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Ændringsforslag 980
Derk Jan Eppink

Forslag til direktiv 
Artikel 18 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. FAIF, som ønsker at uddelegere 
udførelsen på deres vegne af en eller flere 
opgaver til tredjemand, indhenter forinden 
tilladelse fra de kompetente myndigheder i 
hjemlandet for hver uddelegering.

1. FAIF kan uddelegere udførelsen på 
deres vegne af en eller flere opgaver til 
tredjemand.

Or. en

Begrundelse

Forvaltere bør have mulighed for at uddelegere visse forvaltningsmæssige og administrative 
opgaver (f.eks. risikostyring) til afdelinger, som ikke er hjemmehørende i EU, uden at skulle 
indhente en forudgående tilladelse hver gang.

Ændringsforslag 981
Othmar Karas

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. FAIF, som ønsker at uddelegere 
udførelsen på deres vegne af en eller flere 
opgaver til tredjemand, indhenter forinden 
tilladelse fra de kompetente myndigheder i 
hjemlandet for hver uddelegering.

1. FAIF, som uddelegerer udførelsen på 
deres vegne af en eller flere opgaver til 
tredjemand, underretter de kompetente
myndigheder i deres hjemland på 
passende vis.

Or. en

Begrundelse

Hvad FAIF angår, kan det være acceptabelt med en anmeldelsesprocedure, men det skal 
tydeligt fremgå, at anmeldelsen muligvis også vil blive effektueret ex post. Da 
serviceleverandører udfører begrænsende opgaver, såsom levering af IT-værktøjer, er de som 
regel ikkeregulerede enheder i henhold til FAIF-direktivet. Der er derfor ikke behov for, at 
enheden, som en sådan opgave uddelegeres til, skal autoriseres som en kapitalforvalter. I 
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overensstemmelse med UCITS-direktivet kan FAIF's funktioner også uddelegeres til 
depositaren, så længe det ikke giver anledning til interessekonflikter.

Ændringsforslag 982
Thomas Mann

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. FAIF, som ønsker at uddelegere 
udførelsen på deres vegne af en eller flere 
opgaver til tredjemand, indhenter forinden 
tilladelse fra de kompetente myndigheder i 
hjemlandet for hver uddelegering.

1. FAIF, som uddelegerer udførelsen på 
deres vegne af en eller flere opgaver til 
tredjemand, underretter de kompetente 
myndigheder i deres hjemland på 
passende vis.

Or. en

Ændringsforslag 983
Wolf Klinz

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. FAIF, som ønsker at uddelegere 
udførelsen på deres vegne af en eller flere 
opgaver til tredjemand, indhenter forinden 
tilladelse fra de kompetente myndigheder i 
hjemlandet for hver uddelegering.

1. FAIF, som ønsker at uddelegere 
udførelsen på deres vegne af en eller flere 
opgaver til tredjemand, underretter de 
kompetente myndigheder i hjemlandet for 
hver uddelegering.

Or. en

Begrundelse

Tilpasning til MiFID og UCITS.
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Ændringsforslag 984
Syed Kamall

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 18 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. FAIF, som ønsker at uddelegere 
udførelsen på deres vegne af en eller flere 
opgaver til tredjemand, indhenter forinden 
tilladelse fra de kompetente myndigheder i 
hjemlandet for hver uddelegering.

1. FAIF, som ønsker at uddelegere 
udførelsen på deres vegne af en eller flere 
væsentlige opgaver til tredjemand, 
underretter på forhånd de kompetente 
myndigheder i hjemlandet for hver 
uddelegering snarest muligt, inden 
uddelegeringen træder i kraft. De 
kompetente myndigheder kan inden for en 
måned efter indgivelsen af en sådan 
anmeldelse give afslag på en 
uddelegering, hvis det kan påvises, at 
afslaget er i den pågældende AIF's 
investorers interesse.

Or. en

Begrundelse

At stille krav om forhåndsgodkendelse ville resultere i en uddelegeringsordning, som er 
strengere end UCITS. I lyset af at der ikke har været nogen problemer omkring uddelegering 
under UCITS-ordningerne, bør kravene i FAIF-direktivet ideelt set ikke være mere restriktive 
end kravene i UCITS IV, artikel 13, stk. 1, litra c).

Ændringsforslag 985
Astrid Lulling

Forslag til direktiv 
Artikel 18 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. FAIF, som ønsker at uddelegere 
udførelsen på deres vegne af en eller flere
opgaver til tredjemand, indhenter forinden 
tilladelse fra de kompetente myndigheder i 
hjemlandet for hver uddelegering.

1. FAIF, som ønsker at uddelegere 
udførelsen på deres vegne af en eller flere 
af deres egne opgaver til tredjemand, 
underretter de kompetente myndigheder i 
hjemlandet, inden uddelegeringsaftalerne 
træder i kraft.



PE439.133v01-00 6/112 AM\805040DA.doc

DA

Or. en

Begrundelse

Se desuden artikel 18 i formandskabets reviderede kompromisforslag af 15. december 2009.

Ændringsforslag 986
Jean-Pierre Audy

Forslag til direktiv 
Artikel 18 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. FAIF, som ønsker at uddelegere 
udførelsen på deres vegne af en eller flere 
opgaver til tredjemand, indhenter forinden 
tilladelse fra de kompetente myndigheder i 
hjemlandet for hver uddelegering.

1. FAIF, som ønsker at uddelegere 
udførelsen på deres vegne af en eller flere 
opgaver til tredjemand, underretter de 
kompetente myndigheder i hjemlandet for 
hver uddelegering, inden 
uddelegeringsaftalerne træder i kraft.

Or. en

Ændringsforslag 987
Othmar Karas

Forslag til direktiv 
Artikel 18 – stk. 1 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) tredjemand skal være kreditværdig, og 
de personer, der de facto varetager 
opgaverne, skal have et tilstrækkeligt godt 
omdømme og fyldestgørende erfaring

a) de personer, der de facto varetager 
opgaverne for tredjemand, skal have et 
tilstrækkeligt godt omdømme og 
fyldestgørende erfaring

Or. en

Begrundelse

Hvad FAIF angår, kan det være acceptabelt med en anmeldelsesprocedure, men det skal 
tydeligt fremgå, at anmeldelsen muligvis også vil blive effektueret ex post. Da 
serviceleverandører udfører begrænsende opgaver, såsom levering af IT-værktøjer, er de som 
regel ikkeregulerede enheder i henhold til FAIF-direktivet. Der er derfor ikke behov for, at 
enheden, som en sådan opgave uddelegeres til, skal autoriseres som en kapitalforvalter. I 
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overensstemmelse med UCITS-direktivet kan FAIF's funktioner også uddelegeres til 
depositaren, så længe det ikke giver anledning til interessekonflikter.

Ændringsforslag 988
Astrid Lulling

Forslag til direktiv 
Artikel 18 – stk. 1 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) tredjemand skal være kreditværdig, og 
de personer, der de facto varetager 
opgaverne, skal have et tilstrækkeligt godt 
omdømme og fyldestgørende erfaring

a) de personer, der de facto varetager 
opgaverne for tredjemand, skal have et 
tilstrækkeligt godt omdømme og 
fyldestgørende erfaring

Or. en

Begrundelse

Se desuden artikel 18 i formandskabets reviderede kompromisforslag af 15. december 2009.

Ændringsforslag 989
Markus Ferber

Forslag til direktiv 
Artikel 18 – stk. 1 – afsnit 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) omfatter uddelegeringen 
porteføljeforvaltning eller risikostyring, 
skal tredjemand også være i besiddelse af 
en tilladelse til som FAIF at forvalte en 
AIF af samme type

b) omfatter uddelegeringen 
porteføljeforvaltning 

(i) gives mandatet kun til foretagender, 
som har tilladelse til eller er registeret til 
at udføre kapitalforvaltning, og som er 
underlagt tilsyn, og
(ii) i situationer, hvor tredjemand er 
hjemmehørende i et tredjeland, skal der i 
tredjelandet eksistere tilsynsstrukturer 
svarende til dem, der findes i EU.
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Kommissionen vedtager delegerede 
retsakter i henhold til artikel 49a, 49b og 
49c til præcisering af kriterierne for 
vurdering af ækvivalensen af 
tilsynsstrukturerne i tredjelande.

Or. en

Begrundelse

Ved at begrænse uddelegeringen af porteføljepleje til FAIF, som i overensstemmelse med EU-
lovgivningen har fået tilladelse dertil, mindskes fondenes mulighed for at køre porteføljer 
uden for EU. Dette mindsker investorernes investeringsmuligheder og påvirker deres 
muligheder for risikospredning. Direktivet bør følge UCITS-tilgangen.

Ændringsforslag 990
Burkhard Balz

Forslag til direktiv 
Artikel 18 – stk. 1 – afsnit 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) omfatter uddelegeringen 
porteføljeforvaltning eller risikostyring, 
skal tredjemand også være i besiddelse af 
en tilladelse til som FAIF at forvalte en 
AIF af samme type

b) omfatter uddelegeringen 
porteføljeforvaltning

(i) gives mandatet kun til foretagender, 
som har tilladelse til eller er registeret til 
at udføre kapitalforvaltning, og som er 
underlagt tilsyn, og
(ii) i situationer, hvor tredjemand er 
hjemmehørende i et tredjeland, skal der i 
tredjelandet eksistere tilsynsstrukturer 
svarende til dem, der findes i EU.
Kommissionen vedtager delegerede 
retsakter i henhold til artikel 49a, 49b og 
49c til præcisering af kriterierne for 
vurdering af ækvivalensen af 
tilsynsstrukturerne i tredjelande.

Or. en
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Begrundelse

Ved at begrænse uddelegeringen af porteføljepleje til FAIF, som i overensstemmelse med EU-
lovgivningen har fået tilladelse dertil, mindskes fondenes mulighed for at køre porteføljer 
uden for EU. Dette mindsker investorernes investeringsmuligheder og påvirker deres 
muligheder for risikospredning. Direktivet bør følge UCITS-tilgangen.

Ændringsforslag 991
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv 
Artikel 18 – stk. 1 – afsnit 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) omfatter uddelegeringen 
porteføljeforvaltning eller risikostyring, 
skal tredjemand også være i besiddelse af 
en tilladelse til som FAIF at forvalte en 
AIF af samme type

b) omfatter uddelegeringen 
investeringsforvaltning, gives mandatet 
kun til foretagender, som har tilladelse til 
eller er registeret til at udføre 
kapitalforvaltning, og som er underlagt 
tilsyn. Uddelegeringen skal være i 
overensstemmelse med de kriterier for 
investeringsallokering, som regelmæssigt 
fastlægges af administrationsselskaberne. 
Hvor mandatet vedrører 
investeringsforvaltningen og gives til et 
foretagende i tredjeland, skal det sikres, at 
der er et samarbejde mellem de 
pågældende tilsynsmyndigheder

Or. en

Ændringsforslag 992
Othmar Karas

Forslag til direktiv 
Artikel 18 – stk. 1 – afsnit 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) omfatter uddelegeringen 
porteføljeforvaltning eller risikostyring, 
skal tredjemand også være i besiddelse af 
en tilladelse til som FAIF at forvalte en 

b) omfatter uddelegeringen 
porteføljeforvaltning, gives mandatet kun 
til foretagender, som har tilladelse til eller 
er registeret til at udføre 
kapitalforvaltning, og som er underlagt 
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AIF af samme type tilsyn. Hvis denne betingelse ikke kan 
opfyldes, må en opgave kun uddelegeres 
under forudsætning af, at der forinden er 
indhentet en tilladelse hos de kompetente 
myndigheder i hjemlandet

Or. en

Begrundelse

Hvad FAIF angår, kan det være acceptabelt med en anmeldelsesprocedure, men det skal 
tydeligt fremgå, at anmeldelsen muligvis også vil blive effektueret ex post. Da 
serviceleverandører udfører begrænsende opgaver, såsom levering af IT-værktøjer, er de som 
regel ikkeregulerede enheder i henhold til FAIF-direktivet. Der er derfor ikke behov for, at 
enheden, som en sådan opgave uddelegeres til, skal autoriseres som en kapitalforvalter. I 
overensstemmelse med UCITS-direktivet kan FAIF's funktioner også uddelegeres til 
depositaren, så længe det ikke giver anledning til interessekonflikter.

Ændringsforslag 993
Wolf Klinz

Forslag til direktiv 
Artikel 18 – stk. 1 – afsnit 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) omfatter uddelegeringen 
porteføljeforvaltning eller risikostyring, 
skal tredjemand også være i besiddelse af 
en tilladelse til som FAIF at forvalte en 
AIF af samme type

b) omfatter uddelegeringen 
porteføljeforvaltning eller risikostyring, 
gives mandatet kun til foretagender, som 
har tilladelse til eller er registeret til at 
udføre kapitalforvaltning, og som er 
underlagt tilsyn. FAIF skal udvise rettidig 
omhu. Hvor mandatet vedrører 
investeringsforvaltningen og gives til et 
foretagende i tredjeland, skal det sikres, at 
der er et samarbejde mellem de 
pågældende tilsynsmyndigheder. Hvis 
denne betingelse ikke er opfyldt fuldt ud, 
må en opgave kun uddelegeres under 
forudsætning af, at der forinden er 
indhentet en tilladelse hos de kompetente 
myndigheder i FAIF's hjemland

Or. en
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Ændringsforslag 994
Astrid Lulling

Forslag til direktiv 
Artikel 18 – stk. 1 – afsnit 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) omfatter uddelegeringen 
porteføljeforvaltning eller risikostyring, 
skal tredjemand også være i besiddelse af 
en tilladelse til som FAIF at forvalte en 
AIF af samme type

b) omfatter uddelegeringen 
porteføljeforvaltning eller risikostyring, 
gives mandatet kun til foretagender, som 
har tilladelse til eller er registeret til at 
udføre kapitalforvaltning, og som er 
underlagt tilsyn. Hvis denne betingelse 
ikke kan opfyldes, må en opgave kun 
uddelegeres under forudsætning af, at der 
forinden er indhentet en tilladelse hos de 
kompetente myndigheder i hjemlandet.
Hvis tredjemand er etableret i et 
tredjeland, skal tredjelandet opfylde 
betingelserne fastlagt i artikel 39

Or. en

Begrundelse

Se desuden artikel 18 i formandskabets reviderede kompromisforslag af 15. december 2009.

Ændringsforslag 995
Syed Kamall

Forslag til direktiv 
Artikel 18 – stk. 1 – afsnit 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) omfatter uddelegeringen 
porteføljeforvaltning eller risikostyring, 

b) vedrører uddelegeringen 
porteføljeforvaltning eller risikostyring 
(helt eller delvist), gives mandatet kun til 
foretagender, som har tilladelse til eller er 
registeret til at udføre kapitalforvaltning, 
og som er underlagt tilsyn. Hvis denne 
betingelse ikke kan opfyldes, må en 
opgave kun uddelegeres, såfremt FAIF 
forinden har indhentet en tilladelse fra de 
kompetente myndigheder i sit hjemland
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Or. en

Begrundelse

Mange kapitalforvaltere, herunder de internationale, trækker på lokal ekspertise, når de 
investerer i bestemte markeder (navnlig vækstmarkeder). Dette er tilladt, selv i henhold til 
UCITS. Det er vigtigt, at denne praksis får lov at fortsætte, så investorerne kan drage fordel 
af lokal rådgivning uden unødig forsinkelse. I stedet for helt at forbyde international 
uddelegering ville det være mere passende at sikre, at de enheder, som en opgave uddelegeres 
til, er egnede.

Ændringsforslag 996
Jean-Pierre Audy

Forslag til direktiv 
Artikel 18 – stk. 1 – afsnit 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) omfatter uddelegeringen 
porteføljeforvaltning eller risikostyring, 
skal tredjemand også være i besiddelse af 
en tilladelse til som FAIF at forvalte en 
AIF af samme type

b) omfatter uddelegeringen 
porteføljeforvaltning eller risikostyring 
eller likviditetsstyring, skal tredjemand 

(i) være i besiddelse af en tilladelse til som 
FAIF at forvalte en AIF af samme type, 
eller
(ii) være en FAIF, som ikke er 
hjemmehørende i Unionen, men som har 
tilladelse til at forvalte en AIF af samme 
type i landet, hvor FAIF er 
hjemmehørende

Or. en

Ændringsforslag 997
Corien Wortmann-Kool

Forslag til direktiv 
Artikel 18 – stk. 1 – afsnit 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) omfatter uddelegeringen 
porteføljeforvaltning eller risikostyring, 
skal tredjemand også være i besiddelse af 

b) omfatter uddelegeringen 
porteføljeforvaltning eller risikostyring, 
gives mandatet kun til foretagender, som 
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en tilladelse til som FAIF at forvalte en 
AIF af samme type

har tilladelse til eller er registeret til at 
udføre kapitalforvaltning, og som er 
underlagt tilsyn

Or. en

Begrundelse

Tilpasning til UCITS-direktivet. Det er almindelig praksis for FAIF at uddelegere dele af 
deres porteføljepleje til lokale forvaltere (uden for EU), når de investerer uden for EU. Dette 
sker for at trække på den lokale viden om de lokale investeringsmuligheder. Denne procedure 
er fra tid til anden mindre risikabel, end hvis forvaltningen sker over afstand. Der skal føres 
et tilstrækkeligt tilsyn med disse lokale forvaltere.

Ændringsforslag 998
Syed Kamall

Forslag til direktiv 
Artikel 18 – stk. 1 – afsnit 2 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) Omfatter uddelegeringen 
porteføljepleje eller risikostyring, og gives 
den til et foretagende i tredjeland, skal 
der, ud over kravene i punkt b), være 
etableret et passende samarbejde mellem 
FAIF's kompetente myndigheder og 
tilsynsmyndighederne i det tredjeland, 
hvor foretagendet er hjemmehørende

Or. en

Begrundelse

Mange kapitalforvaltere, herunder de internationale, trækker på lokal ekspertise, når de 
investerer i bestemte markeder (navnlig vækstmarkeder). Dette er tilladt, selv i henhold til 
UCITS. Det er vigtigt, at denne praksis får lov at fortsætte, så investorerne kan drage fordel 
af lokal rådgivning uden unødig forsinkelse. I stedet for helt at forbyde international 
uddelegering ville det være mere passende at sikre, at de enheder, som en opgave uddelegeres 
til, er egnede.
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Ændringsforslag 999
 Astrid Lulling 

Forslag til direktiv 
Artikel 18 – stk. 1 – afsnit 2 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) Omfatter uddelegeringen 
porteføljepleje eller risikostyring, og gives 
den til et foretagende i tredjeland, skal 
det, ud over kravene i punkt b), sikres, at 
der er etableret et samarbejde mellem 
hjemlandets kompetente myndigheder og 
foretagendets tilsynsmyndigheder

Or. en

Begrundelse

Se desuden artikel 18 i formandskabets reviderede kompromisforslag af 15. december 2009.

Ændringsforslag 1000
Astrid Lulling

Forslag til direktiv 
Artikel 18 – stk. 1 – afsnit 2 – litra b b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) Omfatter uddelegeringen 
administrative serviceydelser til en i bilag 
I, punkt 2, omhandlet AIF, gives 
mandatet kun til foretagender, som har 
tilladelse til eller er registeret til at udføre 
den pågældende opgave, og som er 
underlagt tilsyn i deres hjemland. Hvis 
denne betingelse ikke kan opfyldes, må en 
opgave kun uddelegeres under 
forudsætning af, at der forinden er 
indhentet en tilladelse fra de kompetente 
myndigheder i hjemlandet

Or. en
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Begrundelse

Se desuden artikel 18 i formandskabets reviderede kompromisforslag af 15. december 2009.

Ændringsforslag 1001
Astrid Lulling

Forslag til direktiv 
Artikel 18 – stk. 1 – afsnit 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) uddelegeringen 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

c) uddelegeringen 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 eller AIF's 
kollektive interesse

Or. en

Begrundelse

Se desuden artikel 18 i formandskabets reviderede kompromisforslag af 15. december 2009.

Ændringsforslag 1002
Astrid Lulling

Forslag til direktiv 
Artikel 18 – stk. 1 – afsnit 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) FAIF skal 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, til 
enhver tid at give tredjemand instrukser og 
inddrage uddelegeringen med øjeblikkelig 
virkning, når det er i investorernes 
interesse.

d) FAIF skal 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, til enhver tid at give tredjemand 
instrukser og inddrage uddelegeringen med 
øjeblikkelig virkning, når det er i 
investorernes kollektive interesse.

Or. en
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Begrundelse

Se desuden artikel 18 i formandskabets reviderede kompromisforslag af 15. december 2009.

Ændringsforslag 1003
Derk Jan Eppink

Forslag til direktiv 
Artikel 18 – stk. 1 – afsnit 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) FAIF skal 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, til 
enhver tid at give tredjemand instrukser og 
inddrage uddelegeringen med øjeblikkelig 
virkning, når det er i investorernes 
interesse.

d) FAIF skal om nødvendigt 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, til 
enhver tid at give tredjemand instrukser og 
inddrage uddelegeringen med øjeblikkelig 
virkning, når det er i investorernes 
interesse.

Or. en

Begrundelse

Forvaltere bør have mulighed for at uddelegere visse forvaltningsmæssige og administrative 
opgaver (f.eks. risikostyring) til afdelinger, som ikke er hjemmehørende i EU, uden at skulle 
indhente en forudgående tilladelse hver gang.

Ændringsforslag 1004
Wolf Klinz

Forslag til direktiv 
Artikel 18 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Opgaver kan ikke uddelegeres til 
depositar, evaluator eller ethvert andet 
foretagende, hvis interesser kan være i 
strid med AIF's eller investorernes 
interesser.

FAIF skal sikre, at opgaven ikke 
uddelegeres i strid med AIF's eller 
investorernes interesser.
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Or. en

Ændringsforslag 1005
Othmar Karas

Forslag til direktiv 
Artikel 18 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Opgaver kan ikke uddelegeres til 
depositar, evaluator eller ethvert andet 
foretagende, hvis interesser kan være i strid 
med AIF's eller investorernes interesser.

Opgaver kan ikke uddelegeres til ethvert 
andet foretagende, hvis interesser kan være 
i strid med AIF's interesser.

Or. en

Begrundelse

Hvad FAIF angår, kan det være acceptabelt med en anmeldelsesprocedure, men det skal 
tydeligt fremgå, at anmeldelsen muligvis også vil blive effektueret ex post. Da 
serviceleverandører udfører begrænsende opgaver, såsom levering af IT-værktøjer, er de som 
regel ikkeregulerede enheder i henhold til FAIF-direktivet. Der er derfor ikke behov for, at 
enheden, som en sådan opgave uddelegeres til, skal autoriseres som en kapitalforvalter. I 
overensstemmelse med UCITS-direktivet kan FAIF's funktioner også uddelegeres til 
depositaren, så længe det ikke giver anledning til interessekonflikter.

Ændringsforslag 1006
Astrid Lulling

Forslag til direktiv 
Artikel 18 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Opgaver kan ikke uddelegeres til depositar, 
evaluator eller ethvert andet foretagende, 
hvis interesser kan være i strid med AIF's 
eller investorernes interesser.

Opgaver, der vedrører de tjenesteydelser i 
tilknytning til investeringsforvaltning, 
som er omhandlet i bilag I, punkt 1, kan 
ikke uddelegeres til depositar, til en af 
depositarens repræsentanter eller til 
ethvert andet foretagende, hvis interesser 
kan være i strid med FAIF's eller AIF's 
investorers interesser, medmindre sådanne 
konflikter kan håndteres.
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Or. en

Begrundelse

Se desuden artikel 18 i formandskabets reviderede kompromisforslag af 15. december 2009.

Ændringsforslag 1007
Olle Schmidt

Forslag til direktiv 
Artikel 18 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Opgaver kan ikke uddelegeres til depositar, 
evaluator eller ethvert andet foretagende, 
hvis interesser kan være i strid med AIF's 
eller investorernes interesser.

Opgaver vedrørende porteføljepleje kan 
ikke uddelegeres til depositar eller noget 
andet foretagende, hvis interesser kan være 
i strid med AIF's eller investorernes 
interesser, medmindre sådanne konflikter 
kan håndteres.

Or. en

Begrundelse

I den af Kommissionen foreslåede tekst er betingelserne, i henhold til hvilke FAIF må 
uddelegere opgaver til depositarer, for stringente og ikke i overensstemmelse med den 
nuværende praksis. Forbuddet bør kun gælde porteføljepleje. Med hensyn til 
interessekonflikter bør der tages højde for den allerede eksisterende EU-lovgivning, såsom 
direktivet om markeder for finansielle instrumenter MiFID). MiFID kræver, at 
interessekonflikter håndteres på behørig vis, i stedet for helt at forhindre aftaler, hvor der er 
interessekonflikter.

Ændringsforslag 1008
Gunnar Hökmark

Forslag til direktiv 
Artikel 18 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Opgaver kan ikke uddelegeres til depositar, 
evaluator eller ethvert andet foretagende, 
hvis interesser kan være i strid med AIF's 
eller investorernes interesser.

Opgaver vedrørende porteføljepleje kan 
ikke uddelegeres til depositar eller noget 
andet foretagende, hvis interesser kan være 
i strid med AIF's eller investorernes 
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interesser, medmindre sådanne konflikter 
kan håndteres.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget lemper Kommissionens forslag ved at anføre, at det strenge forbud kun 
bør omfatte uddelegering af porteføljepleje, så forslaget er mere på linje med den nuværende 
praksis. Det er endvidere mere på linje med anden lovgivning, såsom MiFID, at anføre, at det 
er tilstrækkeligt, at interessekonflikter kan håndteres.

Ændringsforslag 1009
Burkhard Balz

Forslag til direktiv 
Artikel 18 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Opgaver kan ikke uddelegeres til depositar, 
evaluator eller ethvert andet foretagende, 
hvis interesser kan være i strid med AIF's 
eller investorernes interesser.

Opgaver vedrørende porteføljepleje kan 
ikke uddelegeres til depositar, evaluator 
eller ethvert andet foretagende, hvis 
interesser kan være i strid med AIF's eller 
investorernes interesser.

Or. en

Begrundelse

Porteføljepleje er en af fondsforvalternes centrale opgaver og bør ikke uddelegeres til 
depositaren, som skal overvåge fonden. Alle andre opgaver bør imidlertid kunne uddelegeres 
til depositaren, da der ikke kan opstå nogen interessekonflikter i deres tilfælde. Dette er i 
overensstemmelse med bestemmelserne i UCITS-direktivet, hvorfor det netop ville være 
uhensigtsmæssigt at pålægge AIF nogen restriktioner her.

Ændringsforslag 1010
Astrid Lulling

Forslag til direktiv 
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. FAIF's forpligtelser berøres under ingen 2. FAIF's forpligtelser berøres ikke af, at 
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omstændigheder af, at FAIF har 
uddelegeret opgaver til tredjemand, og 
FAIF kan ej heller uddelegere så stor en 
del af sine opgaver, at denne reelt ikke kan 
anses for at være forvalter af AIF.

FAIF har uddelegeret opgaver til 
tredjemand. FAIF kan ikke uddelegere så 
stor en del af sine opgaver, at denne bliver 
et tomt selskab.

Or. en

Begrundelse

Se desuden artikel 18 i formandskabets reviderede kompromisforslag af 15. december 2009.

Ændringsforslag 1011
Derk Jan Eppink

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Tredjemand kan ikke videredelegere 
opgaver, som denne har fået uddelegeret.

udgår

Or. en

Begrundelse

Forvaltere bør have mulighed for at uddelegere visse forvaltningsmæssige og administrative 
opgaver (f.eks. risikostyring) til afdelinger, som ikke er hjemmehørende i EU, uden at skulle 
indhente en forudgående tilladelse hver gang.

Ændringsforslag 1012
Sharon Bowles

Forslag til direktiv 
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Tredjemand kan ikke videredelegere 
opgaver, som denne har fået uddelegeret.

udgår

Or. en
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Begrundelse

Det bør være muligt at kunne videredelegere, så FAIF har adgang til markeder i tredjelande 
og lokal ekspertise.

Ændringsforslag 1013
Wolf Klinz

Forslag til direktiv 
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Tredjemand kan ikke videredelegere 
opgaver, som denne har fået uddelegeret.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1014
Othmar Karas

Forslag til direktiv 
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Tredjemand kan ikke videredelegere 
opgaver, som denne har fået uddelegeret.

udgår

Or. en

Begrundelse

Tilpasning til UCITS. Inden for kapitalforvaltning er det en bredt accepteret praksis, som ikke 
giver anledning til bekymring inden for systemisk risiko eller investorbeskyttelse, at en 
kapitalforvalter videredelegerer forskellige opgaver. Denne praksis bør derfor også være 
tilladt inden for AIF-forvaltning.
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Ændringsforslag 1015
Markus Ferber

Forslag til direktiv 
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Tredjemand kan ikke videredelegere 
opgaver, som denne har fået uddelegeret.

udgår

Or. en

Begrundelse

Et forbud mod videredelegering kan have en negativ indvirkning på effektiviteten i 
fondsforvaltningen. Et forbud kan umuliggøre en AIF's forvaltningsløsninger, såsom 
multimanager-fonde, som tilbyder en række specialiserede administrative serviceydelser i 
forskellige sektorer af ét enkelt produkt, og Master KAG-koncepter, selv om ingen af 
forvaltningsløsningerne medfører nogen systemiske risici. Det ville medføre højere 
omkostninger for fondene/investorerne, hvis FAIF var pålagt at indgå et direkte 
kontraktforhold med hver eneste videredelegerede.

Ændringsforslag 1016
Burkhard Balz

Forslag til direktiv 
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Tredjemand kan ikke videredelegere 
opgaver, som denne har fået uddelegeret.

udgår

Or. en

Begrundelse

Et forbud mod videredelegering kan have en negativ indvirkning på effektiviteten i 
fondsforvaltningen. Et forbud kan umuliggøre en AIF's forvaltningsløsninger, såsom 
multimanager-fonde, som tilbyder en række specialiserede administrative serviceydelser i 
forskellige sektorer af ét enkelt produkt, og Master KAG-koncepter, selv om ingen af 
forvaltningsløsningerne medfører nogen systemiske risici. Det ville medføre højere 
omkostninger for fondene/investorerne, hvis FAIF var pålagt at indgå et direkte 
kontraktforhold med hver eneste videredelegerede.
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Ændringsforslag 1017
Olle Schmidt

Forslag til direktiv 
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Tredjemand kan ikke videredelegere 
opgaver, som denne har fået uddelegeret.

udgår

Or. en

Begrundelse

Videredelegering er af afgørende betydning for den globale investeringsforvaltning samt for 
værdiansættelses- og depositarfunktioner.

Ændringsforslag 1018
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv 
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Tredjemand kan ikke videredelegere 
opgaver, som denne har fået uddelegeret.

3. Tredjemand kan videredelegere opgaver, 
som denne har fået uddelegeret, forudsat at 
betingelserne fastlagt i stk. 1 er opfyldt.

Or. en

Begrundelse

Videredelegering bør ikke helt forbydes, men bør være mulig, såfremt betingelserne, der er 
fastlagt for uddelegering, er opfyldt.
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Ændringsforslag 1019
Astrid Lulling

Forslag til direktiv 
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Tredjemand kan ikke videredelegere 
opgaver, som denne har fået uddelegeret.

3. Tredjemand kan videredelegere opgaver, 
som denne har fået uddelegeret, forudsat at 
betingelserne fastlagt i stk. 1 er opfyldt.

Or. en

Begrundelse

Se desuden artikel 18 i formandskabets reviderede kompromisforslag af 15. december 2009.

Ændringsforslag 1020
Syed Kamall

Forslag til direktiv 
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Tredjemand kan ikke videredelegere 
opgaver, som denne har fået uddelegeret.

3. Tredjemand kan videredelegere opgaver, 
som denne har fået uddelegeret, forudsat at 
betingelserne fastlagt i stk. 1 er opfyldt.

Or. en

Begrundelse

Denne bestemmelse bør ideelt set helt udgå for at afspejle UCITS-direktivet. Eksempelvis vil 
AIF, der investerer i fast ejendom, ofte uddelegere opgaver knyttet til 
ejendomsvedligeholdelse, og netværk af forskellige serviceleverandører bliver ofte 
mobiliseret, hvorfor det ikke er hensigtsmæssigt at forbyde videredelegering.
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Ændringsforslag 1021
Jean-Pierre Audy

Forslag til direktiv 
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Tredjemand kan ikke videredelegere 
opgaver, som denne har fået uddelegeret.

3. Tredjemand kan videredelegere opgaver, 
som denne har fået uddelegeret, forudsat at 
betingelserne fastlagt i stk. 1 er opfyldt.

Or. en

Ændringsforslag 1022
Marta Andreasen

Forslag til direktiv 
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Tredjemand kan ikke videredelegere 
opgaver, som denne har fået uddelegeret.

3. Tredjemand kan videredelegere opgaver, 
som denne har fået uddelegeret, undtagen 
overvågning og tilsyn.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt for en fond, at dens depositar vælger en global depotinstitution, som kan 
videredelegere dele af opbevaringen til depotinstitutioner i forskellige jurisdiktioner.

Ændringsforslag 1023
Astrid Lulling

Forslag til direktiv 
Artikel 18 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen vedtager 
gennemførelsesbestemmelser til yderligere 
præcisering af følgende:

udgår
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a) betingelserne for godkendelse af 
uddelegeringen
b) betingelserne, hvorunder forvalteren 
ikke længere kan betragtes som forvalter 
af AIF, jf. stk. 2.
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

Se desuden artikel 18 i formandskabets reviderede kompromisforslag af 15. december 2009.

Ændringsforslag 1024
Sharon Bowles

Forslag til direktiv 
Artikel 18 – stk. 4 – afsnit 1 - indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen vedtager 
gennemførelsesbestemmelser til yderligere 
præcisering af følgende:

Kommissionen kan ved hjælp af 
delegerede retsakter i henhold til artikel 
49a, 49b og 49c fastlægge bestemmelser 
til yderligere præcisering af følgende:

Or. en

Begrundelse

Dette er den korrekte formulering i henhold til de nye "komitologi"-procedurer, hvis denne 
artikel bibeholdes.
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Ændringsforslag 1025
Wolf Klinz

Forslag til direktiv 
Artikel 18 – stk. 4 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) betingelserne for godkendelse af 
uddelegeringen

udgår

Or. en

Begrundelse

Se desuden artikel 18 i formandskabets reviderede kompromisforslag af 15. december 2009.

Ændringsforslag 1026
Sharon Bowles

Forslag til direktiv 
Artikel 18 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette er den korrekte formulering i henhold til de nye "komitologi"-procedurer, hvis denne 
artikel bibeholdes.
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Ændringsforslag 1027
Wolf Klinz

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For hver forvaltet AIF udarbejder FAIF 
en årsberetning for hvert regnskabsår. 
Årsberetningen stilles til rådighed for 
investorer og kompetente myndigheder 
senest fire måneder efter udgangen af 
regnskabsåret.

1. For hver forvaltet AIF udarbejder FAIF 
en årsberetning for hvert regnskabsår. 
Årsberetningen stilles til rådighed for 
investorer og kompetente myndigheder 
senest fire måneder efter udgangen af 
regnskabsåret eller senest seks måneder 
efter udgangen af regnskabsåret i det 
tilfælde, hvor en AIF investerer i en 
anden AIF.

Or. en

Begrundelse

Fristen bør forlænges med to måneder, så der gives mere tid til at indhente oplysninger fra en 
anden AIF.

Ændringsforslag 1028
Corien Wortmann-Kool

Forslag til direktiv 
Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For hver forvaltet AIF udarbejder FAIF 
en årsberetning for hvert regnskabsår. 
Årsberetningen stilles til rådighed for 
investorer og kompetente myndigheder 
senest fire måneder efter udgangen af 
regnskabsåret.

1. For hver forvaltet AIF udarbejder FAIF 
en årsberetning for hvert regnskabsår. 
Årsberetningen stilles til rådighed for 
investorer og kompetente myndigheder 
senest fire måneder efter udgangen af 
regnskabsåret eller senest seks måneder 
efter udgangen af regnskabsåret i det 
tilfælde, hvor en AIF investerer i en 
anden AIF.

Or. en
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Begrundelse

Fonde af private equity-fonde udarbejder deres årsberetninger på grundlag af de seneste 
finansielle oplysninger, som de har modtaget fra de underliggende private equity-fonde, som 
de investerer i. Disse underliggende fonde offentliggør ikke nødvendigvis deres 
årsberetninger eller finansielle oplysninger i rette tid til, at den overordnede fond kan 
overholde en obligatorisk periode på fire måneder til udarbejdelse af dens egen årsberetning. 
Derfor skal overordnede fonde have mere tid til at udarbejde deres årsberetninger.

Ændringsforslag 1029
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv 
Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For hver forvaltet AIF udarbejder FAIF 
en årsberetning for hvert regnskabsår. 
Årsberetningen stilles til rådighed for 
investorer og kompetente myndigheder 
senest fire måneder efter udgangen af 
regnskabsåret.

1. For hver forvaltet AIF udarbejder FAIF 
en årsberetning for hvert regnskabsår. 
Årsberetningen stilles til rådighed for 
investorer og kompetente myndigheder 
senest fire måneder efter udgangen af 
regnskabsåret eller, hvis oplysninger fra 
tredjemand er nødvendige, såsom 
revisionen af eventuelle underliggende 
investeringer foretaget af AIF, senest seks 
måneder efter udgangen af regnskabsåret.

Or. en

Begrundelse

Ved revisionen af private equity-fonde kan det være nødvendigt, at revisionen af 
investeringsselskaber først er færdig, og en eventuel obligatorisk periode i henhold til dette 
direktiv skal give tid til dette, idet der tages højde for den periode, hvor sådanne 
investeringsselskaber skal opstille deres egne regnskaber. Derfor er en obligatorisk 
firemåneders periode for AIF ikke rimelig.



PE439.133v01-00 30/112 AM\805040DA.doc

DA

Ændringsforslag 1030
Syed Kamall

Forslag til direktiv 
Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For hver forvaltet AIF udarbejder FAIF 
en årsberetning for hvert regnskabsår. 
Årsberetningen stilles til rådighed for 
investorer og kompetente myndigheder 
senest fire måneder efter udgangen af 
regnskabsåret.

1. For hver forvaltet AIF udarbejder FAIF 
en årsberetning for hvert regnskabsår. 
Årsberetningen stilles til rådighed for 
investorer og kompetente myndigheder 
senest fire måneder efter udgangen af 
regnskabsåret eller, hvis oplysninger fra 
tredjemand er nødvendige, såsom 
revisionen af eventuelle underliggende 
investeringer foretaget af AIF, senest seks 
måneder efter udgangen af regnskabsåret.

Or. en

Begrundelse

Ved revisionen af private equity-fonde kan det være nødvendigt, at revisionen af 
investeringsselskaber først er færdig, og en eventuel obligatorisk periode i henhold til dette 
direktiv skal give tid til dette, idet der tages højde for den periode, hvor sådanne 
investeringsselskaber skal opstille deres egne regnskaber. Derfor er en obligatorisk 
firemåneders periode for AIF ikke rimelig. Endvidere bør niveau 2-
gennemførelsesbestemmelserne følge proportionalitetsprincippet og ikke uretmæssigt straffe 
enheder, hvor der ikke er en tydelig fortjeneste knyttet til omkostningerne ved overholdelsen. 

Ændringsforslag 1031
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Forslag til direktiv 
Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For hver forvaltet AIF udarbejder FAIF 
en årsberetning for hvert regnskabsår. 
Årsberetningen stilles til rådighed for 
investorer og kompetente myndigheder 
senest fire måneder efter udgangen af 
regnskabsåret.

1. For hver forvaltet AIF udarbejder FAIF 
en årsberetning for hvert regnskabsår. 
Årsberetningen stilles til rådighed for 
investorer og kompetente myndigheder 
senest fire måneder efter udgangen af 
regnskabsåret eller, hvis oplysninger fra 
tredjemand er nødvendige, såsom 
revisionen af eventuelle underliggende 
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investeringer foretaget af AIF, senest seks 
måneder efter udgangen af regnskabsåret.

Or. en

Begrundelse

Ved revisionen af private equity-fonde kan det være nødvendigt, at revisionen af 
investeringsselskaber først er færdig, og en eventuel obligatorisk periode i henhold til dette 
direktiv skal give tid til dette, idet der tages højde for den periode, hvor sådanne 
investeringsselskaber skal opstille deres egne regnskaber. Derfor er en obligatorisk 
firemåneders periode for AIF ikke rimelig.

Ændringsforslag 1032
Burkhard Balz

Forslag til direktiv 
Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For hver forvaltet AIF udarbejder FAIF 
en årsberetning for hvert regnskabsår. 
Årsberetningen stilles til rådighed for 
investorer og kompetente myndigheder 
senest fire måneder efter udgangen af 
regnskabsåret.

1. For hver forvaltet AIF udarbejder FAIF 
en årsberetning for hvert regnskabsår. 
Årsberetningen stilles til rådighed for 
investorer og kompetente myndigheder 
senest fire måneder efter udgangen af 
regnskabsåret eller, hvis oplysninger fra 
tredjemand er nødvendige, såsom 
revisionen af eventuelle underliggende 
investeringer foretaget af AIF, senest seks 
måneder efter udgangen af regnskabsåret.

Or. en

Begrundelse

Ved revisionen af private equity-fonde kan det være nødvendigt, at revisionen af 
investeringsselskaber først er færdig, og en eventuel obligatorisk periode i henhold til dette 
direktiv skal give tid til dette, idet der tages højde for den periode, hvor sådanne 
investeringsselskaber skal opstille deres egne regnskaber. Derfor er en obligatorisk 
firemåneders periode for AIF ikke rimelig. Endvidere bør niveau 2-
gennemførelsesbestemmelserne følge proportionalitetsprincippet og ikke uretmæssigt straffe 
enheder, hvor der ikke er en tydelig fortjeneste knyttet til omkostningerne ved overholdelsen.
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Ændringsforslag 1033
Jürgen Klute

Forslag til direktiv 
Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For hver forvaltet AIF udarbejder FAIF 
en årsberetning for hvert regnskabsår. 
Årsberetningen stilles til rådighed for 
investorer og kompetente myndigheder 
senest fire måneder efter udgangen af 
regnskabsåret.

1. For hver forvaltet AIF udarbejder FAIF 
og AIF en årsberetning for hvert 
regnskabsår. Årsberetningen stilles til 
rådighed for investorer og kompetente 
myndigheder senest fire måneder efter 
udgangen af regnskabsåret.

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til titlen. AIF bør også være genstand for direktivets artikel 19-30.

Ændringsforslag 1034
Bernd Lange

Forslag til direktiv 
Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For hver forvaltet AIF udarbejder FAIF 
en årsberetning for hvert regnskabsår. 
Årsberetningen stilles til rådighed for 
investorer og kompetente myndigheder 
senest fire måneder efter udgangen af 
regnskabsåret.

1. For hver forvaltet AIF udarbejder FAIF 
og AIF en årsberetning for hvert 
regnskabsår. Årsberetningen stilles til 
rådighed for investorer og kompetente 
myndigheder senest fire måneder efter 
udgangen af regnskabsåret.

Or. en

Begrundelse

AIF bør også være genstand for direktivets artikel 19-30.
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Ændringsforslag 1035
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Forslag til direktiv 
Artikel 19 – stk. 2 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) oplysningerne anført i artikel 20 i det 
omfang, at der er sket ændringer i løbet af 
det regnskabsår, som beretningen dækker.

Or. en

Ændringsforslag 1036
Diogo Feio

Forslag til direktiv 
Artikel 19 – stk. 2 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) beløbsstørrelsen af lønninger inddelt i 
faste og variable lønninger som en 
systemisk vigtig FAIF samt i relevante 
tilfælde enhver AIF, der forvaltes af en 
sådan FAIF, udbetaler til topledere og 
andre ansatte, som har en væsentlig 
indvirkning på firmaets 
risikoeksponering.

Or. en

Begrundelse

Selv om muligheden for at påvirke aflønningen kan bestrides, hvis der skal ske en vis 
afsløring af aflønning, bør de kompetente myndigheder kun beskæftige sig med oplysninger 
om vederlag fra relevant personale i systemisk vigtige FAIF med henblik på at overvåge 
gennemførelsen af FSB's og Kommissionens principper. Sammenlignelige 
aflønningspolitikker ville ikke gavne investorerne i AIF i tilfælde af, at den ikke har ret til 
refusion af tilbageholdte beløb.
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Ændringsforslag 1037
Syed Kamall

Forslag til direktiv 
Artikel 19 – stk. 2 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) beløbsstørrelsen af lønninger, inddelt i 
faste og variable lønninger, som en 
systemisk vigtig FAIF samt i relevante 
tilfælde enhver AIF, der forvaltes af en 
sådan FAIF, udbetaler til topledere og 
andre ansatte, som har en væsentlig 
indvirkning på firmaets 
risikoeksponering.

Or. en

Begrundelse

Kompetente myndigheder bør kun beskæftige sig med oplysninger om vederlag fra relevant
personale i systemisk vigtige FAIF med henblik på at overvåge gennemførelsen af FSB's 
principper. Det er unødvendigt, uforholdsmæssigt og overvældende for de kompetente 
myndigheder, at alle FAIF skal indgive disse oplysninger.

Ændringsforslag 1038
Sari Essayah

Forslag til direktiv 
Artikel 19 – stk. 2 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) beløbsstørrelsen af lønninger, inddelt i 
faste og variable lønninger, som en 
systemisk vigtig FAIF samt i relevante 
tilfælde enhver AIF, der forvaltes af en 
sådan FAIF, udbetaler til topledere og 
andre ansatte, som har en væsentlig 
indvirkning på firmaets 
risikoeksponering.

Or. en
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Ændringsforslag 1039
Burkhard Balz

Forslag til direktiv 
Artikel 19 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De regnskabsmæssige oplysninger i 
årsberetningerne revideres af en eller flere 
personer, der ved lov er autoriseret til at 
revidere regnskaber i overensstemmelse 
med Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2006/43/EF af 17. maj 2006 om 
lovpligtig revision af årsregnskaber og 
konsoliderede regnskaber, om ændring af 
Rådets direktiv 78/660/EØF og 
83/349/EØF og om ophævelse af Rådets 
direktiv 84/253/EØF. 
Revisionsberetningen, inkl. eventuelle 
forbehold, gengives ubeskåret i 
årsberetningen.

3. De regnskabsmæssige oplysninger i 
årsberetningerne udarbejdes i 
overensstemmelse med de 
regnskabsmæssige standarder eller 
principper, der er fastsat i AIF's gældende 
fondsbestemmelser, vedtægter eller 
stiftelsesdokument, og revideres af en eller 
flere personer, der ved lov er autoriseret til 
at revidere regnskaber i overensstemmelse 
med Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2006/43/EF af 17. maj 2006 om 
lovpligtig revision af årsregnskaber og 
konsoliderede regnskaber, om ændring af 
Rådets direktiv 78/660/EØF og 
83/349/EØF og om ophævelse af Rådets 
direktiv 84/253/EØF. 
Revisionsberetningen, inkl. eventuelle 
forbehold, gengives ubeskåret i 
årsberetningen.

Or. en

Begrundelse

Ved revisionen af private equity-fonde kan det være nødvendigt, at revisionen af 
investeringsselskaber først er færdig, og en eventuel obligatorisk periode i henhold til dette 
direktiv skal give tid til dette, idet der tages højde for den periode, hvor sådanne 
investeringsselskaber skal opstille deres egne regnskaber. Derfor er en obligatorisk 
firemåneders periode for AIF ikke rimelig. Endvidere bør niveau 2-
gennemførelsesbestemmelserne følge proportionalitetsprincippet og ikke uretmæssigt straffe 
enheder, hvor der ikke er en tydelig fortjeneste knyttet til omkostningerne ved overholdelsen. 
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Ændringsforslag 1040
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv 
Artikel 19 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De regnskabsmæssige oplysninger i 
årsberetningerne revideres af en eller flere 
personer, der ved lov er autoriseret til at 
revidere regnskaber i overensstemmelse 
med Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2006/43/EF af 17. maj 2006 om 
lovpligtig revision af årsregnskaber og 
konsoliderede regnskaber, om ændring af 
Rådets direktiv 78/660/EØF og 
83/349/EØF og om ophævelse af Rådets 
direktiv 84/253/EØF. 
Revisionsberetningen, inkl. eventuelle 
forbehold, gengives ubeskåret i 
årsberetningen.

3. De regnskabsmæssige oplysninger i 
årsberetningerne udarbejdes i 
overensstemmelse med de 
regnskabsmæssige standarder eller 
principper, der er fastsat i AIF's gældende 
fondsbestemmelser, vedtægter eller 
stiftelsesdokument, og revideres af en eller 
flere personer, der ved lov er autoriseret til 
at revidere regnskaber i overensstemmelse 
med Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2006/43/EF af 17. maj 2006 om 
lovpligtig revision af årsregnskaber og 
konsoliderede regnskaber, om ændring af 
Rådets direktiv 78/660/EØF og 
83/349/EØF og om ophævelse af Rådets 
direktiv 84/253/EØF. 
Revisionsberetningen, inkl. eventuelle 
forbehold, gengives ubeskåret i 
årsberetningen.

Or. en

Ændringsforslag 1041
Syed Kamall

Forslag til direktiv 
Artikel 19 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De regnskabsmæssige oplysninger i 
årsberetningerne revideres af en eller flere 
personer, der ved lov er autoriseret til at 
revidere regnskaber i overensstemmelse 
med Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2006/43/EF af 17. maj 2006 om 
lovpligtig revision af årsregnskaber og 
konsoliderede regnskaber, om ændring af 

3. De regnskabsmæssige oplysninger i 
årsberetningerne udarbejdes i 
overensstemmelse med de 
regnskabsmæssige standarder eller 
principper, der er fastsat i AIF's gældende 
fondsbestemmelser, vedtægter eller 
stiftelsesdokument, og revideres af en eller 
flere personer, der ved lov er autoriseret til 
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Rådets direktiv 78/660/EØF og 
83/349/EØF og om ophævelse af Rådets 
direktiv 84/253/EØF. 
Revisionsberetningen, inkl. eventuelle 
forbehold, gengives ubeskåret i 
årsberetningen.

at revidere regnskaber i overensstemmelse 
med Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2006/43/EF af 17. maj 2006 om 
lovpligtig revision af årsregnskaber og 
konsoliderede regnskaber, om ændring af 
Rådets direktiv 78/660/EØF og 
83/349/EØF og om ophævelse af Rådets 
direktiv 84/253/EØF. 
Revisionsberetningen, inkl. eventuelle 
forbehold, gengives ubeskåret i 
årsberetningen.

Or. en

Ændringsforslag 1042
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Forslag til direktiv 
Artikel 19 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De regnskabsmæssige oplysninger i 
årsberetningerne revideres af en eller flere 
personer, der ved lov er autoriseret til at 
revidere regnskaber i overensstemmelse 
med Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2006/43/EF af 17. maj 2006 om 
lovpligtig revision af årsregnskaber og 
konsoliderede regnskaber, om ændring af 
Rådets direktiv 78/660/EØF og 
83/349/EØF og om ophævelse af Rådets 
direktiv 84/253/EØF. 
Revisionsberetningen, inkl. eventuelle 
forbehold, gengives ubeskåret i 
årsberetningen.

3. De regnskabsmæssige oplysninger i 
årsberetningerne udarbejdes i 
overensstemmelse med de 
regnskabsmæssige standarder eller 
principper, der er fastsat i AIF's gældende 
fondsbestemmelser, vedtægter eller 
stiftelsesdokument, og
revideres af en eller flere personer, der ved 
lov er autoriseret til at revidere regnskaber 
i overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2006/43/EF af 17. maj 2006 om lovpligtig 
revision af årsregnskaber og konsoliderede 
regnskaber, om ændring af Rådets direktiv 
78/660/EØF og 83/349/EØF og om 
ophævelse af Rådets direktiv 84/253/EØF. 
Revisionsberetningen, inkl. eventuelle 
forbehold, gengives ubeskåret i 
årsberetningen.

Or. en
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Begrundelse

Ovenstående formulering definerer revisionskravene mere præcist.

Ændringsforslag 1043
Jürgen Klute

Forslag til direktiv 
Artikel 19 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen vedtager 
gennemførelsesbestemmelser til 
præcisering af årsberetningens form og 
indholdet. Disse bestemmelser afpasses 
efter den type FAIF, de gælder for.

4. Kommissionen vedtager delegerede 
retsakter til præcisering af årsberetningens 
form og indholdet. Disse retsakter afpasses 
efter den type AIF eller FAIF, de gælder 
for.

Or. en

Begrundelse

AIF bør også være genstand for direktivets artikel 19-30.

Ændringsforslag 1044
Bernd Lange

Forslag til direktiv 
Artikel 19 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen vedtager 
gennemførelsesbestemmelser til 
præcisering af årsberetningens form og 
indholdet. Disse bestemmelser afpasses 
efter den type FAIF, de gælder for.

4. Kommissionen vedtager delegerede 
retsakter til præcisering af årsberetningens 
form og indholdet. Disse retsakter afpasses 
efter den type AIF eller FAIF, de gælder 
for.

Or. en

Begrundelse

AIF bør også være genstand for direktivets artikel 19-30.
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Ændringsforslag 1045
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Forslag til direktiv 
Artikel 19 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen vedtager 
gennemførelsesbestemmelser til 
præcisering af årsberetningens form og 
indholdet. Disse bestemmelser afpasses 
efter den type FAIF, de gælder for.

4. Kommissionen vedtager delegerede 
retsakter til præcisering af årsberetningens 
form og indholdet. Disse retsakter skal 
være hensigtsmæssige og proportionale 
og skal afpasses efter den type FAIF, de 
gælder for, og den AIF, som beretningen 
dækker, idet der tages højde for, at de 
FAIF-typer og de AIF, som FAIF 
forvalter, er forskellige med hensyn til 
størrelse, ressourcer, kompleksitet, art, 
investeringer, investeringsstrategier og -
teknikker, strukturer og investorer.

Or. en

Begrundelse

Formålet med den foreslåede ændring er at tage bedre højde for de forskellige AIF-typers 
særlige karakteristika.

Ændringsforslag 1046
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv 
Artikel 19 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen vedtager 
gennemførelsesbestemmelser til 
præcisering af årsberetningens form og 
indholdet. Disse bestemmelser afpasses 
efter den type FAIF, de gælder for.

4. Kommissionen vedtager delegerede 
retsakter til præcisering af årsberetningens 
form og indholdet. Disse retsakter skal 
være hensigtsmæssige og proportionale 
og skal afpasses efter den type FAIF, de 
gælder for, og den AIF, som beretningen 
dækker, idet der tages højde for, at de 
FAIF-typer og de AIF, som FAIF 
forvalter, er forskellige med hensyn til 
størrelse, ressourcer, kompleksitet, art, 
investeringer, investeringsstrategier og -
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teknikker, strukturer og investorer.

Or. en

Begrundelse

Niveau 2-gennemførelsesbestemmelserne bør følge proportionalitetsprincippet og ikke 
uretmæssigt straffe selskaber, hvor der ikke er en tydelig fortjeneste knyttet til omkostningerne 
ved overholdelsen. 

Ændringsforslag 1047
Burkhard Balz

Forslag til direktiv 
Artikel 19 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen vedtager 
gennemførelsesbestemmelser til 
præcisering af årsberetningens form og 
indholdet. Disse bestemmelser afpasses 
efter den type FAIF, de gælder for.

4. Kommissionen vedtager delegerede 
retsakter til præcisering af årsberetningens 
form og indholdet. Disse retsakter skal 
være hensigtsmæssige og proportionale 
og skal afpasses efter den type FAIF, de 
gælder for, og den AIF, som beretningen 
dækker, idet der tages højde for, at de 
FAIF-typer og de AIF, som FAIF 
forvalter, er forskellige med hensyn til 
størrelse, ressourcer, kompleksitet, art, 
investeringer, investeringsstrategier og -
teknikker, strukturer og investorer.

Or. en

Begrundelse

Ved revisionen af private equity-fonde kan det være nødvendigt, at revisionen af 
investeringsselskaber først er færdig, og en eventuel obligatorisk periode i henhold til dette 
direktiv skal give tid til dette, idet der tages højde for den periode, hvor sådanne 
investeringsselskaber skal opstille deres egne regnskaber. Derfor er en obligatorisk 
firemåneders periode for AIF ikke rimelig. Endvidere bør niveau 2-
gennemførelsesbestemmelserne følge proportionalitetsprincippet og ikke uretmæssigt straffe 
enheder, hvor der ikke er en tydelig fortjeneste knyttet til omkostningerne ved overholdelsen. 
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Ændringsforslag 1048
Syed Kamall

Forslag til direktiv 
Artikel 19 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen vedtager 
gennemførelsesbestemmelser til 
præcisering af årsberetningens form og 
indholdet. Disse bestemmelser afpasses 
efter den type FAIF, de gælder for.

4. Kommissionen vedtager delegerede 
retsakter til præcisering af årsberetningens 
form og indholdet. Disse retsakter skal 
være hensigtsmæssige og proportionale 
og skal afpasses efter den type FAIF, de 
gælder for, og den AIF, som beretningen 
dækker, idet der tages højde for, at de 
FAIF-typer og de AIF, som FAIF 
forvalter, er forskellige med hensyn til 
størrelse, ressourcer, kompleksitet, art, 
investeringer, investeringsstrategier og -
teknikker, strukturer og investorer.

Or. en

Ændringsforslag 1049
Sharon Bowles

Forslag til direktiv 
Artikel 19 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen vedtager 
gennemførelsesbestemmelser til 
præcisering af årsberetningens form og 
indholdet. Disse bestemmelser afpasses 
efter den type FAIF, de gælder for.

4. Kommissionen kan vedtage delegerede 
retsakter i henhold til artikel 49a, 49b og 
49c til præcisering af årsberetningens form 
og indholdet. Disse bestemmelser afpasses 
efter den type FAIF, de gælder for.

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

Or. en
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Begrundelse

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

Ændringsforslag 1050
Othmar Karas

Forslag til direktiv 
Artikel 20 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. FAIF sikrer, at AIF-investorer 
modtager følgende oplysninger og 
ændringer heraf, før de investerer i AIF:

1. FAIF gør følgende oplysninger og 
ændringer heraf tilgængelige for AIF-
detailinvestorer, før de investerer i AIF:

Or. en

Begrundelse

Professionelle investorer anses for at være “professionelle” i henhold til bilag II i MiFID. De 
har endvidere klare forestillinger om, hvilke oplysninger de har brug for i forbindelse med 
deres investeringer. Der er tydeligvis ikke behov for at forlange, at oplysningskrav, som er 
afpasset efter detailinvestorers behov, også skal gælde for professionelle investorer. Med 
hensyn til offentlig distribution skal FAIF kun være forpligtet til at gøre de relevante 
oplysninger "tilgængelige".

Ændringsforslag 1051
Wolf Klinz

Forslag til direktiv 
Artikel 20 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. FAIF sikrer, at AIF-investorer modtager 
følgende oplysninger og ændringer heraf, 
før de investerer i AIF:

1. FAIF sikrer, at følgende oplysninger og 
ændringer heraf gøres tilgængelige for 
AIF-investorer, før de investerer i AIF:

Or. en

Begrundelse

Tilpasning til UCITS og MiFID.
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Ændringsforslag 1052
Jürgen Klute

Forslag til direktiv 
Artikel 20 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. FAIF sikrer, at AIF-investorer modtager 
følgende oplysninger og ændringer heraf, 
før de investerer i AIF:

1. AIF og FAIF sikrer, at investorer 
modtager følgende oplysninger og 
ændringer heraf, før de investerer i AIF:

Or. en

Begrundelse

Offentliggørelse af AIF's aflønningspolitik er af afgørende betydning for at øge 
gennemsigtigheden. Se desuden artikel 10a (ny) som ændret.

Ændringsforslag 1053
Bernd Lange

Forslag til direktiv 
Artikel 20 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. FAIF sikrer, at AIF-investorer modtager 
følgende oplysninger og ændringer heraf, 
før de investerer i AIF:

1. AIF og FAIF sikrer, at investorer 
modtager følgende oplysninger og 
ændringer heraf, før de investerer i AIF:

Or. en

Begrundelse

Offentliggørelse af AIF's aflønningspolitik er af afgørende betydning for at øge 
gennemsigtigheden. Se desuden artikel 10a (ny) som ændret.
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Ændringsforslag 1054
Burkhard Balz

Forslag til direktiv 
Artikel 20 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. FAIF sikrer, at AIF-investorer modtager 
følgende oplysninger og ændringer heraf, 
før de investerer i AIF:

1. FAIF sikrer, såfremt det er relevant for 
den pågældende AIF, at AIF-investorer 
modtager følgende oplysninger og 
ændringer heraf, før de investerer i AIF:

Or. en

Begrundelse

Formålet med de foreslåede ændringer er at tage bedre højde for de forskellige AIF-typers 
særlige karakteristika.

Ændringsforslag 1055
Syed Kamall

Forslag til direktiv 
Artikel 20 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. FAIF sikrer, at AIF-investorer modtager 
følgende oplysninger og ændringer heraf, 
før de investerer i AIF:

1. FAIF sikrer, såfremt det er relevant for 
den pågældende AIF, at AIF-investorer 
modtager følgende oplysninger og 
ændringer heraf, før de investerer i AIF:

Or. en

Begrundelse

Formålet med de foreslåede ændringer er at tage bedre højde for de forskellige AIF-typers 
særlige karakteristika.
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Ændringsforslag 1056
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Forslag til direktiv 
Artikel 20 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. FAIF sikrer, at AIF-investorer modtager 
følgende oplysninger og ændringer heraf, 
før de investerer i AIF:

1. FAIF sikrer, såfremt det er relevant for 
den pågældende AIF, at AIF-investorer 
modtager følgende oplysninger og 
ændringer heraf, før de investerer i AIF:

Or. en

Ændringsforslag 1057
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv 
Artikel 20 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. FAIF sikrer, at AIF-investorer modtager 
følgende oplysninger og ændringer heraf, 
før de investerer i AIF:

1. FAIF sikrer, såfremt det er relevant for 
den pågældende AIF, at AIF-investorer 
modtager følgende oplysninger og 
ændringer heraf, før de investerer i AIF:

Or. en

Begrundelse

Under hensyntagen til de forskellige AIF-typers særlige karakteristika.

Ændringsforslag 1058
Derk Jan Eppink

Forslag til direktiv 
Artikel 20 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. FAIF sikrer, at AIF-investorer modtager 
følgende oplysninger og ændringer heraf, 

1. FAIF sikrer, at AIF-investorer modtager 
følgende oplysninger og væsentlige 
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før de investerer i AIF: ændringer heraf, før de investerer i AIF:

Or. en

Begrundelse

Direktivet bør fokusere på systemisk risiko, hvor gearing kun udgør en af komponenterne.
Risikoen ved gearing bør kun vurderes i kombination med den tilgrundliggende 
investeringsstrategi, risikostyringsprocesser og det omfang, i hvilket en fonds eksponeringer 
er effektivt afdækket.

Ændringsforslag 1059
Wolf Klinz

Forslag til direktiv 
Artikel 20 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en beskrivelse af AIF's 
investeringsstrategi og -målsætninger, alle 
de aktiver, AIF kan investere i, og af de 
fremgangsmåder, den kan anvende, samt af 
alle dermed forbundne risici, alle gældende 
investeringsbegrænsninger, de 
omstændigheder, hvorunder AIF kan 
anvende gearing, de tilladte former for og 
kilder til gearing samt dermed forbundne 
risici og af alle begrænsninger i forbindelse 
med anvendelse af gearing

a) en beskrivelse af AIF's 
investeringsstrategi og -målsætninger, alle 
de aktiver, AIF kan investere i, og af de 
fremgangsmåder, den kan anvende, samt af 
alle dermed forbundne risici, alle gældende 
investeringsbegrænsninger, de 
omstændigheder, hvorunder AIF kan 
anvende gearing, de tilladte former for og 
kilder til gearing, den maksimale gearing 
samt dermed forbundne risici og af alle 
begrænsninger i forbindelse med 
anvendelse af gearing såvel som det 
samlede beløb, der er gearet for, med 
regelmæssige mellemrum

Or. en

Begrundelse

Oplysningerne om gearing bør være lidt mere detaljerede.
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Ændringsforslag 1060
Jean-Pierre Audy

Forslag til direktiv 
Artikel 20 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en beskrivelse af AIF's 
investeringsstrategi og -målsætninger, alle 
de aktiver, AIF kan investere i, og af de 
fremgangsmåder, den kan anvende, samt af 
alle dermed forbundne risici, alle gældende 
investeringsbegrænsninger, de 
omstændigheder, hvorunder AIF kan 
anvende gearing, de tilladte former for og 
kilder til gearing samt dermed forbundne 
risici og af alle begrænsninger i forbindelse 
med anvendelse af gearing

a) en beskrivelse af AIF's 
investeringsstrategi og -målsætninger, alle 
de aktiver, AIF kan investere i, og af de 
fremgangsmåder, den kan anvende, samt af 
alle dermed forbundne risici, enhver 
genanvendelse af aktiver samt af 
overførelses- og opbevaringsaftaler, hvis 
dette er relevant, alle gældende 
investeringsbegrænsninger, de 
omstændigheder, hvorunder AIF kan 
anvende gearing, de tilladte former for og 
kilder til gearing samt dermed forbundne 
risici og af alle begrænsninger i forbindelse
med anvendelse af gearing

Or. en

Ændringsforslag 1061
Derk Jan Eppink

Forslag til direktiv 
Artikel 20 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en beskrivelse af AIF's 
investeringsstrategi og -målsætninger, alle 
de aktiver, AIF kan investere i, og af de 
fremgangsmåder, den kan anvende, samt af 
alle dermed forbundne risici, alle gældende 
investeringsbegrænsninger, de 
omstændigheder, hvorunder AIF kan 
anvende gearing, de tilladte former for og 
kilder til gearing samt dermed forbundne 
risici og af alle begrænsninger i forbindelse 
med anvendelse af gearing

a) en beskrivelse af AIF's 
investeringsstrategi og -målsætninger, alle 
de aktiver, AIF kan investere i, og af de 
fremgangsmåder, den kan anvende, samt af 
alle dermed forbundne risici, alle gældende 
investeringsbegrænsninger, de 
omstændigheder, hvorunder AIF kan 
anvende gearing, de tilladte former for og 
kilder til gearing samt dermed forbundne 
risici og af alle begrænsninger i forbindelse 
med anvendelse af gearing under 
hensyntagen til AIF’s tilgrundliggende 
investeringsstrategi og 
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risikostyringsprocesser

Or. en

Begrundelse

Direktivet bør fokusere på systemisk risiko, hvor gearing kun udgør en af komponenterne.
Risikoen ved gearing bør kun vurderes i kombination med den tilgrundliggende 
investeringsstrategi, risikostyringsprocesser og det omfang, i hvilket en fonds eksponeringer 
er effektivt afdækket.

Ændringsforslag 1062
Gunnar Hökmark

Forslag til direktiv 
Artikel 20 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en beskrivelse af AIF's 
investeringsstrategi og -målsætninger, alle 
de aktiver, AIF kan investere i, og af de 
fremgangsmåder, den kan anvende, samt af 
alle dermed forbundne risici, alle gældende 
investeringsbegrænsninger, de 
omstændigheder, hvorunder AIF kan 
anvende gearing, de tilladte former for og 
kilder til gearing samt dermed forbundne 
risici og af alle begrænsninger i forbindelse 
med anvendelse af gearing

a) en beskrivelse af AIF's 
investeringsstrategi og -målsætninger, 
typen af aktiver, AIF kan investere i, og af 
de fremgangsmåder, den kan anvende, 
samt af alle dermed forbundne risici, alle 
gældende investeringsbegrænsninger, de 
omstændigheder, hvorunder AIF kan 
anvende gearing, de tilladte former for og 
kilder til gearing samt dermed forbundne 
risici og af alle begrænsninger i forbindelse 
med anvendelse af gearing

Or. en

Begrundelse

Det er mere praktisk at beskrive typen af aktiver frem for de specifikke aktiver, som AIF kan 
investere i. Det ville være for restriktivt at pålægge FAIF at anføre alle de aktiver, som AIF 
kan investere i.
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Ændringsforslag 1063
Syed Kamall

Forslag til direktiv 
Artikel 20 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en beskrivelse af AIF's 
investeringsstrategi og -målsætninger, alle 
de aktiver, AIF kan investere i, og af de 
fremgangsmåder, den kan anvende, samt af 
alle dermed forbundne risici, alle gældende 
investeringsbegrænsninger, de 
omstændigheder, hvorunder AIF kan 
anvende gearing, de tilladte former for og 
kilder til gearing samt dermed forbundne 
risici og af alle begrænsninger i forbindelse 
med anvendelse af gearing

a) en beskrivelse af AIF's 
investeringsstrategi og -målsætninger, 
typerne af aktiver, AIF kan investere i, og 
af de fremgangsmåder, den kan anvende, 
samt af de dermed forbundne risici, alle 
gældende investeringsbegrænsninger, de 
omstændigheder, hvorunder AIF kan 
anvende gearing, de tilladte former for og 
kilder til gearing samt dermed forbundne 
risici og af alle begrænsninger i forbindelse 
med anvendelse af gearing

Or. en

Begrundelse

Det er ikke praktisk muligt at offentliggøre "alle" de aktiver, som AIF kan investere i.

Ændringsforslag 1064
Burkhard Balz

Forslag til direktiv 
Artikel 20 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en beskrivelse af AIF's 
investeringsstrategi og -målsætninger, alle 
de aktiver, AIF kan investere i, og af de 
fremgangsmåder, den kan anvende, samt af 
alle dermed forbundne risici, alle gældende 
investeringsbegrænsninger, de 
omstændigheder, hvorunder AIF kan 
anvende gearing, de tilladte former for og 
kilder til gearing samt dermed forbundne 
risici og af alle begrænsninger i forbindelse 
med anvendelse af gearing

a) en beskrivelse af AIF's 
investeringsstrategi og -målsætninger, alle 
de typer af aktiver, AIF kan investere i, og 
af de fremgangsmåder, den kan anvende, 
samt af alle dermed forbundne risici, alle 
gældende investeringsbegrænsninger, de 
omstændigheder, hvorunder AIF kan 
anvende gearing, de tilladte former for og 
kilder til gearing samt dermed forbundne 
risici og af alle begrænsninger i forbindelse 
med anvendelse af gearing
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Or. en

Begrundelse

Formålet med de foreslåede ændringer er at tage bedre højde for de forskellige AIF-typers 
særlige karakteristika.

Ændringsforslag 1065
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Forslag til direktiv 
Artikel 20 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en beskrivelse af AIF's 
investeringsstrategi og -målsætninger, alle 
de aktiver, AIF kan investere i, og af de 
fremgangsmåder, den kan anvende, samt af 
alle dermed forbundne risici, alle gældende 
investeringsbegrænsninger, de 
omstændigheder, hvorunder AIF kan 
anvende gearing, de tilladte former for og 
kilder til gearing samt dermed forbundne 
risici og af alle begrænsninger i forbindelse 
med anvendelse af gearing

a) en beskrivelse af AIF's 
investeringsstrategi og -målsætninger, alle 
de typer af aktiver, AIF kan investere i, og 
af de fremgangsmåder, den kan anvende, 
samt af alle dermed forbundne risici, alle 
gældende investeringsbegrænsninger, de 
omstændigheder, hvorunder AIF kan 
anvende gearing, de tilladte former for og 
kilder til gearing samt dermed forbundne 
risici og af alle begrænsninger i forbindelse 
med anvendelse af gearing

Or. en

Begrundelse

Formålet med den foreslåede ændring er at tage bedre højde for de forskellige AIF-typers 
særlige karakteristika.

Ændringsforslag 1066
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv 
Artikel 20 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en beskrivelse af AIF's 
investeringsstrategi og -målsætninger, alle 
de aktiver, AIF kan investere i, og af de 

a) en beskrivelse af AIF's 
investeringsstrategi og -målsætninger, alle 
de typer af aktiver, AIF kan investere i, og 
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fremgangsmåder, den kan anvende, samt af 
alle dermed forbundne risici, alle gældende 
investeringsbegrænsninger, de 
omstændigheder, hvorunder AIF kan 
anvende gearing, de tilladte former for og 
kilder til gearing samt dermed forbundne 
risici og af alle begrænsninger i forbindelse 
med anvendelse af gearing

af de fremgangsmåder, den kan anvende, 
samt af alle dermed forbundne risici, alle 
gældende investeringsbegrænsninger, de 
omstændigheder, hvorunder AIF kan 
anvende gearing, de tilladte former for og 
kilder til gearing samt dermed forbundne 
risici og af alle begrænsninger i forbindelse 
med anvendelse af gearing

Or. en

Begrundelse

Under hensyntagen til de forskellige AIF-typers særlige karakteristika.

Ændringsforslag 1067
Wolf Klinz

Forslag til direktiv 
Artikel 20 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) en beskrivelse af de retlige virkninger 
af indgåelse af en kontrakt om 
investeringer, herunder oplysninger om 
kompetence, lovvalg og om der findes 
retlige instrumenter om anerkendelse og 
fuldbyrdelse af retsafgørelser på det 
område, hvor fonden er hjemmehørende

udgår

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med de foreslåede ændringer.
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Ændringsforslag 1068
Wolf Klinz

Forslag til direktiv 
Artikel 20 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) identiteten af AIF's depositar, evaluator, 
revisor og alle andre leverandører af 
tjenesteydelser og en beskrivelse af deres 
forpligtelser og investorernes rettigheder i 
tilfælde af misligholdelse af forpligtelserne

d) identiteten af AIF's revisor og alle andre 
leverandører af tjenesteydelser og en 
beskrivelse af deres forpligtelser og 
investorernes rettigheder i tilfælde af 
misligholdelse af forpligtelserne

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med andre foreslåede ændringer.

Ændringsforslag 1069
Jean-Pierre Audy

Forslag til direktiv 
Artikel 20 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) identiteten af AIF's depositar, evaluator, 
revisor og alle andre leverandører af 
tjenesteydelser og en beskrivelse af deres 
forpligtelser og investorernes rettigheder i 
tilfælde af misligholdelse af forpligtelserne

d) identiteten af AIF's depositar, evaluator, 
revisor, mægler, hvis det er relevant, og 
alle andre leverandører af tjenesteydelser 
og en beskrivelse af deres forpligtelser og 
investorernes rettigheder i tilfælde af 
misligholdelse af forpligtelserne

Or. en
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Ændringsforslag 1070
Burkhard Balz

Forslag til direktiv 
Artikel 20 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) identiteten af AIF's depositar, evaluator, 
revisor og alle andre leverandører af 
tjenesteydelser og en beskrivelse af deres 
forpligtelser og investorernes rettigheder i 
tilfælde af misligholdelse af forpligtelserne

d) identiteten, hvis relevant, af AIF's 
nuværende eller foreslåede depositar, 
evaluator, revisor og alle andre nuværende 
eller foreslåede, afgørende eller vigtige 
leverandører af tjenesteydelser og en 
beskrivelse af deres forpligtelser og 
investorernes rettigheder i tilfælde af 
misligholdelse af forpligtelserne

Or. en

Begrundelse

Formålet med de foreslåede ændringer er at tage bedre højde for de forskellige AIF-typers 
særlige karakteristika.

Ændringsforslag 1071
Syed Kamall

Forslag til direktiv 
Artikel 20 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) identiteten af AIF's depositar, evaluator, 
revisor og alle andre leverandører af 
tjenesteydelser og en beskrivelse af deres 
forpligtelser og investorernes rettigheder i 
tilfælde af misligholdelse af forpligtelserne

d) identiteten, hvis relevant, af AIF's 
nuværende eller foreslåede depositar, 
evaluator, revisor og alle andre nuværende 
eller foreslåede, afgørende eller vigtige 
leverandører af tjenesteydelser og en 
beskrivelse af deres forpligtelser og 
investorernes rettigheder i tilfælde af 
misligholdelse af forpligtelserne

Or. en

Begrundelse

For at tage bedre højde for de forskellige AIF-typers særlige karakteristika.
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Ændringsforslag 1072
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Forslag til direktiv 
Artikel 20 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) identiteten af AIF's depositar, evaluator, 
revisor og alle andre leverandører af 
tjenesteydelser og en beskrivelse af deres 
forpligtelser og investorernes rettigheder i 
tilfælde af misligholdelse af forpligtelserne

d) identiteten, hvis relevant, af AIF's 
nuværende eller foreslåede depositar, 
evaluator, revisor og alle andre nuværende 
eller foreslåede, afgørende eller vigtige 
leverandører af tjenesteydelser og en 
beskrivelse af deres forpligtelser og 
investorernes rettigheder i tilfælde af 
misligholdelse af forpligtelserne

Or. en

Begrundelse

Formålet med de foreslåede ændringer er at tage bedre højde for de forskellige AIF-typers 
særlige karakteristika.

Ændringsforslag 1073
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv 
Artikel 20 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) identiteten af AIF's depositar, evaluator, 
revisor og alle andre leverandører af 
tjenesteydelser og en beskrivelse af deres 
forpligtelser og investorernes rettigheder i 
tilfælde af misligholdelse af forpligtelserne

d) identiteten, hvis relevant, af AIF's 
nuværende eller foreslåede depositar, 
evaluator, revisor og alle andre nuværende 
eller foreslåede, afgørende eller vigtige 
leverandører af tjenesteydelser og en 
beskrivelse af deres forpligtelser og 
investorernes rettigheder i tilfælde af 
misligholdelse af forpligtelserne

Or. en
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Begrundelse

Under hensyntagen til de forskellige AIF-typers særlige karakteristika.

Ændringsforslag 1074
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv 
Artikel 20 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) en beskrivelse af enhver uddelegeret 
forvaltnings- eller depositarfunktion og 
identiteten af den tredjemand, til hvem 
funktionen er blevet uddelegeret

e) en beskrivelse af enhver afgørende eller 
vigtig uddelegeret forvaltningsfunktion og 
identiteten af den tredjemand, til hvem 
funktionen er blevet uddelegeret

Or. en

Begrundelse

Under hensyntagen til de forskellige AIF-typers særlige karakteristika.

Ændringsforslag 1075
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Forslag til direktiv 
Artikel 20 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) en beskrivelse af enhver uddelegeret 
forvaltnings- eller depositarfunktion og 
identiteten af den tredjemand, til hvem 
funktionen er blevet uddelegeret

e) en beskrivelse af enhver afgørende eller 
vigtig uddelegeret forvaltningsfunktion og 
identiteten af den tredjemand, til hvem 
funktionen er blevet uddelegeret

Or. en

Begrundelse

Formålet med de foreslåede ændringer er at tage bedre højde for de forskellige AIF-typers 
særlige karakteristika.
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Ændringsforslag 1076
Jean-Paul Gauzès

Forslag til direktiv 
Artikel 20 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) en beskrivelse af enhver uddelegeret 
forvaltnings- eller depositarfunktion og 
identiteten af den tredjemand, til hvem 
funktionen er blevet uddelegeret

e) en beskrivelse af enhver uddelegeret 
forvaltnings- eller depositarfunktion og 
identiteten af den tredjemand, til hvem 
funktionen er blevet uddelegeret, herunder 
AIF's underdepotinstitutioner og mæglere 
samt en beskrivelse af deres pligter og 
ansvar og af de tilbageværende risici, som 
investorer i ekstraordinære tilfælde kan 
blive udsat for i forbindelse med 
uforudsigelige situationer, som ligger 
uden for depositar og FAIF's kontrol

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med andre foreslåede ændringer.

Ændringsforslag 1077
Wolf Klinz

Forslag til direktiv 
Artikel 20 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) en beskrivelse af enhver uddelegeret 
forvaltnings- eller depositarfunktion og 
identiteten af den tredjemand, til hvem 
funktionen er blevet uddelegeret

e) en beskrivelse af enhver uddelegeret 
forvaltnings- eller 
værdiansættelsesfunktion eller 
depositaropgave og identiteten af den 
tredjemand, til hvem funktionen eller 
opgaven er blevet uddelegeret

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med andre foreslåede ændringer.
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Ændringsforslag 1078
Syed Kamall

Forslag til direktiv 
Artikel 20 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) en beskrivelse af enhver uddelegeret 
forvaltnings- eller depositarfunktion og 
identiteten af den tredjemand, til hvem 
funktionen er blevet uddelegeret

e) en beskrivelse af enhver afgørende eller 
vigtig uddelegeret forvaltningsfunktion og 
identiteten af den tredjemand, til hvem 
funktionen er blevet uddelegeret

Or. en

Ændringsforslag 1079
Burkhard Balz

Forslag til direktiv 
Artikel 20 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) en beskrivelse af enhver uddelegeret 
forvaltnings- eller depositarfunktion og 
identiteten af den tredjemand, til hvem 
funktionen er blevet uddelegeret

e) en beskrivelse af enhver afgørende eller 
vigtig uddelegeret forvaltnings- eller 
depositarfunktion og identiteten af den 
tredjemand, til hvem funktionen er blevet 
uddelegeret

Or. en

Begrundelse

Formålet med de foreslåede ændringer er at tage bedre højde for de forskellige AIF-typers 
særlige karakteristika.
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Ændringsforslag 1080
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv 
Artikel 20 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) en beskrivelse af AIF's 
likviditetsrisikostyring, herunder 
indløsningsrettigheder både under normale 
og ekstraordinære omstændigheder, 
gældende indløsningsaftaler med investorer 
og af, hvordan FAIF sikrer investorerne en 
rimelig behandling

g) i situationer, hvor AIF har 
indløsningsrettigheder, der kan gøres 
gældende, en beskrivelse af AIF's 
likviditetsrisikostyring, herunder 
indløsningsrettigheder både under normale 
og ekstraordinære omstændigheder, 
gældende indløsningsaftaler med investorer 
og af, hvordan FAIF sikrer investorerne en 
rimelig behandling

Or. en

Begrundelse

Under hensyntagen til de forskellige AIF-typers særlige karakteristika.

Ændringsforslag 1081
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Forslag til direktiv 
Artikel 20 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) en beskrivelse af AIF's 
likviditetsrisikostyring, herunder 
indløsningsrettigheder både under normale 
og ekstraordinære omstændigheder, 
gældende indløsningsaftaler med investorer 
og af, hvordan FAIF sikrer investorerne en 
rimelig behandling

g) i situationer, hvor AIF har 
indløsningsrettigheder, der kan gøres 
gældende, en beskrivelse af AIF's 
likviditetsrisikostyring, herunder 
indløsningsrettigheder både under normale 
og ekstraordinære omstændigheder, 
gældende indløsningsaftaler med investorer 
og af, hvordan FAIF sikrer investorerne en 
rimelig behandling

Or. en

Begrundelse

Formålet med de foreslåede ændringer er at tage bedre højde for de forskellige AIF-typers 
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særlige karakteristika.

Ændringsforslag 1082
Burkhard Balz

Forslag til direktiv 
Artikel 20 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) en beskrivelse af AIF's 
likviditetsrisikostyring, herunder 
indløsningsrettigheder både under normale 
og ekstraordinære omstændigheder, 
gældende indløsningsaftaler med investorer 
og af, hvordan FAIF sikrer investorerne en 
rimelig behandling

g) i situationer, hvor AIF har 
indløsningsrettigheder, der kan gøres 
gældende, en beskrivelse af AIF's 
likviditetsrisikostyring, herunder 
indløsningsrettigheder både under normale 
og ekstraordinære omstændigheder, 
gældende indløsningsaftaler med investorer 
og af, hvordan FAIF sikrer investorerne en 
rimelig behandling

Or. en

Begrundelse

Formålet med de foreslåede ændringer er at tage bedre højde for de forskellige AIF-typers 
særlige karakteristika.

Ændringsforslag 1083
Syed Kamall

Forslag til direktiv 
Artikel 20 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) en beskrivelse af AIF's 
likviditetsrisikostyring, herunder 
indløsningsrettigheder både under normale 
og ekstraordinære omstændigheder, 
gældende indløsningsaftaler med investorer 
og af, hvordan FAIF sikrer investorerne en 
rimelig behandling

g) i situationer, hvor AIF har 
indløsningsrettigheder, der kan gøres 
gældende, en beskrivelse af AIF's 
likviditetsrisikostyring, herunder 
indløsningsrettigheder både under normale 
og ekstraordinære omstændigheder, 
gældende indløsningsaftaler med investorer 
og af, hvordan FAIF sikrer investorerne en 
rimelig behandling
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Or. en

Begrundelse

For at tage bedre højde for de forskellige AIF-typers særlige karakteristika.

Ændringsforslag 1084
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Forslag til direktiv 
Artikel 20 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) en beskrivelse af alle gebyrer og 
omkostninger med angivelse af de 
maksimale beløb, som direkte eller 
indirekte afholdes af investorerne

h) en beskrivelse af alle gebyrer og 
omkostninger, som direkte eller indirekte 
afholdes af investorerne

Or. en

Begrundelse

Formålet med de foreslåede ændringer er at tage bedre højde for de forskellige AIF-typers 
særlige karakteristika.

Ændringsforslag 1085
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv 
Artikel 20 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) en beskrivelse af alle gebyrer og 
omkostninger med angivelse af de 
maksimale beløb, som direkte eller 
indirekte afholdes af investorerne

h) en beskrivelse af alle gebyrer og 
omkostninger, som direkte eller indirekte 
afholdes af investorerne

Or. en

Begrundelse

Under hensyntagen til de forskellige AIF-typers særlige karakteristika.
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Ændringsforslag 1086
Udo Bullmann, Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) en beskrivelse af alle gebyrer og 
omkostninger med angivelse af de 
maksimale beløb, som direkte eller 
indirekte afholdes af investorerne

h) en beskrivelse af alle gebyrer og 
omkostninger med angivelse af de 
maksimale beløb, som direkte eller 
indirekte afholdes af investorerne, samt, 
hvis relevant, en beskrivelse af de gebyrer 
og omkostninger, som er blevet betalt 
inden for de seneste tolv måneder

Or. en

Begrundelse

Oplysningerne til investorerne skal være udførlige i lyset af de risici, der er taget. Navnlig 
oplysningerne om AIF's resultater, men også om FAIF's resultater, er af afgørende betydning 
for investeringsbeslutningen. Disse oplysninger er alt for ofte partiske eller misvisende. 
Oplysningerne om faktisk betalte gebyrer og finansieringskilder er også væsentlige for at 
kunne træffe en velfunderet beslutning. Månedlige oplysninger om AIF's risikoprofil ville 
også bistå investorerne med at styre deres risici.

Ændringsforslag 1087
Carl Haglund

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) en beskrivelse af alle gebyrer og 
omkostninger med angivelse af de 
maksimale beløb, som direkte eller 
indirekte afholdes af investorerne

h) en beskrivelse af alle gebyrer og 
omkostninger med angivelse af de 
maksimale beløb eller procentsatser, som 
direkte eller indirekte afholdes af 
investorerne

Or. en
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Begrundelse

Da FAIF normalt opkræver resultatrelaterede gebyrer baseret på værdistigningen af AIF's 
aktier eller enheder over en given periode, er det umuligt for dem at angive de maksimale
"beløb" på disse gebyrer. Dette ændringsforslag er nødvendigt for at sikre en hensigtsmæssig 
angivelse af gebyrer på en måde, som er i overensstemmelse med markedspraksis.

Ændringsforslag 1088
Syed Kamall

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) en beskrivelse af alle gebyrer og 
omkostninger med angivelse af de 
maksimale beløb, som direkte eller 
indirekte afholdes af investorerne

h) en beskrivelse af alle gebyrer og 
omkostninger med angivelse af de 
maksimale beløb eller procentsatser, som 
direkte eller indirekte afholdes af 
investorerne

Or. en

Begrundelse

Mange FAIF opkræver resultatrelaterede gebyrer eller tilsvarende ud fra værdistigningen af 
AIF's aktier eller enheder over en given periode. Det er umuligt at angive de maksimale 
"beløb" deraf, da dette ville kræve, at FAIF kunne se ind i fremtiden. Dette ændringsforslag 
er derfor nødvendigt for at sikre en hensigtsmæssig angivelse af gebyrer på en måde, som er i 
overensstemmelse med markedspraksis.

Ændringsforslag 1089
Gunnar Hökmark

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 1 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) opnår en investor fortrinsbehandling 
eller retten til at få fortrinsbehandling, 
investorens identitet og en beskrivelse af 
denne fortrinsbehandling

i) en beskrivelse af enhver 
fortrinsbehandling eller ret til at få 
fortrinsbehandling

Or. en



AM\805040DA.doc 63/112 PE439.133v01-00

DA

Begrundelse

Det er af hensyn til fortroligheden ikke hensigtsmæssigt at offentliggøre navnet på den 
specifikke kunde, som får fortrinsbehandling.

Ændringsforslag 1090
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 1 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) opnår en investor fortrinsbehandling eller 
retten til at få fortrinsbehandling, 
investorens identitet og en beskrivelse af 
denne fortrinsbehandling

i) opnår en investor fortrinsbehandling eller 
retten til at få fortrinsbehandling, en 
beskrivelse af denne fortrinsbehandling 
samt oplysning om, hvorvidt der er nogen 
forbindelse mellem FAIF og den 
pågældende investor

Or. en

Begrundelse

Formålet med de foreslåede ændringer er at tage bedre højde for de forskellige AIF-typers 
særlige karakteristika.

Ændringsforslag 1091
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 1 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) opnår en investor fortrinsbehandling eller 
retten til at få fortrinsbehandling, 
investorens identitet og en beskrivelse af 
denne fortrinsbehandling

i) opnår en investor fortrinsbehandling eller 
retten til at få fortrinsbehandling, en 
beskrivelse af denne fortrinsbehandling 
samt oplysning om, hvorvidt der er nogen 
forbindelse mellem FAIF og den 
pågældende investor

Or. en
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Begrundelse

Under hensyntagen til de forskellige AIF-typers særlige karakteristika.

Ændringsforslag 1092
Burkhard Balz

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 1 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) opnår en investor fortrinsbehandling eller 
retten til at få fortrinsbehandling, 
investorens identitet og en beskrivelse af 
denne fortrinsbehandling

i) opnår en investor fortrinsbehandling eller 
retten til at få fortrinsbehandling, 
investorens identitet og en beskrivelse af 
denne fortrinsbehandling samt oplysning 
om, hvorvidt der er nogen forbindelse 
mellem FAIF og den pågældende investor

Or. en

Begrundelse

Formålet med de foreslåede ændringer er at tage bedre højde for de forskellige AIF-typers 
særlige karakteristika.

Ændringsforslag 1093
Wolf Klinz

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 1 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) opnår en investor fortrinsbehandling eller 
retten til at få fortrinsbehandling, 
investorens identitet og en beskrivelse af 
denne fortrinsbehandling

i) opnår en investor fortrinsbehandling eller 
retten til at få fortrinsbehandling, en 
beskrivelse af denne fortrinsbehandling

Or. en

Begrundelse

Personoplysninger bør beskyttes, hvorfor det er tilstrækkeligt at oplyse andre investorer om 
enhver fortrinsbehandling og dennes karakter.
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Ændringsforslag 1094
Syed Kamall

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 1 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) opnår en investor fortrinsbehandling eller 
retten til at få fortrinsbehandling, 
investorens identitet og en beskrivelse af 
denne fortrinsbehandling

i) opnår en investor fortrinsbehandling eller 
retten til at få fortrinsbehandling, en 
beskrivelse af denne fortrinsbehandling

Or. en

Begrundelse

En forpligtelse til at offentliggøre investorers identitet vil sandsynligvis stride mod 
principperne bag EU's databeskyttelsesdirektiv og artikel 8 i Den europæiske konvention til 
beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, hvorfor den kan 
opfattes som et alt for nærgående krav. Den krævede investorbeskyttelse kan opnås uden at 
identificere individuelle investorer.

Ændringsforslag 1095
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 1 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) den seneste årsberetning. j) den seneste årsberetning, hvis en sådan 
beretning foreligger for AIF.

Or. en

Begrundelse

Under hensyntagen til de forskellige AIF-typers særlige karakteristika.



PE439.133v01-00 66/112 AM\805040DA.doc

DA

Ændringsforslag 1096
Syed Kamall

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 1 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) den seneste årsberetning. j) den seneste årsberetning, hvis en sådan 
beretning foreligger for AIF.

Or. en

Begrundelse

En nyetableret fond har ikke en årsberetning.

Ændringsforslag 1097
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 1 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) den seneste årsberetning. j) den seneste årsberetning, hvis en sådan 
beretning foreligger for AIF.

Or. en

Begrundelse

Formålet med de foreslåede ændringer er at tage bedre højde for de forskellige AIF-typers 
særlige karakteristika.

Ændringsforslag 1098
Burkhard Balz

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 1 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) den seneste årsberetning. j) den seneste årsberetning, hvis en sådan 
beretning foreligger for AIF.
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Or. en

Begrundelse

Formålet med de foreslåede ændringer er at tage bedre højde for de forskellige AIF-typers 
særlige karakteristika.

Ændringsforslag 1099
Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 1 – litra j a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ja) aflønningspolitik for FAIF

Or. en

Begrundelse

Offentliggørelse af AIF's aflønningspolitik er af afgørende betydning for at øge 
gennemsigtigheden. Se desuden artikel 10a (ny) som ændret.

Ændringsforslag 1100
Bernd Lange

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 1 – litra j a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ja) aflønningspolitik for FAIF

Or. en

Begrundelse

Offentliggørelse af AIF's aflønningspolitik er af afgørende betydning for at øge 
gennemsigtigheden. Se desuden artikel 10a (ny) som ændret.
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Ændringsforslag 1101
Udo Bullmann, Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 1 – litra j b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

jb) en beskrivelse af AIF's resultater fra 
dens opstart til den seneste evaluering

Or. en

Begrundelse

Oplysningerne til investorerne skal være udførlige i lyset af de risici, der er taget. Navnlig 
oplysningerne om AIF's resultater, men også om FAIF's resultater, er af afgørende betydning 
for investeringsbeslutningen. Disse oplysninger er alt for ofte partiske eller misvisende. 
Oplysningerne om faktisk betalte gebyrer og finansieringskilder er også væsentlige for at 
kunne træffe en velfunderet beslutning. Månedlige oplysninger om AIF's risikoprofil ville 
også bistå investorerne med at styre deres risici.

Ændringsforslag 1102
Othmar Karas

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 1 – litra j c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

jc) oplysninger om korrelationen mellem 
den anvendte investeringstilgang og 
traditionelle investeringsstrategier (såsom 
aktier eller obligationer).

Or. en

Begrundelse

Investoren bør få den bedst mulige information om chancer og risici, herunder om 
korrelationen mellem strategien og andre investeringsformer.
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Ændringsforslag 1103
Jean-Pierre Audy

Forslag til direktiv 
Artikel 20 – stk. 1 – litra j d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

jd) enhver ændring af ansvarssystemet 
fastsat i artikel 17, stk. 5, som følge af et 
kontraktforhold mellem FAIF og 
depositaren.

Or. en

Ændringsforslag 1104
Udo Bullmann, Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Forslag til direktiv 
Artikel 20 – stk. 1 – litra j e (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

je) oplysninger om FAIF-aktionærer eller 
-medlemmers identitet, både direkte og 
indirekte, og om, hvorvidt der er fysiske 
eller juridiske personer, som besidder 
kvalificerede andele, samt 
beløbsstørrelsen af disse andele

Or. en

Begrundelse

Oplysningerne til investorerne skal være udførlige i lyset af de risici, der er taget. Navnlig 
oplysningerne om AIF's resultater, men også om FAIF's resultater, er af afgørende betydning 
for investeringsbeslutningen. Disse oplysninger er alt for ofte partiske eller misvisende. 
Oplysningerne om faktisk betalte gebyrer og finansieringskilder er også væsentlige for at 
kunne træffe en velfunderet beslutning. Månedlige oplysninger om AIF's risikoprofil ville 
også bistå investorerne med at styre deres risici.
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Ændringsforslag 1105
Udo Bullmann, Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Forslag til direktiv 
Artikel 20 – stk. 1 – litra j f (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

jf) oplysninger om de resultater, som AIF, 
der forvaltes af FAIF, har opnået, 
herunder resultatoplysninger for aktive og 
afsluttede AIF, og i situationer, hvor 
FAIF er en juridisk person, om FAIF's 
retlige repræsentanter, ledere og centrale 
medarbejdere

Or. en

Begrundelse

Oplysningerne til investorerne skal være udførlige i lyset af de risici, der er taget. Navnlig 
oplysningerne om AIF's resultater, men også om FAIF's resultater, er af afgørende betydning 
for investeringsbeslutningen. Disse oplysninger er alt for ofte partiske eller misvisende. 
Oplysningerne om faktisk betalte gebyrer og finansieringskilder er også væsentlige for at 
kunne træffe en velfunderet beslutning. Månedlige oplysninger om AIF's risikoprofil ville 
også bistå investorerne med at styre deres risici.

Ændringsforslag 1106
Udo Bullmann, Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Forslag til direktiv 
Artikel 20 – stk. 1 – litra j g (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

jg) en detaljeret beskrivelse af løbetiden 
og beløbsstørrelsen af samt kilden til de 
midler, som AIF har skaffet, herunder 
den andel, direkte eller indirekte, som 
FAIF, der forvalter AIF, samt dens 
repræsentanter, ledere og medarbejdere 
har bidraget med.

Or. en
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Begrundelse

Oplysningerne til investorerne skal være udførlige i lyset af de risici, der er taget. Navnlig 
oplysningerne om AIF's resultater, men også om FAIF's resultater, er af afgørende betydning 
for investeringsbeslutningen. Disse oplysninger er alt for ofte partiske eller misvisende. 
Oplysningerne om faktisk betalte gebyrer og finansieringskilder er også væsentlige for at 
kunne træffe en velfunderet beslutning. Månedlige oplysninger om AIF's risikoprofil ville 
også bistå investorerne med at styre deres risici.

Ændringsforslag 1107
Burkhard Balz 

Forslag til direktiv 
Artikel 20 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For hver forvaltet AIF oplyser FAIF 
regelmæssigt investorerne om følgende:

2. For hver AIF, som FAIF forvalter, og 
over for hvilken der kan gøres 
indløsningsrettigheder gældende, oplyser 
FAIF regelmæssigt investorerne om 
følgende:

Or. en

Begrundelse

Formålet med de foreslåede ændringer er at tage bedre højde for de forskellige AIF-typers 
særlige karakteristika.

Ændringsforslag 1108
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv 
Artikel 20 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For hver forvaltet AIF oplyser FAIF 
regelmæssigt investorerne om følgende:

2. For hver AIF, som FAIF forvalter, og 
over for hvilken der kan gøres 
indløsningsrettigheder gældende, oplyser 
FAIF regelmæssigt investorerne om 
følgende:

Or. en
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Begrundelse

Under hensyntagen til de forskellige AIF-typers særlige karakteristika.

Ændringsforslag 1109
Syed Kamall

Forslag til direktiv 
Artikel 20 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For hver forvaltet AIF oplyser FAIF 
regelmæssigt investorerne om følgende:

2. For hver AIF, som FAIF forvalter, og 
over for hvilken der kan gøres 
indløsningsrettigheder gældende, oplyser 
FAIF regelmæssigt investorerne om 
følgende:

Or. en

Begrundelse

I situationer, hvor der ikke kan gøres nogen indløsningsrettigheder gældende, bør det ikke 
være nødvendigt at have særlige oplysningskrav i forbindelse med illikvide aktiver eller 
likviditet.

Ændringsforslag 1110
Corien Wortmann-Kool

Forslag til direktiv 
Artikel 20 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For hver forvaltet AIF oplyser FAIF 
regelmæssigt investorerne om følgende:

2. For hver AIF, som FAIF forvalter, og 
som indrømmer investorer 
indløsningsrettigheder, oplyser FAIF 
regelmæssigt investorerne om følgende:

Or. en

Begrundelse

Fonde af private equity-fonde (og private equity-fonde) investerer i illikvide aktiver og giver 
ikke investorerne indløsningsrettigheder. I situationer, hvor investorerne ikke har ret til 
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indløsning, bør det ikke være nødvendigt at have et krav om regelmæssige oplysninger i 
forbindelse med illikvide aktiver eller likviditet.

Ændringsforslag 1111
Othmar Karas

Forslag til direktiv 
Artikel 20 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For hver forvaltet AIF oplyser FAIF 
regelmæssigt investorerne om følgende:

2. For hver forvaltet AIF oplyser FAIF 
regelmæssigt detailinvestorerne om 
følgende:

Or. en

Begrundelse

Professionelle investorer anses for at være “professionelle” i henhold til bilag II i MiFID. De 
har endvidere klare forestillinger om, hvilke oplysninger de har brug for i forbindelse med 
deres investeringer. Der er tydeligvis ikke behov for at forlange, at oplysningskrav, som er 
afpasset efter detailinvestorers behov, også skal gælde for professionelle investorer. Med 
hensyn til offentlig distribution skal FAIF kun være forpligtet til at gøre de relevante 
oplysninger "tilgængelige".

Ændringsforslag 1112
Jürgen Klute

Forslag til direktiv 
Artikel 20 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For hver forvaltet AIF oplyser FAIF 
regelmæssigt investorerne om følgende:

2. For hver forvaltet AIF oplyser AIF og 
FAIF regelmæssigt investorer, modtagere, 
deres repræsentanter og udpegede 
analytikere om følgende:

Or. en

Begrundelse

Pensionskasser har et særligt ansvar for pensionsforsikring. Det er helt afgørende, at AIF er 
pålagt særlige oplysningskrav i situationer, hvor pensionskasser overvejer at investere i AIF. 
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Primære investorer, dvs. modtagere af pensionsforsikring, bør have alle relevante 
oplysninger, så de kan kontrollere deres betroede, det vil sige deres pensionskasse.

Ændringsforslag 1113
Bernd Lange

Forslag til direktiv 
Artikel 20 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For hver forvaltet AIF oplyser FAIF 
regelmæssigt investorerne om følgende:

2. For hver forvaltet AIF oplyser AIF og 
FAIF regelmæssigt investorer, modtagere, 
deres repræsentanter og udpegede 
analytikere om følgende:

Or. en

Begrundelse

Pensionskasser har et særligt ansvar for pensionsforsikring. Det er helt afgørende, at AIF er 
pålagt særlige oplysningskrav i situationer, hvor pensionskasser overvejer at investere i AIF. 
Primære investorer, dvs. modtagere af pensionsforsikring, bør have alle relevante 
oplysninger, så de kan kontrollere deres betroede, det vil sige deres pensionskasse.

Ændringsforslag 1114
Udo Bullmann, Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Forslag til direktiv 
Artikel 20 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For hver forvaltet AIF oplyser FAIF 
regelmæssigt investorerne om følgende:

2. For hver forvaltet AIF oplyser FAIF 
investorerne om følgende:

Or. en
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Ændringsforslag 1115
Udo Bullmann, Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Forslag til direktiv 
Artikel 20 – stk. 2 – litra a og b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) den procentuelle andel af AIF's aktiver, 
som fordi de er illikvide, er omfattet af 
særlige foranstaltninger

a) med regelmæssige mellemrum den 
procentuelle andel af AIF's aktiver, som 
fordi de er illikvide, er omfattet af særlige 
foranstaltninger

b) alle nye foranstaltninger til styring af 
AIF's likviditet

b) med regelmæssige mellemrum alle nye 
foranstaltninger til styring af AIF's 
likviditet

Or. en

Ændringsforslag 1116
Udo Bullmann, Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Forslag til direktiv 
Artikel 20 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) AIF's nuværende risikoprofil og de 
risikostyringssystemer, som FAIF 
anvender til at styre disse risici

c) med regelmæssige mellemrum, men 
mindst én gang om måneden, medmindre 
oplysningerne er uforandrede i forhold til 
den seneste rapportering, AIF's 
nuværende risikoprofil, herunder den 
anvendte gearing, og de 
risikostyringssystemer, som FAIF 
anvender til at styre disse risici

Or. en
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Ændringsforslag 1117
Jean-Pierre Audy

Forslag til direktiv 
Artikel 20 – stk. 2 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) væsentlige ændringer i 
opbevaringsaftalerne 

Or. en

Ændringsforslag 1118
Jean-Pierre Audy

Forslag til direktiv 
Artikel 20 – stk. 2 – litra c b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) procentdelen af AIF's aktiver, som er 
omfattet af genanvendelse eller overførsel, 
hvis dette er relevant.

Or. en

Ændringsforslag 1119
Jürgen Klute

Forslag til direktiv 
Artikel 20 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For AIF, som er berettiget til 
pensionsmidler, offentliggør FAIF de 
risici, der specifikt vedrører denne 
aktivklasse.
Kommissionen definerer yderligere 
oplysningskrav i denne forbindelse.

Or. en
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Begrundelse

Pensionskasser har et særligt ansvar for pensionsforsikring. Det er helt afgørende, at AIF er 
pålagt særlige oplysningskrav i situationer, hvor pensionskasser overvejer at investere i AIF. 
Primære investorer, dvs. modtagere af pensionsforsikring, bør have alle relevante 
oplysninger, så de kan kontrollere deres betroede, det vil sige deres pensionskasse.

Ændringsforslag 1120
Bernd Lange

Forslag til direktiv 
Artikel 20 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For AIF, som er berettiget til 
pensionsmidler, offentliggør FAIF de 
risici, der specifikt vedrører denne 
aktivklasse.
Kommissionen definerer yderligere 
oplysningskrav i denne forbindelse.

Or. en

Begrundelse

Pensionskasser har et særligt ansvar for pensionsforsikring. Det er helt afgørende, at AIF er 
pålagt særlige oplysningskrav i situationer, hvor pensionskasser overvejer at investere i AIF. 
Primære investorer, dvs. modtagere af pensionsforsikring, bør have alle relevante 
oplysninger, så de kan kontrollere deres betroede, det vil sige deres pensionskasse.

Ændringsforslag 1121
Sharon Bowles

Forslag til direktiv 
Artikel 20 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen vedtager 
gennemførelsesbestemmelser til 
præcisering af kriterierne for vurdering af 
ækvivalensen af tilsynsmæssig regulering, 
overvågning og standarder i tredjelande, jf. 

3. Kommissionen kan ved hjælp af 
delegerede retsakter i henhold til artikel 
49a, 49b og 49c fastsætte bestemmelser til 
præcisering af FAIF's 
oplysningsforpligtelser og hyppigheden af 
de oplysninger, som er omhandlet i stk. 2. 
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stk. 1. Disse retsakter afpasses efter den type 
FAIF, de gælder for.

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 1122
Jürgen Klute

Forslag til direktiv 
Artikel 20 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen vedtager 
gennemførelsesbestemmelser til 
præcisering af kriterierne for vurdering af 
ækvivalensen af tilsynsmæssig regulering, 
overvågning og standarder i tredjelande, jf. 
stk. 1.

3. Kommissionen vedtager delegerede 
retsakter til præcisering af AIF og FAIF's 
oplysningsforpligtelser og hyppigheden af 
de oplysninger, som er omhandlet i stk. 2. 
Disse retsakter afpasses efter den type AIF 
og FAIF, de gælder for.

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til titlen. AIF bør også være genstand for direktivets artikel 19-30.
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Ændringsforslag 1123
Bernd Lange

Forslag til direktiv 
Artikel 20 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen vedtager 
gennemførelsesbestemmelser til 
præcisering af kriterierne for vurdering af 
ækvivalensen af tilsynsmæssig regulering, 
overvågning og standarder i tredjelande, jf. 
stk. 1.

3. Kommissionen vedtager delegerede 
retsakter til præcisering af AIF og FAIF's 
oplysningsforpligtelser og hyppigheden af 
de oplysninger, som er omhandlet i stk. 2. 
Disse retsakter afpasses efter den type AIF 
og FAIF, de gælder for.

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til titlen. AIF bør også være genstand for direktivets artikel 19-30.

Ændringsforslag 1124
Corien Wortmann-Kool

Forslag til direktiv 
Artikel 20 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen vedtager 
gennemførelsesbestemmelser til 
præcisering af kriterierne for vurdering af 
ækvivalensen af tilsynsmæssig regulering, 
overvågning og standarder i tredjelande, jf. 
stk. 1.

3. Kommissionen vedtager delegerede 
retsakter til præcisering af FAIF's 
oplysningsforpligtelser og hyppigheden af 
de oplysninger, som er omhandlet i stk. 2. 
Disse retsakter afpasses efter den type 
FAIF, de gælder for, og skal følge 
proportionalitetsprincippet, idet der bl.a. 
tages højde for de forskellige FAIF-typers 
størrelse, ressourcer, kompleksitet, art, 
investeringer, investeringsstrategier og -
teknikker, strukturer og investorer.

Or. en

Begrundelse

Formålet med ændringen er at tage bedre højde for de forskellige AIF-typers særlige 
karakteristika.
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Ændringsforslag 1125
Burkhard Balz

Forslag til direktiv 
Artikel 20 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen vedtager 
gennemførelsesbestemmelser til 
præcisering af kriterierne for vurdering af 
ækvivalensen af tilsynsmæssig regulering, 
overvågning og standarder i tredjelande, jf. 
stk. 1.

3. Kommissionen vedtager delegerede 
retsakter til præcisering af FAIF's 
oplysningsforpligtelser og hyppigheden af 
de oplysninger, som er omhandlet i stk. 2. 
Disse retsakter afpasses efter den type 
FAIF, de gælder for, og skal følge 
proportionalitetsprincippet, idet der bl.a. 
tages højde for de forskellige FAIF-typers 
størrelse, ressourcer, kompleksitet, art, 
investeringer, investeringsstrategier og -
teknikker, strukturer og investorer.

Or. en

Begrundelse

Formålet med de foreslåede ændringer er at tage bedre højde for de forskellige AIF-typers 
særlige karakteristika.

Ændringsforslag 1126
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv 
Artikel 20 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen vedtager 
gennemførelsesbestemmelser til 
præcisering af kriterierne for vurdering af 
ækvivalensen af tilsynsmæssig regulering, 
overvågning og standarder i tredjelande, jf. 
stk. 1.

3. Kommissionen vedtager delegerede 
retsakter til præcisering af FAIF's 
oplysningsforpligtelser og hyppigheden af 
de oplysninger, som er omhandlet i stk. 2. 
Disse retsakter afpasses efter den type 
FAIF, de gælder for, og skal følge 
proportionalitetsprincippet, idet der bl.a. 
tages højde for de forskellige FAIF-typers 
størrelse, ressourcer, kompleksitet, art, 
investeringer, investeringsstrategier og -
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teknikker, strukturer og investorer.

Or. en

Begrundelse

Under hensyntagen til de forskellige AIF-typers særlige karakteristika.

Ændringsforslag 1127
Syed Kamall

Forslag til direktiv 
Artikel 20 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen vedtager 
gennemførelsesbestemmelser til 
præcisering af kriterierne for vurdering af 
ækvivalensen af tilsynsmæssig regulering, 
overvågning og standarder i tredjelande, jf. 
stk. 1.

3. Kommissionen vedtager delegerede 
retsakter til præcisering af FAIF's 
oplysningsforpligtelser og hyppigheden af 
de oplysninger, som er omhandlet i stk. 2. 
Disse retsakter afpasses efter den type 
FAIF, de gælder for, og skal følge 
proportionalitetsprincippet, idet der bl.a.
tages højde for de forskellige FAIF-typers 
størrelse, ressourcer, kompleksitet, art, 
investeringer, investeringsstrategier og -
teknikker, strukturer og investorer.

Or. en

Begrundelse

Ændringen medfører, at der i direktivet tages bedre højde for de forskellige AIF-typers 
særlige karakteristika.
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Ændringsforslag 1128
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Forslag til direktiv 
Artikel 20 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen vedtager 
gennemførelsesbestemmelser til 
præcisering af FAIF's 
oplysningsforpligtelser og hyppigheden af 
de oplysninger, som er omhandlet i stk. 2. 
Disse bestemmelser afpasses efter den type 
FAIF, de gælder for.

3. Kommissionen vedtager delegerede 
retsakter til præcisering af FAIF's 
oplysningsforpligtelser og hyppigheden af 
de oplysninger, som er omhandlet i stk. 2. 
Disse retsakter afpasses efter den type 
FAIF, de gælder for, og skal følge 
proportionalitetsprincippet, idet der bl.a. 
tages højde for de forskellige FAIF-typers 
størrelse, ressourcer, kompleksitet, art, 
investeringer, investeringsstrategier og -
teknikker, strukturer og investorer.

Or. en

Begrundelse

Niveau 2-gennemførelsesbestemmelserne bør følge proportionalitetsprincippet og ikke 
uretmæssigt straffe selskaber, hvor der ikke er en tydelig fortjeneste knyttet til omkostningerne 
ved overholdelsen. 

Ændringsforslag 1129
Olle Schmidt

Forslag til direktiv 
Artikel 20 – stk. 3 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Denne artikel finder ikke anvendelse 
på industrielle holdingselskaber, hvis 
aktier handles på et EU-reguleret marked, 
hvis de ejer andele i deres datterselskaber 
eller tilknyttede selskaber med henblik på 
at gennemføre en industriel 
forretningsstrategi, og de ikke er oprettet 
med det primære formål at skabe udbytte 
til deres investorer ved selskabstømning 
inden for en fastsat tidsramme.
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Or. en

Begrundelse

Bestemmelserne i artikel 19-20 er irrelevante eller uhensigtsmæssige for denne type 
selskaber. Børsnoterede industrielle holdingselskaber er allerede omfattet af eksisterende 
EU-lovgivning om gennemsigtighed og offentliggørelse i prospekt- og 
gennemsigtighedsdirektiverne samt i nationale bestemmelser og børsregler. Dette sikrer, at 
disse selskaber allerede giver tilstrækkelige oplysninger. For et selskab, hvis aktier handles 
på et offentligt marked, er det upraktisk at give investorerne de oplysninger, der kræves i 
artikel 20, inden de investerer i selskabet.

Ændringsforslag 1130
Bernd Lange

Forslag til direktiv 
Artikel 21 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. FAIF aflægger regelmæssigt rapport til 
de kompetente myndigheder i dennes 
hjemland om de vigtigste markeder og 
instrumenter, som er genstand for de 
handler, der foretages på vegne af de 
forvaltede AIF.

1. AIF og FAIF aflægger, for hver AIF 
denne forvalter, regelmæssigt rapport til 
de kompetente myndigheder i dennes
hjemland om de vigtigste markeder og 
instrumenter, som er genstand for de 
handler, der foretages.

Or. en

Begrundelse

 Artikel 21, stk. 2, litra a a (ny): I henhold til bestemmelsen i artikel 20, stk. 1, litra a, bør de 
kompetente myndigheder modtage de samme oplysninger som investorerne. Med hensyn til 
andre bestemmelser henvises til begrundelsen til titlen. AIF bør også være genstand for 
direktivets artikel 19-30.
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Ændringsforslag 1131
Jürgen Klute

Forslag til direktiv 
Artikel 21 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. FAIF aflægger regelmæssigt rapport til 
de kompetente myndigheder i dennes 
hjemland om de vigtigste markeder og 
instrumenter, som er genstand for de 
handler, der foretages på vegne af de 
forvaltede AIF.

1. AIF og FAIF aflægger, for hver AIF 
denne forvalter, regelmæssigt rapport til 
de kompetente myndigheder i dennes 
hjemland om de vigtigste markeder og 
instrumenter, som er genstand for de 
handler, der foretages.

Or. en

Ændringsforslag 1132
Bernd Lange

Forslag til direktiv 
Artikel 21 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den leverer sammenfattende oplysninger 
om de vigtigste instrumenter, denne 
handler med, de markeder, denne er 
medlem af eller handler på, og de vigtigste 
risikoeksponeringer og største 
koncentrationer af forvaltede AIF.

AIF og FAIF leverer, for hver AIF denne 
forvalter, sammenfattende oplysninger om 
de vigtigste instrumenter, denne handler 
med, de markeder, denne er medlem af 
eller handler på, og de vigtigste 
risikoeksponeringer og største 
koncentrationer.

Or. en

Begrundelse

 Artikel 21, stk. 2, litra a a (ny): I henhold til bestemmelsen i artikel 20, stk. 1, litra a, bør de 
kompetente myndigheder modtage de samme oplysninger som investorerne. Med hensyn til 
andre bestemmelser henvises til begrundelsen til titlen. AIF bør også være genstand for 
direktivets artikel 19-30.
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Ændringsforslag 1133
Jürgen Klute

Forslag til direktiv 
Artikel 21 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den leverer sammenfattende oplysninger 
om de vigtigste instrumenter, denne 
handler med, de markeder, denne er 
medlem af eller handler på, og de vigtigste 
risikoeksponeringer og største 
koncentrationer af forvaltede AIF.

AIF og FAIF leverer, for hver AIF denne 
forvalter, sammenfattende oplysninger om 
de vigtigste instrumenter, denne handler 
med, de markeder, denne er medlem af 
eller handler på, og de vigtigste 
risikoeksponeringer og største 
koncentrationer.

Or. en

Ændringsforslag 1134
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Forslag til direktiv 
Artikel 21 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

FAIF leverer sammenfattende oplysninger 
om de vigtigste instrumenter, denne 
handler med, de markeder, denne er 
medlem af eller handler på, og de vigtigste 
risikoeksponeringer og største 
koncentrationer af forvaltede AIF.

FAIF leverer oplysninger om de vigtigste 
instrumenter, denne handler med, de 
markeder, denne er medlem af eller handler 
på, og de vigtigste risikoeksponeringer og 
største koncentrationer af forvaltede AIF.

Or. en

Ændringsforslag 1135
Syed Kamall

Forslag til direktiv 
Artikel 21 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

FAIF leverer sammenfattende oplysninger 
om de vigtigste instrumenter, denne 

FAIF leverer sammenfattende oplysninger 
om de vigtigste instrumenter, denne 
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handler med, de markeder, denne er 
medlem af eller handler på, og de vigtigste 
risikoeksponeringer og største 
koncentrationer af forvaltede AIF.

handler med, de markeder, denne er 
medlem af eller handler på, og de vigtigste 
handelsrisikoeksponeringer og deraf 
følgende største koncentrationer af 
forvaltede AIF.

Or. en

Begrundelse

Private equity-forvaltere (FAIF) handler ikke med værdipapirer, men med langfristet 
investering i et lille antal illikvide kapitalinteresser, normalt med en ihændehaverperiode på 
tre-syv år.

Ændringsforslag 1136
Burkhard Balz

Forslag til direktiv 
Artikel 21 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

FAIF leverer sammenfattende oplysninger 
om de vigtigste instrumenter, denne 
handler med, de markeder, denne er 
medlem af eller handler på, og de vigtigste 
risikoeksponeringer og største 
koncentrationer af forvaltede AIF.

FAIF leverer sammenfattende oplysninger 
om de vigtigste instrumenter, denne 
handler med, de markeder, denne er 
medlem af eller handler på, og de vigtigste 
handelsrisikoeksponeringer og deraf 
følgende største koncentrationer af 
forvaltede AIF.

Or. en

Begrundelse

En FAIF skal fremsende en årsberetning for hver forvaltet fond til den kompetente myndighed 
og en liste over alle forvaltede fonde hvert kvartal. De andre krav i artikel 21 er kun rimelige 
(for så vidt angår artikel 21, stk. 1) for fonde, som regelmæssigt handler på offentlige 
markeder, og (for så vidt angår artikel 21, stk. 2) fonde, som har indløsningsrettigheder. Det 
er ikke rimeligt at anvende dem på fonde, som kun investerer i ikkebørsnoterede værdipapirer 
eller lukkede fonde.
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Ændringsforslag 1137
Olle Schmidt

Forslag til direktiv 
Artikel 21 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

FAIF leverer sammenfattende oplysninger 
om de vigtigste instrumenter, denne 
handler med, de markeder, denne er 
medlem af eller handler på, og de vigtigste 
risikoeksponeringer og største 
koncentrationer af forvaltede AIF.

FAIF leverer sammenfattende oplysninger 
om de vigtigste instrumenter, denne 
handler med, de markeder, denne er 
medlem af eller handler på, og de vigtigste 
handelsrisikoeksponeringer og deraf 
følgende største koncentrationer af 
forvaltede AIF.

Or. en

Begrundelse

Private equity-forvaltere (FAIF) handler ikke med værdipapirer, men med langfristet 
investering i et lille antal illikvide kapitalinteresser, normalt med en ihændehaverperiode på 
tre-syv år, så disse bestemmelser bør ikke gælde for private equity-fonde. Anvendelsen af 
irrelevante rapporteringskrav vil blot medføre unødvendige omkostninger for FAIF og de 
kompetente myndigheder. 

Ændringsforslag 1138
Slawomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Forslag til direktiv 
Artikel 21 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

FAIF leverer sammenfattende oplysninger 
om de vigtigste instrumenter, denne 
handler med, de markeder, denne er 
medlem af eller handler på, og de vigtigste 
risikoeksponeringer og største 
koncentrationer af forvaltede AIF.

FAIF leverer sammenfattende oplysninger
om de vigtigste instrumenter, denne 
handler med, de markeder, denne er 
medlem af eller handler på, og de vigtigste 
handelsrisikoeksponeringer og deraf 
følgende største koncentrationer af 
forvaltede AIF.

Or. en
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Ændringsforslag 1139
Slawomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Forslag til direktiv 
Artikel 21 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For hver forvaltet AIF aflægger FAIF 
regelmæssigt rapport til de kompetente 
myndigheder i hjemlandet om følgende:

2. For hver forvaltet AIF, hvor 
indløsningsrettigheder kan gøres 
gældende, aflægger FAIF regelmæssigt 
rapport til de kompetente myndigheder i 
hjemlandet om følgende:

Or. en

Begrundelse

Formålet med de foreslåede ændringer er at tage bedre højde for de forskellige AIF-typers 
særlige karakteristika.

Ændringsforslag 1140
Burkhard Balz

Forslag til direktiv 
Artikel 21 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For hver forvaltet AIF aflægger FAIF 
regelmæssigt rapport til de kompetente 
myndigheder i hjemlandet om følgende:

2. For hver forvaltet AIF, hvor 
indløsningsrettigheder kan gøres 
gældende, aflægger FAIF regelmæssigt 
rapport til de kompetente myndigheder i 
hjemlandet om følgende:

Or. en

Begrundelse

En FAIF skal fremsende en årsberetning for hver forvaltet fond til den kompetente myndighed 
og en liste over alle forvaltede fonde hvert kvartal. De andre krav i artikel 21 er kun rimelige 
(for så vidt angår artikel 21, stk. 1) for fonde, som regelmæssigt handler på offentlige 
markeder, og (for så vidt angår artikel 21, stk. 2) fonde, som har indløsningsrettigheder. Det 
er ikke rimeligt at anvende dem på fonde, som kun investerer i ikkebørsnoterede værdipapirer 
eller lukkede fonde.
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Ændringsforslag 1141
Olle Schmidt

Forslag til direktiv 
Artikel 21 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For hver forvaltet AIF aflægger FAIF 
regelmæssigt rapport til de kompetente 
myndigheder i hjemlandet om følgende:

2. For hver forvaltet AIF, hvor 
indløsningsrettigheder kan gøres 
gældende, aflægger FAIF regelmæssigt 
rapport til de kompetente myndigheder i 
hjemlandet om følgende:

Or. en

Begrundelse

Denne bestemmelse er ikke relevant for Privat Equity-fonde (AIF), da de er illikvide enheder, 
der investerer i en illikvid type aktiver af en nærmere angivet kategori, snarere end at få 
ændret deres profil eller likviditetsbehov til en slags, som kræver regelmæssige oplysninger.
Anvendelsen af denne bestemmelse på private equity-forvaltere (FAIF), som ikke har 
indløsningsrettigheder, ville blot medføre unødvendige udgifter for FAIF og de kompetente 
myndigheder. Det er således nødvendigt at ændre denne bestemmelse, således at den kun 
finder anvendelse der, hvor det er relevant.

Ændringsforslag 1142
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv 
Artikel 21 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For hver forvaltet AIF aflægger FAIF 
regelmæssigt rapport til de kompetente 
myndigheder i hjemlandet om følgende:

2. For hver forvaltet AIF, hvor 
indløsningsrettigheder kan gøres 
gældende, aflægger FAIF regelmæssigt 
rapport til de kompetente myndigheder i 
hjemlandet om følgende:

Or. en
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Ændringsforslag 1143
Corien Wortmann-Kool

Forslag til direktiv 
Artikel 21 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For hver forvaltet AIF aflægger FAIF 
regelmæssigt rapport til de kompetente 
myndigheder i hjemlandet om følgende:

2. En FAIF skal kun aflægge rapport om 
de oplysninger, der henvises til i litra a), 
b) og c) i forbindelse med AIF, som 
indrømmer investorer 
indløsningsrettigheder. For hver forvaltet 
AIF aflægger FAIF regelmæssigt rapport 
til de kompetente myndigheder i 
hjemlandet om følgende:

Or. en

Begrundelse

Når investorer ikke har ret til indløsning, burde det ikke være nødvendigt at have en 
regelmæssig rapportering i forbindelse med illikvide aktiver eller likviditet.

Ændringsforslag 1144
Jürgen Klute

Forslag til direktiv 
Artikel 21 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For hver forvaltet AIF aflægger FAIF 
regelmæssigt rapport til de kompetente 
myndigheder i hjemlandet om følgende:

2. For hver forvaltet AIF aflægger AIF og 
FAIF regelmæssigt rapport til de 
kompetente myndigheder i hjemlandet om 
følgende:

Or. en
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Ændringsforslag 1145
Bernd Lange

Forslag til direktiv 
Artikel 21 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For hver forvaltet AIF aflægger FAIF 
regelmæssigt rapport til de kompetente 
myndigheder i hjemlandet om følgende:

2. For hver forvaltet AIF aflægger AIF og 
FAIF regelmæssigt rapport til de 
kompetente myndigheder i hjemlandet om 
følgende:

Or. en

Begrundelse

 Artikel 21, stk. 2, litra a a (ny): I henhold til bestemmelsen i artikel 20, stk. 1, litra a, bør de 
kompetente myndigheder modtage de samme oplysninger som investorerne. Med hensyn til 
andre bestemmelser henvises til begrundelsen til titlen. AIF bør også være genstand for 
direktivets artikel 19-30.

Ændringsforslag 1146
Peter Skinner

Forslag til direktiv 
Artikel 21 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For hver forvaltet AIF aflægger FAIF 
regelmæssigt rapport til de kompetente 
myndigheder i hjemlandet om følgende:

2. For hver forvaltet AIF leverer FAIF 
efter anmodning følgende til de 
kompetente myndigheder i hjemlandet:

Or. en

Ændringsforslag 1147
 Pervenche Berès

Forslag til direktiv 
Artikel 21 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For hver forvaltet AIF aflægger FAIF 2. For hver forvaltet AIF aflægger FAIF 
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regelmæssigt rapport til de kompetente 
myndigheder i hjemlandet om følgende:

regelmæssigt rapport til ESMA og til de 
kompetente myndigheder i hjemlandet om 
følgende:

Or. en

Begrundelse

ESMA bør fungere som endeligt tilsynsorgan for FAIF og bør derfor modtage alle 
indberetninger og relevante oplysninger.

Ændringsforslag 1148
Jürgen Klute

Forslag til direktiv 
Artikel 21 – stk. 2 – litra a a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) en beskrivelse af AIF's 
investeringsstrategi og –mål, alle aktiver, 
AIF kan investere i, og af de teknikker, 
den kan anvende, og af alle forbundne 
risici, eventuelle gældende 
investeringsbegrænsninger, de forhold, 
hvor AIF må anvende gearing, tilladte 
gearingstyper og -kilder og de dermed 
forbundne risici og af eventuelle 
begrænsninger i anvendelsen af gearing

Or. en

Ændringsforslag 1149
Bernd Lange

Forslag til direktiv 
Artikel 21 – stk. 2 – litra a a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) en beskrivelse af AIF's 
investeringsstrategi og -mål, alle aktiver, 
AIF kan investere i, og af de teknikker, 
den kan anvende, og af alle forbundne 
risici, eventuelle gældende 
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investeringsbegrænsninger, de forhold, 
hvor AIF må anvende gearing, tilladte 
gearingstyper og -kilder og de dermed 
forbundne risici og af eventuelle 
begrænsninger i anvendelsen af gearing

Or. en

Begrundelse

 Artikel 21, stk. 2, litra a a (ny): I henhold til bestemmelsen i artikel 20, stk. 1, litra a, bør de 
kompetente myndigheder modtage de samme oplysninger som investorerne. Med hensyn til 
andre bestemmelser henvises til begrundelsen til titlen. AIF bør også være genstand for 
direktivets artikel 19-30.

Ændringsforslag 1150
Jürgen Klute

Forslag til direktiv 
Artikel 21 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) AIF's nuværende risikoprofil og de
risikostyringssystemer, som FAIF 
anvender til at styre disse risici

c) AIF's nuværende risikoprofil og 
risikostyringssystemerne til at styre disse 
risici

Or. en

Ændringsforslag 1151
Bernd Lange

Forslag til direktiv 
Artikel 21 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) AIF's nuværende risikoprofil og de 
risikostyringssystemer, som FAIF 
anvender til at styre disse risici

c) AIF's nuværende risikoprofil og 
risikostyringssystemerne til at styre disse 
risici

Or. en
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Begrundelse

 Artikel 21, stk. 2, litra a a (ny): I henhold til bestemmelsen i artikel 20, stk. 1, litra a, bør de 
kompetente myndigheder modtage de samme oplysninger som investorerne. Med hensyn til 
andre bestemmelser henvises til begrundelsen til titlen. AIF bør også være genstand for 
direktivets artikel 19-30.

Ændringsforslag 1152
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Forslag til direktiv 
Artikel 21 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) AIF's nuværende risikoprofil og de 
risikostyringssystemer, som FAIF 
anvender til at styre disse risici

c) AIF's nuværende risikoprofil, herunder 
det anvendte gearingsniveau, og de 
risikostyringssystemer, som FAIF 
anvender til at styre disse risici

Or. en

Begrundelse

De kompetente myndigheder skal have et fuldstændigt billede af AIF og FAIF.

Ændringsforslag 1153
Wolf Klinz

Forslag til direktiv 
Artikel 21 – stk. 2 – litra d a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) det generelle gearingsniveau, som 
anvendes af hver AIF, den forvalter, en 
opdeling mellem gearing fra lån i 
kontanter eller værdipapirer eller gearing 
i finansielle derivater, og i hvilket omfang 
deres aktiver er blevet genanvendt i 
forbindelse med gearing, herunder de fem 
største kilder til lånte kontanter eller 
værdipapirer og det gearede beløb, der er 
modtaget for hver AIF, den forvalter
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Or. en

Ændringsforslag 1154
Wolf Klinz, Carl Haglund

Forslag til direktiv 
Artikel 21 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) i givet fald omfanget af short selling i 
rapporteringsperioden.

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette bør ske ved tværgående foranstaltninger.

Ændringsforslag 1155
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Forslag til direktiv 
Artikel 21 – stk. 2 – litra e a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) gebyrstrukturen og beløb, der betales 
til FAIF

Or. en

Begrundelse

De kompetente myndigheder skal have et fuldstændigt billede af AIF og FAIF.
Gebyrstrukturen er vigtig som en risikobestemmende faktor.
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Ændringsforslag 1156
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Forslag til direktiv 
Artikel 21 – stk. 2 – litra e b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

eb) liste over investorerne

Or. en

Begrundelse

De kompetente myndigheder skal have et fuldstændigt billede af AIF og FAIF. Listen over 
investorerne vil hjælpe med at afgøre, hvilken type investorer der er eksponeret over for en 
systemisk risiko.

Ændringsforslag 1157
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Forslag til direktiv 
Artikel 21 – stk. 2 – litra e c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ec) oplysninger om resultater for AIF, 
herunder værdiansættelse af aktiver.

Or. en

Begrundelse

De kompetente myndigheder skal have et fuldstændigt billede af AIF og FAIF.

Ændringsforslag 1158
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Forslag til direktiv 
Artikel 21 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Under særlige omstændigheder og hvor 
det er påkrævet for at sikre det finansielle 



AM\805040DA.doc 97/112 PE439.133v01-00

DA

systems stabilitet og integritet, eller for at 
fremme langsigtet bæredygtig vækst, kan 
de kompetente myndigheder i hjemlandet 
og Kommissionen indføre yderligere 
rapporteringskrav.

Or. en

Ændringsforslag 1159
Wolf Klinz

Forslag til direktiv 
Artikel 21 – stk. 2 – afsnit 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De kompetente myndigheder i hjemlandet 
fremsender de sammenfattende 
oplysninger, der henvises til i litra d a i 
stk. 1 til ESRB og ESMA i et fælles 
indberetningsformat.

Or. en

Ændringsforslag 1160
Jürgen Klute

Forslag til direktiv 
Artikel 21 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. For hver af de forvaltede AIF 
fremsender FAIF følgende materiale til de 
kompetente myndigheder i hjemlandet:

3. For hver af de forvaltede AIF 
fremsender AIF og FAIF følgende 
materiale til de kompetente myndigheder i 
hjemlandet:

Or. en

Begrundelse

 Artikel 21, stk. 2, litra a a (ny): I henhold til bestemmelsen i artikel 20, stk. 1, litra a, bør de 
kompetente myndigheder modtage de samme oplysninger som investorerne. Med hensyn til 
andre bestemmelser henvises til begrundelsen til titlen. AIF bør også være genstand for 
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direktivets artikel 19-30.

Ændringsforslag 1161
Bernd Lange

Forslag til direktiv 
Artikel 21 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. For hver af de forvaltede AIF 
fremsender FAIF følgende materiale til de 
kompetente myndigheder i hjemlandet:

3. For hver af de forvaltede AIF 
fremsender AIF og FAIF følgende 
materiale til de kompetente myndigheder i 
hjemlandet:

Or. en

Begrundelse

 Artikel 21, stk. 2, litra a a (ny): I henhold til bestemmelsen i artikel 20, stk. 1, litra a, bør de 
kompetente myndigheder modtage de samme oplysninger som investorerne. Med hensyn til 
andre bestemmelser henvises til begrundelsen til titlen. AIF bør også være genstand for 
direktivets artikel 19-30.

Ændringsforslag 1162
Pervenche Berès

Forslag til direktiv 
Artikel 21 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. For hver af de forvaltede AIF 
fremsender FAIF følgende materiale til de 
kompetente myndigheder i hjemlandet:

3. For hver af de forvaltede AIF 
fremsender FAIF følgende materiale til 
ESMA og de kompetente myndigheder i 
hjemlandet:

Or. en

Begrundelse

ESMA bør fungere som endeligt tilsynsorgan for FAIF og bør derfor modtage alle 
indberetninger og relevante oplysninger.
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Ændringsforslag 1163
Jürgen Klute

Forslag til direktiv 
Artikel 21 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) senest fire måneder efter udløbet af 
referenceperioden en årsberetning for hver 
af de forvaltede AIF for hvert regnskabsår

a) senest fire måneder efter udløbet af 
referenceperioden en årsberetning for hvert 
regnskabsår

Or. en

Begrundelse

 Artikel 21, stk. 2, litra a a (ny): I henhold til bestemmelsen i artikel 20, stk. 1, litra a, skal de 
kompetente myndigheder modtage de samme oplysninger som investorerne. Med hensyn til 
andre bestemmelser henvises til begrundelsen til titlen. AIF bør også være genstand for 
direktivets artikel 19-30.

Ændringsforslag 1164
Bernd Lange

Forslag til direktiv 
Artikel 21 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) senest fire måneder efter udløbet af 
referenceperioden en årsberetning for hver 
forvaltet AIF for hvert regnskabsår

a) senest fire måneder efter udløbet af 
referenceperioden en årsberetning for hvert 
regnskabsår

Or. en

Begrundelse

 Artikel 21, stk. 2, litra a a (ny): I henhold til bestemmelsen i artikel 20, stk. 1, litra a, bør de 
kompetente myndigheder modtage de samme oplysninger som investorerne. Med hensyn til 
andre bestemmelser henvises til begrundelsen til titlen. AIF bør også være genstand for 
direktivets artikel 19-30.
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Ændringsforslag 1165
Syed Kamall

Forslag til direktiv 
Artikel 21 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) senest fire måneder efter udløbet af 
referenceperioden en årsberetning for hver 
forvaltet AIF for hvert regnskabsår

a) senest fire måneder efter udløbet af 
referenceperioden en årsberetning for hver 
forvaltet AIF for hvert regnskabsår eller, 
hvis oplysninger fra tredjemand er 
nødvendige (som f.eks. revisionen af 
eventuelle underliggende investeringer 
foretaget af AIF), senest seks måneder 
efter udgangen af regnskabsåret

Or. en

Begrundelse

Ved revisionen af private equity-fonde kan det være nødvendigt, at revisionen af 
investeringsselskaber først er færdig, og en eventuel obligatorisk periode i henhold til dette 
direktiv skal give tid til dette, idet der tages højde for den periode, hvor sådanne 
investeringsselskaber skal opstille deres egne regnskaber. Derfor er en obligatorisk 
firemåneders periode for AIF ikke rimelig.

Ændringsforslag 1166
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Forslag til direktiv 
Artikel 21 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) senest fire måneder efter udløbet af 
referenceperioden en årsberetning for hver 
forvaltet AIF for hvert regnskabsår

a) senest fire måneder efter udløbet af 
referenceperioden en årsberetning for hver 
forvaltet AIF for hvert regnskabsår eller, 
hvis oplysninger fra tredjemand er 
nødvendige (som f.eks. revisionen af 
eventuelle underliggende investeringer 
foretaget af AIF), senest seks måneder 
efter udgangen af regnskabsåret

Or. en
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Begrundelse

Ved revisionen af private equity-fonde kan det være nødvendigt, at revisionen af 
investeringsselskaber først er færdig, og en eventuel obligatorisk periode i henhold til dette 
direktiv skal give tid til dette, idet der tages højde for den periode, hvor sådanne 
investeringsselskaber skal opstille deres egne regnskaber. Derfor er en obligatorisk 
firemåneders periode for AIF ikke rimelig.

Ændringsforslag 1167
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv 
Artikel 21 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) senest fire måneder efter udløbet af 
referenceperioden en årsberetning for hver 
forvaltet AIF for hvert regnskabsår

a) senest fire måneder efter udløbet af 
referenceperioden en årsberetning for hver 
forvaltet AIF for hvert regnskabsår eller, 
hvis oplysninger fra tredjemand er 
nødvendige (som f.eks. revisionen af 
eventuelle underliggende investeringer 
foretaget af AIF), senest seks måneder 
efter udgangen af regnskabsåret

Or. en

Ændringsforslag 1168
Burkhard Balz

Forslag til direktiv 
Artikel 21 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) senest fire måneder efter udløbet af 
referenceperioden en årsberetning for hver 
forvaltet AIF for hvert regnskabsår

a) senest fire måneder efter udløbet af 
referenceperioden en årsberetning for hver 
forvaltet AIF for hvert regnskabsår eller, 
hvis oplysninger fra tredjemand er 
nødvendige (som f.eks. revisionen af 
eventuelle underliggende investeringer 
foretaget af AIF), senest seks måneder 
efter udgangen af regnskabsåret
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Or. en

Begrundelse

En FAIF skal fremsende en årsberetning for hver forvaltet fond til den kompetente myndighed 
og en liste over alle forvaltede fonde hvert kvartal. De andre krav i artikel 21 er kun rimelige 
(for så vidt angår artikel 21, stk. 1) for fonde, som regelmæssigt handler på offentlige 
markeder, og (for så vidt angår artikel 21, stk. 2) fonde, som har indløsningsrettigheder. Det 
er ikke rimeligt at anvende dem på fonde, som kun investerer i ikkebørsnoterede værdipapirer 
eller lukkede fonde.

Ændringsforslag 1169
Diogo Feio

Forslag til direktiv 
Artikel 21 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. En FAIF, der forvalter én eller flere 
AIF, som anvender gearing systemisk, 
skal stille oplysninger til rådighed for de 
kompetente myndigheder i hjemlandet om 
det generelle gearingsniveau, som 
anvendes af hver AIF, den forvalter, en 
opdeling mellem gearing fra lån i 
kontanter eller værdipapirer eller gearing 
i finansielle derivater, og, hvor det er 
kendt, i hvilket omfang deres aktiver er 
blevet genanvendt i forbindelse med 
gearing.
I disse oplysninger angives identiteten på 
de fem største kilder til lånte kontanter 
eller værdipapirer for hver forvaltet AIF, 
og de gearede beløb, der er modtaget fra 
hver af disse enheder for hver af de 
forvaltede AIF.

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med det svenske formandskabs kompromisforslag er 
rapporteringskravene til myndighederne (artikel 22, 23 og 24) nu omfattet af artikel 21: Dette 
ændringsforslag underbygger og supplerer forpligtelsen om indberetning til de kompetente
myndigheder.
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Ændringsforslag 1170
Syed Kamall

Forslag til direktiv 
Artikel 21 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. En FAIF, der forvalter én eller flere 
AIF, som anvender gearing systemisk, 
skal stille oplysninger til rådighed for de 
kompetente myndigheder i hjemlandet om 
det generelle gearingsniveau, som 
anvendes af hver AIF, den forvalter, en 
opdeling mellem gearing fra lån i 
kontanter eller værdipapirer eller gearing 
i finansielle derivater, og, hvor det er 
kendt, i hvilket omfang deres aktiver er 
blevet genanvendt i forbindelse med 
gearing.
I disse oplysninger angives identiteten på 
de fem største kilder til lånte kontanter 
eller værdipapirer for hver forvaltet AIF, 
og de gearede beløb, der er modtaget fra 
hver af disse enheder for hver af de 
forvaltede AIF.

Or. en

Begrundelse

Oplysning om gearing med systemisk betydning.

Ændringsforslag 1171
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Forslag til direktiv 
Artikel 21 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. Hver af de kompetente myndigheder 
skal regelmæssigt fremlægge de samlede 
tal for offentligheden på grundlag af de i 
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henhold til stk. 1 og 2 modtagede 
oplysninger.

Or. en

Begrundelse

Offentliggørelse af de sammenfattende oplysninger vil hjælpe investorerne og offentligheden 
som helhed med at vurdere AIF's egentlige resultater, en sag som indtil nu mest har været 
uigennemskuelig, idet branchen har haft en veletableret praksis med kun at offentliggøre 
selektive oplysninger.

Ændringsforslag 1172
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv 
Artikel 21 – stk. 3 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3c. Intet i dette direktiv må forhindre en 
FAIF i at underrette sin kompetente 
myndighed om, at visse oplysninger, som 
FAIF har leveret i henhold til dette 
direktiv, er en forretningshemmelighed 
eller fortrolig oplysning, uden at det 
berører den kompetente myndigheds 
mulighed for at udveksle oplysninger med 
andre kompetente myndigheder i henhold 
til dette direktiv.

Or. en

Begrundelse

Ligesom personlige oplysninger beskyttes, bør forretningshemmeligheder og fortrolige 
oplysninger beskyttes mod at blive udleveret til andre personer end de kompetente 
myndigheder, således at selskaber, som FAIF investerer i, ikke skades.
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Ændringsforslag 1173
Syed Kamall

Forslag til direktiv 
Artikel 21 – stk. 3 d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3d. Medlemsstaterne skal sikre sig, at de 
kompetente myndigheder i FAIF's 
hjemland har adgang til oplysninger om 
anvendelsen af short selling på vegne af 
AIF, som FAIF forvalter, med henblik på 
at afklare, i hvilket omfang anvendelsen 
af short selling bidrager til at forøge den 
systemiske risiko i det finansielle system 
eller risikoen for uro på markederne. De 
kompetente myndigheder i hjemlandet 
skal også sikre sig, at disse oplysninger, 
der er sammenfattet for alle FAIF, 
hvormed der føres tilsyn, stilles til 
rådighed for andre kompetente 
myndigheder, ESMA og ESRB efter de 
procedurer, der er opstillet i artikel 46 om 
tilsynssamarbejde.

Or. en

Begrundelse

Oplysning om short selling med systemisk betydning.

Ændringsforslag 1174
Syed Kamall

Forslag til direktiv 
Artikel 21 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen vedtager 
gennemførelsesbestemmelser til 
præcisering af de oplysningsforpligtelser, 
som er omhandlet i stk. 1, 2 og 3, samt 
hyppigheden heraf.

4. Kommissionen vedtager delegerede 
retsakter i henhold til artikel 49 a, 49 b og 
49 c til præcisering af de 
oplysningsforpligtelser, som er omhandlet i 
stk. 1, 2 og 3, samt hyppigheden heraf. 
Disse retsakter skal være hensigtsmæssige
og følge proportionalitetsprincippet samt 
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være tilpasset den type FAIF og AIF, de 
gælder for, idet der bl.a. tages højde for de 
forskellige FAIF-typers størrelse, 
ressourcer, kompleksitet, art, 
investeringer, investeringsstrategier og -
teknikker, strukturer og investorer.

Or. en

Begrundelse

Selv om en FAIF skal fremsende en årsberetning for hver fond, den forvalter, til den 
kompetente myndighed (senest seks måneder efter udgangen af året – se ovenfor) og en liste 
over de forvaltede fonde hvert kvartal, er de andre krav i artikel 21 kun rimelige (for så vidt 
angår artikel 21, stk. 1) for fonde, som regelmæssigt handler på offentlige markeder, og (for 
så vidt angår artikel 21, stk. 2) fonde, som har indløsningsrettigheder. Det er ikke rimeligt at 
anvende dem på fonde, som kun investerer i ikkebørsnoterede værdipapirer eller lukkede 
fonde.

Derudover bør direktivet tage bedre højde for de forskellige AIF-typers særlige 
karakteristika.

Ændringsforslag 1175
Burkhard Balz

Forslag til direktiv 
Artikel 21 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen vedtager 
gennemførelsesbestemmelser til 
præcisering af de oplysningsforpligtelser, 
som er omhandlet i stk. 1, 2 og 3, samt 
hyppigheden heraf.

4. Kommissionen vedtager delegerede 
retsakter i henhold til artikel 49 a, 49 b og 
49 c til præcisering af de 
oplysningsforpligtelser, som er omhandlet i 
stk. 1, 2 og 3, samt hyppigheden heraf. 
Disse retsakter skal være hensigtsmæssige 
og følge proportionalitetsprincippet samt 
være tilpasset den type FAIF og AIF, de 
gælder for, idet der bl.a. tages højde for de 
forskellige FAIF-typers størrelse, 
ressourcer, kompleksitet, art, 
investeringer, investeringsstrategier og -
teknikker, strukturer og investorer.

Or. en
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Begrundelse

En FAIF skal fremsende en årsberetning for hver forvaltet fond til den kompetente myndighed 
og en liste over alle forvaltede fonde hvert kvartal. De andre krav i artikel 21 er kun rimelige 
(for så vidt angår artikel 21, stk. 1) for fonde, som regelmæssigt handler på offentlige 
markeder, og (for så vidt angår artikel 21, stk. 2) fonde, som har indløsningsrettigheder. Det 
er ikke rimeligt at anvende dem på fonde, som kun investerer i ikkebørsnoterede værdipapirer 
eller lukkede fonde.

Ændringsforslag 1176
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Forslag til direktiv 
Artikel 21 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen vedtager 
gennemførelsesbestemmelser til 
præcisering af de oplysningsforpligtelser, 
som er omhandlet i stk. 1, 2 og 3, samt 
hyppigheden heraf.

4. Kommissionen vedtager delegerede 
retsakter i henhold til artikel 49 a, 49 b og 
49 c til præcisering af de 
oplysningsforpligtelser, som er omhandlet i 
stk. 1, 2 og 3, samt hyppigheden heraf. 
Disse retsakter skal være hensigtsmæssige 
og følge proportionalitetsprincippet samt 
være tilpasset den type FAIF og AIF, de 
gælder for, idet der bl.a. tages højde for de 
forskellige FAIF-typers størrelse, 
ressourcer, kompleksitet, art, 
investeringer, investeringsstrategier og -
teknikker, strukturer og investorer.

Or. en

Begrundelse

Niveau 2-gennemførelsesbestemmelserne bør følge proportionalitetsprincippet og ikke 
uretmæssigt straffe selskaber, hvor der ikke er en tydelig fortjeneste knyttet til omkostningerne 
ved overholdelsen. 
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Ændringsforslag 1177
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv 
Artikel 21 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen vedtager 
gennemførelsesbestemmelser til 
præcisering af de oplysningsforpligtelser, 
som er omhandlet i stk. 1, 2 og 3, samt 
hyppigheden heraf.

4. Kommissionen vedtager delegerede 
retsakter i henhold til artikel 49 a, 49 b og 
49 c til præcisering af de 
oplysningsforpligtelser, som er omhandlet i 
stk. 1, 2 og 3, samt hyppigheden heraf. 
Disse retsakter skal være hensigtsmæssige 
og følge proportionalitetsprincippet samt 
være tilpasset den type FAIF og AIF, de 
gælder for, idet der bl.a. tages højde for de 
forskellige FAIF-typers størrelse, 
ressourcer, kompleksitet, art, 
investeringer, investeringsstrategier og -
teknikker, strukturer og investorer.

Or. en

Ændringsforslag 1178
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Forslag til direktiv 
Artikel 21 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen vedtager 
gennemførelsesbestemmelser til 
præcisering af de oplysningsforpligtelser, 
som er omhandlet i stk. 1, 2 og 3, samt 
hyppigheden heraf.

4. Kommissionen vedtager delegerede 
retsakter i henhold til artikel 49 a, 49 b og 
49 c til præcisering af de 
oplysningsforpligtelser, som er omhandlet i 
stk. 1, 2 og 3, og som kan tilpasses og 
suppleres med hensyn til dynamiske 
finansielle teknikker, samt hyppigheden 
heraf.

Or. en

Begrundelse

Kommissionen skal have ret til at tilpasse sine oplysningskrav til dynamiske finansielle 
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teknikker – ellers kan hele formålet med oplysningskrav blive forpurret af "innovative" 
teknikker.

Ændringsforslag 1179
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Forslag til direktiv 
Artikel 21 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Kommissionen vedtager ligeledes 
delegerede retsakter vedrørende den type 
oplysninger, der offentliggøres i henhold 
til stk. 3, litra a. Disse retsakter, der har til 
formål at ændre ikkevæsentlige
bestemmelser i dette direktiv ved at 
supplere det, vedtages efter artikel 49 a, 49 
b og 49 c.

Or. en

Begrundelse

Kommissionen skal have ret til at tilpasse sine oplysningskrav til dynamiske finansielle 
teknikker – ellers kan hele formålet med oplysningskrav blive forpurret af "innovative" 
teknikker.

Ændringsforslag 1180
Sharon Bowles

Forslag til direktiv 
Artikel 21 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen vedtager
gennemførelsesbestemmelser til 
præcisering af de oplysningsforpligtelser, 
som er omhandlet i stk. 1, 2 og 3, samt 
hyppigheden heraf.

4. Kommissionen kan ved hjælp af 
delegerede retsakter i henhold til artikel 
49 a, 49 b og 49 c fastsætte 
foranstaltninger til præcisering af de 
oplysningsforpligtelser, som er omhandlet i 
stk. 1, 2 og 3, samt hyppigheden heraf.

Disse foranstaltninger, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
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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 1181
Olle Schmidt

Forslag til direktiv 
Artikel 21 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Artikel 21 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

Denne artikel kræver indberetning af oplysninger til myndighederne, som kun er relevante for 
hedgefonde (short selling, likviditetsstyring etc.). Denne indberetning ville indebære en 
unødvendig ekstra indberetningsbyrde for børsnoterede industrielle holdingselskaber.
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Ændringsforslag 1182
Olle Schmidt

Forslag til direktiv 
Artikel 21 – stk. 4 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4b. Artikel 21 finder ikke anvendelse på 
lukkede fonde uden 
indløsningsrettigheder.

Or. en

Begrundelse

Denne artikel kræver indberetning af oplysninger til myndighederne, som kun er relevante for 
hedgefonde (short selling, likviditetsstyring etc.). Denne indberetning ville indebære en 
unødvendig ekstra indberetningsbyrde for lukkede fonde.

Ændringsforslag 1183
Syed Kamall

Forslag til direktiv 
Artikel 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 21a
Fortrolighed

Intet i dette direktiv må forhindre en 
FAIF i at underrette sin kompetente 
myndighed om, at visse oplysninger, som 
FAIF har leveret i henhold til dette 
direktiv, er en forretningshemmelighed 
eller fortrolig oplysning, uden at det 
berører den kompetente myndigheds 
mulighed for at udveksle oplysninger med 
andre kompetente myndigheder i henhold 
til dette direktiv.

Or. en
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