
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Begrundelse

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

Ændringsforslag 791
Astrid Lulling

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For hver forvaltet AIF sikrer FAIF, at en 
depositar udpeges til i givet fald at varetage 
følgende opgaver:

1. For hver forvaltet AIF sikrer FAIF, at en 
enkelt depositar udpeges til i givet fald at 
varetage følgende deponeringsfunktioner:

Or. en

Begrundelse

Følgende ændringer til stk. 1 har til formål at opstille logiske rammer for håndteringen af 
aktiver i AIF: a) disponible aktiver i AIF, b) AIF-finansielle instrumenter, der overdrages til 
depotinstitutionen og visse AIF-fordringer samt c) andre AIF-aktiver.

Ændringsforslag 792
Gunnar Hökmark

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For hver forvaltet AIF sikrer FAIF, at en 
depositar udpeges til i givet fald at varetage 
følgende opgaver:

1. For hver forvaltet AIF sikrer FAIF, at en 
enkelt depositar udpeges til i givet fald at 
varetage følgende funktioner:

Or. en
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Ændringsforslag 793
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For hver forvaltet AIF sikrer FAIF, at en 
depositar udpeges til i givet fald at varetage 
følgende opgaver:

1. For hver forvaltet AIF sikrer FAIF, at en 
depositar udpeges til i givet fald at varetage 
følgende funktioner:

Or. en

Begrundelse

Dette krav er afgørende for at sikre, at alle AIF-aktiver kan overdrages til en enkelt depositar, 
som dermed får en udtømmende oversigt over AIF's aktiver, og følgelig vil kunne udføre sine 
tilsynsopgaver tilfredsstillende. Denne betingelse forhindrer ikke depositaren i at uddelegere 
visse af sine opgaver til tredjeparter. 

Ændringsforslag 794
Jean-Pierre Audy

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For hver forvaltet AIF sikrer FAIF, at en 
depositar udpeges til i givet fald at varetage 
følgende opgaver:

1. For hver forvaltet AIF sikrer FAIF, at en 
depositar udpeges til i givet fald at varetage 
følgende funktioner:

Or. en
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Ændringsforslag 795
Derk Jan Eppink

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For hver forvaltet AIF sikrer FAIF, at en 
depositar udpeges til i givet fald at 
varetage følgende opgaver:

1. For hver forvaltet AIF sikrer FAIF, at en 
eller flere depositarer udpeges til i givet 
fald at varetage følgende opgaver:

Or. en

Begrundelse

Forvalterne skal have tilladelse til at diversificere blandt tjenesteudbyderne (administratorer, 
evaluatorer og depositarer/depotinstitutioner), der har et registreret kontor i EU, men som 
kan have hovedkvarter uden for EU.

Ændringsforslag 796
Syed Kamall

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For hver forvaltet AIF sikrer FAIF, at en 
depositar udpeges til i givet fald at varetage 
følgende opgaver:

1. For hver forvaltet AIF sikrer FAIF, at en 
depositar udpeges til i givet fald at varetage 
følgende funktioner:

Or. en

Begrundelse

Følgende ændringer til stk. 1 har til formål at opstille logiske rammer for håndteringen af 
aktiver i AIF: a) disponible aktiver i AIF, b) AIF-finansielle instrumenter, der overdrages til 
depotinstitutionen og visse AIF-fordringer samt c) andre AIF-aktiver.
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Ændringsforslag 797
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) modtage alle betalinger fra investorer i 
forbindelse med tegning af andele og 
aktier i en AIF, der forvaltes af FAIF, og 
bogføre dem i FAIF's navn på en separat 
konto

udgår

Or. en

Begrundelse

De supplerende opgaver, der tilføjes med ændringsforslag 68 til 72 (artikel 17, stk. 1) i 
udkastet til betænkning, henhører under ansvarsområdet for bestyrelsen i et selskab, der er 
oprettet i overensstemmelse med europæisk selskabsret. Hvis AIF er FAIF og underlagt 
europæisk lovgivning, bør det ikke vække bekymring, at FAIF gives tilladelse til at udføre 
disse dele af depositarens opgaver.

Ændringsforslag 798
Syed Kamall

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) modtage alle betalinger fra investorer i 
forbindelse med tegning af andele og 
aktier i en AIF, der forvaltes af FAIF, og 
bogføre dem i FAIF's navn på en separat 
konto

a) kontrollere, at AIF-kontanter, der er 
deponeret, opbevares i en eller flere 
godkendte banker, herunder også 
depositaren, hvis denne er en godkendt 
bank

Or. en

Begrundelse

For at sikre sammenhæng i stk. 1 (jf. ovenstående) bør litra a) udelukkende omhandle 
kontanter, der er aktiver i AIF, og ikke kontanter, der ikke er AIF-aktiver. Kontanter, der er 
bogført uden for AIF i forbindelse med indskud og indløsninger, er tilstrækkeligt behandlet i 
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punkt a) og c) i ovenstående stk. 1, litra a). Det anbefales, at placering af fondens kontanter 
som indskud, skal være underlagt en ordning, som svarer til den ordning, der er påkrævet for 
håndtering af kunders penge under MiFID. Der gives plads til mere detaljerede krav (hvis det 
er nødvendigt) på niveau 2.

Ændringsforslag 799
Astrid Lulling

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) modtage alle betalinger fra investorer i 
forbindelse med tegning af andele og 
aktier i en AIF, der forvaltes af FAIF, og 
bogføre dem i FAIF's navn på en separat 
konto

a) kontrollere, at AIF-kontanter, der er 
deponeret, opbevares i en eller flere
godkendte kreditinstitutter, herunder også 
depositaren, hvis denne er et godkendt 
kreditinstitut

Or. en

Begrundelse

For at sikre sammenhæng i stk. 1 (jf. ovenstående) bør litra a) udelukkende omhandle 
kontanter, der er aktiver i AIF, og ikke kontanter, der ikke er AIF-aktiver. Det anbefales, at 
placeringen af fondens kontanter som indskud, skal være underlagt en ordning, som svarer til 
den ordning, der er påkrævet for håndtering af kunders penge under MiFID. Der gives plads 
til mere detaljerede krav (hvis det er nødvendigt) på niveau 2.

Ændringsforslag 800
Gunnar Hökmark

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) modtage alle betalinger fra investorer i 
forbindelse med tegning af andele og 
aktier i en AIF, der forvaltes af FAIF, og 
bogføre dem i FAIF's navn på en separat 
konto

a) opbevare åbnede kassekonti med 
kontantindskud i depositarens regnskaber 
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Or. en

Begrundelse

Depositaren skal bl.a. kontrollere, at kontantbevægelser bogføres på en kassekonto, og at 
ordrer udføres i overensstemmelse med de gældende regler.

Ændringsforslag 801
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) modtage alle betalinger fra investorer i 
forbindelse med tegning af andele og 
aktier i en AIF, der forvaltes af FAIF, og 
bogføre dem i FAIF's navn på en separat 
konto

a) opbevare åbnede kassekonti med 
kontantindskud i depositarens regnskaber 

Or. en

Begrundelse

Depositarens rolle i forbindelse med ordrer om indskud og indløsninger er beskrevet i stk. 
(ca). Depositaren kontrollerer, at ordrer udføres i overensstemmelse med de gældende regler, 
herunder at kontantbevægelser vedrørende disse ordrer, bogføres korrekt på en bankkonto.

Ændringsforslag 802
Jean-Pierre Audy

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) modtage alle betalinger fra investorer i 
forbindelse med tegning af andele og 
aktier i en AIF, der forvaltes af FAIF, og 
bogføre dem i FAIF's navn på en separat 
konto

a) opbevare åbnede kassekonti med 
kontantindskud i depositarens regnskaber
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Or. en

Ændringsforslag 803
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) opbevare alle finansielle instrumenter, 
som tilhører AIF

b) opbevare alle finansielle instrumenter, 
som tilhører AIF, herunder:

i) opbevare alle finansielle instrumenter, 
som kan krediteres konti for værdipapirer. 
Til dette formål sikrer den af FAIF-
udpegede depositar adskillelse af aktiver 
ved at åbne separate konti i AIF's navn.
Uanset dette princip kan medlemsstaterne 
tillade adskillelse i såkaldte "samlekonti", 
forudsat det tydeligt og til enhver tid kan 
fastlægges, at de enkelte fondes aktiver 
tilhører en given AIF.
ii) opbevare registreringerne for at 
dokumentere ejerskabet til finansielle 
instrumenter, der ikke kan opbevares, på 
baggrund af oplysninger fra FAIF, 
herunder ekstern dokumentation for, at 
transaktionen har fundet sted.

Or. en

Begrundelse

Ejerskab er et meget komplekst begreb, der ikke kan håndteres inden for rammerne af dette 
direktiv. Kommissionen er aktuelt i færd med at behandle dette emne i forbindelse med den 
planlagte lovgivning om retssikkerheden i forbindelse med værdipapirbeholdninger. 
Depositarens funktioner, hvad angår sikker opbevaring af fondsaktiver, bør derfor defineres 
særskilt for de forskellige aktivklasser, der kan opbevares i en AIF-portefølje – også selv om 
det er vanskeligt. Dette er også konklusionen af Kommissionens høring vedrørende UCITS-
depositaren. 



PE439.132v01-00 66/172 AM\805037DA.doc

DA

Ændringsforslag 804
Gunnar Hökmark

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) opbevare alle finansielle instrumenter, 
som tilhører AIF

b) opbevare alle finansielle instrumenter, 
som tilhører AIF, herunder:

i) opbevare alle finansielle instrumenter, 
som kan krediteres konti for værdipapirer. 
Til dette formål sikrer den af FAIF-
udpegede depositar adskillelse af aktiver 
ved at åbne separate konti i AIF's navn. 
Uanset dette princip kan medlemsstaterne 
tillade adskillelse i såkaldte "samlekonti", 
forudsat det tydeligt og til enhver tid kan 
fastlægges, at de enkelte fondes aktiver 
tilhører en given AIF.
ii) opbevare registreringerne for at 
dokumentere ejerskabet til finansielle 
instrumenter, der ikke kan opbevares, på 
baggrund af oplysninger fra FAIF, 
herunder ekstern dokumentation for, at 
transaktionen har fundet sted.

Or. en

Begrundelse

Depositarens "opbevaring af fondsaktiver" bør defineres særskilt for hver enkelt aktivklasse. 
Dette er på linje med Kommissionens høring vedrørende UCITS-depositaren. Begrebet 
ejerskab kan ikke håndteres inden for rammerne af dette direktiv, da det er meget komplekst, 
samt fordi Kommissionen allerede er ved at behandle dette emne. 

Ændringsforslag 805
Jean-Pierre Audy

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) opbevare alle finansielle instrumenter, b) opbevare alle finansielle instrumenter, 
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som tilhører AIF som tilhører AIF, herunder:
i) opbevare alle finansielle instrumenter, 
som kan krediteres konti for værdipapirer. 
Til dette formål sikrer den af FAIF-
udpegede depositar adskillelse af aktiver 
ved at åbne separate konti i AIF's navn.
ii) opbevare registreringerne for at 
dokumentere ejerskabet til finansielle 
instrumenter, der ikke kan opbevares, på 
baggrund af oplysninger fra FAIF, 
herunder ekstern dokumentation for, at 
transaktionen har fundet sted.

Or. en

Ændringsforslag 806
Jean-Paul Gauzès

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) opbevare alle finansielle instrumenter, 
som tilhører AIF

b) opbevare alle finansielle instrumenter, 
som tilhører AIF, herunder:

i) opbevare alle finansielle instrumenter, 
som kan krediteres konti for værdipapirer. 
Til dette formål sikrer den af FAIF-
udpegede depositar adskillelse af aktiver 
ved at åbne separate konti i AIF's navn. 
ii) føre en fortegnelse over de finansielle 
instrumenter, der ikke kan opbevares.

Or. en
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Ændringsforslag 807
Astrid Lulling

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) opbevare alle finansielle instrumenter, 
som tilhører AIF

b) opbevare alle finansielle instrumenter, 
som tilhører AIF, herunder:

i) opbevare alle finansielle instrumenter, 
som fysisk er overdraget til depositaren, 
og 
ii) opbevare alle fordringer på finansielle 
instrumenter, der er krediteret AIF, via et 
etableret registreringssystem eller 
indirekte besiddelse.
Denne form for finansielle instrumenter 
skal adskilles fra aktiverne af enten 
depositaren eller en tredjepart, der er 
udpeget i overensstemmelse med stk. 4, og 
det skal tydeligt angives i depositarens 
eller tredjepartens regnskaber, at de 
tilhører AIF.

Or. en

Begrundelse

Disse ændringer har til formål at bringe direktivet i overensstemmelse med gældende 
retssystemer, ifølge hvilke en depotinstitutions "opbevaringsforpligtelser" er gældende for 
finansielle instrumenter, der opbevares i fysisk form, samt fordringer på finansielle 
instrumenter, som f.eks. dematerialiserede værdipapirer, der besiddes direkte eller indirekte 
via værdipapircentraler.

Ændringsforslag 808
Syed Kamall

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) opbevare alle finansielle instrumenter, 
som tilhører AIF

b) opbevare alle finansielle instrumenter, 
som tilhører AIF, herunder:
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i) opbevare alle finansielle instrumenter, 
som fysisk er overdraget til depositaren, 
og  
ii) opbevare alle fordringer på finansielle 
instrumenter, der er krediteret AIF, via et 
etableret registreringssystem eller 
indirekte besiddelse.
Denne form for finansielle instrumenter 
skal adskilles fra aktiverne af enten 
depositaren eller en depotinstitution, og 
det skal tydeligt angives i depositarens 
regnskaber, at de tilhører AIF.

Or. en

Begrundelse

Disse ændringer har til formål at bringe direktivet i overensstemmelse med gældende 
retssystemer, ifølge hvilke en depotinstitutions "opbevaringsforpligtelser" er gældende for 
finansielle instrumenter, der opbevares i fysisk form, samt fordringer på finansielle 
instrumenter, som f.eks. dematerialiserede værdipapirer, der f.eks. besiddes via 
værdipapircentraler, eller via registreringer af udstedere. Dette vil blive behandlet nærmere 
på niveau 2.
Krav om adskillelse bør dækkes på niveau 2.

Ændringsforslag 809
Syed Kamall

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) sikre, at de finansielle instrumenter, 
der henvises til i punkt b) ikke 
genanvendes uden forudgående samtykke 
fra FAIF, og dette samtykke ikke er 
trukket tilbage

Or. en

Begrundelse

Dækker både fysiske og dematerielle aktiver.
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Ændringsforslag 810
Astrid Lulling

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) sikre, at de finansielle instrumenter, 
der henvises til i punkt b) ikke 
genanvendes uden forudgående samtykke 
fra FAIF, og at dette samtykke ikke er 
trukket tilbage

Or. en

Begrundelse

Dækker både fysiske og dematerielle aktiver.

Ændringsforslag 811
Syed Kamall

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) kontrollere, om AIF eller FAIF på 
vegne af AIF har erhvervet
ejendomsretten til alle andre aktiver, som 
AIF investerer i.

c) føre registre, der dokumenterer 
ejendomsretten til AIF's aktiver, med 
undtagelse af de aktiver, der henvises til i 
punkt a) og b).

Or. en

Begrundelse

Denne ændring udspringer af erkendelsen af, at depositaren ikke på noget tidspunkt har 
ejerskab over disse aktiver. Depositaren skal føre registre, der kan bruges som værdifuld 
dokumentation, men som ikke kan forventes at bekræfte dokumentets gyldighed. Det bør 
fastlægges på niveau 2, hvilken form for dokumentation der skal indhentes.
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Ændringsforslag 812
Jean-Pierre Audy

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) kontrollere, om AIF eller FAIF på 
vegne af AIF har erhvervet
ejendomsretten til alle andre aktiver, som 
AIF investerer i.

c) føre registre, der dokumenterer 
ejendomsretten til AIF's aktiver, på 
baggrund af oplysninger fra FAIF eller 
andre.

Or. en

Ændringsforslag 813
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) kontrollere, om AIF eller FAIF på 
vegne af AIF har erhvervet 
ejendomsretten til alle andre aktiver, som 
AIF investerer i.

c) føre registre, der dokumenterer 
ejendomsretten til AIF's aktiver, på 
baggrund af oplysninger fra FAIF eller 
andre.

Or. en

Begrundelse

Opbevaring er kun gældende for finansielle instrumenter. For at dække alle fondsaktiver er 
det nødvendigt at definere depositarens forpligtelser i forbindelse med andre aktiver, der ikke 
er finansielle instrumenter eller kontanter. Den definition, der foreslås i det nye 
ændringsforslag, insisterer på nødvendigheden af relevante eksterne oplysninger for at kunne 
udføre disse forpligtelser.
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Ændringsforslag 814
Gunnar Hökmark

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) kontrollere, om AIF eller FAIF på 
vegne af AIF har erhvervet 
ejendomsretten til alle andre aktiver, som 
AIF investerer i.

c) føre registre, der dokumenterer 
ejendomsretten til AIF's aktiver, på 
baggrund af oplysninger fra FAIF eller 
andre.

Or. en

Begrundelse

Det er også vigtigt at definere depositarens forpligtelser i forbindelse med aktiver, der ikke er 
kontanter eller finansielle instrumenter. For at kunne udføre disse forpligtelser har 
depositaren brug for eksterne oplysninger.

Ændringsforslag 815
Astrid Lulling

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) kontrollere, om AIF eller FAIF på 
vegne af AIF har erhvervet
ejendomsretten til alle andre aktiver, som 
AIF investerer i.

c) kontrollere de registre, der påviser arten 
og opfyldelsesmidlerne af ejendomsretten 
samt placeringen af AIF's aktiver, med 
undtagelse af de aktiver, der henvises til i 
punkt a) og b).

Or. en

Begrundelse

Denne ændring udspringer af erkendelsen af, at depositaren ikke på noget tidspunkt har 
ejerskab over disse aktiver. Depositaren skal føre registre, der kan bruges som værdifuld 
dokumentation, men som ikke kan forventes at bekræfte dokumentets gyldighed. Det kan 
heller ikke forventes, at depositaren selv fører registre over ejerskab, hvis oplysningerne 
hertil kommer fra tredjeparter, til hvem uddelegering ikke kan forventes eller ikke er mulig.
Det bør fastlægges på niveau 2, hvilken form for dokumentation der skal indhentes, og hvilke 
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registre der skal føres.

Ændringsforslag 816
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 a – indledning (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Udover de funktioner, der henvises til 
i stk. 1, litra a) og b), kontrollerer 
depositaren, hvis relevant, ex-post, at: 

Or. en

Begrundelse

Opbevaring er kun gældende for finansielle instrumenter. For at dække alle fondsaktiver er 
det nødvendigt at definere depositarens forpligtelser i forbindelse med andre aktiver, der ikke 
er finansielle instrumenter eller kontanter. Den definition, der foreslås i det nye 
ændringsforslag, insisterer på nødvendigheden af relevante eksterne oplysninger for at kunne 
udføre disse forpligtelser.

Ændringsforslag 817
Gunnar Hökmark

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 a – indledning (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Udover de funktioner, der henvises til 
i stk. 1, litra a) og b), kontrollerer 
depositaren, hvis relevant, ex-post, at: 

Or. en

Begrundelse

Det er også vigtigt at definere depositarens forpligtelser i forbindelse med aktiver, der ikke er 
kontanter eller finansielle instrumenter. For at kunne udføre disse forpligtelser har 
depositaren brug for eksterne oplysninger.
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Ændringsforslag 818
Jean-Pierre Audy

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 a – indledning (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Udover de funktioner, der henvises til 
i stk. 1, litra a) og b), kontrollerer 
depositaren, hvis relevant, ex-post, at: 

Or. en

Ændringsforslag 819
Syed Kamall

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 a – indledning (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Udover de funktioner, der henvises til 
i stk. 1, kontrollerer depositaren at: 

Or. en

Begrundelse

Ændret for at afspejle depositarens tilsynsopgaver (overvågning og opbevaring af data).
Depositaren er ansvarlig for at føre tilsyn med overholdelsen af disse funktioner, men er ikke 
forpligtet til at udføre sådanne funktioner (f.eks. værdiansættelse). De nødvendige 
kontrolforanstaltninger bør fastsættes nærmere på niveau 2. Der bør tages behørigt hensyn til 
den måde, hvorpå industrien i dag støtter alternative investeringsfonde, og til, hvorvidt 
anvendelsen af alle disse ansvarsområder som standard er hensigtsmæssig.
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Ændringsforslag 820
Syed Kamall

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 a – litra a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) salg, udstedelse, tilbagekøb, indløsning 
og annullering af aktier eller andele i AIF 
finder sted i overensstemmelse med 
gældende national lovgivning og AIF's 
fondsbestemmelser eller vedtægter

Or. en

Begrundelse

Ændring til d) for at anerkende depositarens ansvar for at føre tilsyn med, at investeringerne 
overholder de krav, der er fastsat i den nationale lovgivning osv.
Eftersom disse bestemmelser er taget fra UCITS-direktiver, er det hensigtsmæssigt at give 
medlemsstater mulighed for ikke at anvende disse krav på AIF i andre led end detailleddet.

Ændringsforslag 821
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 a (nyt) – litra a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) salg, udstedelse, tilbagekøb, indløsning 
og annullering af aktier eller andele på en 
AIF's vegne finder sted i 
overensstemmelse med gældende national 
lovgivning og AIF's fondsbestemmelser 
eller vedtægter

Or. en

Begrundelse

Den kontrol, der udføres af depositaren, bør ikke være en kopi af den kontrol, der udføres af 
FAIF. Depositarens kontroller består hovedsageligt i at foretage en række efterfølgende test 
for at bekræfte, at FAIF har indført passende interne procedurer og kontroller til at sikre en 



PE439.132v01-00 76/172 AM\805037DA.doc

DA

korrekt udførelse af alle operationer vedrørende AIF. Henvisningen til "gældende national 
lovgivning" er uforenelig med målet om harmonisering mellem EU-medlemsstaterne.

Ændringsforslag 822
Gunnar Hökmark

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 a – litra a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) salg, udstedelse, tilbagekøb, indløsning 
og annullering af aktier eller andele på en 
AIF's vegne finder sted i 
overensstemmelse med gældende national 
lovgivning og AIF's fondsbestemmelser 
eller vedtægter

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at adskille depositarens opgaver fra FAIF's opgaver. Depositaren kan 
efterfølgende kontrollere, om FAIF har indført de korrekte procedurer og kontroller. 
Henvisningen til "gældende national lovgivning" er uforenelig med målet om harmonisering 
mellem EU-medlemsstaterne.

Ændringsforslag 823
Jean-Pierre Audy

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 a – litra a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) salg, udstedelse, tilbagekøb, indløsning 
og annullering af aktier eller andele på en 
AIF's vegne finder sted i 
overensstemmelse med gældende national 
lovgivning og AIF's fondsbestemmelser 
eller vedtægter
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Or. en

Ændringsforslag 824
Syed Kamall

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 a – litra b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) værdien af aktier eller andele i AIF 
beregnes i overensstemmelse med 
gældende national lovgivning og AIF's 
fondsbestemmelser eller vedtægter

Or. en

Begrundelse

Ændring til d) for at anerkende depositarens ansvar for at føre tilsyn med, at investeringerne 
overholder de krav, der er fastsat i den nationale lovgivning osv.
Eftersom disse bestemmelser er taget fra UCITS-direktiver, er det hensigtsmæssigt at give 
medlemsstater mulighed for ikke at anvende disse krav på AIF i andre led end detailleddet.

Ændringsforslag 825
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 a – litra b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) værdien af andele beregnes i 
overensstemmelse med gældende national 
lovgivning og AIF's fondsbestemmelser 

Or. en

Begrundelse

Den kontrol, der udføres af depositaren, bør ikke være en kopi af den kontrol, der udføres af 
FAIF. Depositarens kontroller består hovedsageligt i at foretage en række efterfølgende test 
for at bekræfte, at FAIF har indført passende interne procedurer og kontroller til at sikre en 
korrekt udførelse af alle operationer vedrørende AIF. Henvisningen til "gældende national 
lovgivning" er uforenelig med målet om harmonisering mellem EU-medlemsstaterne.
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Ændringsforslag 826
Gunnar Hökmark

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 a – litra b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) værdien af andele beregnes i 
overensstemmelse med gældende national 
lovgivning og AIF's fondsbestemmelser 

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at adskille depositarens opgaver fra FAIF's opgaver. Depositaren kan 
efterfølgende kontrollere, om FAIF har indført de korrekte procedurer og kontroller.
Henvisningen til "gældende national lovgivning" er uforenelig med målet om harmonisering 
mellem EU-medlemsstaterne.

Ændringsforslag 827
Jean-Pierre Audy

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 a – litra b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) værdien af andele beregnes i 
overensstemmelse med gældende national 
lovgivning og AIF's fondsbestemmelser 

Or. en
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Ændringsforslag 828
Syed Kamall

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 a – litra c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) FAIF's instrukser har ikke været i strid 
med gældende national lovgivning eller 
AIF's fondsbestemmelser eller vedtægter

Or. en

Begrundelse

Ændring til d) for at anerkende depositarens ansvar for at føre tilsyn med, at investeringerne 
overholder de krav, der er fastsat i den nationale lovgivning osv.
Eftersom disse bestemmelser er taget fra UCITS-direktiver, er det hensigtsmæssigt at give 
medlemsstater mulighed for ikke at anvende disse krav på AIF i andre led end detailleddet.

Ændringsforslag 829
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 a – litra c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) FAIF's instrukser udføres, medmindre 
de er i strid med gældende national 
lovgivning eller AIF's fondsbestemmelser 

Or. en

Begrundelse

Den kontrol, der udføres af depositaren, bør ikke være en kopi af den kontrol, der udføres af 
FAIF. Depositarens kontroller består hovedsageligt i at foretage en række efterfølgende test 
for at bekræfte, at FAIF har indført passende interne procedurer og kontroller til at sikre en 
korrekt udførelse af alle operationer vedrørende AIF. Henvisningen til "gældende national 
lovgivning" er uforenelig med målet om harmonisering mellem EU-medlemsstaterne.
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Ændringsforslag 830
Gunnar Hökmark

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 a – litra c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) FAIF's instrukser udføres, medmindre 
de er i strid med gældende national 
lovgivning eller AIF's fondsbestemmelser 

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at adskille depositarens opgaver fra FAIF's opgaver. Depositaren kan 
efterfølgende kontrollere, om FAIF har indført de korrekte procedurer og kontroller.
Henvisningen til "gældende national lovgivning" er uforenelig med målet om harmonisering 
mellem EU-medlemsstaterne.

Ændringsforslag 831
Jean-Pierre Audy

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 a – litra c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) FAIF's instrukser udføres, medmindre 
de er i strid med gældende national 
lovgivning eller AIF's fondsbestemmelser 

Or. en
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Ændringsforslag 832
Syed Kamall

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 a – litra d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) modydelsen i forbindelse med 
transaktioner, der berører AIF's aktiver,
modtages inden for den sædvanlige frist

Or. en

Begrundelse

Ændring til d) for at anerkende depositarens ansvar for at føre tilsyn med, at investeringerne 
overholder de krav, der er fastsat i den nationale lovgivning osv.
Eftersom disse bestemmelser er taget fra UCITS-direktiver, er det hensigtsmæssigt at give 
medlemsstater mulighed for ikke at anvende disse krav på AIF i andre led end detailleddet.

Ændringsforslag 833
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 a – litra d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) modydelsen i forbindelse med 
transaktioner, der berører AIF's aktiver,
modtages inden for den sædvanlige frist

Or. en

Begrundelse

Den kontrol, der udføres af depositaren, bør ikke være en kopi af den kontrol, der udføres af 
FAIF. Depositarens kontroller består hovedsageligt i at foretage en række efterfølgende test 
for at bekræfte, at FAIF har indført passende interne procedurer og kontroller til at sikre en 
korrekt udførelse af alle operationer vedrørende AIF. Henvisningen til "gældende national 
lovgivning" er uforenelig med målet om harmonisering mellem EU-medlemsstaterne.
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Ændringsforslag 834
Gunnar Hökmark

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 a – litra d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) modydelsen i forbindelse med 
transaktioner, der berører AIF's aktiver,
modtages inden for den sædvanlige frist

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at adskille depositarens opgaver fra FAIF's opgaver. Depositaren kan 
efterfølgende kontrollere, om FAIF har indført de korrekte procedurer og kontroller.
Henvisningen til "gældende national lovgivning" er uforenelig med målet om harmonisering 
mellem EU-medlemsstaterne.

Ændringsforslag 835
Jean-Pierre Audy

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 a – litra d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) modydelsen i forbindelse med 
transaktioner, der berører AIF's aktiver,
modtages inden for den sædvanlige frist

Or. en
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Ændringsforslag 836
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 a – litra e (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) AIF's udbytte anvendes i 
overensstemmelse med gældende national 
lovgivning og AIF's fondsbestemmelser 

Or. en

Begrundelse

Den kontrol, der udføres af depositaren, bør ikke være en kopi af den kontrol, der udføres af 
FAIF. Depositarens kontroller består hovedsageligt i at foretage en række efterfølgende test 
for at bekræfte, at FAIF har indført passende interne procedurer og kontroller til at sikre en 
korrekt udførelse af alle operationer vedrørende AIF. Henvisningen til "gældende national 
lovgivning" er uforenelig med målet om harmonisering mellem EU-medlemsstaterne.

Ændringsforslag 837
Gunnar Hökmark

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 a – litra e (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) AIF's udbytte anvendes i 
overensstemmelse med gældende national 
lovgivning og AIF's fondsbestemmelser 

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at adskille depositarens opgaver fra FAIF's opgaver. Depositaren kan 
efterfølgende kontrollere, om FAIF har indført de korrekte procedurer og kontroller.
Henvisningen til "gældende national lovgivning" er uforenelig med målet om harmonisering 
mellem EU-medlemsstaterne.
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Ændringsforslag 838
Jean-Pierre Audy

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 a – litra e (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) AIF's udbytte anvendes i 
overensstemmelse med gældende national 
lovgivning og AIF's fondsbestemmelser 

Or. en

Ændringsforslag 839
Syed Kamall

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 a – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De kompetente myndigheder i AIF's 
hjemland kan undtagelsesvist beslutte, at 
et eller flere af punkterne a) til d) ikke 
finder anvendelse, hvis AIF kun 
markedsføres over for professionelle 
og/eller sofistikerede investorer. 

Or. en

Begrundelse

Ændring til d) for at anerkende depositarens ansvar for at føre tilsyn med, at investeringerne 
overholder de krav, der er fastsat i den nationale lovgivning osv.
Eftersom disse bestemmelser er taget fra UCITS-direktiver, er det hensigtsmæssigt at give 
medlemsstater mulighed for ikke at anvende disse krav på AIF i andre led end detailleddet.
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Ændringsforslag 840
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Medlemsstaterne kræver, at FAIF 
straks, når de modtager AIF-midler, 
placerer dem på en eller flere konti, der 
oprettes hos en af følgende:
a) en centralbank
b) et kreditinstitut, der har opnået 
tilladelse i henhold til direktiv 2006/48/EF
c) en bank, der har tilladelse i et 
tredjeland
d) en godkendt pengemarkedsfond.
Første afsnit finder ikke anvendelse på 
kreditinstitutter med bemyndigelse efter 
direktiv 2006/48/EF i forbindelse med 
indskud i disse institutter i betydningen i 
nævnte direktiv.

Or. en

Begrundelse

Der bør stilles krav om, at FAIF skal påtage sig hovedansvaret og efterleve de samme krav 
som MiFID-virksomheder. Disse krav er fastsat i den reviderede tekst, hvor henvisninger til 
kunder og investeringsselskaber erstattes af henvisninger til AIF og FAIF.

Ændringsforslag 841
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1c. I stk. 1 b, litra d), og artikel 17, stk. 1, 
litra e), forstås ved "en godkendt 
pengemarkedsfond" et institut for 
kollektiv investering, der er meddelt 
tilladelse i medfør af direktiv 2009/65/EF, 
eller som er underlagt tilsyn, og som, hvis 
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det er relevant, er meddelt tilladelse af en 
myndighed i henhold til en medlemsstats 
nationale lov, og som opfylder følgende 
betingelser: 
a) Dets primære investeringsmål skal 
være at bevare nettoværdien af instituttets 
aktiver enten konstant til kurs pari (ekskl. 
fortjeneste) eller til værdien af 
investorernes oprindelige kapital plus 
fortjeneste
b) Det skal med henblik på at nå det 
primære investeringsmål udelukkende 
investere i pengemarkedsinstrumenter af 
høj kvalitet med en løbetid eller en 
resterende løbetid på højst 397 dage eller 
med regelmæssige tilpasninger af 
afkastet, der er i overensstemmelse med 
løbetiden og med en vægtet gennemsnitlig 
løbetid på 60 dage. Det kan også nå dette 
mål ved at investere på accessorisk 
grundlag i indskud i kreditinstitutter.
c) Det skal tilvejebringe likviditet via 
afregning samme dag eller næste dag
Ved anvendelsen af litra b) anses et 
pengemarkedsinstrument for at være af 
høj kvalitet, hvis hvert af de 
kreditvurderingsbureauer, der har 
vurderet instrumentet, har givet det den 
højest foreliggende kreditvurdering. Et 
instrument, der ikke er vurderet af et 
kompetent kreditvurderingsbureau, anses 
ikke for at være af høj kvalitet.
Ved anvendelsen af andet afsnit anses et 
kreditvurderingsbureau for at være 
kompetent, hvis det regelmæssigt og på 
professionel baggrund foretager 
kreditvurderinger i forbindelse med 
pengemarkedsfonde og er et anerkendt 
ECAI i betydningen i artikel 81, stk. 1, i 
direktiv 2006/48/EF.

Or. en

Begrundelse

Der bør stilles krav om, at FAIF skal påtage sig hovedansvaret og efterleve de samme krav 
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som MiFID-virksomheder. Disse krav er fastsat i den reviderede tekst, hvor henvisninger til 
kunder og investeringsselskaber erstattes af henvisninger til AIF og FAIF.

Ændringsforslag 842
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1d. Medlemsstaterne kræver, at FAIF, 
som ikke deponerer detailkunders midler 
hos en centralbank, skal udvise passende 
dygtighed, omhu og hurtighed, når de 
udvælger, udpeger og med jævne 
mellemrum vurderer det kreditinstitut, 
den bank eller den pengemarkedsfond, 
midlerne placeres hos, og med hensyn til 
ordningerne for opbevaring af disse 
midler.
Medlemsstaterne sikrer, at FAIF navnlig 
tager hensyn til institutternes eller 
pengemarkedsfondenes sagkundskab og 
markedsomdømme for at sikre 
beskyttelsen af AIF's rettigheder og alle
retlige eller forskriftsmæssige krav eller 
markedspraksisser i forbindelse med 
opbevaring af kunders midler, som kan 
skade AIF's rettigheder. Medlemsstaterne 
sikrer, at placeringen af en AIF's midler i 
en godkendt pengemarkedsfond kun 
tillades, hvis det er tilladt i henhold til den 
investeringspolitik og -strategi, som er 
forelagt investorerne i AIF.

Or. en

Begrundelse

Der bør stilles krav om, at FAIF skal påtage sig hovedansvaret og efterleve de samme krav 
som MiFID-virksomheder. Disse krav er fastsat i den reviderede tekst, hvor henvisninger til 
kunder og investeringsselskaber erstattes af henvisninger til AIF og FAIF.
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Ændringsforslag 843
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 e (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1e. Medlemsstaterne kræver, at FAIF for 
at beskytte AIF's rettigheder i forbindelse 
med finansielle instrumenter og midler, 
der tilhører dem, overholder følgende 
krav:
a) De skal føre de registre og konti, der er 
nødvendige for at sikre, at de til enhver tid 
straks kan sondre mellem de aktiver, de 
opbevarer for en kunde, og de aktiver, de 
opbevarer for andre kunder, og deres 
egne aktiver.
b) De skal føre deres registre og konti på 
en måde, der sikrer, at de er korrekte og 
navnlig stemmer overens med de 
finansielle instrumenter og midler, som de 
opbevarer for AIF.
c) De skal regelmæssigt foretage 
afstemninger mellem deres interne konti 
og registre og dem, der føres af 
tredjemand, som opbevarer de 
pågældende aktiver
d) De skal træffe de nødvendige 
forholdsregler for at sikre, at kunders 
finansielle instrumenter, som deponeres 
hos tredjemand i henhold til artikel 17b, 
kan holdes adskilt fra finansielle 
instrumenter, der tilhører 
investeringsselskabet, og fra finansielle 
instrumenter, der tilhører tredjemand, idet 
kontiene benævnes forskelligt i 
tredjemands regnskaber eller andre 
tilsvarende foranstaltninger for at nå 
samme beskyttelsesniveau.
e) De skal træffe de nødvendige 
forholdsregler for at sikre, at kunders 
midler, som deponeres i en centralbank, et 
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kreditinstitut eller en bank, der har 
tilladelse i et tredjeland, eller en godkendt 
pengemarkedsfond, jf. artikel 17, føres på
en konto eller konti, som er adskilt fra de 
konti, investeringsselskabets midler føres 
på.
f) De skal indføre passende 
organisatoriske ordninger for mest muligt 
at begrænse
risikoen for tab eller forringelse af 
kunders aktiver eller af rettigheder, der er 
knyttet til disse aktiver, som følge af 
misbrug af aktiverne, svig, dårlig 
administration, utilstrækkelig registrering 
eller forsømmelighed.

Or. en

Begrundelse

Det væsentligste krav er fastsat i MiFID, nemlig kravet om, at opbevaringsordningerne skal 
være tilstrækkelige til at sikre kundens ejerskabsrettigheder, navnlig i tilfælde af forvalterens 
konkurs. Det betyder normalt, at der skal sikres en effektiv adskillelse af forvalterens og 
kundens aktiver, hvilket kan opnås via forskellige midler i forskellige jurisdiktioner. MiFID-
gennemførelsesdirektivet indeholder meget detaljerede bestemmelser om, hvordan dette skal 
gøres, og det vil være hensigtsmæssigt at anvende tilsvarende bestemmelser på FAIF.

Ændringsforslag 844
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 f (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1f. Er de ordninger, FAIF indfører i 
henhold til stk. 1e for at beskytte AIF's 
rettigheder, ikke tilstrækkelige efter 
gældende lov, herunder navnlig 
ejendomsrets- eller insolvenslovgivningen, 
til at opfylde kravene, skal:
a) FAIF, der opbevarer finansielle 
instrumenter, der tilhører en AIF, indføre 
passende ordninger til at sikre AIF's 
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ejerskabsrettigheder, navnlig i tilfælde af 
FAIF's konkurs og for at forhindre, at en 
AIF's instrumenter anvendes til eget 
brug, medmindre en sådan anvendelse er 
tilladt i henhold til reglerne eller 
vedtægterne, og
a) FAIF, der opbevarer finansielle 
instrumenter, der tilhører en AIF, indføre 
passende ordninger til at sikre AIF's 
rettigheder og forhindre, at kunders 
midler anvendes til eget brug, undtagen 
hvis der er tale om et kreditinstitut.
Medlemsstaterne skal foreskrive de 

foranstaltninger, investeringsselskaberne
skal træffe for at sikre, at de overholder 
disse forpligtelser.

Or. en

Begrundelse

Det væsentligste krav er fastsat i MiFID, nemlig kravet om, at opbevaringsordningerne skal 
være tilstrækkelige til at sikre kundens ejerskabsrettigheder, navnlig i tilfælde af forvalterens 
konkurs. Det betyder normalt, at der skal sikres en effektiv adskillelse af forvalterens og 
kundens aktiver, hvilket kan opnås via forskellige midler i forskellige jurisdiktioner. MiFID-
gennemførelsesdirektivet indeholder meget detaljerede bestemmelser om, hvordan dette skal 
gøres, og det vil være hensigtsmæssigt at anvende tilsvarende bestemmelser på FAIF.

Ændringsforslag 845
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 g (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1g. Hindrer gældende lov i den 
jurisdiktion, hvor kundens midler eller 
finansielle instrumenter opbevares, FAIF 
i at overholde stk. 1e, litra d) eller e), 
fastsætter medlemsstaterne krav, der har 
en tilsvarende virkning, hvad angår 
beskyttelsen af AIF's rettigheder.
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Or. en

Begrundelse

Det væsentligste krav er fastsat i MiFID, nemlig kravet om, at opbevaringsordningerne skal 
være tilstrækkelige til at sikre kundens ejerskabsrettigheder, navnlig i tilfælde af forvalterens 
konkurs. Det betyder normalt, at der skal sikres en effektiv adskillelse af forvalterens og 
kundens aktiver, hvilket kan opnås via forskellige midler i forskellige jurisdiktioner. MiFID-
gennemførelsesdirektivet indeholder meget detaljerede bestemmelser om, hvordan dette skal 
gøres, og det vil være hensigtsmæssigt at anvende tilsvarende bestemmelser på FAIF.

Ændringsforslag 846
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Forudsat nedenstående krav er 
opfyldt, skal en FAIF ikke pålægges at 
udpege en depositar i forbindelse med en 
AIF, hvor der ikke kan gøres 
indløsningsrettigheder gældende i en 
periode på fem år efter datoen for AIF's 
oprettelse, og som i henhold til sine 
investeringsstrategier og -mål ikke 
foretager regelmæssige investeringer og 
afhændelser.
Ovennævnte krav er følgende:
a) FAIF skal overholde bestemmelserne i 
artikel 16 til 18 i Kommissionens direktiv 
2006/73/EF om gennemførelse af 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/39/EF, hvad angår de 
organisatoriske krav til og betingelserne 
for drift af investeringsselskaber samt 
definitioner af begreber med henblik på 
nævnte direktiv 1, med henblik på at sikre 
rettighederne for den AIF, der forvaltes, 
samt, hvis relevant, for investorerne i 
finansielle instrumenter og midler, der 
tilhører dem, forudsat alle finansielle 
instrumenter, der kan opbevares 
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dematerielt eller på anden vis, og som 
handles på et reguleret marked, som 
fastsat i artikel 4, stk. 1, punkt 14 i 
direktiv 2001/39/EF, eller på andre 
regulerede markeder i EU, i et tredjeland 
eller i en multilateral handelsfacilitet, 
opbevares af en enhed, der er godkendt til 
formålet.
b) De uafhængige revisorer i AIF 
udarbejder årsrapporter til de kompetente 
myndigheder i hjemlandet, hvori de 
angiver, hvorvidt:
i) indbetalinger fra investorer i 
forbindelse med tegning af aktier eller 
andele er bogført korrekt
ii) FAIF siden sidste rapport har 
vedligeholdt systemer, der gør det muligt 
at overholde de bestemmelser, der 
henvises til i artikel 10, i hele perioden, 
samt at FAIF overholdt disse 
bestemmelser på datoen for rapporten
iii) FAIF kan dokumentere rent faktisk at 
opbevare de finansielle instrumenter, som 
den over for investorerne angiver at 
opbevare.
1 EUT L 241, 2.9.2006, s. 26.

Or. en

Begrundelse

The assets of Private Equity Funds, even when they are financial instruments, are often 
inappropriate to be held by an EU credit institution as depositary. Their illiquid and long 
term nature means that there is no need for specialist depositary services provided that the 
assets are appropriately segregated. Moreover before making an investment the PE manager 
engages legal counsel to proceed with thorough due diligence to make sure that the fund 
obtains ownership of its interests in the portfolio company in a frequently heavily negotiated 
transaction. An additional exercise by a depositary would substantially increase the costs, 
and delay investment transactions for no investor benefit.

Most Private Equity Funds make no more than 10-15 investments in the whole 5 year 
investment period and they are relatively simple long term investments which are easily 
checked in the annual audit.
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Ændringsforslag 847
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Forudsat nedenstående krav er 
opfyldt, skal en FAIF ikke pålægges at 
udpege en depositar i forbindelse med en 
AIF, hvor der ikke kan gøres 
indløsningsrettigheder gældende i en 
periode på fem år efter datoen for AIF's 
oprettelse, og som i henhold til sine 
investeringsstrategier og -mål ikke 
foretager regelmæssige investeringer og 
afhændelser.
Ovennævnte krav er følgende:
a) FAIF skal overholde bestemmelserne i 
artikel 16 til 18 i Kommissionens direktiv 
2006/73/EF om gennemførelse af 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/39/EF, hvad angår de 
organisatoriske krav til og betingelserne 
for drift af investeringsselskaber samt 
definitioner af begreber med henblik på 
nævnte direktiv 1, med henblik på at sikre 
rettighederne for den AIF, der forvaltes, 
samt, hvis relevant, for investorerne i 
finansielle instrumenter og midler, der 
tilhører dem, og 
b) de uafhængige revisorer i AIF 
udarbejder årsrapporter til de kompetente 
myndigheder i hjemlandet, hvori de 
angiver, hvorvidt:
i) indbetalinger fra investorer i 
forbindelse med tegning af aktier eller 
andele er bogført korrekt
ii) FAIF siden sidste rapport har 
vedligeholdt systemer, der gør det muligt 
at overholde de bestemmelser, der 
henvises til i artikel 10, i hele perioden, 
samt at FAIF overholdt disse 



PE439.132v01-00 94/172 AM\805037DA.doc

DA

bestemmelser på datoen for rapporten
iii) FAIF kan dokumentere rent faktisk at 
opbevare de finansielle instrumenter, som 
den over for investorerne angiver at 
opbevare.
1 EUT L 241, 2.9.2006, s. 26.

Or. en

Begrundelse

Aktiverne i private equity-fonde er, selv når der er tale om finansielle instrumenter, ikke egnet 
til opbevaring i et EU-kreditinstitut. Deres illikvide og langfristede natur medfører, at der 
ikke er behov for specialiserede depositarydelser, så længe aktiverne er adskilt, som 
foreskrevet. En depositar vil betyde en væsentlig forøgelse af omkostningerne og forsinkelse 
af investeringstransaktionerne, uden at det øger investorernes udbytte. De fleste private 
equity-fonde foretager ikke mere end 10-15 investeringer i løbet af den femårige 
investeringsperiode. Der er tale om forholdsvist enkle langfristede investeringer, som nemt 
kan kontrolleres ved den årlige revision.

Ændringsforslag 848
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Forudsat nedenstående krav er 
opfyldt, skal en FAIF ikke pålægges at 
udpege en depositar i forbindelse med en 
AIF, hvor der ikke kan gøres 
indløsningsrettigheder gældende i en 
periode på fem år efter datoen for AIF's 
oprettelse, og som i henhold til sine 
investeringsstrategier og -mål ikke 
foretager regelmæssige investeringer og 
afhændelser.
Ovennævnte krav er følgende:
a) FAIF skal overholde bestemmelserne i 
artikel 16 til 18 i Kommissionens direktiv 
2006/73/EF om gennemførelse af 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
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2004/39/EF, hvad angår de 
organisatoriske krav til og betingelserne 
for drift af investeringsselskaber samt 
definitioner af begreber med henblik på 
nævnte direktiv 1, med henblik på at sikre 
rettighederne for den AIF, der forvaltes, 
samt, hvis relevant, for investorerne i 
finansielle instrumenter og midler, der 
tilhører dem, forudsat at alle finansielle 
instrumenter, der kan opbevares 
dematerielt eller på anden vis, og som 
handles på et reguleret marked, som 
fastsat i artikel 4, stk. 1, punkt 14 i 
direktiv 2001/39/EF, eller på andre 
regulerede markeder i EU, i et tredjeland 
eller i en multilateral handelsfacilitet, 
opbevares af en enhed, der er godkendt 
som depositar i henhold til direktivet, og
b) de uafhængige revisorer i AIF 
udarbejder årsrapporter til de kompetente 
myndigheder i hjemlandet, hvori de 
angiver, hvorvidt:
i) indbetalinger fra investorer i 
forbindelse med tegning af aktier eller 
andele er bogført korrekt
ii) FAIF siden sidste rapport har 
vedligeholdt systemer, der gør det muligt 
at overholde de bestemmelser, der 
henvises til i artikel 10, i hele perioden, 
samt at FAIF overholdt disse 
bestemmelser på datoen for rapporten
iii) FAIF kan dokumentere rent faktisk at 
opbevare de finansielle instrumenter, som 
den over for investorerne angiver at 
opbevare.
1 EUT L 241, 2.9.2006, s. 26.

Or. en
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Ændringsforslag 849
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Når en lukket AIF er godkendt som 
FAIF, og AIF er etableret i en 
medlemsstat, behøver FAIF ikke at 
udpege en depositar til at udføre de 
opgaver, der henvises til i stk. 1, litra ca), 
cb), cd) og ce).

Or. en

Begrundelse

De supplerende opgaver, der tilføjes med ændringsforslag 68 til 72 (artikel 17, stk. 1, litra 
ca), cb, cd) og ce)) i udkastet til betænkning, henhører under ansvarsområdet for bestyrelsen i 
et selskab, der er oprettet i overensstemmelse med europæisk selskabsret. Hvis AIF er FAIF 
og underlagt europæisk lovgivning, bør det ikke vække bekymring, at FAIF gives tilladelse til 
at udføre disse dele af depositarens opgaver.

Ændringsforslag 850
Wolf Klinz

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. En FAIF må ikke udøve virksomhed 
som depositar.

udgår

Or. en

Begrundelse

I stedet for at tvinge depositarkonceptet ned over forskellige eksisterende fondsstrukturer bør 
depositarens funktioner/opgaver defineres klart, og de kan overdrages til en depositar eller en 
anden institution, som sikrer uafhængig udførelse i investorernes bedste interesse.
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Ændringsforslag 851
Gunnar Hökmark

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. En FAIF må ikke udøve virksomhed 
som depositar.

2. En FAIF må ikke udøve virksomhed 
som depositar for en AIF, som den 
fungerer som FAIF for.

Or. en

Begrundelse

Hvis en FAIF er berettiget til at fungere som depositar for en AIF, som den ikke forvalter, er 
dette forbud unødvendigt. Forbuddene bør kun have til formål at forhindre konflikter.

Ændringsforslag 852
Astrid Lulling

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. En FAIF må ikke udøve virksomhed 
som depositar.

2. En FAIF må ikke udøve virksomhed 
som depositar for en AIF, som den 
fungerer som FAIF for.

Or. en

Begrundelse

Begrænsningen bør kun have til formål at forhindre konflikter. Der er ingen grund til at 
forbyde en FAIF at fungere som depositar for en AIF, som den ikke forvalter (i direktivets 
betydning), hvis den ellers er berettiget til at fungere som depositar.
Det er vigtigt at præcisere, at depositarens pligter er over for alle AIF-investorer kollektivt og 
ikke over for "AIF eller investorerne", idet dette kunne antyde loyalitetskonflikter. Dette er 
især vigtigt i forbindelse med AIF, der ikke har en uafhængig juridisk form.
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Ændringsforslag 853
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. En FAIF må ikke udøve virksomhed 
som depositar.

2. En FAIF må ikke udøve virksomhed 
som depositar for en AIF, som den 
fungerer som FAIF for.

Or. en

Begrundelse

Begrænsningen bør kun have til formål at forhindre konflikter. Der er ingen grund til at 
forbyde en FAIF at fungere som depositar for en AIF, som den ikke forvalter, hvis den ellers 
er berettiget til at fungere som depositar.

Ændringsforslag 854
Peter Skinner

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. En FAIF må ikke udøve virksomhed 
som depositar.

2. Ingen virksomhed må udøve 
virksomhed som både FAIF og som 
depositar for en AIF.

Or. en

Begrundelse

Madofsagen har påvist behovet for at styrke depositarernes uafhængighed af fondsforvaltere 
og omvendt. For at sikre solide forvaltningsstrukturer og minimere konfliktinteresser er det 
nødvendigt, at fondsforvalteren og depositaren er indbyrdes uafhængige. Kravet om 
uafhængighed bør udvides til at omfatte hele værdikæden, inklusiv underdepot og 
underforvaltning.
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Ændringsforslag 855
Wolf Klinz

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Depositaren handler uafhængigt og 
udelukkende i AIF-investorernes 
interesse.

udgår

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 856
Gunnar Hökmark

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Depositaren handler uafhængigt og 
udelukkende i AIF-investorernes 
interesse.

udgår

Or. en

Begrundelse

Hvis en FAIF er berettiget til at fungere som depositar for en AIF, som den ikke forvalter, er 
dette forbud unødvendigt. Forbuddene bør kun have til formål at forhindre konflikter.
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Ændringsforslag 857
Astrid Lulling

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Depositaren handler uafhængigt og 
udelukkende i AIF-investorernes interesse.

Depositaren og FAIF handler, under 
udøvelsen af deres respektive virksomhed, 
ærligt, rimeligt og professionelt, 
uafhængigt og i AIF'ens eller AIF-
investorernes kollektive interesse.

Or. en

Begrundelse

Begrænsningen bør kun have til formål at forhindre konflikter. Der er ingen grund til at 
forbyde en FAIF at fungere som depositar for en AIF, som den ikke forvalter (i direktivets 
betydning), hvis den ellers er berettiget til at fungere som depositar.
Det er vigtigt at præcisere, at depositarens pligter er over for alle AIF-investorer kollektivt og 
ikke over for "AIF eller investorerne", idet dette kunne antyde loyalitetskonflikter. Dette er 
især vigtigt i forbindelse med AIF, der ikke har en uafhængig juridisk form.

Ændringsforslag 858
Peter Skinner

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Depositaren handler uafhængigt og 
udelukkende i AIF-investorernes interesse.

Depositaren handler uafhængigt og 
udelukkende i AIF-investorernes interesse. 
FAIF og depositaren skal være 
uafhængige af hinanden. Ved denne 
uafhængighed forstås, at FAIF og 
depositaren ikke er bundet af en fælles 
forvaltning eller kontrol eller af en 
væsentlig direkte eller indirekte 
beholdning. Dette berøres ikke af 
uddelegeringer i henhold til stk. 4.

Or. en
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Begrundelse

Madofsagen har påvist behovet for at styrke depositarernes uafhængighed af fondsforvaltere 
og omvendt. For at sikre solide forvaltningsstrukturer og minimere konfliktinteresser er det 
nødvendigt, at fondsforvalteren og depositaren er indbyrdes uafhængige. Kravet om 
uafhængighed bør udvides til at omfatte hele værdikæden, inklusive underdepot og 
underforvaltning.

Ændringsforslag 859
Burkhard Balz

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Depositaren handler uafhængigt og 
udelukkende i AIF-investorernes interesse.

Depositaren handler uafhængigt og i AIF-
investorernes interesse.

Or. en

Begrundelse

En depositar skal kunne håndtere sin egen risiko for at beskytte deres aktionærers og kunders 
interesser. Direktivet skal stadig give en depositar mulighed for at håndtere sin egen 
risikostyring ved at tage højde for naturlige interessekonflikter mellem kontraherende 
partnere. 

Ændringsforslag 860
Syed Kamall

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 2 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Depositaren og FAIF handler, under 
udøvelsen af deres respektive virksomhed, 
ærligt, rimeligt og professionelt, 
uafhængigt og i AIF'ens eller AIF-
investorernes kollektive interesse.

Or. en



PE439.132v01-00 102/172 AM\805037DA.doc

DA

Begrundelse

Det er vigtigt at præcisere, at depositarens pligter er over for alle AIF-investorer kollektivt og 
ikke over for "AIF eller investorerne", idet dette kunne antyde loyalitetskonflikter.

Ændringsforslag 861
Jean-Paul Gauzès

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 2 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

FAIF's udpegelse af en depositar 
stadfæstes i en kontrakt.

Or. en

Ændringsforslag 862
Wolf Klinz

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 3 – afsnit 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De opgaver, der nævnes i stk. 1, kan 
udføres af en depositar.

Or. en

Begrundelse

I stedet for at tvinge depositarkonceptet ned over forskellige eksisterende fondsstrukturer bør 
depositarens funktioner/opgaver defineres klart, og de kan overdrages til en depositar eller en 
anden institution, som sikrer uafhængig udførelse i investorernes bedste interesse.
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Ændringsforslag 863
Olle Schmidt, Carl Haglund

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Depositaren skal være et kreditinstitut, 
som har sit vedtægtsmæssige hjemsted i 
Fællesskabet, og have tilladelse i henhold 
til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2006/48/EF af 14. juni 2006 om adgang til 
at optage og udøve virksomhed som 
kreditinstitut (omarbejdning).

3. Depositaren skal være enten:

a) et kreditinstitut, som har sit 
vedtægtsmæssige hjemsted i Fællesskabet, 
og have tilladelse i henhold til Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2006/48/EF 

Or. en

Begrundelse

Det er ikke hensigtsmæssigt at lægge begrænsninger på, hvilke enheder der kan fungere som 
depositarer for EU-kreditinstitutter. I betragtning af den brede vifte af forskellige AIF, der er 
omfattet af direktivet, er disse institutioner ikke altid de bedst egnede til at udføre 
depositarfunktioner i forbindelse med specifikke aktiver, der forvaltes i de forskellige former 
for AIF. En begrænsning kan endvidere medføre en uacceptabel risikokoncentration i 
kreditinstitutter, urimelige omkostninger og en alvorlig begrænsning af mulighederne for at 
investere i aktiver i tredjelande.

Ændringsforslag 864
Corien Wortmann-Kool

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Depositaren skal være et kreditinstitut, 
som har sit vedtægtsmæssige hjemsted i 
Fællesskabet, og have tilladelse i henhold 

3. Depositaren skal være enten:
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til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2006/48/EF af 14. juni 2006 om adgang til 
at optage og udøve virksomhed som 
kreditinstitut (omarbejdning).

a) et kreditinstitut, som har sit 
vedtægtsmæssige hjemsted i Fællesskabet, 
og have tilladelse i henhold til Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2006/48/EF 

Or. en

Begrundelse

Det vil medføre alvorlige risikokoncentrationer at anføre, at en depositar kun kan være et 
EU-kreditinstitut. For at sikre den frie konkurrence bør andre former for finansielle 
institutioner også kunne udføre depositarfunktioner. Det bør ikke kun være kreditinstitutter 
eller investeringsselskaber, der er berettiget til at fungere som depositarer. Andre 
institutioner bør have mulighed for at specialisere sig inden for depositarydelser, da det kan 
fremme konkurrence og øge kvaliteten. Der bør føres passende tilsyn med disse institutioner.

Ændringsforslag 865
Sharon Bowles

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Depositaren skal være et kreditinstitut, 
som har sit vedtægtsmæssige hjemsted i 
Fællesskabet, og have tilladelse i henhold 
til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2006/48/EF af 14. juni 2006 om adgang til 
at optage og udøve virksomhed som 
kreditinstitut (omarbejdning).

3. Depositaren skal være enten:

a) et kreditinstitut, som har sit 
vedtægtsmæssige hjemsted i Fællesskabet, 
og have tilladelse i henhold til Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2006/48/EF 
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Or. en

Begrundelse

MiFID-registerede selskaber bør have mulighed for at fungere som depositarer, og lukkede 
fonde bør kunne anvende forskellige aktører som f.eks. revisorer og advokater til at udføre 
depositarfunktioner.

Ændringsforslag 866
Syed Kamall

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Depositaren skal være et kreditinstitut, 
som har sit vedtægtsmæssige hjemsted i 
Fællesskabet, og have tilladelse i henhold 
til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2006/48/EF af 14. juni 2006 om adgang til 
at optage og udøve virksomhed som 
kreditinstitut (omarbejdning).

3. Depositaren skal være enten:

a) et kreditinstitut, som har sit 
vedtægtsmæssige hjemsted i Fællesskabet, 
og have tilladelse i henhold til Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2006/48/EF 

Or. en

Ændringsforslag 867
Gunnar Hökmark

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Depositaren skal være et kreditinstitut, 
som har sit vedtægtsmæssige hjemsted i 
Fællesskabet, og have tilladelse i henhold 
til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2006/48/EF af 14. juni 2006 om adgang til 

3. Depositaren skal være enten:
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at optage og udøve virksomhed som 
kreditinstitut (omarbejdning).

a) et kreditinstitut, som har sit 
vedtægtsmæssige hjemsted i Fællesskabet, 
og have tilladelse i henhold til Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2006/48/EF 

Or. en

Begrundelse

Hvis antallet af enheder, der kan fungere som depositarer, begrænses, vil antallet af 
depositarer blive reduceret, hvilket vil føre til en større risikokoncentration og øge de 
systemiske risici.

Ændringsforslag 868
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Depositaren skal være et kreditinstitut, 
som har sit vedtægtsmæssige hjemsted i 
Fællesskabet, og have tilladelse i henhold 
til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2006/48/EF af 14. juni 2006 om adgang til 
at optage og udøve virksomhed som 
kreditinstitut (omarbejdning).

3. Depositaren skal være:

a) et kreditinstitut, som har sit 
vedtægtsmæssige hjemsted i Fællesskabet, 
og have tilladelse i henhold til Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2006/48/EF

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at udvide kataloget over enheder, der kan fungere som 
depositarer. Kommissionens forslag om at begrænse disse enheder til kreditinstitutter 
forekommer uhensigtsmæssigt, ikke mindst i lyset af det katalog over depositarer, der er 
indeholdt i UCITS-direktivet.
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Ændringsforslag 869
Gay Mitchell

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Depositaren skal være et kreditinstitut, 
som har sit vedtægtsmæssige hjemsted i 
Fællesskabet, og have tilladelse i henhold 
til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2006/48/EF af 14. juni 2006 om adgang til 
at optage og udøve virksomhed som 
kreditinstitut (omarbejdning).

3. Depositaren skal være:

a) et kreditinstitut, som har sit 
vedtægtsmæssige hjemsted i Fællesskabet, 
og have tilladelse i henhold til Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2006/48/EF

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er et resultat af Gauzès-betænkningen og det svenske formandskabs 
kompromisforslag. 
Denne tredje kategori af enheder, der er berettiget til at fungere som depositar, bør medtages, 
da henvisningen til AIF's hjemland er vigtig. Dette udspringer af, at FAIF-direktivet 
indeholder forslag om, at FAIF kan forvalte AIF i en anden medlemsstat, og at det er AIF's 
hjemland, der godkender depositaren for den pågældende AIF.
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Ændringsforslag 870
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Depositaren skal være et kreditinstitut, 
som har sit vedtægtsmæssige hjemsted i 
Fællesskabet, og have tilladelse i henhold 
til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2006/48/EF af 14. juni 2006 om adgang til 
at optage og udøve virksomhed som 
kreditinstitut (omarbejdning).

3. Depositaren skal være:

a) et kreditinstitut, som har sit 
vedtægtsmæssige hjemsted i Fællesskabet, 
og have tilladelse i henhold til Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2006/48/EF

Or. en

Ændringsforslag 871
Jean-Pierre Audy

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Depositaren skal være et kreditinstitut, 
som har sit vedtægtsmæssige hjemsted i 
Fællesskabet, og have tilladelse i henhold 
til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2006/48/EF af 14. juni 2006 om adgang til 
at optage og udøve virksomhed som 
kreditinstitut (omarbejdning).

3. Depositaren skal være:

a) et kreditinstitut, som har sit 
vedtægtsmæssige hjemsted i Fællesskabet, 
og have tilladelse i henhold til Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2006/48/EF

Or. en
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Ændringsforslag 872
Gunnar Hökmark

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 3 – litra a a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) et investeringsselskab, der i henhold 
til direktiv 2004/39/EF har tilladelse til at 
levere en accessorisk tjenesteydelse i form 
af opbevaring og forvaltning af finansielle 
instrumenter på vegne af kunder, i 
overensstemmelse med afsnit B, punkt 1 i 
bilag I til nævnte direktiv, og som har 
registreret hjemsted i Unionen.

Or. en

Begrundelse

Hvis antallet af enheder, der kan fungere som depositarer, begrænses, vil antallet af 
depositarer blive reduceret, hvilket vil føre til en større risikokoncentration og øge de 
systemiske risici.

Ændringsforslag 873
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 3 – litra a a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) et investeringsselskab, der i henhold 
til direktiv 2004/39/EF har tilladelse til at 
levere en accessorisk tjenesteydelse i form 
af opbevaring og forvaltning af finansielle 
instrumenter på vegne af kunder, i 
overensstemmelse med afsnit B, punkt 1 i 
bilag I til nævnte direktiv, og som har 
registreret hjemsted i Unionen.

Or. en
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Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at udvide kataloget over enheder, der kan fungere som 
depositarer. Kommissionens forslag om at begrænse disse enheder til kreditinstitutter 
forekommer uhensigtsmæssigt, ikke mindst i lyset af det katalog over depositarer, der er 
indeholdt i UCITS-direktivet.

Ændringsforslag 874
Olle Schmidt, Carl Haglund

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 3 – litra a a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) et investeringsselskab, der i henhold 
til direktiv 2004/39/EF har tilladelse til at 
levere en accessorisk tjenesteydelse i form 
af opbevaring og forvaltning af finansielle 
instrumenter på vegne af kunder, i 
overensstemmelse med afsnit B, punkt 1 i 
bilag I til nævnte direktiv, og som har 
registreret hjemsted i Unionen.

Or. en

Begrundelse

Det er ikke hensigtsmæssigt at lægge begrænsninger på, hvilke enheder der kan fungere som 
depositarer for EU-kreditinstitutter. I betragtning af den brede vifte af forskellige AIF, der er 
omfattet af direktivet, er disse institutioner ikke altid de bedst egnede til at udføre 
depositarfunktioner i forbindelse med specifikke aktiver, der forvaltes i de forskellige former 
for AIF. En begrænsning kan endvidere medføre en uacceptabel risikokoncentration i 
kreditinstitutter, urimelige omkostninger og en alvorlig begrænsning af mulighederne for at 
investere i aktiver i tredjelande.
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Ændringsforslag 875
Corien Wortmann-Kool

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 3 – litra a a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) et investeringsselskab, der i henhold 
til direktiv 2004/39/EF har tilladelse til at 
levere en accessorisk tjenesteydelse i form 
af opbevaring og forvaltning af finansielle 
instrumenter på vegne af kunder, i 
overensstemmelse med afsnit B, punkt 1 i 
bilag I til nævnte direktiv, og som har 
registreret hjemsted i Unionen.

Or. en

Begrundelse

Det vil medføre alvorlige risikokoncentrationer at anføre, at en depositar kun kan være et 
EU-kreditinstitut. For at sikre den frie konkurrence bør andre former for finansielle 
institutioner også kunne udføre depositarfunktioner. Det bør ikke kun være kreditinstitutter 
eller investeringsselskaber, der er berettiget til at fungere som depositarer. Andre 
institutioner bør have mulighed for at specialisere sig inden for depositarydelser, da det kan 
fremme konkurrence og øge kvaliteten. Der bør føres passende tilsyn med disse institutioner.

Ændringsforslag 876
Syed Kamall

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 3 – litra a b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) et investeringsselskab, der i henhold 
til direktiv 2004/39/EF har tilladelse til at 
levere accessorisk tjenesteydelser i 
overensstemmelse med afsnit B, punkt 1 i 
bilag I til nævnte direktiv, og som har 
registreret hjemsted i Unionen.

Or. en
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Ændringsforslag 877
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 3 – litra a c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) et investeringsselskab, der har 
registreret hjemsted i Unionen, og som er 
godkendt i henhold til direktiv 
2004/39/EF. 

Or. en

Ændringsforslag 878
Sharon Bowles

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 3 – litra a d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) et investeringsselskab, der er godkendt i 
henhold til direktiv 2004/39/EF.

Or. en

Begrundelse

MiFID-registerede selskaber bør have mulighed for at fungere som depositarer, og lukkede 
fonde bør kunne anvende forskellige aktører som f.eks. revisorer og advokater til at udføre 
depositarfunktioner.

Ændringsforslag 879
Gay Mitchell

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 3 – litra a d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) et investeringsselskab, der er godkendt i 
henhold til direktiv 2004/39/EF.
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Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er et resultat af Gauzès-betænkningen og det svenske formandskabs 
kompromisforslag. 
Denne tredje kategori af enheder, der er berettiget til at fungere som depositar, bør medtages, 
da henvisningen til AIF's hjemland er vigtig. Dette udspringer af, at FAIF-direktivet 
indeholder forslag om, at FAIF kan forvalte AIF i en anden medlemsstat, og at det er AIF's 
hjemland, der godkender depositaren for den pågældende AIF.

Ændringsforslag 880
Jean-Pierre Audy

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 3 – litra a d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) et investeringsselskab, der er godkendt i 
henhold til direktiv 2004/39/EF.

Or. en

Ændringsforslag 881
Gunnar Hökmark

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 3 – litra a e (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ae) en juridisk person, som er godkendt af 
de kompetente myndigheder i FAIF's 
hjemland til at fungere som depositar, 
som er underlagt effektiv tilsynsmæssig 
regulering og løbende overvågning, og 
som kan stille tilstrækkelige finansielle og 
professionelle garantier for effektivt at 
udføre de pågældende 
depositarfunktioner og opfylde de krav, 
der er forbundet med disse funktioner, 
eller

Or. en



PE439.132v01-00 114/172 AM\805037DA.doc

DA

Begrundelse

Hvis antallet af enheder, der kan fungere som depositarer, begrænses, vil antallet af 
depositarer blive reduceret, hvilket vil føre til en større risikokoncentration og øge de 
systemiske risici.

Ændringsforslag 882
Olle Schmidt, Carl Haglund

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 3 – litra a e (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ae) en juridisk person, som er godkendt af 
de kompetente myndigheder i FAIF's 
hjemland til at fungere som depositar, 
som er underlagt effektiv tilsynsmæssig 
regulering og løbende overvågning, og 
som kan stille tilstrækkelige finansielle og 
professionelle garantier for effektivt at 
udføre de pågældende 
depositarfunktioner og opfylde de krav, 
der er forbundet med disse funktioner, 
eller

Or. en

Begrundelse

Det er ikke hensigtsmæssigt at lægge begrænsninger på, hvilke enheder der kan fungere som 
depositarer for EU-kreditinstitutter. I betragtning af den brede vifte af forskellige AIF, der er 
omfattet af direktivet, er disse institutioner ikke altid de bedst egnede til at udføre 
depositarfunktioner i forbindelse med specifikke aktiver, der forvaltes i de forskellige former 
for AIF. En begrænsning kan endvidere medføre en uacceptabel risikokoncentration i 
kreditinstitutter, urimelige omkostninger og en alvorlig begrænsning af mulighederne for at 
investere i aktiver i tredjelande.
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Ændringsforslag 883
Corien Wortmann-Kool

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 3 – litra a e (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ae) en juridisk person, som er godkendt af 
de kompetente myndigheder i FAIF's 
hjemland til at fungere som depositar, 
som er underlagt effektiv tilsynsmæssig 
regulering og løbende overvågning, og 
som kan stille tilstrækkelige finansielle og 
professionelle garantier for effektivt at 
udføre de pågældende 
depositarfunktioner og opfylde de krav, 
der er forbundet med disse funktioner.

Or. en

Begrundelse

Det vil medføre alvorlige risikokoncentrationer at anføre, at en depositar kun kan være et 
EU-kreditinstitut. For at sikre den frie konkurrence bør andre former for finansielle 
institutioner også kunne udføre depositarfunktioner. Det bør ikke kun være kreditinstitutter 
eller investeringsselskaber, der er berettiget til at fungere som depositarer. Andre 
institutioner bør have mulighed for at specialisere sig inden for depositarydelser, da det kan 
fremme konkurrence og øge kvaliteten. Der bør føres passende tilsyn med disse institutioner.

Ændringsforslag 884
Gay Mitchell

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 3 – litra a e (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ae) en juridisk person, som er godkendt af 
de kompetente myndigheder i FAIF's 
hjemland til at fungere som depositar, 
som er underlagt effektiv tilsynsmæssig 
regulering og løbende overvågning, og 
som kan stille tilstrækkelige finansielle og 
professionelle garantier for effektivt at 
udføre de pågældende 
depositarfunktioner og opfylde de krav, 
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der er forbundet med disse funktioner.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er et resultat af Gauzès-betænkningen og det svenske formandskabs 
kompromisforslag. 
Denne tredje kategori af enheder, der er berettiget til at fungere som depositar, bør medtages, 
da henvisningen til AIF's hjemland er vigtig. Dette udspringer af, at FAIF-direktivet 
indeholder forslag om, at FAIF kan forvalte AIF i en anden medlemsstat, og at det er AIF's 
hjemland, der godkender depositaren for den pågældende AIF.

Ændringsforslag 885
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 3 – litra a f (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ae) en juridisk person, der som led i sine
erhvervs- eller forretningsmæssige 
aktiviteter udfører depositarfunktioner, og 
som i den forbindelse er underlagt effektiv 
tilsynsmæssig regulering og løbende 
overvågning, og som kan stille 
tilstrækkelige finansielle og professionelle 
garantier for effektivt at udføre de 
pågældende depositarfunktioner og 
opfylde de krav, der er forbundet med 
disse funktioner.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at udvide kataloget over enheder, der kan fungere som 
depositarer. Kommissionens forslag om at begrænse disse enheder til kreditinstitutter 
forekommer uhensigtsmæssigt, ikke mindst i lyset af det katalog over depositarer, der er 
indeholdt i UCITS-direktivet.
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Ændringsforslag 886
Syed Kamall

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 3 – litra a g (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ag) en institution, som er underlagt 
effektiv tilsynsmæssig regulering og 
løbende overvågning, og som kan stille 
tilstrækkelige finansielle og professionelle 
garantier for effektivt at udføre de 
pågældende depositarfunktioner og 
opfylde de krav, der er forbundet med 
disse funktioner

Or. en

Begrundelse

Dette giver selskaber, som er underlagt passende regulering af medlemsstaterne, mulighed 
for at fungere som depositarer. Det kan f.eks. være forvaltningsselskaber, der ikke har nogen 
tilskyndelse til at foretage investeringsaktiviteter, der kræver status af MiFID-
investeringsselskab.

Ændringsforslag 887
Jean-Pierre Audy

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 3 – litra a g (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ag) en institution, som er underlagt 
effektiv tilsynsmæssig regulering og 
løbende overvågning, og som kan stille 
tilstrækkelige finansielle og professionelle 
garantier for effektivt at udføre de 
pågældende depositarfunktioner og 
opfylde de krav, der er forbundet med 
disse funktioner

Or. en
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Ændringsforslag 888
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 3 – litra a h (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ah) en institution, som er underlagt 
specifik regulering og overvågning i 
indregistreringsstaten, hvad angår 
leveringen af opbevaringsydelser til 
andre.

Or. en

Ændringsforslag 889
Sharon Bowles

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 3 – litra a i (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ag) i forbindelse med lukkede fonde en 
juridisk person, som er underlagt effektiv 
tilsynsmæssig regulering og løbende 
overvågning, og som kan stille 
tilstrækkelige finansielle og professionelle 
garantier for effektivt at udføre de 
pågældende depositarfunktioner og 
opfylde de krav, der er forbundet med 
disse funktioner

Or. en

Begrundelse

MiFID-registerede selskaber bør have mulighed for at fungere som depositarer, og lukkede 
fonde bør kunne anvende forskellige aktører som f.eks. revisorer og advokater til at udføre 
depositarfunktioner.
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Ændringsforslag 890
Gunnar Hökmark

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 3 – litra a j (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aj) ud over bestemmelserne i litra a), b) og 
c) i stk. 1, kan depositaren for AIF, der 
ikke har aktiver, der kan opbevares i 
henhold til litra b i) i stk. 1, eller som er 
derivater, være en enhed, der udfører 
depositarfunktioner som led i sine 
erhvervs- eller forretningsmæssige 
aktiviteter, og som i den henseende er 
registreringspligtig i medfør af lovgivning, 
lovbestemmelser, administrative
bestemmelser eller faglige regler, og som 
kan stille tilstrækkelige finansielle og 
professionelle garantier for effektivt at 
udføre de pågældende 
depositarfunktioner og opfylde de krav, 
der er forbundet med disse funktioner

Or. en

Begrundelse

Hvis antallet af enheder, der kan fungere som depositarer, begrænses, vil antallet af 
depositarer blive reduceret, hvilket vil føre til en større risikokoncentration og øge de 
systemiske risici.

Ændringsforslag 891
Olle Schmidt, Carl Haglund

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 3 – litra a k (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ae) en enhed, der som led i sine erhvervs-
eller forretningsmæssige aktiviteter 
udfører depositarfunktioner, og som i den 
henseende er registreringspligtig i medfør 
af lovgivning, lovbestemmelser, 
administrative bestemmelser eller faglige 



PE439.132v01-00 120/172 AM\805037DA.doc

DA

regler, og som kan stille tilstrækkelige 
finansielle og professionelle garantier for 
effektivt at udføre de pågældende 
depositarfunktioner og opfylde de krav, 
der er forbundet med disse funktioner.

Or. en

Begrundelse

Det er ikke hensigtsmæssigt at lægge begrænsninger på, hvilke enheder der kan fungere som 
depositarer for EU-kreditinstitutter. I betragtning af den brede vifte af forskellige AIF, der er 
omfattet af direktivet, er disse institutioner ikke altid de bedst egnede til at udføre 
depositarfunktioner i forbindelse med specifikke aktiver, der forvaltes i de forskellige former 
for AIF. En begrænsning kan endvidere medføre en uacceptabel risikokoncentration i 
kreditinstitutter, urimelige omkostninger og en alvorlig begrænsning af mulighederne for at 
investere i aktiver i tredjelande.

Ændringsforslag 892
Pascal Canfin

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Depositaren skal være et kreditinstitut, 
som har sit vedtægtsmæssige hjemsted i 
Fællesskabet, og have tilladelse i henhold 
til Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2006/48/EF af 14. juni 2006 om 
adgang til at optage og udøve virksomhed 
som kreditinstitut (omarbejdning).

3. For FAIF, der er etableret i Unionen, 
og uanset hvor AIF er hjemmehørende, 
skal depositaren være et kreditinstitut, som 
har sit vedtægtsmæssige hjemsted i 
Unionen, og have tilladelse i henhold til 
direktiv 2006/48/EF.

For FAIF, der er etableret i et tredjeland, 
skal depositaren være et reguleret 
kreditinstitut i det pågældende tredjeland.

Or. en
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Ændringsforslag 893
Marta Andreasen

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Depositaren skal være et kreditinstitut, 
som har sit vedtægtsmæssige hjemsted i 
Fællesskabet, og have tilladelse i henhold 
til Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2006/48/EF af 14. juni 2006 om 
adgang til at optage og udøve virksomhed 
som kreditinstitut (omarbejdning).

3. Depositaren skal være et kreditinstitut, 
som har sit vedtægtsmæssige hjemsted i 
Unionen, og have tilladelse i henhold til 
direktiv 2006/48/EF, eller som er 
registreret i andre jurisdiktioner med 
tilsvarende regulering.

Or. en

Begrundelse

Udover at være protektionistisk vil en begrænsning af depositarer til EU-institutioner 
begrænse antallet af depositarer og øge investorernes omkostninger.

Ændringsforslag 894
Syed Kamall

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Udover bestemmelserne og litra a), ab) 
og ag) i stk. 3, kan depositaren for AIF, 
hvor der ikke kan gøres 
indløsningsrettigheder gældende i en 
periode på fem år efter datoen for AIF's 
oprettelse, og som i henhold til sine 
investeringsstrategier og -mål ikke 
foretager regelmæssige investeringer og 
afhændelser, enten være:
a) en juridisk person, som er underlagt 
effektiv tilsynsmæssig regulering og 
løbende overvågning, og som kan stille 
tilstrækkelige finansielle og professionelle 
garantier for effektivt at udføre de 
pågældende depositarfunktioner og 
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opfylde de krav, der er forbundet med 
disse funktioner, eller
ae) en juridisk person, der som led i sine 
erhvervs- eller forretningsmæssige 
aktiviteter udfører depositarfunktioner, og
som i den henseende er 
registreringspligtig i medfør af lovgivning, 
lovbestemmelser, administrative
bestemmelser eller faglige regler, og som 
kan stille tilstrækkelige finansielle og 
professionelle garantier for effektivt at 
udføre de pågældende 
depositarfunktioner og opfylde de krav, 
der er forbundet med disse funktioner.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at tydeliggøre, at der er tale om en ny kategori, der er 
berettiget til at fungere som depositar, samt at sikre overensstemmelse med tilføjelsen af litra 
c) ovenfor.

Ændringsforslag 895
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. Udpegelsen af en depositar skal 
godkendes af den kompetente myndighed i 
FAIF's hjemland. Den kompetente 
myndighed kan give tilladelse til, at der 
udpeges flere depositarer, hvis det kan 
dokumenteres, at det ikke vil modvirke en 
korrekt udførelse af de depositaropgaver, 
der er fastsat i nærværende direktiv.

Or. en
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Begrundelse

Det er urimeligt restriktivt at stille krav om, at der kun udpeges en enkelt depositar, og det 
øger risikoen. Det sammenknytter funktioner på en uprofessionel måde og gør det vanskeligt 
for FAIF at forhandle konkurrencedygtige priser på levering af ydelser, hvilket skader 
investorernes afkast. At fastsætte, at udpegelsen af en depositar skal godkendes af den 
kompetente myndighed, vil sikre overholdelse af de relevante standarder. Dette bidrager til at 
sikre proportionalitet i direktivet, idet det giver mulighed for at strukturere ydelser på den 
mest omkostningsmæssige måde, hvilket især vil være til gavn for mindre AIF.

Ændringsforslag 896
Syed Kamall

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 3 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3c. For en AIF, der er etableret i 
Unionen, skal den udpegede depositar 
være etableret i AIF's hjemland.
Udpegelsen af en depositar skal 
godkendes af de kompetente myndigheder 
i AIF's hjemland.
Uanset stk. 1 kan de kompetente 
myndigheder i AIF's hjemland tillade, at 
institutioner, der opfylder kravene i stk. 3, 
og som er etableret i en anden 
medlemsstat, udpeges til depositarer.

Or. en

Ændringsforslag 897
Peter Skinner

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 3 d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3d. Hvis en AIF, der forvaltes af en 
godkendt FAIF, er registreret i Unionen, 
kan depositaren have registreret hjemsted 
i en hvilken som helst medlemsstat.
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Or. en

Begrundelse

Ethvert krav om, at depositaren skal være registreret i den samme medlemsstat som AIF, 
udgør en hindring for bestræbelserne på at oprette et fællesmarked for finansielle 
tjenesteydelser. Det kan også medføre systemiske risici i mindre medlemsstater, hvor der kun 
er et begrænset antal institutioner, der er kvalificeret til at fungere som depositarer, i forhold 
til antallet af AIF, hvilket fører til høje koncentrationer af AIF-konti hos de enkelte 
depositarer.

Ændringsforslag 898
Sharon Bowles

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 3 e (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3e. Hvis en AIF, der forvaltes af en 
godkendt FAIF, er hjemmehørende i et 
tredjeland, skal depositaren have 
registreret hjemsted i Unionen, 
medmindre følgende krav er opfyldt:
a) de kompetente myndigheder i FAIF's 
hjemland og i det tredjeland, hvor AIF er 
hjemmehørende, har indgået 
samarbejdsaftaler og aftaler om 
udveksling af oplysninger
b) lovgivning i det tredjeland, hvor AIF er 
hjemmehørende er i overensstemmelse 
med standarderne, der er udformet af 
internationale organisationer
c) det tredjeland, hvor AIF er 
hjemmehørende, er omfattet af en 
afgørelse truffet i henhold til stk. 3, litra 
d), hvori det anføres, at standarderne for 
at forhindre hvidvaskning af penge og 
finansiering af terrorisme, svarer til de 
standarder, der er fastsat i EU-
lovgivningen
d) FAIF's hjemland har indgået en aftale 
med det tredjeland, hvor AIF er 
hjemmehørende som fuldt ud overholder 
standarderne i artikel 26 i OECD's 
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modeloverenskomst om indkomst og 
formue og sikrer en effektiv 
informationsudveksling i skattespørgsmål.

Or. en

Begrundelse

Det bør være muligt for AIF i tredjelande at have depositarer fra tredjelande, forudsat disse 
opfylder de relevante kriterier. Ordningerne i tredjelande skal være på linje med de 
ordninger, der er udformet af internationale organer, som f.eks. IOSCO, for at sikre 
tilstrækkeligt strenge standarder. Der henvises i litra c) til en ændring af artikel 17, stk. 3, 
litra d), i udkastet til betænkning.

Ændringsforslag 899
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 3 f (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3f. Medlemsstaterne tillader 
investeringsselskaber at deponere 
finansielle instrumenter, som de 
opbevarer på vegne af deres kunder, på en 
konto eller konti, som oprettes hos 
tredjemand, forudsat at selskaberne 
udviser passende dygtighed, omhu og 
hurtighed, når de udvælger, udpeger og 
med jævne mellemrum vurderer 
tredjemand, og med hensyn til 
ordningerne for opbevaring og beskyttelse 
af disse finansielle instrumenter.
Medlemsstaterne kræver navnlig, at FAIF 
tager hensyn til tredjemands sagkundskab 
og markedsomdømme og alle retlige krav 
eller markedspraksisser angående 
opbevaring af disse finansielle 
instrumenter, som kan skade AIF's 
rettigheder.

Or. en
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Begrundelse

Der bør stilles krav om, at FAIF skal påtage sig hovedansvaret og efterleve de samme krav 
som MiFID-virksomheder. Disse krav er fastsat i den reviderede tekst, hvor henvisninger til 
kunder og investeringsselskaber erstattes af henvisninger til AIF og FAIF.

Ændringsforslag 900
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 3 g (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3g. Medlemsstaterne sikrer, at hvis 
beskyttelsen af finansielle instrumenter 
for en anden persons regning er 
underlagt en særlig regulering og et 
særligt tilsyn i en jurisdiktion, hvor et 
investeringsselskab foreslår at deponere 
kunders finansielle instrumenter hos 
tredjemand, deponerer 
investeringsselskabet ikke de finansielle 
instrumenter i den jurisdiktion hos en 
tredjemand, som ikke er underlagt denne 
regulering og dette tilsyn.

Or. en

Begrundelse

Der bør stilles krav om, at FAIF skal påtage sig hovedansvaret og efterleve de samme krav 
som MiFID-virksomheder. Disse krav er fastsat i den reviderede tekst, hvor henvisninger til 
kunder og investeringsselskaber erstattes af henvisninger til AIF og FAIF.
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Ændringsforslag 901
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 3 h (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3h. Medlemsstaterne sikrer, at FAIF ikke 
deponerer finansielle instrumenter, der 
opbevares på AIF's vegne af tredjemand i 
et tredjeland, der ikke regulerer 
opbevaringen og beskyttelsen af 
finansielle instrumenter for en anden 
persons regning, medmindre en af 
følgende betingelser er opfyldt:
a) Arten af de finansielle instrumenter 
eller investeringsservicen i forbindelse 
med disse instrumenter kræver, at de 
deponeres hos tredjemand i det 
pågældende tredjeland.
a) Hvis de finansielle instrumenter 
opbevares på en professionel kundes 
vegne, anmoder kunden skriftligt 
selskabet om at deponere dem hos 
tredjemand i det pågældende tredjeland.

Or. en

Begrundelse

Der bør stilles krav om, at FAIF skal påtage sig hovedansvaret og efterleve de samme krav 
som MiFID-virksomheder. Disse krav er fastsat i den reviderede tekst, hvor henvisninger til 
kunder og investeringsselskaber erstattes af henvisninger til AIF og FAIF.
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Ændringsforslag 902
Jean-Pierre Audy

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 3 i (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3i. Kommissionen vedtager delegerede 
retsakter i henhold til artikel 49a, 49b og 
49c til præcisering af de betingelser, som 
institutioner, der kan komme i 
betragtning som depositar, skal opfylde.
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 Den Europæiske Unions 
funktionsmåde.

Or. en

Ændringsforslag 903
Wolf Klinz

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Depositarer kan uddelegere deres 
opgaver til andre depositarer.

udgår

Or. en

Begrundelse

Omfattet af generelle uddelegeringsforpligtelser.
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Ændringsforslag 904
Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Depositarer kan uddelegere deres 
opgaver til andre depositarer.

udgår

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt af hensyn til gennemsigtigheden ved finansielle transaktioner, at depositarerne 
selv udfører deres opgaver for at gøre det muligt at spore deres indskud. Ellers ville artikel 
20, stk. 1, litra d, blive overflødig.

Ændringsforslag 905
Bernd Lange

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Depositarer kan uddelegere deres 
opgaver til andre depositarer.

udgår

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt af hensyn til gennemsigtigheden ved finansielle transaktioner, at depositarerne 
selv udfører deres opgaver for at gøre det muligt at spore deres indskud. Ellers ville artikel 
20, stk. 1, litra d, blive overflødig.
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Ændringsforslag 906
Pervenche Berès

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Depositarer kan uddelegere deres 
opgaver til andre depositarer.

4. Depositarer kan ikke uddelegere deres 
opgaver til andre depositarer.

Or. en

Begrundelse

Uddelegering af depotopgaver er skadelig for investorbeskyttelsen og for FAIF's og de 
tilsynsførendes mulighed for at udføre deres opgaver.

Ændringsforslag 907
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Depositarer kan uddelegere deres 
opgaver til andre depositarer.

4. Depositarer kan uddelegere deres 
funktioner til alle andre personer end AIF 
eller FAIF eller en forbindelse til en af 
disse, såfremt depositaren udviser 
fornøden omhu og ansvarlighed i 
forbindelse med udvælgelsen, 
udnævnelsen og den regelmæssige 
kontrol af denne person og dens 
ordninger med hensyn til de anliggender, 
denne har fået uddelegeret.

Or. en
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Ændringsforslag 908
Astrid Lulling

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Depositarer kan uddelegere deres 
opgaver til andre depositarer.

4. Depositaren kan uddelegere de 
funktioner, der er omtalt i stk. 1, til 
tredjemand. Denne kan på sin side 
videredelegere disse funktioner.

Når depositaren benytter en tredjemands 
tjenester til at varetage de funktioner, som 
er fastlagt i stk. 1, litra b, skal depositaren 
fastslå, at følgende betingelser opfyldes 
under hensyntagen til arten af og profilen 
på den pågældende AIF:
a) tredjemand underkastes et passende 
tilsynsniveau i den pågældende retskreds
b) tredjemand har strukturer og 
ekspertise, som er fyldestgørende og 
passende til arten og omfanget af 
rettigheder i finansielle instrumenter, som 
tilhører AIF
c) tredjemand er genstand for 
regelmæssig revision med henblik på at 
sikre, at de finansielle instrumenter og 
andre værdipapirer er i tredjemands 
besiddelse
d) tredjemand udskiller de finansielle 
instrumenter og andre værdipapirer fra 
sine egne aktiver, og
e) tredjemand må ikke anvende de 
finansielle instrumenter uden 
forudgående samtykke fra FAIF og 
depositaren, og såfremt dette samtykke 
ikke er trukket tilbage; i tilfælde af 
videredelegering skal det nødvendige 
forudgående samtykke gives af 
depositaren.

Or. en
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Begrundelse

Der er ingen grund til at forbyde uddelegering af nogen af de i stk. 1 anførte opgaver.
Denne ændring afspejler nøjere betingelserne for en depositars anvendelse af underordnede 
depotinstitutioner som tjenesteydere i formidlingskæden. Disse ord stammer fra det svenske 
formandskabs kompromisforslag V3.
Desuden er en universalløsning ikke hensigtsmæssig. Derfor skal der henvises til AIF's art og 
profil.

Ændringsforslag 909
Syed Kamall

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Depositarer kan uddelegere deres
opgaver til andre depositarer.

4. Depositaren kan udpege tredjemand til 
at udføre de opgaver, der er omtalt i stk. 1.

Or. en

Begrundelse

Der er ingen grund til at forbyde udnævnelsen af en behørigt kvalificeret tredjemand til at 
udføre nogen af de i stk. 1 anførte opgaver.

Ændringsforslag 910
Sharon Bowles

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Depositarer kan uddelegere deres 
opgaver til andre depositarer.

4. Depositarer kan uddelegere deres 
opgaver til andre depositarer, som har fået 
tilladelse af den kompetente myndighed i 
hjemlandet.
Depositaren skal overholde bedste praksis 
og omhyggelige standarder for fornøden 
omhu i forbindelse med valget af en 
underordnet depositar og den løbende 
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overvågning af dennes resultater.
Kommissionen kan vedtage delegerede 
retsakter i henhold til artikel 49a, 49b og 
49 c, hvori specificeres det kriterium, som 
skal anvendes af kompetente myndigheder 
for at vurdere, om depositarerne 
overholder kravene om fornøden omhu i 
stk. 2.

Or. en

Begrundelse

Det skal være muligt for depositarer at videredelegere deres ansvar, såfremt de overholder 
kravene om passende fornøden omhu.

Ændringsforslag 911
Pascal Canfin

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Depositarer kan uddelegere deres 
opgaver til andre depositarer.

4. Depositarer kan uddelegere nogle 
ikkevæsentlige opgaver til andre 
depositarer.

Kommissionen vedtager delegerede 
retsakter i henhold til artikel 49a, 49b og 
49c til præcisering af en depositars 
væsentlige opgaver.
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

Depositarer kan ikke uddelegere alle deres opgaver for at undgå, at de bliver 
"postkasseenheder".
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Ændringsforslag 912
Thomas Mann

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Depositarer kan uddelegere deres 
opgaver til andre depositarer.

4. Depositarer kan uddelegere deres 
opgaver til andre depositarer med 
undtagelse af kontrol og tilsyn med disse 
underordnede depositarer. Depositarer 
kan uddelegere deres opgaver til 
underordnede depositarer, som ikke er 
hjemmehørende i EU.

Or. en

Ændringsforslag 913
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Depositarer kan uddelegere deres 
opgaver til andre depositarer.

4. Depositarer kan uddelegere deres 
opgaver til andre depositarer. Hvis 
opgaven består i opbevaring af finansielle 
instrumenter i henhold til artikel 17, stk. 
1, litra b, kan den også uddelegeres til en 
depositar i et tredjeland, som overholder 
de betingelser, der er fastsat i litra a-c i 
andet afsnit i artikel 38, stk. 1.

Or. en

Begrundelse

Det skal gøres klart, at en depositar kan uddelegere sine opgaver, særligt depotopbevaring, 
til en anden depositar i et tredjeland, da værdipapirer normalt kun kan opbevares i depot i 
det land, hvor udstederen er hjemmehørende. Det er fornuftigt at tydeliggøre dette på det sted 
i direktivet, hvor uddelegering først omtales.
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Ændringsforslag 914
Burkhard Balz

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Depositarer kan uddelegere deres 
opgaver til andre depositarer.

4. Depositarer kan uddelegere deres 
opgaver til andre depositarer. Hvis 
opgaven består i opbevaring af finansielle 
instrumenter i henhold til artikel 17, stk. 
1, litra b, kan den også uddelegeres til en 
depositar i et tredjeland, som overholder 
de betingelser, der er fastsat i litra a-c i 
andet afsnit i artikel 38, stk. 1.

Or. en

Begrundelse

Det skal gøres klart, at en depositar kan uddelegere sine opgaver, særligt depotopbevaring, 
til en anden depositar i et tredjeland, da værdipapirer normalt kun kan opbevares i depot i 
det land, hvor udstederen er hjemmehørende. Det er fornuftigt at tydeliggøre dette på det sted 
i direktivet, hvor uddelegering først omtales.

Ændringsforslag 915
Jean-Paul Gauzès

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Depositarer kan uddelegere deres 
opgaver til andre depositarer.

4. Depositarer kan uddelegere deres 
opgaver med undtagelse af udvælgelse,
kontrol og tilsyn med deres underordnede 
depositarer og depotinstitutioner. En 
depositar uddelegerer ikke sine funktioner 
i et sådant omfang, at den bliver en 
"postkasseenhed". 

Or. en
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Ændringsforslag 916
Gunnar Hökmark

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Depositarer kan uddelegere deres 
opgaver til andre depositarer.

4. Depositarer kan uddelegere deres 
opgaver med undtagelse af kontrol og 
tilsyn med deres underordnede 
depotinstitutioner. En depositar 
uddelegerer ikke sine funktioner i et 
sådant omfang, at den bliver en 
"postkasseenhed".

Or. en

Ændringsforslag 917
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Depositarer kan uddelegere deres 
opgaver til andre depositarer.

4. Depositarer kan uddelegere deres 
opgaver med undtagelse af kontrol og 
tilsyn med deres underordnede 
depotinstitutioner. En depositar 
uddelegerer ikke sine funktioner i et 
sådant omfang, at den bliver en 
"postkasseenhed".

Or. en

Begrundelse

Der er ingen grund til at forbyde udnævnelsen af en behørigt kvalificeret tredjemand til at 
udføre nogen af depositarens opgaver.



AM\805037DA.doc 137/172 PE439.132v01-00

DA

Ændringsforslag 918
Jean-Pierre Audy

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Depositarer kan uddelegere deres 
opgaver til andre depositarer.

4. Depositarer kan uddelegere deres 
opgaver med undtagelse af kontrol og 
tilsyn med deres underordnede 
depotinstitutioner. En depositar 
uddelegerer ikke sine funktioner i et 
sådant omfang, at den bliver en 
"postkasseenhed".

Or. en

Ændringsforslag 919
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Depositarer kan uddelegere deres 
opgaver til andre depositarer.

4. Depositarer kan uddelegere deres 
funktioner til andre depositarer i henhold 
til artikel 18.

Or. en

Ændringsforslag 920
Marta Andreasen

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Depositarer kan uddelegere deres 
opgaver til andre depositarer.

4. Depositarer kan uddelegere deres 
opgaver til andre depositarer, som har 
opnået tilladelse i EU eller et andet sted.
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Or. en

Begrundelse

Underordnede depositarer er ikke nødvendigvis hjemmehørende i AIF's retskreds, og det ville 
være urimeligt at udelukke den mulighed, når de har gode og gyldige grunde til at gøre 
sådan.

Ændringsforslag 921
Othmar Karas

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Såfremt FAIF's hjemland ikke er 
AIF's hjemland, skal depositaren 
underskrive en skriftlig aftale med FAIF 
om regulering af den 
informationsudveksling, der er nødvendig, 
for at den kan udføre de funktioner, der 
er fastsat i denne artikel og i andre love, 
regler eller administrative bestemmelser, 
som er relevante for depositarer i AIF's 
hjemland.

Or. en

Begrundelse

Informationsudvekslingen mellem FAIF og depositaren skal sikres, især hvis forvalteren og 
depositaren ikke er hjemmehørende i samme land. Der bør vælges en fremgangsmåde, som er 
lig den, der er valgt i UCITS-direktivet (i henhold til artikel 25, stk. 5, og artikel 33, stk. 5).

Ændringsforslag 922
Syed Kamall

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 4 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4b.Når depositaren benytter en 
underordnet depotinstitutions tjenester til 
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at varetage de opgaver, som er fastlagt i 
stk. 1, litra b, skal depositaren fastslå, at 
følgende betingelser opfyldes:
a) depotinstitutionen underkastes det 
nødvendige tilsynsniveau i den 
pågældende retskreds
b) depotinstitutionen har strukturer og 
ekspertise, som er fyldestgørende og 
passende til arten og omfanget af 
rettigheder i finansielle instrumenter, som 
tilhører AIF
c) depotinstitutionen er genstand for 
regelmæssig revision med henblik på at 
sikre, at de finansielle instrumenter og 
andre værdipapirer er i 
depotinstitutionens besiddelse
d) depotinstitutionen udskiller finansielle 
instrumenter og andre værdipapirer fra 
sine egne aktiver, og
e) depotinstitutionen må ikke anvende de 
finansielle instrumenter uden 
forudgående samtykke fra FAIF, og dette 
samtykke er ikke trukket tilbage.

Or. en

Begrundelse

Denne ændring afspejler nøjere betingelserne for en depositars anvendelse af underordnede 
depotinstitutioner som tjenesteydere i formidlingskæden.

Niveau 2 skal omfatte detaljerne bag disse krav, især omfanget af den fornødne omhu, der 
skal udvises af depositaren.

Ændringsforslag 923
Jean-Paul Gauzès

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 4 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4c. Depositarer skal udvise fornøden 
omhu og ansvarlighed i forbindelse med 
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udvælgelsen og udnævnelsen af samt den 
løbende kontrol med enhver tredjemand, 
til hvem de har uddelegeret en del af deres 
opgaver.

Or. en

Ændringsforslag 924
Syed Kamall

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 4 d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4d. Depositaren skal udvise al fornøden 
omhu og ansvarlighed i forbindelse med 
udvælgelsen og udnævnelsen af samt den 
regelmæssige kontrol med enhver 
tredjemand som angivet i stk. 4 og 4b.

Or. en

Ændringsforslag 925
Astrid Lulling

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 4 e (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4e. Depositaren skal udvise al fornøden 
omhu og ansvarlighed i forbindelse med 
udvælgelsen og udnævnelsen af samt den 
regelmæssige kontrol med enhver 
tredjemand som angivet i stk. 4.

Or. en

Begrundelse

Niveau 2 skal omfatte detaljerne bag disse krav, især omfanget af den fornødne omhu, der 
skal udvises af depositaren.
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Ændringsforslag 926
Wolf Klinz

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Depositaren er ansvarlig over for FAIF 
og investorerne i AIF for ethvert tab, disse 
måtte lide som følge af misligholdelse af 
depositarens forpligtelser i henhold til 
nærværende direktiv.

udgår

Or. en

Begrundelse

Overflødig som følge af definitionen af opgaver. Denne sag bør præciseres ved et horisontalt 
lovforslag.

Ændringsforslag 927
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Depositaren er ansvarlig over for FAIF 
og investorerne i AIF for ethvert tab, disse 
måtte lide som følge af misligholdelse af 
depositarens forpligtelser i henhold til 
nærværende direktiv.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 928
Othmar Karas

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Depositaren er ansvarlig over for FAIF 
og investorerne i AIF for ethvert tab, disse 
måtte lide som følge af misligholdelse af 
depositarens forpligtelser i henhold til 
nærværende direktiv.

5. Depositaren er i henhold til national 
lovgivning i FAIF's hjemland ansvarlig 
over for FAIF og investorerne i AIF for 
ethvert tab, disse måtte lide som følge af 
misligholdelse eller mangelfuld 
overholdelse af depositarens forpligtelser i 
henhold til nærværende direktiv.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at fastlægge reglerne om ansvar baseret på, at culpa tilskrives depositaren. 
Desuden bør ansvarssystemet ligge tæt op ad artikel 24 og 34 i UCITS-direktivet.

Ændringsforslag 929
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Depositaren er ansvarlig over for FAIF 
og investorerne i AIF for ethvert tab, disse
måtte lide som følge af misligholdelse af 
depositarens forpligtelser i henhold til 
nærværende direktiv.

5. Depositaren er ansvarlig over for AIF 
for ethvert tab, denne måtte lide som følge 
af uberettiget misligholdelse eller 
mangelfuld overholdelse af depositarens 
forpligtelser i henhold til nærværende 
direktiv.

Or. en
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Ændringsforslag 930
Astrid Lulling

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Depositaren er ansvarlig over for FAIF 
og investorerne i AIF for ethvert tab, disse 
måtte lide som følge af misligholdelse af 
depositarens forpligtelser i henhold til 
nærværende direktiv.

5. Depositaren er ansvarlig over for AIF
eller investorerne i AIF kollektivt for 
ethvert tab, disse måtte lide som følge af 
uberettiget misligholdelse eller 
mangelfuld overholdelse af depositarens 
forpligtelser i henhold til stk. 1, 2, 4 og 4a.

Or. en

Begrundelse

For at overholde UCITS-standarderne er det vigtigt at præcisere, at depositarens pligter er 
over for alle AIF-investorer kollektivt og ikke over for "AIF eller investorerne", idet dette 
kunne antyde loyalitetskonflikter og skaber en risiko for konkurrerende tabskrav. Desuden 
fastsættes mulighederne for at indlede en sag til dækning af tab i henhold til national 
lovgivning.

Ændringsforslag 931
Syed Kamall

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Depositaren er ansvarlig over for FAIF
og investorerne i AIF for ethvert tab, disse 
måtte lide som følge af misligholdelse af 
depositarens forpligtelser i henhold til 
nærværende direktiv.

5. Depositaren er ansvarlig over for AIF
eller investorerne i AIF kollektivt for 
ethvert tab, disse måtte lide som følge af 
uberettiget misligholdelse eller 
mangelfuld overholdelse af depositarens 
forpligtelser i henhold til stk. 1, 2, 4 og 4a.

Or. en

Begrundelse

For at overholde UCITS-standarderne er det vigtigt at præcisere, at depositarens pligter er 
over for alle AIF-investorer kollektivt og ikke over for "AIF eller investorerne", idet dette 
kunne antyde loyalitetskonflikter.
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Ændringsforslag 932
Peter Skinner

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Depositaren er ansvarlig over for FAIF 
og investorerne i AIF for ethvert tab, disse 
måtte lide som følge af misligholdelse af 
depositarens forpligtelser i henhold til 
nærværende direktiv.

5. Depositaren er ansvarlig over for FAIF 
og investorerne i AIF for ethvert tab, disse 
måtte lide som følge af uberettiget 
misligholdelse eller mangelfuld 
overholdelse af depositarens forpligtelser i 
henhold til nærværende direktiv.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at præcisere, at en depositar er ansvarlig, når der opstår tab i forbindelse 
med depositarens uberettigede afvigelse fra pligterne over for FAIF og investor. Imidlertid 
kan Kommissionens tekst fortolkes således, at der stilles krav til depositaren, som går videre 
end dette, hvilket ville påtvinge depositaren unødige og virkelig restriktivt tyngende krav, 
hvilket potentielt ville reducere antallet af depositarer, som er parate til at drive virksomhed i 
EU, og således øge koncentrationen af risiko og den systemiske risiko hos de tilbageblevne.

Ændringsforslag 933
Sharon Bowles

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Depositaren er ansvarlig over for FAIF 
og investorerne i AIF for ethvert tab, disse 
måtte lide som følge af misligholdelse af 
depositarens forpligtelser i henhold til 
nærværende direktiv.

5. Depositaren er ansvarlig over for FAIF 
og investorerne i AIF for ethvert tab, disse 
måtte lide som følge af uberettiget 
misligholdelse af depositarens forpligtelser 
i henhold til nærværende direktiv.

Or. en

Begrundelse

Depositaren bør være ansvarlig for alle uberettigede tab. Hvis der findes en kontraktlig aftale 
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mellem depositaren, en underordnet depositar, investorerne i AIF og FAIF, skal dette ansvar 
overgå til den tredjepart, som er genstand for kontraktens betingelser og har fået tilladelse 
fra hjemlandet.

Ændringsforslag 934
Jean-Pierre Audy

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 5 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Enhver ændring af det ansvarssystem, 
som er fastsat i dette direktiv, som følge af 
et kontraktforhold mellem FAIF og 
depositaren skal meddeles investorerne i 
den pågældende AIF inden investeringer 
og til de kompetente myndigheder.

Or. en

Ændringsforslag 935
Wolf Klinz

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I tilfælde af tab i forbindelse med 
finansielle instrumenter, som depositaren 
opbevarer, kan depositaren kun frigøre 
sig fra sit ansvar, hvis denne kan bevise, 
at det påførte tab ikke kunne have været 
undgået.

udgår

Or. en

Begrundelse

Overflødig som følge af definitionen af opgaver. Denne sag bør præciseres ved et horisontalt 
lovforslag.
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Ændringsforslag 936
Astrid Lulling

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I tilfælde af tab i forbindelse med 
finansielle instrumenter, som depositaren 
opbevarer, kan depositaren kun frigøre 
sig fra sit ansvar, hvis denne kan bevise, 
at det påførte tab ikke kunne have været 
undgået.

udgår

Or. en

Begrundelse

For at overholde UCITS-standarderne er det vigtigt at præcisere, at depositarens pligter er 
over for alle AIF-investorer kollektivt og ikke over for "AIF eller investorerne", idet dette 
kunne antyde loyalitetskonflikter og skaber en risiko for konkurrerende tabskrav. Desuden 
fastsættes mulighederne for at indlede en sag til dækning af tab i henhold til national 
lovgivning.

Ændringsforslag 937
Syed Kamall

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I tilfælde af tab i forbindelse med 
finansielle instrumenter, som depositaren 
opbevarer, kan depositaren kun frigøre 
sig fra sit ansvar, hvis denne kan bevise, 
at det påførte tab ikke kunne have været 
undgået.

udgår

Or. en

Begrundelse

For at overholde UCITS-standarderne er det vigtigt at præcisere, at depositarens pligter er 
over for alle AIF-investorer kollektivt og ikke over for "AIF eller investorerne", idet dette 
kunne antyde loyalitetskonflikter.
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Ændringsforslag 938
Burkhard Balz

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I tilfælde af tab i forbindelse med 
finansielle instrumenter, som depositaren 
opbevarer, kan depositaren kun frigøre 
sig fra sit ansvar, hvis denne kan bevise, 
at det påførte tab ikke kunne have været 
undgået.

udgår

Or. en

Begrundelse

Enhver omvendt bevisbyrde til skade for depositaren er uhensigtsmæssig. Ligesom i UCITS-
direktivet bør bevisbyrdens fordeling overlades til national civilret. Det er kun, når aktiver 
holdes i underdepot, at der lader til at være brug for harmoniserede EU-regler, som er 
baseret på anerkendte ansvarsstandarder.

Ændringsforslag 939
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I tilfælde af tab i forbindelse med 
finansielle instrumenter, som depositaren 
opbevarer, kan depositaren kun frigøre 
sig fra sit ansvar, hvis denne kan bevise, 
at det påførte tab ikke kunne have været 
undgået.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 940
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I tilfælde af tab i forbindelse med 
finansielle instrumenter, som depositaren 
opbevarer, kan depositaren kun frigøre 
sig fra sit ansvar, hvis denne kan bevise, 
at det påførte tab ikke kunne have været 
undgået.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 941
Marta Andreasen

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I tilfælde af tab i forbindelse med 
finansielle instrumenter, som depositaren 
opbevarer, kan depositaren kun frigøre sig 
fra sit ansvar, hvis denne kan bevise, at 
det påførte tab ikke kunne have været 
undgået.

I tilfælde af tab i forbindelse med 
finansielle instrumenter, som depositaren 
opbevarer, kan depositaren kun holdes 
ansvarlig, hvis det bevises, at denne ikke 
udviste fornøden omhu og rimelig 
ansvarlighed eller forpligtelse til at 
benytte bestemte midler, hvad angår de 
opbevarede aktiver.

Or. en

Begrundelse

Den normale velkendte standard for ansvarlighed ved udøvelse af depositarfunktionen er 
rimelig ansvarlighed. At lade depositaren have bevisbyrden for tab er at vende op og ned på 
almindelig praksis, og det vil give en stor stigning i forsikringsomkostningerne til skade for 
investor.
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Ændringsforslag 942
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I tilfælde af tab i forbindelse med 
finansielle instrumenter, som depositaren 
opbevarer, kan depositaren kun frigøre sig 
fra sit ansvar, hvis denne kan bevise, at det 
påførte tab ikke kunne have været undgået.

I tilfælde af tab i forbindelse med 
finansielle instrumenter, som depositaren 
opbevarer, kan depositaren kun frigøre sig 
fra sit ansvar, hvis denne kan bevise, at 
tabet skyldes en ekstern begivenhed, at det 
ikke var forudseeligt, og at depositaren
ikke kunne have undgået det påførte tab.

Or. en

Begrundelse

Depositarer skal overholde en streng ansvarsbestemmelse og kan udelukkende frigøre sig fra 
deres ansvar i tilfælde af force majeure.

Ændringsforslag 943
Astrid Lulling

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 5 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I tilfælde af tab i forbindelse med 
finansielle instrumenter, som opbevares i 
henhold til stk. 1, litra b) i), eller hvis 
depositaren uden begrundelse er ude af 
stand til at fastholde rettighederne til 
finansielle instrumenter i henhold til stk. 
1, litra b) ii), skal depositaren straks 
tilbagelevere aktiverne eller det 
tilsvarende beløb til AIF uden unødig 
forsinkelse.
I tilfælde af uddelegering til tredjepart i 
henhold til stk. 4 kan depositaren frigøre 
sig fra dette ansvar, hvis denne kan 
bevise, at den har opfyldt sine forpligtelser 
i medfør af stk. 4 og stk. 4a. Hvis 
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depositaren på denne måde frigøres fra sit 
ansvar, skal depositaren dog, medmindre 
AIF selv kan gøre dette i henhold til 
gældende lovgivnings- og markedspraksis, 
gøre et sådant krav mod tredjepart, som 
omstændighederne med rimelighed 
kræver, for at inddrive de mistede 
finansielle instrumenter for AIF (idet AIF 
skal afholde rimelige omkostninger og 
udgifter, som depositaren påtager sig).

Or. en

Begrundelse

This point recognizes an obligation to return assets (financial instruments or entitlements 
therein) held by the Depositary. Reference to discharging responsibility by contract deleted 
due to privity concerns (no privity of contract to those who might assert claims – this is 
inconsistent with civil liability regimes of member states). The addition of a provision 
requiring recovery efforts to be undertaken by the depositary applies solely in the case where 
the depositary has properly fulfilled its responsibilities and is discharged from liability. To 
make the depositary liable regardless of fault would relegate it insurer status. In addition, 
where the depositary takes such measures on behalf of the AIF, it should be able to recover its 
costs.

Ændringsforslag 944
Syed Kamall

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 5 – afsnit 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I tilfælde af tab i forbindelse med 
finansielle instrumenter, som opbevares i 
henhold til stk. 1, litra b) i), eller hvis 
depositaren uden begrundelse er ude af 
stand til at fastholde rettighederne til 
finansielle instrumenter i henhold til stk. 
1, litra b) ii), skal depositaren straks 
tilbagelevere aktiverne eller det 
tilsvarende beløb til AIF.
Denne forpligtelse berøres ikke af en 
eventuel udpegelse af en underdepositar i 
henhold til stk. 4.
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Depositaren kan dog frigøre sig fra dette 
ansvar, hvis denne har opfyldt sine 
forpligtelser i medfør af stk. 4 og stk. 4a. 

Or. en

Begrundelse

Hermed anerkendes pligten til at tilbagelevere ejendom (finansielle instrumenter), som 
depositaren opbevarer.

Ændringsforslag 945
Jean-Paul Gauzès

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 5 – afsnit 2 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I tilfælde af tab i forbindelse med 
finansielle instrumenter, som depositaren 
opbevarer, er det, med forbehold af 
national lovgivning, depositarens primære 
pligt at tilbagelevere aktiverne til AIF 
uden unødig forsinkelse. Dette krav 
gælder med forbehold af retssager.

Or. en

Ændringsforslag 946
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 5 – afsnit 2 d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I tilfælde af tab i forbindelse med 
finansielle instrumenter, som depositaren 
opbevarer som omhandlet i stk. 1, litra b), 
skal depositaren tilbagelevere aktiverne til 
AIF uden unødig forsinkelse. Depositaren 
kan frigøre sig fra sit ansvar, hvis denne 
kan bevise, at den har opfyldt sin pligt til 
at udvise fornøden omhu som omhandlet i 
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stk. 4.

Or. en

Begrundelse

The restitution obligation should be limited to securities which are hold in custody and should 
not be applicable for other financial instruments for which the depositary only keeps an 
inventory of positions. In addition the obligation to return the assets immediately is not 
consistent with the market functioning and the time required to deal with a situation where 
assets are lost or unavailable due to the liquidation process. In this context reference to 
“undue delay” is more appropriate than “without delay” constraint.

We also consider that the depositary should be able to limit its liability for securities held in 
custody when it can prove that loss of assets is not the result of its unjustifiable failure to 
perform its duties according to this Directive.

Ændringsforslag 947
Gunnar Hökmark

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 5 – afsnit 2 d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I tilfælde af tab i forbindelse med 
finansielle instrumenter, som depositaren 
opbevarer som omhandlet i stk. 1, litra b), 
skal depositaren tilbagelevere aktiverne til 
AIF uden unødig forsinkelse. Depositaren 
kan frigøre sig fra sit ansvar, hvis denne 
kan bevise, at den har opfyldt sin pligt til 
at udvise fornøden omhu som omhandlet i 
stk. 4.

Or. en

Begrundelse

Kun de værdipapirer, som opbevares i depot, bør medtages under tilbageleveringspligten.
Pligten til at tilbagelevere aktiverne med det samme bør lempes en smule, så den er realistisk 
i forhold til markedets funktion. Depositaren bør også være i stand til at begrænse sit ansvar 
for værdipapirer, som opbevares i depot, hvis depositaren kan bevise, at tabet af aktiver ikke 
er et resultat af dennes ubegrundede misligholdelse af sine forpligtelser.
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Ændringsforslag 948
Jean-Pierre Audy

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 5 – afsnit 2 e (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I tilfælde af tab i forbindelse med 
finansielle instrumenter, som depositaren 
opbevarer som omhandlet i stk. 1, litra b), 
skal depositaren tilbagelevere aktiverne til 
AIF uden unødig forsinkelse. Depositaren 
kan frigøre sig fra sit ansvar, hvis denne 
kan bevise, at den har opfyldt sin pligt til 
at udvise fornøden omhu som omhandlet i 
stk. 4.

Or. en

Ændringsforslag 949
Jean-Paul Gauzès

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 5 – afsnit 2 f (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis en depositar juridisk forhindres af 
loven i det land, hvor FAIF investerer på 
vegne af AIF, i at udøve sine 
depositarfunktioner, kan dennes ansvar 
over for FAIF og investorerne overdrages 
til den autoriserede tredjepart, som har 
fået til opgave at udføre dens 
depositaropgaver. Overdragelsen skal 
være genstand for en kontrakt mellem 
depositaren og tredjeparten.
FAIF skal informeres om denne ordning, 
inden den gennemføres. I kontrakten 
mellem FAIF og depositaren skal der 
tages højde for denne informationspligt.
Inden de investerer i AIF, skal 
investorerne informeres om denne 
kontrakt og om ansvarets fordeling 
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mellem de involverede parter.

Or. en

Ændringsforslag 950
Othmar Karas

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 5 – afsnit 2 g (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis en depositar juridisk forhindres af 
loven i det land, hvor FAIF opererer på 
vegne af AIF, i at udøve sine 
depositarfunktioner, kan dennes ansvar 
over for FAIF og investorerne overdrages 
til den autoriserede tredjepart, som har 
fået til opgave at udføre dens 
depositaropgave. Overdragelsen skal være 
genstand for en skriftlig aftale mellem 
depositaren og tredjeparten.
Den generelle kontrakt mellem FAIF og 
depositaren skal give FAIF ret til at blive 
informeret om enhver aftale af denne art, 
men skal ikke give FAIF ret til at gøre 
indsigelse mod aftalen.

Or. en

Begrundelse

Enhver overdragelse af opgaver og dermed ansvar skal være nedfældet i en skriftlig aftale for 
at give investorerne, FAIF og depositarerne sikkerhed. Desuden skal FAIF være klar over, at 
nogle af depositaropgaverne vil blive udført af en tredjepart. Eftersom ansvaret overdrages 
på samme tid, bør det dog kun være depositarens beslutning, om nogle af opgaverne skal 
overdrages.
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Ændringsforslag 951
Othmar Karas

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 5 – afsnit 2 h (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis en tredjelandsdepositar er genstand 
for de beslutninger, der træffes i medfør 
af stk. 3, litra d), er den skriftlige aftale, 
der henvises til i stk. 5, afsnit 2 g, ikke 
obligatorisk, men den må gerne indgås.

Or. en

Begrundelse

Enhver overdragelse af opgaver bygger på en civilretlig aftale. Derfor er en yderligere 
skriftlig aftale ikke nødvendig, såfremt de er genstand for de beslutninger, der træffes i 
medfør af stk. 3, litra d). Der henvises til en ændring af artikel 17, stk. 3, litra d), i udkastet til 
betænkning.

Ændringsforslag 952
Jean-Paul Gauzès

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 5 – afsnit 2 i (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis et tredjeland er genstand for de 
beslutninger, der træffes i medfør af stk. 
3, litra d), er den kontrakt, der henvises til 
i stk. 5, afsnit 2 f, ikke obligatorisk, men 
den må gerne indgås.

Or. en

Begrundelse

Der henvises til en ændring af artikel 17, stk. 3, litra d), i udkastet til betænkning.
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Ændringsforslag 953
Jean-Paul Gauzès

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 5 – afsnit 2 j (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis kontrakten mellem depositaren og 
tredjeparten muliggør overdragelse og 
genbrug af aktiver i henhold til AIF's 
regler, skal FAIF informeres om denne 
bestemmelse, inden den gennemføres. I 
kontrakten mellem FAIF og depositaren 
skal der tages højde for denne 
informationspligt. Inden de investerer i 
AIF, skal investorerne informeres om 
denne bestemmelse og have besked om 
tredjepartens identitet. Investorerne skal 
navnlig informeres om enhver eventuel 
overdragelse af ansvaret til tredjepart, 
herunder i tilfælde af tab i forbindelse 
med finansielle instrumenter. I så fald 
skal tilbageleveringsfristen være i 
overensstemmelse med betingelserne i 
kontrakten mellem depositaren og 
tredjeparten.

Or. en

Ændringsforslag 954
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 5 – afsnit 2 k (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I tilfælde af tab i forbindelse med 
finansielle instrumenter, som depositaren 
er ansvarlig for i henhold til dette stykke, 
og såfremt der eksisterer en kontrakt, som 
muliggør overdragelse til en tredjepart 
udvalgt af FAIF samt tredjepartens 
genbrug af aktiver med forudgående 
tilladelse fra FAIF, kan depositaren 
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frigøre sig fra sit ansvar i henhold til 
betingelserne i kontrakten. Investorerne 
skal informeres om kontraktens eksistens.
Depositaren er ikke ansvarlig for nogen 
handlinger eller undladelser (eller 
insolvens) hos værdipapircentraler.

Or. en

Begrundelse

Hvis opbevaringen er blevet overdraget til en tredjepart, som depositaren ikke selv har valgt, 
men som er valgt af FAIF, skal depositaren ikke holdes ansvarlig i tilfælde af tab af disse 
aktiver. I nogle tilfælde er disse aktiver fuldstændigt ude at depositarens kontrol, eftersom 
denne ikke har nogen mulighed for at vide, hvor aktiverne befinder sig, og hvordan de gøres 
tilgængelige. Investorerne bør informeres om dette.

Ændringsforslag 955
Gunnar Hökmark

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 5 – afsnit 2 k (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I tilfælde af tab i forbindelse med 
finansielle instrumenter, som depositaren 
er ansvarlig for i henhold til afsnit 2d, og 
såfremt der eksisterer en kontrakt, som 
muliggør overdragelse til en tredjepart 
udvalgt af FAIF samt tredjepartens 
genbrug af aktiver med forudgående 
tilladelse fra FAIF, kan depositaren 
frigøre sig fra sit ansvar i henhold til 
betingelserne i kontrakten. Investorerne 
skal informeres om kontraktens eksistens.
Depositaren er ikke ansvarlig for nogen 
handlinger eller undladelser (eller 
insolvens) hos værdipapircentraler.

Or. en

Begrundelse

Depositaren skal ikke holdes ansvarlig i tilfælde af tab af aktiver, hvis ansvaret for 



PE439.132v01-00 158/172 AM\805037DA.doc

DA

opbevaringen af disse aktiver er blevet videregivet til en tredjepart, som FAIF og ikke 
depositaren har valgt. Investorerne bør informeres om eksistensen af en sådan kontrakt.

Ændringsforslag 956
Jean-Pierre Audy

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 5 – afsnit 2 i (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I tilfælde af tab i forbindelse med 
finansielle instrumenter, og såfremt der 
eksisterer en kontrakt, som muliggør 
overdragelse til en tredjepart udvalgt af 
FAIF samt tredjepartens genbrug af 
aktiver med forudgående tilladelse fra 
FAIF, kan depositaren frigøre sig fra sit 
ansvar i henhold til betingelserne i 
kontrakten. Investorerne skal informeres 
om kontraktens eksistens.

Or. en

Ændringsforslag 957
Jean-Paul Gauzès

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 5 – afsnit 2 e (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen skal i henhold til artikel 
49a, 49b og 49c vedtage delegerede 
retsakter med en nærmere fastlæggelse af 
depositarers pligter og ansvar samt 
betingelserne for, at en AIF-depositar kan 
uddelegere nogle af sine funktioner til en 
tredjepart.
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 Den Europæiske Unions 
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funktionsmåde.

Or. en

Ændringsforslag 958
Wolf Klinz

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 5 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ansvaret over for AIF-investorer kan 
gøres gældende direkte eller indirekte 
gennem FAIF, alt efter arten af det 
juridiske forhold mellem depositaren, 
FAIF og investorerne. Depositarens 
ansvar berøres ikke af, at opgaver er 
blevet uddelegeret som omtalt i stk. 4.

udgår

Or. en

Begrundelse

Overflødig som følge af definitionen af opgaver. Dette spørgsmål bør præciseres ved hjælp af 
et horisontalt lovforslag.

Ændringsforslag 959
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 5 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ansvaret over for AIF-investorer kan 
gøres gældende direkte eller indirekte 
gennem FAIF, alt efter arten af det 
juridiske forhold mellem depositaren, 
FAIF og investorerne. Depositarens 
ansvar berøres ikke af, at opgaver er 
blevet uddelegeret som omtalt i stk. 4.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 960
Sharon Bowles

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 5 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ansvaret over for AIF-investorer kan gøres 
gældende direkte eller indirekte gennem 
FAIF, alt efter arten af det juridiske forhold 
mellem depositaren, FAIF og investorerne. 
Depositarens ansvar berøres ikke af, at 
opgaver er blevet uddelegeret som omtalt i 
stk. 4.

Ansvaret over for AIF-investorer kan gøres 
gældende direkte eller indirekte gennem 
FAIF, alt efter arten af det juridiske forhold 
mellem depositaren, FAIF og investorerne.

Depositarens ansvar berøres normalt ikke 
af, at opgaver er blevet uddelegeret som 
omtalt i stk. 4. Ansvaret kan dog 
overdrages til den autoriserede tredjepart, 
som har fået til opgave at udføre dens 
depositaropgaver. Overdragelsen skal 
være genstand for en kontrakt mellem 
FAIF, depositaren, tredjeparten og 
investorerne. Denne ordning skal 
godkendes af hjemlandet.
I tilfælde af tab i forbindelse med 
finansielle instrumenter, og såfremt der 
eksisterer en depositarkontrakt, som 
muliggør overdragelse og genbrug af 
aktiverne, skal tilbageleveringsfristen 
være i overensstemmelse med 
betingelserne i kontrakten.

Or. en

Begrundelse

Depositaren bør være ansvarlig for alle uberettigede tab. Hvis der findes en kontraktlig aftale 
mellem depositaren, en underordnet depositar, investorerne i AIF og FAIF, skal dette ansvar 
overgå til den tredjepart, som er genstand for kontraktens betingelser og har fået tilladelse 
fra hjemlandet.
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Ændringsforslag 961
Astrid Lulling

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 5 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ansvaret over for AIF-investorer kan 
gøres gældende direkte eller indirekte 
gennem FAIF, alt efter arten af det 
juridiske forhold mellem depositaren, 
FAIF og investorerne. Depositarens
ansvar berøres ikke af, at opgaver er blevet 
uddelegeret som omtalt i stk. 4.

I henhold til afsnit 2a berøres 
depositarens ansvar ikke af, at opgaver er 
blevet uddelegeret som omtalt i stk. 4, 
bortset fra eventuelle 
kontraktbegrænsninger, som skal 
meddeles til AIF eller AIF's investorer.

Or. en

Begrundelse

For at overholde UCITS-standarderne er det vigtigt at præcisere, at depositarens pligter er 
over for alle AIF-investorer kollektivt og ikke over for "AIF eller investorerne", idet dette 
kunne medføre loyalitetskonflikter og skaber en risiko for konkurrerende tabskrav. Desuden 
fastsættes mulighederne for at indlede en sag til dækning af tab i henhold til national 
lovgivning.

Ændringsforslag 962
Syed Kamall

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 5 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ansvaret over for AIF-investorer kan 
gøres gældende direkte eller indirekte 
gennem FAIF, alt efter arten af det 
juridiske forhold mellem depositaren, 
FAIF og investorerne. Depositarens
ansvar berøres ikke af, at opgaver er blevet 
uddelegeret som omtalt i stk. 4.

I henhold til afsnit 2a berøres 
depositarens ansvar ikke af udpegelsen af 
underdepositarer som omtalt i stk. 4 og 
stk. 4a.

Or. en

Begrundelse

For at overholde UCITS-standarderne er det vigtigt at præcisere, at depositarens pligter er 
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over for alle AIF-investorer kollektivt og ikke over for "AIF eller investorerne", idet dette 
kunne medføre loyalitetskonflikter.

Det sidste stykke bør udgå, eftersom der er risiko for konkurrerende tabskrav. Desuden 
fastsættes mulighederne for at indlede en sag til dækning af tab i henhold til national 
lovgivning.

Ændringsforslag 963
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 5 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ansvaret over for AIF-investorer kan gøres 
gældende direkte eller indirekte gennem 
FAIF, alt efter arten af det juridiske 
forhold mellem depositaren, FAIF og 
investorerne. Depositarens ansvar berøres 
ikke af, at opgaver er blevet uddelegeret 
som omtalt i stk. 4.

Ansvaret over for AIF-investorer kan gøres 
gældende direkte eller indirekte gennem 
FAIF. Depositarens ansvar berøres ikke af, 
at opgaver er blevet uddelegeret som 
omtalt i stk. 4.

Or. en

Begrundelse

I tilfælde af misligholdelse fra depositarens side skal investorerne være i stand til at handle 
direkte eller indirekte, da dette er mere effektivt for dem.

Ændringsforslag 964
Othmar Karas

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 5 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ansvaret over for AIF-investorer kan gøres 
gældende direkte eller indirekte gennem 
FAIF, alt efter arten af det juridiske forhold 
mellem depositaren, FAIF og investorerne. 
Depositarens ansvar berøres ikke af, at 
opgaver er blevet uddelegeret som omtalt i 
stk. 4.

Ansvaret over for AIF-investorer kan gøres 
gældende direkte eller indirekte gennem 
FAIF, alt efter arten af det juridiske forhold 
mellem depositaren, FAIF og investorerne. 
Depositarens ansvar berøres ikke af, at 
opgaver er blevet uddelegeret som omtalt i 
stk. 4. I sådanne tilfælde er depositarens 
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ansvar begrænset til rimelig omhu med 
valget af den relevante underdepositar.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at fastlægge reglerne om ansvar baseret på, at culpa tilskrives depositaren. 
Desuden bør ansvarssystemet ligge tæt op ad artikel 24 og 34 i UCITS-direktivet.

Ændringsforslag 965
Syed Kamall

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 5 – afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ansvaret i henhold til stk. 4b og dette 
stykke finder ikke anvendelse under 
omstændigheder, som ligger uden for 
depositarens kontrol, herunder bl.a. force 
majeure, markedsforhold, vilkår eller 
betingelser, som er pålagt af 
markedsinfrastrukturorganisationer eller 
af deltagelse i 
markedsinfrastruktursystemer.

Or. en

Begrundelse

Udtrykket "markedsinfrastruktursystemer" henviser til faciliteter, der opretholdes og drives 
for finansielle institutioner af enheder som f.eks. clearingcentraler, afviklingssystemer og 
værdipapircentraler.
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Ændringsforslag 966
Astrid Lulling

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 5 – afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ansvaret i henhold til stk. 4b og dette 
stykke finder ikke anvendelse under
omstændigheder, som ligger uden for 
depositarens kontrol, herunder bl.a. force 
majeure, markedsforhold, vilkår eller 
betingelser, som er pålagt af 
markedsinfrastrukturorganisationer eller 
af deltagelse i 
markedsinfrastruktursystemer.

Or. en

Begrundelse

Udtrykket "markedsinfrastruktursystemer" henviser til faciliteter, der opretholdes og drives 
for finansielle institutioner af enheder, som f.eks. clearingcentraler, afviklingssystemer og 
værdipapircentraler.

Ændringsforslag 967
Jean-Paul Gauzès

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 5 – afsnit 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Depositarens ansvar over for FAIF og 
investorerne berøres ikke af, at den har 
valgt at uddelegere en del af sine opgaver 
til en autoriseret tredjepart såsom en 
underordnet depositar eller en 
depotinstitution.

Or. en
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Ændringsforslag 968
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 5 – afsnit 3 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Depositarens ansvar over for FAIF og 
investorerne berøres ikke af, at den har 
uddelegeret en del af sine opgaver til en 
autoriseret tredjepart, som den har valgt.

Or. en

Begrundelse

The restitution obligation should be limited to securities which are hold in custody and should 
not be applicable for other financial instruments for which the depositary only keeps an 
inventory of positions. In addition the obligation to return the assets immediately is not 
consistent with the market functioning and the time required to deal with a situation where 
assets are lost or unavailable due to the liquidation process. In this context reference to 
“undue delay”is more appropriate than “without delay” constraint. We also consider that the 
depositary should be able to limit its liability for securities held in custody when it can prove 
that loss of assets is not the result of its unjustifiable failure to perform its duties according to 
this Directive.

Ændringsforslag 969
Gunnar Hökmark

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 5 – afsnit 3 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Depositarens ansvar over for FAIF og 
investorerne berøres ikke af, at den har 
uddelegeret en del af sine opgaver til en 
autoriseret tredjepart, som den har valgt.

Or. en

Begrundelse

Only those securities which are held in custody should be included in the restitution 
obligation.The obligation of returning the assets immediately should be eased somewhat to be 
realistic in accordance with the market functioning.The depositary should also be able to 
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limit its liability for securities held in custody when it can prove that loss of assets is not the 
result of its unjustifiable failure to perform its duties.

Ændringsforslag 970
Jean-Pierre Audy

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 5 – afsnit 3 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Depositarens ansvar over for FAIF og 
investorerne berøres ikke af, at den har 
uddelegeret en del af sine opgaver til en 
autoriseret tredjepart, som den har valgt. 

Or. en

Ændringsforslag 971
Burkhard Balz

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 5 – afsnit 3 d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis aktiverne holdes i underdepot i et 
tredjeland i henhold til stk. 3, kan det 
begrænse ansvaret til forsømmelig 
udvælgelse og forsømmelse ved 
udstedelsen af instruktioner.

Or. en

Begrundelse

Enhver omvendt bevisbyrde til skade for depositaren er uhensigtsmæssig. Ligesom i UCITS-
direktivet bør bevisbyrdens fordeling overlades til national civilret. Det er kun, når aktiver 
holdes i underdepot, at der lader til at være brug for harmoniserede EU-regler, som er 
baseret på anerkendte forpligtelsesstandarder.
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Ændringsforslag 972
Astrid Lulling

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Depositaren stiller efter anmodning 
alle oplysninger, som depositaren har 
indhentet under udførelsen af sine 
opgaver, og som kan være nødvendige for 
de kompetente myndigheders kontrol af 
FAIF, til rådighed for de kompetente 
myndigheder i hans hjemland. Hvis 
FAIF's hjemland er et andet end 
depositarens hjemland, udveksler de 
kompetente myndigheder i depositarens 
hjemland snarest de modtagne 
oplysninger med de kompetente 
myndigheder i FAIF's hjemland.

Or. en

Begrundelse

Disse ord stammer fra det svenske formandskabs kompromisforslag V3.

Ændringsforslag 973
Syed Kamall

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Depositaren stiller efter anmodning 
alle oplysninger, som depositaren har 
indhentet under udførelsen af sine 
opgaver, og som kan være nødvendige for 
de kompetente myndigheders kontrol af 
FAIF, til rådighed for de kompetente 
myndigheder i hans hjemland. Hvis 
FAIF's hjemland er et andet end 
depositarens hjemland, udveksler de 
kompetente myndigheder i depositarens 
hjemland snarest de modtagne 
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oplysninger med de kompetente 
myndigheder i FAIF's hjemland.

Or. en

Begrundelse

T.

Ændringsforslag 974
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 5 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5b. En internt forvaltet AIF, som er en 
juridisk person, og som ikke giver 
aktionærerne indløsnings- eller 
tilbagekøbsrettigheder, primært investerer 
i værdipapirer, anvender ingen eller kun 
begrænset gearing, og som får sine aktier 
handlet på et reguleret marked i EU, kan 
undtages fra anvendelsen af denne artikel 
af den kompetente myndighed i den 
medlemsstat, hvor den har sit hjemsted, 
forudsat at AIF´s ejerskab af alle dens 
aktiver er underkastet passende 
kontrolsystemer og kontrolleres af en 
uafhængig revisor mindst årligt.

Or. en

Begrundelse

The draft AIFM Directive has been crafted bearing in mind genuine AIF like hedge funds or 
private equity funds, which do not have legal personality and are managed by AIFM which 
manages simultaneously several funds. For these arche-typical AIF it makes sense that the 
Directive requires the interposition of a single depositary. This approach seems however 
unnecessary and burdensome for traditional investment or portfolio companies which have 
legal personality as independent companies, are internally-managed, are traded on a 
regulated market and, thus, are already subject to strict standards on auditing, accounting 
and risk control.
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Ændringsforslag 975
Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 5 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. En internt forvaltet AIF, som er en 
juridisk person, og som ikke giver 
aktionærerne indløsnings- eller 
tilbagekøbsrettigheder, primært investerer 
i værdipapirer, anvender ingen eller kun 
begrænset gearing, og som får sine aktier 
handlet på et reguleret marked i EU, kan 
undtages fra anvendelsen af denne artikel 
af den kompetente myndighed i den 
medlemsstat, hvor den har sit hjemsted, 
forudsat at AIF´s ejerskab af alle dens 
aktiver er underkastet passende 
kontrolsystemer og kontrolleres af en 
uafhængig revisor mindst årligt.

Or. en

Begrundelse

Forslaget til direktiv, som er fornuftigt i forbindelse med hedgefonde og andre lignende fonde, 
som ikke handles og ikke er en juridisk person, er imidlertid unødvendigt og belastende for 
traditionelle investeringsselskaber, som er en juridisk person som et uafhængigt selskab, 
forvaltes internt, handles på et reguleret marked og således allerede er underkastet strenge 
revisions-, regnskabs- og risikostyringsstandarder.

Ændringsforslag 976
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 5 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5c. Denne artikel finder ikke anvendelse 
på lukkede fonde uden 
indløsningsrettigheder.

Or. en
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Begrundelse

Hvis depositaren pålægges et direkte ansvar over for investorerne for opbevaring af aktiver, 
ville det øge omkostningerne for lukkede fonde unødigt.

Ændringsforslag 977
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 5 d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5d. 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

Særlige registratorer varetager allerede administrationen af aktiebøger for børsnoterede 
industrielle holdingselskaber. Denne funktion er adskilt fra opbevaringen af aktiver. Hvis 
depositaren pålægges et direkte ansvar over for investorerne for opbevaring af aktiver, ville 
det øge omkostningerne unødigt.

Ændringsforslag 978
Syed Kamall

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 5 e (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5e. Kommissionen vedtager delegerede 
retsakter i henhold til artikel 49a, 49b og 
49c til yderligere præcisering af følgende:
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a) midlerne og metoderne til placering af 
indskud i godkendte banker;
b) begrebet opbevaring, herunder 
midlerne og metoderne til adskillelse af 
finansielle instrumenter på forskellige 
konti, og når der forekommer et tab af 
finansielle instrumenter;
c) depositarens tilsynsopgaver;
d) betingelserne for udpegelse af 
depotinstitutionen, herunder depositarens 
forpligtelse til rettidig omhu, og behovet 
for samarbejdsaftaler med andre 
jurisdiktioner;
e) betingelserne for godkendelse af 
depositarer, herunder en vurdering af, om 
depositaren kan stille tilstrækkelige 
finansielle og professionelle garantier for 
effektivt at udføre de pågældende 
depositarfunktioner og opfylde de krav, 
der er forbundet med disse funktioner.
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

Af hensyn til overensstemmelsen med den reviderede artikel 17, stk. 1.
Af hensyn til overensstemmelsen med den reviderede artikel 17, stk. 1, litra b).

Ændringsforslag 979
Astrid Lulling

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 5 f (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5f. Kommissionen vedtager delegerede 
retsakter i henhold til artikel 49a, 49b og 
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49c til yderligere præcisering af følgende:
a) midlerne og metoderne til placering af 
indskud i godkendte kreditinstitutioner;
b) funktionen opbevaring, herunder 
midlerne og metoderne til adskillelse af 
finansielle instrumenter på forskellige 
konti, og når der forekommer et tab af 
finansielle instrumenter;
c) betingelserne for delegering, herunder 
depositarens forpligtelse til rettidig omhu, 
og behovet for samarbejdsaftaler med 
andre jurisdiktioner;
d) betingelserne for godkendelse af 
depositarer, herunder en vurdering af, om 
depositaren kan stille tilstrækkelige 
finansielle og professionelle garantier for 
effektivt at udføre de pågældende 
depositarfunktioner og opfylde de krav, 
der er forbundet med disse funktioner.
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


