
AM\805044DA.doc PE439.135v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Økonomi- og Valutaudvalget

2009/0064(COD)

18.2.2010

ÆNDRINGSFORSLAG
1433 - 1669

Udkast til betænkning
Jean-Paul Gauzès
(PE430.709v01-00)

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forvaltere af 
alternative investeringsfonde og om ændring af direktiv 2004/39/EF og 
2009/.../EF

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
(KOM(2009)0207 – C7-0040/2009 – 2009/0064(COD))



PE439.135v01-00 2/178 AM\805044DA.doc

DA

AM_Com_LegReport



AM\805044DA.doc 3/178 PE439.135v01-00

DA

Ændringsforslag 1433
Jean-Pierre Audy

Forslag til direktiv
Artikel 31 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Markedsføring af aktier eller andele i AIF i 
hjemlandet

Markedsføring af aktier eller andele i AIF
med hjemsted i EU

Or. en

Ændringsforslag 1434
Pascal Canfin

Forslag til direktiv
Artikel 31 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Markedsføring af aktier eller andele i AIF i
hjemlandet

Markedsføring af aktier eller andele i AIF i 
en medlemsstat

Or. en

Begrundelse

Markedsføringstilladelsen skal udstedes af den medlemsstat, hvor AIF markedsføres.

Ændringsforslag 1435
Pascal Canfin

Forslag til direktiv
Artikel 31 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. FAIF, som har fået meddelt tilladelse, 
kan markedsføre aktier eller andele i AIF
til professionelle investorer i hjemlandet, 
forudsat at betingelserne i denne artikel er 

1. Aktier eller andele i en godkendt AIF 
kan markedsføres til professionelle 
investorer i en medlemsstat, forudsat at
betingelserne i denne artikel er opfyldt.
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opfyldt.

Or. en

Begrundelse

Tilladelsen gives til AIF (konsekvens i forhold til tidligere ændringsforslag).

Ændringsforslag 1436
Jean-Pierre Audy

Forslag til direktiv
Artikel 31 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. FAIF, som har fået meddelt tilladelse, 
kan markedsføre aktier eller andele i AIF 
til professionelle investorer i hjemlandet, 
forudsat at betingelserne i denne artikel er 
opfyldt.

1. FAIF, som har fået meddelt tilladelse, 
kan markedsføre aktier eller andele i en
AIF, der er hjemmehørende i EU, til 
professionelle investorer i hjemlandet
og/eller i en anden medlemsstat, forudsat 
at betingelserne i denne artikel er opfyldt.

Or. en

Ændringsforslag 1437
Wolf Klinz

Forslag til direktiv
Artikel 31 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. FAIF, som har fået meddelt tilladelse, 
kan markedsføre aktier eller andele i AIF 
til professionelle investorer i hjemlandet, 
forudsat at betingelserne i denne artikel er 
opfyldt.

1. FAIF, som har fået meddelt tilladelse, 
kan markedsføre aktier eller andele i AIF, 
der er etableret i EU, til professionelle 
investorer i FAIF's hjemland, forudsat at 
betingelserne i denne artikel er opfyldt.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 1438
Pervenche Berès

Forslag til direktiv
Artikel 31 – stk. 2 – første afsnit

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. FAIF indgiver en anmeldelse til de 
kompetente myndigheder i hjemlandet i 
forbindelse med hver AIF, som FAIF har 
til hensigt at markedsføre.

2. FAIF indgiver en anmeldelse til ESMA 
og til de kompetente myndigheder i 
hjemlandet i forbindelse med hver AIF, 
som FAIF har til hensigt at markedsføre.

Or. en

Begrundelse

Alle anmeldelser og indberetninger bør ske til ESMA, som er det endelige tilsynsorgan for 
FAIF.

Ændringsforslag 1439
Jean-Pierre Audy

Forslag til direktiv
Artikel 31 – stk. 2 – første afsnit

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. FAIF indgiver en anmeldelse til de 
kompetente myndigheder i hjemlandet i 
forbindelse med hver AIF, som FAIF har 
til hensigt at markedsføre.

2. FAIF indgiver en anmeldelse af hver 
AIF, som FAIF har til hensigt at 
markedsføre, til de kompetente 
myndigheder i den medlemsstat, hvor AIF 
har sit hjemsted.

Or. en



PE439.135v01-00 6/178 AM\805044DA.doc

DA

Ændringsforslag 1440
Pascal Canfin

Forslag til direktiv
Artikel 31 – stk. 2 – første afsnit

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. FAIF indgiver en anmeldelse til de 
kompetente myndigheder i hjemlandet i 
forbindelse med hver AIF, som FAIF har 
til hensigt at markedsføre.

2. FAIF indgiver en anmeldelse til de 
kompetente myndigheder i en medlemsstat 
i forbindelse med hver AIF, som FAIF har 
til hensigt at markedsføre i den 
pågældende medlemsstat.

Or. en

Begrundelse

Markedsføringstilladelsen skal udstedes af den medlemsstat, hvor AIF markedsføres.

Ændringsforslag 1441
Jean-Pierre Audy

Forslag til direktiv
Artikel 31 – stk. 2 – andet afsnit – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en beskrivelse af den AIF, som FAIF har 
til hensigt at markedsføre, og oplysninger 
om, hvor AIF er hjemmehørende

a) en skriftlig meddelelse, der omfatter en 
driftsplan, hvori man identificerer den 
AIF, som FAIF har til hensigt at 
markedsføre, og oplysninger om, hvor AIF 
er hjemmehørende

Or. en

Ændringsforslag 1442
Wolf Klinz

Forslag til direktiv
Artikel 31 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en beskrivelse af den AIF, som FAIF har a) en beskrivelse af den AIF, som FAIF har
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til hensigt at markedsføre, og oplysninger 
om, hvor AIF er hjemmehørende

til hensigt at markedsføre, og oplysninger 
om, hvor AIF er etableret

Or. en

Ændringsforslag 1443
Jean-Pierre Audy

Forslag til direktiv
Artikel 31 – stk. 2 – litra a a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) en attestering af, at den pågældende 
FAIF er godkendt

Or. en

Ændringsforslag 1444
Jean-Pierre Audy

Forslag til direktiv
Artikel 31 – stk. 2 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) listen over de medlemsstater, hvor 
FAIF ønsker at markedsføre andele af 
eller aktier i en AIF, som FAIF forvalter, 
til professionelle investorer

Or. en

Ændringsforslag 1445
Jean-Pierre Audy

Forslag til direktiv
Artikel 31 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) oplysninger om de foranstaltninger, der d) oplysninger om de foranstaltninger, der 
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er truffet for at forhindre, at andele eller 
aktier i den pågældende AIF markedsføres 
til detailinvestorer, også i det tilfælde FAIF 
er afhængig af, at uafhængige enheder 
leverer investeringsydelser i forbindelse 
med den pågældende AIF.

er truffet for at forhindre, at andele eller 
aktier i den pågældende AIF markedsføres 
til detailinvestorer, også i det tilfælde FAIF 
er afhængig af, at uafhængige enheder 
leverer eventuelle investeringsydelser i 
forbindelse med den pågældende AIF.

Or. en

Ændringsforslag 1446
Jean-Pierre Audy

Forslag til direktiv
Artikel 31 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. De kompetente myndigheder i den 
medlemsstat, hvor AIF er 
hjemmehørende, fremsender straks 
meddelelsen, der er omhandlet i stk. 2, til:
a) de kompetente myndigheder i FAIF's 
hjemland, når AIF ikke har hjemsted i 
den samme medlemsstat, og
b) de kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne, hvor FAIF ønsker at 
markedsføre AIF.

Or. en

Ændringsforslag 1447
Jean-Pierre Audy

Forslag til direktiv
Artikel 31 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Senest ti arbejdsdage efter at have 
modtaget en fyldestgørende anmeldelse, jf. 
stk. 2, giver de kompetente myndigheder i 
hjemlandet FAIF meddelelse om, hvorvidt 
FAIF kan påbegynde markedsføring af den 

3. De kompetente myndigheder i den 
medlemsstat, hvor AIF er hjemmehørende 
skal, når AIF ikke er hjemmehørende i 
den samme medlemsstat, og de 
kompetente myndigheder i de 
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AIF, der er beskrevet i den i stk. 2 
omhandlede anmeldelse.

medlemsstater, hvor FAIF ønsker at 
markedsføre AIF, senest ti arbejdsdage 
efter datoen for modtagelse af en 
fyldestgørende anmeldelse giver de 
kompetente myndigheder i FAIF's 
hjemland meddelelse om, hvorvidt FAIF 
kan påbegynde markedsføring af den AIF, 
der er beskrevet i den i stk. 2 omhandlede 
anmeldelse. De kompetente myndigheder i 
den medlemsstat, hvor AIF er 
hjemmehørende, skal ligeledes underrette 
de kompetente myndigheder i FAIF's 
hjemland, når AIF ikke er 
hjemmehørende i samme medlemsstat, og 
de kompetente myndigheder i de 
medlemsstater, hvor FAIF ønsker at 
markedsføre AIF, om, at FAIF muligvis 
vil begynde at markedsføre aktier eller 
andele i AIF.

De kompetente myndigheder kan indføre 
restriktioner eller betingelser i forbindelse 
med markedsføring af AIF i henhold til 
denne artikel, jf. dog 
gennemførelsesbestemmelserne i tredje 
afsnit. 
Kommissionen vedtager 
gennemførelsesbestemmelser til 
præcisering af, hvilke former for 
restriktioner eller betingelser, der kan 
indføres i forbindelse med markedsføring 
af AIF i henhold til andet afsnit i dette 
stykke. Disse 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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Ændringsforslag 1448
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Forslag til direktiv
Artikel 31 – stk. 3 – første afsnit

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Senest ti arbejdsdage efter at have 
modtaget en fyldestgørende anmeldelse, jf. 
stk. 2, giver de kompetente myndigheder i 
hjemlandet FAIF meddelelse om, hvorvidt 
FAIF kan påbegynde markedsføring af den 
AIF, der er beskrevet i den i stk. 2 
omhandlede anmeldelse.

3. Senest 20 arbejdsdage efter at have 
modtaget en fyldestgørende anmeldelse, jf. 
stk. 2, giver de kompetente myndigheder i 
hjemlandet FAIF meddelelse om, hvorvidt 
FAIF kan påbegynde markedsføring af den 
AIF, der er beskrevet i den i stk. 2 
omhandlede anmeldelse.

Or. en

Ændringsforslag 1449
Pascal Canfin

Forslag til direktiv
Artikel 31 – stk. 3 – første afsnit

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Senest ti arbejdsdage efter at have 
modtaget en fyldestgørende anmeldelse, jf. 
stk. 2, giver de kompetente myndigheder i 
hjemlandet FAIF meddelelse om, hvorvidt 
FAIF kan påbegynde markedsføring af den 
AIF, der er beskrevet i den i stk. 2 
omhandlede anmeldelse.

3. Senest to måneder efter at have 
modtaget en fyldestgørende anmeldelse, jf. 
stk. 2, giver de kompetente myndigheder i 
hjemlandet FAIF meddelelse om, hvorvidt 
FAIF kan påbegynde markedsføring af den 
AIF, der er beskrevet i den i stk. 2 
omhandlede anmeldelse.

Or. en

Begrundelse

De kompetente myndigheder skal have tid nok til at udstede deres tilladelse.
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Ændringsforslag 1450
Wolf Klinz

Forslag til direktiv
Artikel 31 – stk. 3 – andet afsnit

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De kompetente myndigheder kan indføre 
restriktioner eller betingelser i forbindelse 
med markedsføring af AIF i henhold til 
denne artikel, jf. dog 
gennemførelsesbestemmelserne i tredje 
afsnit.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1451
Wolf Klinz

Forslag til direktiv
Artikel 31 – stk. 3 – tredje afsnit

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen vedtager 
gennemførelsesbestemmelser til 
præcisering af, hvilke former for 
restriktioner eller betingelser, der kan 
indføres i forbindelse med markedsføring 
af AIF i henhold til andet afsnit i dette 
stykke. Disse 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
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Ændringsforslag 1452
Sharon Bowles

Forslag til direktiv
Artikel 31 – stk. 3 – tredje afsnit

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen vedtager
gennemførelsesbestemmelser til 
præcisering af, hvilke former for 
restriktioner eller betingelser, der kan 
indføres i forbindelse med markedsføring 
af AIF i henhold til andet afsnit i dette 
stykke. Disse foranstaltninger, der har til 
formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i dette direktiv ved at 
supplere det, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
49, stk. 3.

Kommissionen kan indføre 
gennemførelsesbestemmelser ved hjælp af 
delegerede retsakter i henhold til artikel 
49a, 49b og 49c til præcisering af, hvilke 
former for restriktioner eller betingelser, 
der kan indføres i forbindelse med 
markedsføring af AIF i henhold til andet 
afsnit i dette stykke.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 1453
Jean-Pierre Audy

Forslag til direktiv
Artikel 31 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sikrer, at AIF, som 
forvaltes af FAIF, kun markedsføres til 
professionelle investorer, jf. dog artikel 
32, stk. 1.

4. De kompetente myndigheder i 
medlemsstaten, hvor AIF er 
hjemmehørende, kan kun forhindre 
markedsføringen af AIF, hvis 
oplysningerne i meddelelsen viser, at 
FAIF's forvaltning af AIF ikke vil være i 
overensstemmelse med nærværende 
direktivs bestemmelser.

Or. en
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Ændringsforslag 1454
Burkhard Balz

Forslag til direktiv
Artikel 31 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. FAIF har i henhold til dette direktiv 
tilladelse til at markedsføre AIF, der er 
hjemmehørende uden for EU, på sit 
område. En sådan mulighed kræver, at 
FAIF er hjemmehørende i EU, eller at 
der foreligger en samarbejdsaftale og 
foregår en effektiv udveksling af alle 
relevante oplysninger til overvågning af 
systemiske risici mellem:
a) de kompetente myndigheder i den 
medlemsstat, hvor AIF markedsføres, og 
de kompetente myndigheder i tredjelande
b) FAIF og dennes tilsynsførende
b) FAIF's tilsynsførende og ESMA.

Or. en

Begrundelse

Direktivet har til formål at regulere eksisterende ikkeregulerede forvaltere af 
investeringsfonde. Samtidig søger man at lette distributionen i EU. Det er derfor vigtigt med 
en konsekvent fremgangsmåde.

Ændringsforslag 1455
Corien Wortmann-Kool

Forslag til direktiv
Artikel 31 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. I henhold til den nationale lovgivning 
kan FAIF's hjemland give FAIF tilladelse 
til at markedsføre AIF, der er 
hjemmehørende uden for EU, på sit 
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område.
Når FAIF indrømmer investorer 
indløsningsrettigheder, kræver en sådan 
mulighed, at FAIF er hjemmehørende i 
EU, eller at der foreligger en 
samarbejdsaftale og foregår en effektiv 
udveksling af alle relevante oplysninger til 
overvågning af systemiske risici mellem:
a) de kompetente myndigheder i den 
medlemsstat, hvor AIF markedsføres, og 
de kompetente myndigheder i tredjelande
b) FAIF og dennes tilsynsførende
b) FAIF's tilsynsførende og ESMA.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt med et nyt stk. 4a, der giver de enkelte medlemsstater mulighed for at 
opretholde deres egne undtagelser for private investeringer, for at undgå de betydelige skader 
på EU's pensionsfonde og andre investorer, der ellers ville opstå, hvis de ikke havde mulighed 
for at få adgang til midler, der forvaltes uden for EU.

Ændringsforslag 1456
Wolf Klinz, Carl Haglund

Forslag til direktiv
Artikel 31 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Med forbehold af bestemmelserne i 
Kapitel VI kan medlemsstaterne give 
FAIF tilladelse til at markedsføre aktier 
eller andele i AIF, der enten er 
hjemmehørende i et tredjeland eller ikke
er omfattet af nærværende direktiv, på 
deres område.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 1457
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 31 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Med forbehold af dette direktiv kan 
medlemsstaterne give eller fortsætte med 
at give tilladelse til at markedsføre andre 
alternative investeringsfonde end dem, der 
er omfattet af nærværende direktiv, til 
professionelle investorer i den 
pågældende medlemsstat i henhold til de 
nationale bestemmelser.

Or. en

Ændringsforslag 1458
Gunnar Hökmark

Forslag til direktiv
Artikel 31 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Medlemsstaterne kan give en 
godkendt FAIF, der forvalter en AIF, som 
er etableret i et tredjeland, tilladelse til at 
markedsføre aktier eller andele i en sådan 
AIF til professionelle investorer i den 
pågældende medlemsstat.

Or. en

Begrundelse

Dette giver mulighed for at videreføre de nuværende tredjelandsaktiviteter i de EU-
jurisdiktioner, der vælger dette, i henhold til subsidiaritetsprincippet. Den godkendte FAIF
reguleres fuldt ud og gennemsigtigt af en kompetent myndighed inden for EU.
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Ændringsforslag 1459
Jean-Pierre Audy

Forslag til direktiv
Artikel 31 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. De i stk. 2, litra f), omtalte ordninger 
er underlagt lovgivningen og tilsynet i den 
medlemsstat, hvor AIF skal markedsføres.

Or. en

Ændringsforslag 1460
Jean-Pierre Audy

Forslag til direktiv
Artikel 31 – stk. 4 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4b. Medlemsstaterne sikrer, at den i stk. 2 
omtalte meddelelse og attestering er til 
rådighed på et sprog, der er almindeligt 
inden for international finansiering.
Medlemsstaterne sikrer ligeledes, at deres 
kompetente myndigheder accepterer
elektronisk overførsel og lagring af de i 
stk. 3 omtalte dokumenter.

Or. en

Ændringsforslag 1461
Jean-Pierre Audy

Forslag til direktiv
Artikel 31 – stk. 4 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4c. I tilfælde af ændringer af nogen af de 
oplysninger, der fremsendes i henhold til 
stk. 3, giver FAIF skriftlig meddelelse om 
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den pågældende ændring til de 
kompetente myndigheder i medlemsstaten, 
hvor AIF er hjemmehørende, mindst en 
måned inden ændringen træder i kraft.
De kompetente myndigheder i den 
medlemsstat, hvor AIF er 
hjemmehørende, skal ligeledes, når AIF 
ikke er hjemmehørende i samme 
medlemsstat, straks underrette de 
kompetente myndigheder i FAIF's 
hjemland og de kompetente myndigheder i 
de medlemsstater, hvor AIF 
markedsføres.

Or. en

Ændringsforslag 1462
Jean-Pierre Audy

Forslag til direktiv 
Artikel 31 – stk. 4 d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4d. Med forbehold af artikel 32, stk. 1, 
sikrer medlemsstaterne, at AIF, der 
forvaltes af FAIF, kun markedsføres over 
for professionelle investorer.

Or. en

Ændringsforslag 1463
Jean-Pierre Audy

Forslag til direktiv
Artikel 31 – stk. 4 e (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4e. Kommissionen vedtager i henhold til 
den i artikel 49, stk. 2, nævnte procedure 
gennemførelsesbestemmelser, der 
indeholder følgende:
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(a) form og indhold af en standardmodel 
for den skriftlige meddelelse
(b) form og indhold af en standardmodel 
for attesteringen

Or. en

Begrundelse

Ifølge artikel 291 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde fastsætter Europa-
Parlamentet og Rådet ved forordning efter den almindelige lovgivningsprocedure på forhånd 
generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens 
udøvelse af gennemførelsesbeføjelser. Indtil den nye forordning vedtages og med henblik på 
at undgå afbrydelser af EU's lovgivningsarbejde i den mellemliggende periode udøves 
medlemsstaternes kontrol i henhold til bestemmelserne i Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. 
juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, 
der tillægges Kommissionen, for så vidt disse bestemmelser er forenelige med de ændrede 
traktater. Henvisninger til disse bestemmelser skal imidlertid erstattes med henvisninger til 
reglerne og bestemmelserne i den nye forordning, så snart denne træder i kraft.

* EFT L 184, 17.7.1999, s. 23

Ændringsforslag 1464
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Artikel 32 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstater kan tillade, at AIF 
markedsføres til detailinvestorer på deres 
område.

1. Med forbehold af andre instrumenter i 
EU-retten kan medlemsstaterne tillade, at 
FAIF markedsfører, generelt eller over for 
bestemte kategorier af detailinvestorer på 
deres område, aktier eller andele af AIF, 
som de forvalter, uanset om den 
pågældende AIF udelukkende 
markedsføres i hjemlandet eller på tværs 
af grænserne.

Medlemsstaterne kan med henblik herpå
stramme kravene til FAIF eller AIF.

I sådanne tilfælde kan medlemsstater 
indføre yderligere krav til drift, 
tilrettelæggelse eller markedsføring af 
AIF, der sælges til detailinvestorer (eller 
til en kombination af detailinvestorer og 
professionelle investorer) på deres 
område, eller aktiviteterne i den FAIF, 
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der forvalter en sådan AIF.
Medlemsstaterne kan imidlertid ikke 
forhindre grænseoverskridende 
markedsføring af AIF til detailinvestorer 
ved at indføre strammere eller 
supplerende krav for AIF, der er etableret 
i en anden medlemsstat, end for AIF, der 
er etableret på deres eget område.

Or. en

Begrundelse

Det er hensigtsmæssigt at anerkende, at visse typer af AIF som f.eks. investeringsforeninger 
allerede er omfattet af EU-lovgivningen, herunder prospektdirektivet og 
gennemsigtighedsdirektivet. Den eksisterende lovgivning giver de AIF, der er omfattet af 
lovgivningskravene, visse rettigheder, herunder til pasordningen til brug ved markedsføring 
på tværs af grænserne.

Ændringsforslag 1465
Peter Skinner

Forslag til direktiv
Artikel 32 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstater kan tillade, at AIF 
markedsføres til detailinvestorer på deres 
område.

1. Med forbehold af andre instrumenter i 
EU-retten kan medlemsstaterne tillade, at 
FAIF markedsfører, generelt eller over for 
bestemte kategorier af detailinvestorer på 
deres område, aktier eller andele af AIF, 
som de forvalter, uanset om den 
pågældende AIF udelukkende 
markedsføres i hjemlandet eller på tværs 
af grænserne.

Medlemsstaterne kan med henblik herpå 
stramme kravene til FAIF eller AIF.

I sådanne tilfælde kan medlemsstater 
indføre yderligere krav til drift, 
tilrettelæggelse eller markedsføring af 
AIF, der sælges til detailinvestorer (eller 
til en kombination af detailinvestorer og 
professionelle investorer) på deres 
område, eller aktiviteterne i den FAIF, 
der forvalter en sådan AIF.
Medlemsstaterne kan imidlertid ikke 
forhindre grænseoverskridende 
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markedsføring af AIF til detailinvestorer 
ved at indføre strammere eller 
supplerende krav for AIF, der er etableret 
i en anden medlemsstat, end for AIF, der 
er etableret på deres eget område.

Or. en

Begrundelse

It is appropriate to acknowledge that certain types of AIF, such as investment trusts, are 
already subject to EU legislation including the Prospectus Directive and the Transparency 
Directive. The Prospectus Directive in particular, confers certain rights on those AIF which 
are subject to its requirements including the right to passport AIF for marketing purposes 
cross border. It is appropriate to allow Member States to permit the marketing of AIF to 
retail investors, subject to the provision of certain additional requirements which Member 
States deem to be necessary for the purposes of providing investor protection on their 
territory. However, the AIFMD should not seek to restrict or remove such existing 
passporting rights including in respect of the marketing of these AIF to retail investors. It is 
therefore important that the requirements in the AIFMD are without prejudice to these other 
instruments of EU legislation. Where it is without prejudice to existing EU legislation, any 
additional requirements applied by Member States in respect of retail marketing should be on 
a non-discriminatory basis: that is, if an AIF established in another Member State could meet 
the requirements laid down for sale to retail investors in the first Member State, it would also 
be allowed to be sold to retail investors there.

Ændringsforslag 1466
Pascal Canfin

Forslag til direktiv
Artikel 32 – stk. 1 – første afsnit

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstater kan tillade, at AIF 
markedsføres til detailinvestorer på deres 
område.

1. Medlemsstater kan tillade, at AIF, der er 
hjemmehørende i EU, markedsføres til 
detailinvestorer på deres område.

Or. en

Begrundelse

Beskyttelsen af detailinvestorer indebærer en begrænsning af deres investeringsmuligheder til 
AIF, der er hjemmehørende i Fællesskabet. AIF i tredjelande kan ikke garantere den samme 
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beskyttelse for europæiske investorer.

Ændringsforslag 1467
Bernd Lange

Forslag til direktiv 
Artikel 32 – stk. 1 – første afsnit

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstater kan tillade, at AIF 
markedsføres til detailinvestorer på deres 
område.

1. Medlemsstater kan tillade, at AIF 
markedsføres til detailinvestorer på deres 
område, forudsat at hver investering er på 
mindst 50.000 euro.

Or. en

Begrundelse

Indførelsen af tærskler for markedsføring af AIF giver mulighed for at beskytte 
detailinvestorer ("småsparere") mod risikotagning. Finanskrisen har vist, at også mange 
professionelle (institutionelle) investorer var ude at stand til at identificere risikoen ved deres
porteføljer.

Ændringsforslag 1468
Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Artikel 32 – stk. 1 – første afsnit

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstater kan tillade, at AIF 
markedsføres til detailinvestorer på deres 
område.

1. Medlemsstater kan tillade, at AIF 
markedsføres til detailinvestorer på deres 
område, forudsat at hver investering er på 
mindst 50.000 euro.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt af hensyn til gennemsigtigheden ved finansielle transaktioner, at depositarerne 
selv udfører deres opgaver for at gøre det muligt at spore deres indskud. Ellers vil artikel 20, 
stk. 1, litra d), blive overflødig.
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Ændringsforslag 1469
Pervenche Berès

Forslag til direktiv
Artikel 32 – stk. 1 – andet afsnit

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan med henblik herpå 
stramme kravene til FAIF eller AIF.

ESMA udarbejder med henblik herpå 
detaljerede retningslinjer og kan eventuelt 
foreslå strammere krav til FAIF eller AIF.

Or. en

Begrundelse

Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed skal udforme retningslinjer, der sikrer 
ensartede spilleregler og en effektiv gennemførelse af dette direktiv af hensyn til 
investorbeskyttelsen og den finansielle stabilitet.

Ændringsforslag 1470
Corien Wortmann-Kool

Forslag til direktiv
Artikel 32 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne giver ikke tilladelse 
til markedsføring af AIF til detailinvestorer 
på deres område, når sådanne AIF 
investerer mere end 30 % i andre AIF, der 
ikke drager fordel af det europæiske 
markedsføringspas.

1a. Medlemsstaterne giver ikke tilladelse 
til markedsføring af AIF til detailinvestorer 
på deres område, når sådanne AIF 
investerer mere end 30 % i andre AIF, der 
ikke drager fordel af det europæiske 
markedsføringspas, medmindre en sådan 
AIF er af den lukkede type og har 
værdipapirer, der kan handles frit, eller 
har ansøgt om tilladelse til at handle på et 
reguleret marked, der er etableret og 
fungerer inden for EU.

Or. en

Begrundelse

Hvis medlemsstaterne ikke må give tilladelse til markedsføring af en sådan AIF over for 
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detailinvestorer, vil det have negative følger for eksisterende detailinvestorer i en sådan AIF, 
eftersom de ikke vil kunne deltage i emissioner med fortegningsret, åbne emissioner og andre 
former for kapitalforøgelser, som en sådan AIF måtte foretage. Dette ville være uforeneligt 
med fortrinsretten og andre krav i henhold til den gældende EU-lovgivning som f.eks. 
gennemsigtighedsdirektivet, der skal sikre en rimelig og ligelig behandling af aktionærer hos 
udstedere, hvis værdipapirer handles på et EU-reguleret marked.

Ændringsforslag 1471
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Artikel 32 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstater, som tillader, at AIF 
markedsføres til detailinvestorer på deres 
område, giver senest et år efter datoen i 
artikel 54, stk. 1, Kommissionen 
meddelelse om:

2. Med forbehold af artikel 32, stk. 1), 
tillader medlemsstaterne markedsføring af 
aktier og andele, der er omfattet af et 
igangværende offentligt udbud, i henhold 
til et prospekt, der er udarbejdet og 
offentliggjort i overensstemmelse med 
direktiv 2003/71/EF.

a) hvilken type AIF, FAIF kan 
markedsføre til detailinvestorer på deres 
område
b) yderligere krav, som medlemsstaterne 
stiller i forbindelse med markedsføring af 
AIF til detailinvestorer på deres område.
Medlemsstaterne giver også 
Kommissionen meddelelse om eventuelle 
senere ændringer i forbindelse med første 
afsnit.

Or. en

Begrundelse

Prospektdirektivet er beregnet på at give mulighed for grænseoverskridende markedsføring af 
aktier. Dette ændringsforslag bekræfter, at FAIF-direktivet ikke forhindrer fremsættelse af 
tilbud i henhold til prospektdirektivet.
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Ændringsforslag 1472
Bernd Lange

Forslag til direktiv
Artikel 32 – stk. 2 – første afsnit 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstater, som tillader, at AIF 
markedsføres til detailinvestorer på deres 
område, giver senest et år efter datoen i 
artikel 54, stk. 1, Kommissionen 
meddelelse om:

2. Medlemsstater, som tillader, at AIF 
markedsføres til detailinvestorer på deres 
område, forudsat at hver investering er på 
mindst 50.000 euro, giver senest et år efter 
datoen i artikel 54, stk. 1, Kommissionen 
og ESMA meddelelse om:

Or. en

Begrundelse

Indførelsen af tærskler for markedsføring af AIF giver mulighed for at beskytte 
detailinvestorer ("småsparere") mod risikotagning. Finanskrisen har vist, at også mange 
professionelle (institutionelle) investorer var ude at stand til at identificere risikoen ved deres 
porteføljer.

Ændringsforslag 1473
Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Artikel 32 – stk. 2 – første afsnit

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstater, som tillader, at AIF 
markedsføres til detailinvestorer på deres 
område, giver senest et år efter datoen i 
artikel 54, stk. 1, Kommissionen 
meddelelse om:

2. Medlemsstater, som tillader, at AIF 
markedsføres til detailinvestorer på deres 
område, forudsat at hver investering er på 
mindst 50.000 euro, giver senest et år efter 
datoen i artikel 54, stk. 1, Kommissionen 
og ESMA meddelelse om:

Or. en

Begrundelse

Indførelsen af tærskler for markedsføring af AIF giver mulighed for at beskytte 
detailinvestorer ("småsparere") mod risikotagning. Finanskrisen har vist, at også mange 
professionelle (institutionelle) investorer var ude at stand til at identificere risikoen ved deres 
porteføljer.
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Ændringsforslag 1474
Pervenche Berès

Forslag til direktiv
Artikel 32 – stk. 2 – første afsnit

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstater, som tillader, at AIF 
markedsføres til detailinvestorer på deres 
område, giver senest et år efter datoen i 
artikel 54, stk. 1, Kommissionen 
meddelelse om:

2. Medlemsstater, som tillader, at AIF 
markedsføres til detailinvestorer på deres 
område, giver senest et år efter datoen i 
artikel 54, stk. 1, ESMA og Kommissionen 
meddelelse om:

Or. en

Begrundelse

Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed skal udforme retningslinjer, der sikrer 
ensartede spilleregler og en effektiv gennemførelse af dette direktiv af hensyn til 
investorbeskyttelsen og den finansielle stabilitet.

Ændringsforslag 1475
Pervenche Berès

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 32 – stk. 2 – første afsnit – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) yderligere krav, som medlemsstaterne 
stiller i forbindelse med markedsføring af 
AIF til detailinvestorer på deres område.

b) yderligere krav, som medlemsstaterne 
stiller i forbindelse med markedsføring af 
AIF til detailinvestorer på deres område i 
overensstemmelse med ovennævnte 
retningslinjer fra ESMA.

Or. en

Begrundelse

Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed skal udforme retningslinjer, der sikrer 
ensartede spilleregler og en effektiv gennemførelse af dette direktiv af hensyn til 
investorbeskyttelsen og den finansielle stabilitet.
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Ændringsforslag 1476
Bernd Lange

Forslag til direktiv
Artikel 32 – stk. 2 – andet afsnit

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne giver også 
Kommissionen meddelelse om eventuelle 
senere ændringer i forbindelse med første 
afsnit.

Medlemsstaterne giver også 
Kommissionen og ESMA meddelelse om 
eventuelle senere ændringer i forbindelse 
med første afsnit.

Or. en

Begrundelse

Indførelsen af tærskler for markedsføring af AIF giver mulighed for at beskytte 
detailinvestorer ("småsparere") mod risikotagning. Finanskrisen har vist, at også mange 
professionelle (institutionelle) investorer var ude at stand til at identificere risikoen ved deres 
porteføljer.

Ændringsforslag 1477
Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Artikel 32 – stk. 2 – andet afsnit

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne giver også 
Kommissionen meddelelse om eventuelle 
senere ændringer i forbindelse med første 
afsnit.

Medlemsstaterne giver også 
Kommissionen og ESMA meddelelse om 
eventuelle senere ændringer i forbindelse 
med første afsnit.

Or. en

Begrundelse

Indførelsen af tærskler for markedsføring af AIF giver mulighed for at beskytte 
detailinvestorer ("småsparere") mod risikotagning. Finanskrisen har vist, at også mange 
professionelle (institutionelle) investorer var ude at stand til at identificere risikoen ved deres 
porteføljer.
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Ændringsforslag 1478
Pervenche Berès

Forslag til direktiv
Artikel 32 – stk. 2 – andet afsnit

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne giver også 
Kommissionen meddelelse om eventuelle 
senere ændringer i forbindelse med første 
afsnit.

Medlemsstaterne giver også 
Kommissionen og ESMA meddelelse om 
eventuelle senere ændringer i forbindelse 
med første afsnit.

Or. en

Begrundelse

Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed skal udforme retningslinjer, der sikrer 
ensartede spilleregler og en effektiv gennemførelse af dette direktiv af hensyn til 
investorbeskyttelsen og den finansielle stabilitet.

Ændringsforslag 1479
Jean-Pierre Audy

Forslag til direktiv
Artikel 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 33
Betingelser for markedsføring i andre 
medlemsstater

1. Når FAIF, som har fået meddelt 
tilladelse, har til hensigt at markedsføre 
andele eller aktier i en AIF, som FAIF 
forvalter i en anden medlemsstat, til 
professionelle investorer, fremsender 
FAIF følgende materiale til de 
kompetente myndigheder i hjemlandet:
a) en anmeldelse, herunder en                   

driftsplan med en beskrivelse af den AIF, 
FAIF har til hensigt at markedsføre og 
oplysning om, hvor AIF er 

udgår
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hjemmehørende
b) AIF's fondsbestemmelser eller 
vedtægter
c) en beskrivelse af eller oplysninger om 
AIF, der er tilgængelige for investorer
d) en angivelse af den medlemsstat, hvor 
FAIF har til hensigt at markedsføre 
andele eller aktier i en AIF, som FAIF 
forvalter, til professionelle investorer
e) oplysninger om de foranstaltninger, der 
er truffet for at markedsføre AIF, og, hvis 
det er relevant, for at forhindre, at andele 
eller aktier i den pågældende AIF 
markedsføres til detailinvestorer.
2. Senest ti arbejdsdage efter at have 
modtaget hele materialet, fremsender de 
kompetente myndigheder i hjemlandet 
hele det i stk. 1 omhandlede materiale til 
de kompetente myndigheder i den 
medlemsstat, hvor AIF skal markedsføres. 
De vedlægger en erklæring om, at den 
berørte FAIF har fået meddelt tilladelse.
3. Efter at have fremsendt materialet 
underretter de kompetente myndigheder i 
hjemlandet øjeblikkeligt FAIF herom. 
FAIF kan påbegynde markedsføringen af 
AIF i værtslandet samme dag, som denne 
underretning finder sted.
4. De foranstaltninger, der er omhandlet i 
stk. 1, litra e), er omfattet af lovgivningen 
og tilsynet i værtslandet.
5. Medlemsstaterne sikrer, at anmeldelsen 
og erklæringen i stk. 1 affattes på et 
sprog, der er gængs i den internationale 
finansverden.
Medlemsstaterne sikrer, at deres 
kompetente myndigheder accepterer 
elektronisk fremsendelse og arkivering af 
det i stk. 2 omhandlede materiale.
6. Hvis der sker ændringer i de 
oplysninger, der er afgivet i henhold til 
stk. 2, underretter FAIF mindst en 
måned, inden de foretages, skriftligt de 
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kompetente myndigheder i hjemlandet 
herom.
De kompetente myndigheder i hjemlandet 
underretter øjeblikkeligt de kompetente 
myndigheder i værtslandet om sådanne 
ændringer.
7. Kommissionen vedtager i 
overensstemmelse med proceduren i 
artikel 49, stk. 2, 
gennemførelsesbestemmelser til 
præcisering af følgende:
a) formen og indholdet af en 
standardmodel til anmeldelsen
b) formen og indholdet af en 
standardmodel til erklæringen.
8. FAIF må først markedsføre aktier eller 
andele i en AIF, som er hjemmehørende i 
et tredjeland, til professionelle investorer, 
som er hjemmehørende i en anden 
medlemsstat end FAIF's hjemland, fra 
den dato, der er nævnt i artikel 54, stk. 1, 
andet afsnit.

Or. en

Ændringsforslag 1480
Wolf Klinz

Forslag til direktiv
Artikel 33 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Når FAIF, som har fået meddelt 
tilladelse, har til hensigt at markedsføre 
andele eller aktier i en AIF, som FAIF 
forvalter i en anden medlemsstat, til 
professionelle investorer, fremsender FAIF 
følgende materiale til de kompetente 
myndigheder i hjemlandet:

1. Når FAIF, som har fået meddelt 
tilladelse, har til hensigt at markedsføre 
andele eller aktier i en AIF, som FAIF 
forvalter, og som er etableret i EU, i en 
anden medlemsstat, til professionelle 
investorer, fremsender FAIF følgende 
materiale til de kompetente myndigheder i 
hjemlandet:

Or. en
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Ændringsforslag 1481
Pascal Canfin

Forslag til direktiv
Artikel 33 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Når FAIF, som har fået meddelt 
tilladelse, har til hensigt at markedsføre 
andele eller aktier i en AIF, som FAIF 
forvalter i en anden medlemsstat, til 
professionelle investorer, fremsender FAIF 
følgende materiale til de kompetente 
myndigheder i hjemlandet:

1. Når en AIF, der er godkendt af ESMA, 
skal markedsføres i en medlemsstat, til 
professionelle investorer, fremsender FAIF 
følgende materiale til ESMA:

Or. en

Begrundelse

Det europæiske pas skal udstedes og forvaltes af ESMA.

Ændringsforslag 1482
Pascal Canfin

Forslag til direktiv
Artikel 33 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) en angivelse af den medlemsstat, hvor 
FAIF har til hensigt at markedsføre 
andele eller aktier i en AIF, som FAIF 
forvalter, til professionelle investorer

d) en angivelse af den medlemsstat, hvor 
en AIF skal markedsføres til professionelle 
investorer

Or. en

Begrundelse

Det europæiske pas skal udstedes og forvaltes af ESMA.
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Ændringsforslag 1483
Othmar Karas

Forslag til direktiv
Artikel 33 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) oplysninger om de foranstaltninger, der 
er truffet for at markedsføre AIF, og, hvis 
det er relevant, for at forhindre, at andele 
eller aktier i den pågældende AIF 
markedsføres til detailinvestorer.

udgår

Or. en

Begrundelse

Artikel 32 giver medlemsstaterne mulighed for at tillade markedsføring af AIF over for 
detailinvestorer. Detailinvestorer skal også have mulighed for at foretage investeringer i alle 
EU's medlemsstater. Desuden skal detailinvestorer, der har AIF-investeringer inden 
indførelsen af den nye reguleringsramme, kunne fortsætte med at drive forretning, efter at
FAIF-direktivet træder i kraft. Artikel 33, stk. 1, litra e), forhindrer markedsføring af AIF i 
andre medlemsstater og grænseoverskridende investeringer på det indre marked for 
detailinvestorer.

Ændringsforslag 1484
Wolf Klinz

Forslag til direktiv
Artikel 33 – stk. 1 – første afsnit a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De kompetente myndigheder i hjemlandet 
må ikke anmode om andre supplerende 
dokumenter eller oplysninger end dem, 
der nævnes i denne artikel.

Or. en
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Ændringsforslag 1485
Pascal Canfin

Forslag til direktiv
Artikel 33 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Senest ti arbejdsdage efter at have 
modtaget hele materialet, fremsender de 
kompetente myndigheder i hjemlandet
hele det i stk. 1 omhandlede materiale til de 
kompetente myndigheder i den 
medlemsstat, hvor AIF skal markedsføres. 
De vedlægger en erklæring om, at den 
berørte FAIF har fået meddelt tilladelse.

2. Senest ti arbejdsdage efter at have 
modtaget hele materialet, fremsender 
ESMA hele det i stk. 1 omhandlede 
materiale til de kompetente myndigheder i 
den medlemsstat, hvor AIF skal 
markedsføres. De vedlægger en erklæring 
om, at den berørte FAIF har fået meddelt 
tilladelse.

Or. en

Begrundelse

Det europæiske pas skal udstedes og forvaltes af ESMA.

Ændringsforslag 1486
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Forslag til direktiv 
Artikel 33 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Senest ti arbejdsdage efter at have 
modtaget hele materialet, fremsender de 
kompetente myndigheder i hjemlandet hele 
det i stk. 1 omhandlede materiale til de 
kompetente myndigheder i den 
medlemsstat, hvor AIF skal markedsføres. 
De vedlægger en erklæring om, at den 
berørte FAIF har fået meddelt tilladelse.

2. Senest 20 arbejdsdage efter at have 
modtaget hele materialet, fremsender de 
kompetente myndigheder i hjemlandet hele 
det i stk. 1 omhandlede materiale til de 
kompetente myndigheder i den 
medlemsstat, hvor AIF skal markedsføres. 
De vedlægger en erklæring om, at den 
berørte FAIF har fået meddelt tilladelse. 
Proceduren, der omhandles i artikel 5, 
stk. 3, finder anvendelse.

Or. en
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Ændringsforslag 1487
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Forslag til direktiv
Artikel 33 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Efter at have fremsendt materialet 
underretter de kompetente myndigheder i 
hjemlandet øjeblikkeligt FAIF herom. 
FAIF kan påbegynde markedsføringen af 
AIF i værtslandet samme dag, som denne 
underretning finder sted.

3. Efter at have fremsendt materialet 
underretter de kompetente myndigheder i 
hjemlandet øjeblikkeligt FAIF herom. 
Senest 20 arbejdsdage efter denne 
fremsendelse og efter at have behandlet 
eventuelle indsigelse fra de kompetente 
myndigheder i hjemlandene, skal de 
kompetente myndigheder i hjemlandet 
give FAIF meddelelse om, hvorvidt man 
kan påbegynde markedsføringen som 
beskrevet i den meddelelse, der er indgivet 
i henhold til stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 1488
Wolf Klinz

Forslag til direktiv
Artikel 33 – stk. 6 – første afsnit

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Hvis der sker ændringer i de 
oplysninger, der er afgivet i henhold til stk. 
2, underretter FAIF mindst en måned, 
inden de foretages, skriftligt de 
kompetente myndigheder i hjemlandet 
herom.

6. Hvis der sker ændringer i de 
oplysninger, der er afgivet i henhold til stk. 
2, underretter FAIF skriftligt de 
kompetente myndigheder i hjemlandet 
herom med det samme.

Or. en
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Ændringsforslag 1489
Sharon Bowles

Forslag til direktiv 
Artikel 33 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Kommissionen vedtager i 
overensstemmelse med proceduren i 
artikel 49, stk. 2, 
gennemførelsesbestemmelser til 
præcisering af følgende:

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

a) formen og indholdet af en 
standardmodel til anmeldelsen

a) formen og indholdet af en 
standardmodel til anmeldelsen

b) formen og indholdet af en 
standardmodel til erklæringen.

b) formen og indholdet af en 
standardmodel til erklæringen.

Kommissionen sikrer, at alle sådanne 
retsakter gennemføres hurtigst mulig efter 
nærværende direktivs ikrafttræden.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 1490
Pascal Canfin

Forslag til direktiv
Artikel 34 – stk. 4 – første afsnit

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Senest ti arbejdsdage efter at have 
modtaget hele materialet, fremsender de 
kompetente myndigheder i hjemlandet hele 
det i stk. 2 og, hvis det er relevant, stk. 3 
omhandlede materiale til de kompetente 
myndigheder i den medlemsstat, hvor 
forvaltningsydelserne skal leveres, og en 
erklæring om, at de har meddelt den 

4. Senest to måneder efter at have 
modtaget hele materialet, fremsender de 
kompetente myndigheder i hjemlandet hele 
det i stk. 2 og, hvis det er relevant, stk. 3 
omhandlede materiale til de kompetente 
myndigheder i den medlemsstat, hvor 
forvaltningsydelserne skal leveres, og en 
erklæring om, at de har meddelt den 
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pågældende FAIF tilladelse. De underretter 
øjeblikkeligt FAIF om fremsendelsen af 
materialet.

pågældende FAIF tilladelse. De underretter 
øjeblikkeligt FAIF om fremsendelsen af 
materialet.

Or. en

Begrundelse

De kompetente myndigheder skal have tid nok til at udstede deres tilladelse.

Ændringsforslag 1491
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Forslag til direktiv 
Artikel 34 – stk. 4 – første afsnit

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Senest ti arbejdsdage efter at have 
modtaget hele materialet, fremsender de 
kompetente myndigheder i hjemlandet hele 
det i stk. 2 og, hvis det er relevant, stk. 3 
omhandlede materiale til de kompetente 
myndigheder i den medlemsstat, hvor 
forvaltningsydelserne skal leveres, og en 
erklæring om, at de har meddelt den 
pågældende FAIF tilladelse. De underretter 
øjeblikkeligt FAIF om fremsendelsen af 
materialet.

4. Senest ti arbejdsdage efter at have 
modtaget hele materialet, fremsender de 
kompetente myndigheder i hjemlandet hele 
det i stk. 2 og, hvis det er relevant, stk. 3 
omhandlede materiale til de kompetente 
myndigheder i den medlemsstat, hvor
forvaltningsydelserne skal leveres, og en 
erklæring om, at de har meddelt den 
pågældende FAIF tilladelse. De underretter 
øjeblikkeligt FAIF om fremsendelsen af 
materialet. Proceduren, der omhandles i 
artikel 5, stk. 3, finder anvendelse.

Or. en

Ændringsforslag 1492
Pervenche Berès

Forslag til direktiv 
Artikel 34 – stk. 4 – første afsnit

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Senest ti arbejdsdage efter at have 4. Senest ti arbejdsdage efter at have 



PE439.135v01-00 36/178 AM\805044DA.doc

DA

modtaget hele materialet, fremsender de 
kompetente myndigheder i hjemlandet hele 
det i stk. 2 og, hvis det er relevant, stk. 3 
omhandlede materiale til de kompetente 
myndigheder i den medlemsstat, hvor 
forvaltningsydelserne skal leveres, og en 
erklæring om, at de har meddelt den 
pågældende FAIF tilladelse. De underretter 
øjeblikkeligt FAIF om fremsendelsen af 
materialet.

modtaget hele materialet, fremsender de 
kompetente myndigheder i hjemlandet hele 
det i stk. 2 og, hvis det er relevant, stk. 3 
omhandlede materiale til ESMA og de 
kompetente myndigheder i den 
medlemsstat, hvor forvaltningsydelserne 
skal leveres, og en erklæring om, at de har 
meddelt den pågældende FAIF tilladelse. 
De underretter øjeblikkeligt FAIF om 
fremsendelsen af materialet.

Or. en

Begrundelse

ESMA skal være tilsynsmyndigheden i sidste instans og skal derfor af tilsynsmæssige og 
statistiske årsager underrettes om FAIF's forvaltningsaktiviteter i andre medlemsstater.

Ændringsforslag 1493
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Forslag til direktiv 
Artikel 34 – stk. 4 – andet afsnit

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Efter at have modtaget underretning om 
fremsendelsen kan FAIF påbegynde 
levering af ydelser i værtslandet.

Senest 20 arbejdsdage efter denne 
fremsendelse og efter at have behandlet 
eventuelle indsigelse fra de kompetente 
myndigheder i hjemlandene skal de 
kompetente myndigheder i hjemlandet 
give FAIF meddelelse om, hvorvidt man 
kan påbegynde levering af ydelser i 
værtslandet.

Or. en
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Ændringsforslag 1494
Wolf Klinz

Forslag til direktiv 
Artikel 34 – stk. 6 – første afsnit

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Hvis der sker ændringer i de 
oplysninger, der er afgivet i henhold til stk. 
2 og, hvis det er relevant, stk. 3, underretter 
FAIF mindst en måned, inden de 
foretages, skriftligt de kompetente 
myndigheder i hjemlandet herom.

6. Hvis der sker ændringer i de 
oplysninger, der er afgivet i henhold til stk. 
2 og, hvis det er relevant, stk. 3, underretter 
FAIF skriftligt de kompetente 
myndigheder i hjemlandet herom med det 
samme.

Or. en

Ændringsforslag 1495
Pervenche Berès

Forslag til direktiv 
Artikel 34 – stk. 6 – andet afsnit

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den kompetente myndighed i hjemlandet 
underretter den kompetente myndighed i 
værtslandet om sådanne ændringer.

Den kompetente myndighed i hjemlandet 
underretter ESMA og den kompetente 
myndighed i værtslandet om sådanne 
ændringer.

Or. en

Begrundelse

ESMA skal være tilsynsmyndigheden i sidste instans og skal derfor af tilsynsmæssige og 
statistiske formål underrettes om FAIF's forvaltningsaktiviteter i andre medlemsstater.
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Ændringsforslag 1496
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Forslag til direktiv 
Artikel 34 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. De kompetente myndigheder i FAIF-
hjemlandet har ansvaret for at føre tilsyn 
med, at ordningerne for og 
organiseringen af FAIF er tilstrækkelige, 
således at FAIF er i stand til at overholde 
de forpligtelser og bestemmelser, der 
vedrører oprettelse og drift af alle de AIF, 
de administrerer.

De kompetente myndigheder i den 
medlemsstat, hvor forvaltningsydelserne 
leveres, er ansvarlige for at føre tilsyn 
med, at FAIF overholder denne 
medlemsstats bestemmelser vedrørende 
oprettelse og drift af AIF, herunder 
aftaler vedrørende markedsføring.

For at afhjælpe eventuelle overtrædelser 
af de bestemmelser, som de har ansvaret 
for, skal de kompetente myndigheder i den 
medlemsstat, hvor forvaltningsydelserne 
leveres, kunne stole på, at de kompetente 
myndigheder i FAIF-hjemlandet 
samarbejder. Om nødvendigt, som en 
sidste udvej og først efter at have 
orienteret de kompetente myndigheder i 
FAIF-hjemlandet, kan de kompetente 
myndigheder i den medlemsstat, hvor 
forvaltningsydelserne leveres, træffe 
direkte foranstaltninger over for FAIF.

Or. en
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Ændringsforslag 1497
Wolf Klinz, Carl Haglund

Forslag til direktiv 
Artikel 35

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 35
Betingelser for markedsføring i 
Fællesskabet af AIF hjemmehørende i 
tredjelande

udgår

FAIF kan kun markedsføre aktier eller 
andele i en AIF, som er hjemmehørende i 
et tredjeland, til professionelle investorer, 
som er hjemmehørende i en medlemsstat, 
forudsat at det pågældende tredjeland har 
indgået en aftale med den pågældende 
medlemsstat, som er fuldstændig i 
overensstemmelse med standarderne i 
artikel 26 i OECD's 
modelbeskatningsoverenskomst 
vedrørende indkomst og formue og sikrer 
effektiv udveksling af oplysninger om 
skatteforhold.
Når FAIF markedsfører aktier eller 
andele i AIF, som er hjemmehørende i et 
tredjeland, kan hjemlandene om 
nødvendigt forlænge den i artikel 31, stk. 
3, omhandlede periode for at kontrollere, 
om betingelserne i dette direktiv er 
opfyldt.
Før hjemlandet tillader FAIF at 
markedsføre aktier eller andele i AIF, 
som er hjemmehørende i et tredjeland, 
tager det, hvis det er relevant, navnlig 
højde for de foranstaltninger, FAIF har 
truffet i overensstemmelse med artikel 38.

Or. en
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Ændringsforslag 1498
Marta Andreasen

Forslag til direktiv 
Artikel 35

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 35
Betingelser for markedsføring i 
Fællesskabet af AIF hjemmehørende i 
tredjelande

udgår

FAIF kan kun markedsføre aktier eller 
andele i en AIF, som er hjemmehørende i 
et tredjeland, til professionelle investorer, 
som er hjemmehørende i en medlemsstat, 
forudsat at det pågældende tredjeland har 
indgået en aftale med den pågældende 
medlemsstat, som er fuldstændig i 
overensstemmelse med standarderne i 
artikel 26 i OECD's 
modelbeskatningsoverenskomst 
vedrørende indkomst og formue og sikrer 
effektiv udveksling af oplysninger om 
skatteforhold.
Når FAIF markedsfører aktier eller 
andele i AIF, som er hjemmehørende i et 
tredjeland, kan hjemlandene om 
nødvendigt forlænge den i artikel 31, stk. 
3, omhandlede periode for at kontrollere,
om betingelserne i dette direktiv er 
opfyldt.
Før hjemlandet tillader FAIF at 
markedsføre aktier eller andele i AIF, 
som er hjemmehørende i et tredjeland, 
tager det, hvis det er relevant, navnlig 
højde for de foranstaltninger, FAIF har 
truffet i overensstemmelse med artikel 38.

Or. en

Begrundelse

Det er protektionistisk at indføre ekstra regulering og omkostninger ved markedsføring af 



AM\805044DA.doc 41/178 PE439.135v01-00

DA

fonde fra tredjelande eller i tredjelande, og man risikerer, at disse lande gør gengæld. Det 
betyder også en alvorlig indskrænkning af valgmulighederne for professionelle europæiske 
investorer. En yderligere utilsigtet konsekvens kan være kapitalflugt fra Europa til regioner, 
hvor investeringsafkastet er større.

Ændringsforslag 1499
Pascal Canfin

Forslag til direktiv 
Artikel 35 - titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Betingelser for markedsføring i 
Fællesskabet af AIF hjemmehørende i 
tredjelande

Betingelser for investering i AIF 
hjemmehørende i tredjelande

Or. en

Begrundelse

For at undgå at investorerne omgår direktivet, er det nødvendigt at indføre hensigtsmæssige 
begrænsninger på investeringsmulighederne.

Ændringsforslag 1500
Gunnar Hökmark

Forslag til direktiv 
Artikel 35

Kommissionens forslag Ændringsforslag

FAIF kan kun markedsføre aktier eller 
andele i en AIF, som er hjemmehørende i 
et tredjeland, til professionelle investorer, 
som er hjemmehørende i en medlemsstat, 
forudsat at det pågældende tredjeland har 
indgået en aftale med den pågældende 
medlemsstat, som er fuldstændig i 
overensstemmelse med standarderne i 
artikel 26 i OECD's 
modelbeskatningsoverenskomst 

Med forbehold af artikel 4 kan 
medlemsstaterne give en FAIF, der er 
hjemmehørende i et tredjeland, tilladelse 
til at markedsføre aktier eller andele i en 
AIF inden for deres jurisdiktion til 
professionelle investorer forudsat:

a) at AIF forvaltes af en FAIF, der har sit 
registrerede hjemsted i en medlemsstat og 
er godkendt i henhold til artikel 4, eller
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vedrørende indkomst og formue og sikrer 
effektiv udveksling af oplysninger om 
skatteforhold.
Når FAIF markedsfører aktier eller 
andele i AIF, som er hjemmehørende i et 
tredjeland, kan hjemlandene om 
nødvendigt forlænge den i artikel 31, stk. 
3, omhandlede periode for at kontrollere, 
om betingelserne i dette direktiv er 
opfyldt.

b) at det tredjeland, hvor AIF eller FAIF
har sit registrerede hjemsted, har indført 
lovgivning i henhold til IOSCO eller 
tilsvarende standarder for tilsyn med 
hedgefonde, eller

Før hjemlandet tillader FAIF at 
markedsføre aktier eller andele i AIF, 
som er hjemmehørende i et tredjeland, 
tager det, hvis det er relevant, navnlig 
højde for de foranstaltninger, FAIF har 
truffet i overensstemmelse med artikel 38.

c) at der er indgået en hensigtsmæssig 
samarbejdsaftale mellem den kompetente 
myndighed i hjemlandet og 
tilsynsmyndigheden/-myndighederne i det 
tredjeland, hvor AIF eller FAIF er 
etableret.

Or. en

Begrundelse

I dag hænger finansmarkederne sammen på verdensplan, hvilket skaber muligheder for vækst 
og udvikling, og vi skal sikre levedygtige finansmarkeder i Europa. Dette ændringsforslag gør 
det muligt at videreføre den tilfredsstillende investeringspraksis i tredjelande og skabe 
interessante forretningsmuligheder for kapitalforvaltere og professionelle investorer i EU 
(herunder pensionsfonde). Samtidig sikrer man, at der forefindes en lovgivningsmæssig 
ramme med centrale kriterier, der skal overholdes.

Ændringsforslag 1501
Pervenche Berès

Forslag til direktiv
Artikel 35

Kommissionens forslag Ændringsforslag

FAIF kan kun markedsføre aktier eller 
andele i en AIF, som er hjemmehørende i 
et tredjeland, til professionelle investorer, 
som er hjemmehørende i en medlemsstat, 
forudsat at det pågældende tredjeland har 
indgået en aftale med den pågældende 

1. Medlemsstaterne kan i henhold til 
nærværende direktiv give FAIF, der er 
etableret i et tredjeland, tilladelse til at 
markedsføre andele eller aktier i en AIF til 
professionelle investorer i EU i henhold til 
dette direktiv under forudsætning af:
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medlemsstat, som er fuldstændig i 
overensstemmelse med standarderne i 
artikel 26 i OECD's 
modelbeskatningsoverenskomst 
vedrørende indkomst og formue og sikrer 
effektiv udveksling af oplysninger om 
skatteforhold.

Når FAIF markedsfører aktier eller 
andele i AIF, som er hjemmehørende i et 
tredjeland, kan hjemlandene om 
nødvendigt forlænge den i artikel 31, stk. 
3, omhandlede periode for at kontrollere, 
om betingelserne i dette direktiv er 
opfyldt.

a) at det pågældende tredjeland er 
omfattet af en afgørelse truffet i henhold 
til stk. 3, litra a), om, at dets lovgivning 
vedrørende tilsynsregulering og løbende 
tilsyn er i overensstemmelse med 
nærværende direktivs bestemmelser og 
håndhæves effektivt

Før hjemlandet tillader FAIF at 
markedsføre aktier eller andele i AIF, 
som er hjemmehørende i et tredjeland, 
tager det, hvis det er relevant, navnlig 
højde for de foranstaltninger, FAIF har 
truffet i overensstemmelse med artikel 38.

b) at det pågældende tredjeland er 
omfattet af en afgørelse truffet i henhold 
til stk. 3, litra b), om, at det giver FAIF 
fra EU reel markedsadgang svarende til 
den markedsadgang, som EU giver FAIF 
fra det pågældende tredjeland
c) at FAIF giver de kompetente 
myndigheder i den medlemsstat, hvor den 
ansøger om tilladelse, de oplysninger, der 
henvises til i artikel 5 og 31
d) at der er indgået en samarbejdsaftale
mellem de kompetente myndigheder i den 
pågældende medlemsstat og den 
tilsynsførende for FAIF, der sikrer en 
effektiv udveksling af alle oplysninger, 
der er relevante for overvågning af de 
potentielle følger, som det pågældende 
FAIF's aktiviteter vil have på stabiliteten 
af systemisk relevante finansinstitutioner 
og på den korrekte funktion af de 
markeder, hvor FAIF er aktiv
e) at det pågældende tredjeland har 
indgået en aftale med den medlemsstat, 
hvor det ansøger om godkendelse, om, at 
det fuldt ud overholder standarderne i 
artikel 26 i OECD's modeloverenskomst 
om indkomst og formue og sikrer en 
effektiv informationsudveksling i 
skattespørgsmål.
2. Kommissionen vedtager efter samråd 
med ESMA delegerede retsakter i henhold 
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til artikel 49a, 49b og 49c med henblik på 
fastlæggelse af:
a) generelle ækvivalenskriterier for 
ækvivalensen og den effektive 
håndhævelse af tredjelandets lovgivning 
om tilsynsregulering og løbende tilsyn i 
henhold til kravene i Kapitel III, IV og V
b) generelle kriterier for vurdering af, 
hvorvidt tredjelande indrømmer FAIF fra 
EU reel markedsadgang, der kan 
sammenlignes med den markedsadgang, 
som EU indrømmer FAIF fra disse 
tredjelande.
3. På grundlag af de i stk. 2 omtalte 
kriterier vedtager Kommissionen i 
henhold til den i artikel 49, stk. 2 nævnte 
reguleringsprocedure 
gennemførelsesbestemmelser, hvori det 
hedder:
a) at lovgivningen for tilsynsregulering og 
løbende tilsyn med FAIF i et tredjeland er 
i overensstemmelse med nærværende 
direktivs bestemmelser og håndhæves 
effektivt
b) at et tredjeland giver FAIF fra EU reel 
markedsadgang, der som minimum svarer 
til den markedsadgang, som EU giver 
FAIF fra det pågældende tredjeland.

Or. en

Begrundelse

 The equivalence regime initially foreseen for the authorisation of AIFM established in third 
countries should apply to the marketing in the Community and by AIFM registered and 
authorised in the EU of AIF domiciled in third countries.

According to Article 291 of the Treaty on the Functioning of the European Union, rules and 
general principles concerning mechanisms for the control by Member States of the 
Commission’s exercise of its implementing powers shall be laid down in advance by a 
regulation adopted in accordance with the ordinary legislative procedure. Pending the 
adoption of that new regulation and in order to avoid any disruption in the Union's legislative 
action during the interim period, control by Member States should be carried out in 
accordance with the provisions of Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying 
down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission*, 
insofar as those provisions remain compatible with the amended Treaties. References to those 
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provisions should nevertheless be replaced with refereneces to the rules and principles set out 
in the new regulation as soon as that regulation enters into force.

Ændringsforslag 1502
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv 
Artikel 35

Kommissionens forslag Ændringsforslag

FAIF kan kun markedsføre aktier eller 
andele i en AIF, som er hjemmehørende i 
et tredjeland, til professionelle investorer, 
som er hjemmehørende i en medlemsstat, 
forudsat at det pågældende tredjeland har 
indgået en aftale med den pågældende 
medlemsstat, som er fuldstændig i 
overensstemmelse med standarderne i 
artikel 26 i OECD's 
modelbeskatningsoverenskomst 
vedrørende indkomst og formue og sikrer 
effektiv udveksling af oplysninger om 
skatteforhold.

FAIF kan markedsføre aktier eller andele i 
en AIF i et tredjeland, til professionelle 
investorer, som er hjemmehørende i en 
medlemsstat, forudsat at det pågældende 
tredjeland har indgået en aftale med 
FAIF's hjemland, som er fuldstændig i 
overensstemmelse med standarderne i 
artikel 26 i OECD's 
modelbeskatningsoverenskomst 
vedrørende indkomst og formue og sikrer 
effektiv udveksling af oplysninger om 
skatteforhold.

Når FAIF markedsfører aktier eller 
andele i AIF, som er hjemmehørende i et 
tredjeland, kan hjemlandene om 
nødvendigt forlænge den i artikel 31, stk. 
3, omhandlede periode for at kontrollere, 
om betingelserne i dette direktiv er 
opfyldt.
Før hjemlandet tillader FAIF at 
markedsføre aktier eller andele i AIF, 
som er hjemmehørende i et tredjeland, 
tager det, hvis det er relevant, navnlig 
højde for de foranstaltninger, FAIF har 
truffet i overensstemmelse med artikel 38.

Or. en
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Begrundelse

FAIF skal være omfattet af direktivets bestemmelser, uanset hvor AIF er hjemmehørende.

Ændringsforslag 1503
Pascal Canfin

Forslag til direktiv 
Artikel 35

Kommissionens forslag Ændringsforslag

FAIF kan kun markedsføre aktier eller 
andele i en AIF, som er hjemmehørende i 
et tredjeland, til professionelle investorer, 
som er hjemmehørende i en medlemsstat, 
forudsat at det pågældende tredjeland har 
indgået en aftale med den pågældende 
medlemsstat, som er fuldstændig i 
overensstemmelse med standarderne i 
artikel 26 i OECD's 
modelbeskatningsoverenskomst 
vedrørende indkomst og formue og sikrer 
effektiv udveksling af oplysninger om 
skatteforhold.

UCITS-investeringsselskaber, der er 
tilladt i henhold til direktiv 2009/65/EF, 
kreditinstitutioner, der er omfattet af 
direktiv 2006/48/EF, institutioner, der er 
omfattet af direktiv 2003/41/EF, og 
institutioner, der er omfattet af direktiv 
73/239/EØF, direktiv 2002/83/EF og 
direktiv 2005/68/EF må ikke direkte eller 
indirekte eje aktier eller andele i AIF, der 
ikke ville være tilladt i EU.

Når FAIF markedsfører aktier eller 
andele i AIF, som er hjemmehørende i et 
tredjeland, kan hjemlandene om 
nødvendigt forlænge den i artikel 31, stk. 
3, omhandlede periode for at kontrollere, 
om betingelserne i dette direktiv er 
opfyldt.
Før hjemlandet tillader FAIF at 
markedsføre aktier eller andele i AIF, 
som er hjemmehørende i et tredjeland, 
tager det, hvis det er relevant, navnlig 
højde for de foranstaltninger, FAIF har 
truffet i overensstemmelse med artikel 38.

Or. en

Begrundelse

For at undgå at investorerne omgår direktivet, er det nødvendigt at indføre hensigtsmæssige 
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begrænsninger på investeringsmulighederne.

Ændringsforslag 1504
Burkhard Balz

Forslag til direktiv 
Artikel 35 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

FAIF kan kun markedsføre aktier eller 
andele i en AIF, som er hjemmehørende i 
et tredjeland, til professionelle investorer, 
som er hjemmehørende i en medlemsstat, 
forudsat at det pågældende tredjeland har 
indgået en aftale med den pågældende 
medlemsstat, som er fuldstændig i 
overensstemmelse med standarderne i 
artikel 26 i OECD's 
modelbeskatningsoverenskomst 
vedrørende indkomst og formue og sikrer 
effektiv udveksling af oplysninger om 
skatteforhold.

udgår

Or. en

Begrundelse

AIF med hjemsted i et tredjeland må ikke forskelsbehandles udelukkende på grund af dette.
Dette ville være en protektionistisk foranstaltning. 

Ændringsforslag 1505
Syed Kamall

Forslag til direktiv 
Artikel 35 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

FAIF kan kun markedsføre aktier eller 
andele i en AIF, som er hjemmehørende i 

En medlemsstat kan give FAIF tilladelse 
til at markedsføre aktier eller andele i en 
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et tredjeland, til professionelle investorer, 
som er hjemmehørende i en medlemsstat, 
forudsat at det pågældende tredjeland har 
indgået en aftale med den pågældende 
medlemsstat, som er fuldstændig i 
overensstemmelse med standarderne i 
artikel 26 i OECD's 
modelbeskatningsoverenskomst 
vedrørende indkomst og formue og sikrer 
effektiv udveksling af oplysninger om 
skatteforhold.

AIF, som er hjemmehørende i et tredjeland 
på sit eget område, hvis der foreligger 
hensigtsmæssige samarbejdsaftaler 
mellem de kompetente myndigheder i 
FAIF's hjemland og tilsynsmyndigheden i 
det pågældende tredjeland.

Or. en

Begrundelse

Udveksling af skatteoplysninger er ikke relevante for direktivets erklærede mål – godkendelse 
af og tilsyn med FAIF for at sikre en konsekvent fremgangsmåde over for de tilknyttede risici 
og deres indvirkning på investorer og markeder i Fællesskabet (betragtning 2). I stedet 
foreslås der hensigtsmæssige samarbejdsaftaler.

Ændringsforslag 1506
Diogo Feio

Forslag til direktiv 
Artikel 35 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

FAIF kan kun markedsføre aktier eller 
andele i en AIF, som er hjemmehørende i 
et tredjeland, til professionelle investorer, 
som er hjemmehørende i en medlemsstat, 
forudsat at det pågældende tredjeland har 
indgået en aftale med den pågældende 
medlemsstat, som er fuldstændig i 
overensstemmelse med standarderne i 
artikel 26 i OECD's 
modelbeskatningsoverenskomst 
vedrørende indkomst og formue og sikrer 
effektiv udveksling af oplysninger om 
skatteforhold.

En medlemsstat kan give FAIF tilladelse 
til at markedsføre aktier eller andele i en 
AIF, som er hjemmehørende i et 
tredjeland, hvis der foreligger 
hensigtsmæssige samarbejdsaftaler 
mellem de kompetente myndigheder i 
FAIF's hjemland og tilsynsmyndigheden i 
det pågældende tredjeland.

Or. en
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Begrundelse

Udveksling af skatteoplysninger anses ikke for relevante for det erklærede mål med dette 
direktiv. Det er vigtigt at give mulighed for, at nationale private investeringsordninger kan 
eksistere sideløbende for at mindske risikoen for protektionistiske foranstaltninger, der kan 
være skadelige for EU-markederne. Der bør indføres hensigtsmæssige samarbejdsaftaler.

Ændringsforslag 1507
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Forslag til direktiv 
Artikel 35 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

FAIF kan kun markedsføre aktier eller 
andele i en AIF, som er hjemmehørende i 
et tredjeland, til professionelle investorer, 
som er hjemmehørende i en medlemsstat, 
forudsat at det pågældende tredjeland har 
indgået en aftale med den pågældende 
medlemsstat, som er fuldstændig i 
overensstemmelse med standarderne i
artikel 26 i OECD's 
modelbeskatningsoverenskomst 
vedrørende indkomst og formue og sikrer
effektiv udveksling af oplysninger om 
skatteforhold.

FAIF kan kun markedsføre aktier eller 
andele i en AIF, som er hjemmehørende i 
et tredjeland, til professionelle investorer, 
som er hjemmehørende i en medlemsstat, 
forudsat at det pågældende tredjeland er 
bundet af en multilateral aftale med alle 
medlemsstater, der underskrives af 
Kommissionen på deres vegne, og som 
sikrer:

(a) effektiv informationsudveksling i 
skattespørgsmål på grundlag af artikel 26 
i OECD's modelbeskatningsoverenskomst 
vedrørende indkomst og formue og

(b) effektiv informationsudveksling med 
de kompetente myndigheder vedrørende 
de oplysninger, der henvises til i artikel 5 
og Kapitel IV og V.

Or. en

Begrundelse

Markedsføring i EU af AIF med hjemsted i tredjelande kræver en effektiv samarbejdsaftale 
(udveksling af generelle oplysninger og skattemæssigt samarbejde), som Kommissionen 
indgår på alle medlemsstaters vegne ("udvidelsesprincippet").
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Ændringsforslag 1508
Sari Essayah

Forslag til direktiv 
Artikel 35 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

FAIF kan kun markedsføre aktier eller 
andele i en AIF, som er hjemmehørende i 
et tredjeland, til professionelle investorer, 
som er hjemmehørende i en medlemsstat, 
forudsat at det pågældende tredjeland har 
indgået en aftale med den pågældende 
medlemsstat, som er fuldstændig i 
overensstemmelse med standarderne i 
artikel 26 i OECD's 
modelbeskatningsoverenskomst 
vedrørende indkomst og formue og sikrer 
effektiv udveksling af oplysninger om 
skatteforhold.

En medlemsstat kan give FAIF tilladelse
til at markedsføre aktier eller andele i en 
AIF, som er hjemmehørende i et 
tredjeland, hvis der foreligger 
hensigtsmæssige samarbejdsaftaler 
mellem de kompetente myndigheder i 
FAIF's hjemland og tilsynsmyndigheden i 
det pågældende tredjeland. De 
pågældende tredjelande skal have 
hensigtsmæssig lovgivning vedrørende 
eventuelle skatteunddragelser og 
hvidvaskning af penge.

Or. en

Ændringsforslag 1509
Corien Wortmann-Kool

Forslag til direktiv 
Artikel 35 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

FAIF kan kun markedsføre aktier eller 
andele i en AIF, som er hjemmehørende i 
et tredjeland, til professionelle investorer, 
som er hjemmehørende i en medlemsstat, 
forudsat at det pågældende tredjeland har 
indgået en aftale med den pågældende 
medlemsstat, som er fuldstændig i 
overensstemmelse med standarderne i 
artikel 26 i OECD's
modelbeskatningsoverenskomst 
vedrørende indkomst og formue og sikrer 
effektiv udveksling af oplysninger om 

FAIF kan kun markedsføre aktier eller 
andele i en AIF, som er hjemmehørende i 
et tredjeland, til professionelle investorer, 
som er hjemmehørende i en medlemsstat, 
forudsat at det pågældende tredjeland står 
på OECD's liste over jurisdiktioner, der 
har gennemført den internationalt 
vedtagne skattestandard.
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skatteforhold.

Or. en

Begrundelse

Kravet om, at hjemlandet for en AIF i et tredjeland har en informationsudvekslingsaftale med 
alle EU-medlemsstater, hvor den pågældende fond markedsføres, er uforholdsmæssigt 
besværligt og vil efter al sandsynlighed medføre betydelige praktiske begrænsninger for 
medlemsstaternes muligheder for at tillade markedsføring af en sådan AIF på deres område i 
henhold til undtagelsesbestemmelserne for nationale privatinvesteringer. Det kan føre til 
inkonsekvens i de forskellige medlemsstaters behandling af sådanne fonde.

Ændringsforslag 1510
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Forslag til direktiv
Artikel 35 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

FAIF kan kun markedsføre aktier eller 
andele i en AIF, som er hjemmehørende i 
et tredjeland, til professionelle investorer, 
som er hjemmehørende i en medlemsstat, 
forudsat at det pågældende tredjeland har 
indgået en aftale med den pågældende 
medlemsstat, som er fuldstændig i 
overensstemmelse med standarderne i 
artikel 26 i OECD's 
modelbeskatningsoverenskomst 
vedrørende indkomst og formue og sikrer 
effektiv udveksling af oplysninger om 
skatteforhold.

FAIF kan kun markedsføre aktier eller 
andele i en AIF, som er hjemmehørende i 
et tredjeland, til professionelle investorer, 
som er hjemmehørende i en medlemsstat, 
forudsat at det pågældende tredjeland har 
indgået en aftale med den pågældende 
medlemsstat, som er i overensstemmelse 
med standarderne i artikel 26 i OECD's 
modelbeskatningsoverenskomst 
vedrørende indkomst og formue og sikrer 
effektiv udveksling af oplysninger om 
skatteforhold.

Or. en
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Ændringsforslag 1511
Burkhard Balz

Forslag til direktiv 
Artikel 35 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når FAIF markedsfører aktier eller 
andele i AIF, som er hjemmehørende i et 
tredjeland, kan hjemlandene om 
nødvendigt forlænge den i artikel 31, stk. 
3, omhandlede periode for at kontrollere, 
om betingelserne i dette direktiv er 
opfyldt.

udgår

Or. en

Begrundelse

AIF med hjemsted i et tredjeland må ikke forskelsbehandles udelukkende på grund af dette.
Dette ville være en protektionistisk foranstaltning. 

Ændringsforslag 1512
Diogo Feio

Forslag til direktiv 
Artikel 35 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når FAIF markedsfører aktier eller 
andele i AIF, som er hjemmehørende i et 
tredjeland, kan hjemlandene om 
nødvendigt forlænge den i artikel 31, stk. 
3, omhandlede periode for at kontrollere, 
om betingelserne i dette direktiv er 
opfyldt.

udgår

Or. en

Begrundelse

Udveksling af skatteoplysninger anses ikke for relevante for det erklærede mål med dette 
direktiv. Det er vigtigt at give mulighed for, at nationale private investeringsordninger kan 
eksistere sideløbende, for at mindske risikoen for protektionistiske foranstaltninger, der kan 
være skadelige for EU-markederne. Der bør indføres hensigtsmæssige samarbejdsaftaler.
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Ændringsforslag 1513
Diogo Feio

Forslag til direktiv 
Artikel 35 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Før hjemlandet tillader FAIF at 
markedsføre aktier eller andele i AIF, 
som er hjemmehørende i et tredjeland, 
tager det, hvis det er relevant, navnlig 
højde for de foranstaltninger, FAIF har 
truffet i overensstemmelse med artikel 38.

udgår

Or. en

Begrundelse

Udveksling af skatteoplysninger anses ikke for relevante for det erklærede mål med dette 
direktiv. Det er vigtigt at give mulighed for, at nationale private investeringsordninger kan 
eksistere sideløbende, for at mindske risikoen for protektionistiske foranstaltninger, der kan 
være skadelige for EU-markederne. Der bør indføres hensigtsmæssige samarbejdsaftaler.

Ændringsforslag 1514
Corien Wortmann-Kool

Forslag til direktiv 
Artikel 35 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

35a.
AIF fra tredjelande
Medlemsstaterne skal sikre, at en 
godkendt FAIF med forretningssted i EU, 
kun kan forvalte AIF, der er etableret i et 
tredjeland, der markedsfører andele eller 
aktier over for professionelle investorer i 
den pågældende medlemsstat i henhold til 
bestemmelserne i dette direktiv og i 
overensstemmelse med procedurerne i 
artikel 31, hvis der foreligger 
hensigtsmæssige samarbejdsaftaler 
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mellem de kompetente myndigheder i den 
pågældende medlemsstat og de 
kompetente myndigheder i tredjelandet, 
som sikrer en effektiv 
informationsudveksling.

Or. en

Begrundelse

Når en europæisk FAIF markedsfører en AIF i et tredjeland over for professionelle investorer 
i Fællesskabet, skal de kompetente myndigheder kunne få adgang til alle de oplysninger, der 
er nødvendige for at beskytte europæiske investorer.

Ændringsforslag 1515
Gunnar Hökmark

Forslag til direktiv 
Artikel 35 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

35a. 
AIF fra tredjelande
Medlemsstaterne må ikke forhindre 
professionelle investorer med hjemsted i 
en medlemsstat i at investere i en AIF 
med hjemsted i et tredjeland.

Or. en

Begrundelse

I dag hænger finansmarkederne sammen på verdensplan, hvilket skaber muligheder for vækst 
og udvikling, og vi skal sikre levedygtige finansmarkeder i Europa. Dette ændringsforslag gør 
det muligt at videreføre den tilfredsstillende investeringspraksis i tredjelande og skabe 
interessante forretningsmuligheder for kapitalforvaltere og professionelle investorer i EU 
(herunder pensionsfonde). Samtidig sikrer man, at der forefindes en lovgivningsmæssig 
ramme med minimumskriterier, der skal overholdes.
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Ændringsforslag 1516
Syed Kamall

Forslag til direktiv 
Artikel 35 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

35a. 
AIF fra tredjelande
Professionelle investorer med hjemsted i 
en medlemsstat kan investere i en AIF 
med hjemsted i et tredjeland, hvis dette er 
tilladt i henhold til den pågældende 
medlemsstats nationale lovgivning.

Or. en

Begrundelse

Arbejdstagernes pensionsfonde skal fortsat kunne investere i AIF i tredjelande i henhold til 
medlemsstatens nationale lovgivning.

Ændringsforslag 1517
Corien Wortmann-Kool

Forslag til direktiv 
Artikel 35 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 35 a
Betingelser for investering i AIF, der er 
hjemmehørende i tredjelande



PE439.135v01-00 56/178 AM\805044DA.doc

DA

Professionelle investorer, der er 
hjemmehørende i en medlemsstat, kan 
investere i en AIF, der er hjemmehørende 
i et tredjeland, forudsat, at AIF enten 
forvaltes af en FAIF, der har 
vedtægtsmæssigt hjemsted i en 
medlemsstat og er meddelt tilladelse i 
henhold til artikel 4, eller at det 
tredjeland, hvor AIF har vedtægtsmæssigt 
hjemsted, har indgået en aftale om 
samarbejde og udveksling af oplysninger i 
overensstemmelse med de relevante 
internationale standarder.

Or. en

Begrundelse

New Article 35a ensures that professional investors remain free to invest in AIF domiciled in 
third countries, provided that certain conditions are met. However, as proposed in the 
Rapporteur’s draft report, the requirement imposed in new Article 35a is likely to impose a 
substantial practical limitation on the ability for AIF domiciled outside the Community to be 
marketed within Member States under national private placement exemptions and on the 
ability of investors to invest in such AIF on their own initiative. This is disproportionate in the 
case of funds, such as private equity funds, which are closed-ended, since such funds are 
unlikely to present systemic risks. Such funds should be capable of being marketed within 
individual Member States under national private placement exemptions - and investors should 
be able to invest in such funds on their own initiative without having to meet the requirement 
in new Article 35a. This approach would also significantly assist EU private equity funds of 
funds and their clients to maintain appropriate levels of risk diversification.

Ændringsforslag 1518
Pascal Canfin

Forslag til direktiv 
Artikel 35 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

35a. Betingelser for at ikkegodkendte AIF 
fra tredjelande kan investere på 
europæiske markeder
Ikkegodkendte AIF fra tredjelande som 
defineret i artikel 3, litra a), idet der tages 
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hensyn til undtagelserne i artikel 2, og 
hvis de ejer aktiver i EU for mere end 
100 mio. euro og benytter sig af gearing, 
skal registreres hos ESMA.
For at få tilladelse til at operere på 
europæiske markeder skal ikkegodkendte 
AIF opfylde betingelserne i artikel 11, stk. 
4, 12, stk. 1, 13, 13a, 24 og 25. I disse 
tilfælde er ESMA den kompetente 
myndighed.

Or. en

Begrundelse

Det nuværende direktiv diskriminerer europæiske AIF. Det er ikke muligt at begrænse 
systemiske risici, hvis udenlandske hedgefonde ikke registreres og er omfattet af direktivets 
krav vedrørende systemiske risici.

Ændringsforslag 1519
Sari Essayah

Forslag til direktiv 
Artikel 35 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

35b. 
AIF fra tredjelande
Medlemsstater kan give professionelle 
investorer med hjemsted på deres område 
tilladelse til at investere i eller at fortsætte 
med at investere i enhver AIF, herunder 
AIF fra tredjelande i henhold til den 
nationale lovgivning. De pågældende 
tredjelande skal have hensigtsmæssig 
lovgivning vedrørende eventuelle 
skatteunddragelser og hvidvaskning af 
penge.

Or. en
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Ændringsforslag 1520
Pascal Canfin

Forslag til direktiv 
Artikel 35 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

35c. 
Investering i en godkendt AIF
En godkendt AIF må ikke investere, 
hverken direkte eller indirekte, mere end 
20 % af deres samlede aktiver i AIF, der 
ikke er godkendt i EU.

Or. en

Begrundelse

For at undgå at investorerne omgår direktivet, skal godkendte AIF forhindres i at investere i 
ikkegodkendte AIF.

Ændringsforslag 1521
Pascal Canfin

Forslag til direktiv 
Artikel 35 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

35d. Betingelser for erhvervelse af en 
betydende eller kontrollerende indflydelse 
i en europæisk udsteder eller et 
ikkeregistreret europæisk selskab for 
ikkegodkendte AIF fra tredjelande
Ikkegodkendte AIF fra tredjelande som 
defineret i artikel 3, litra a), idet der tages 
hensyn til undtagelserne i artikel 2, som 
benytter sig af gearing til anskaffelse af 
en betydende indflydelse eller en 
kontrollerende indflydelse i 
ikkeregistrerede selskaber eller i en 
udsteder, skal overholde artikel 26 til 30.

Or. en
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Begrundelse

Det nuværende direktiv diskriminerer europæiske AIF. Reglerne skal gælde for alle AIF 
uanset deres hjemsted.

Ændringsforslag 1522
Olle Schmidt

Forslag til direktiv 
Artikel 35 e (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

35e. 
AIF fra tredjelande
1. Medlemsstaterne sikrer, at en godkendt 
FAIF kun kan forvalte en AIF, der er 
etableret i et tredjeland, når:
(a) hele den relevante lovgivning i det 
pågældende tredjeland er i 
overensstemmelse med standarderne, der 
er udformet af internationale 
organisationer, eller hvis FAIF kan 
påvise, at AIF i tredjelandet overholder 
disse standarder, og
(b) der foreligger hensigtsmæssige 
samarbejdsaftaler mellem de kompetente 
myndigheder i FAIF's hjemland og
tilsynsmyndigheden i det tredjeland, hvor 
AIF er etableret.
2. Kommissionen vedtager delegerede 
retsakter i henhold til artikel 49a, 49b og 
49c vedrørende de i stk. 1, litra a) omtalte 
standarder og de i stk. 1, litra b) omtalte 
samarbejdsaftaler.
3. For at sikre en ensartet anvendelse af 
denne artikel udvikler ESMA 
retningslinjer for at fastsætte 
anvendelsesbetingelserne for de 
delegerede retsakter, som Kommissionen 
har vedtaget vedrørende de i stk. 1 nævnte 
standarder og samarbejdsaftaler.

Or. en
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Begrundelse

Rådets forslag er velformuleret og bør anvendes.

Ændringsforslag 1523
Wolf Klinz, Carl Haglund

Forslag til direktiv 
Artikel 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 36 udgår
Uddelegering af FAIF's administrative 
opgaver til en enhed etableret i et 
tredjeland
Medlemsstater tillader kun FAIF at 
uddelegere administrative serviceydelser 
til enheder, der er etableret i et tredjeland, 
forudsat at:
a) kravene i artikel 18 er opfyldt
b) enheden har tilladelse til at levere 
administrative serviceydelser eller er 
registreret i det tredjeland, hvor den er 
etableret og underkastes tilsyn
c) der er indgået en passende 
samarbejdsaftale mellem FAIF's 
kompetente myndighed og enhedens 
tilsynsmyndighed.

Or. en

Ændringsforslag 1524
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Forslag til direktiv 
Artikel 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 36 udgår
Uddelegering af FAIF's administrative
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opgaver til en enhed etableret i et 
tredjeland
Medlemsstater tillader kun FAIF at 
uddelegere administrative serviceydelser 
til enheder, der er etableret i et tredjeland, 
forudsat at:
a) kravene i artikel 18 er opfyldt
b) enheden har tilladelse til at levere 
administrative serviceydelser eller er 
registreret i det tredjeland, hvor den er 
etableret og underkastes tilsyn
c) der er indgået en passende 
samarbejdsaftale mellem FAIF's 
kompetente myndighed og enhedens 
tilsynsmyndighed.

Or. en

Begrundelse

Bestemmelserne vedrørende delegering af funktioner bør afspejle de eksisterende 
bestemmelser i MiFID og gennemførelsesdirektivet for MiFID vedrørende outsourcing af 
investeringstjenester eller kritiske eller vigtige driftstjenester. Disse bestemmelser er gengivet 
i den foreslåede revision med mindre ændringer, der skal afspejle ændringen fra 
investeringsvirksomheder, der reguleres under MiFID, til FAIF.

Ændringsforslag 1525
Syed Kamall

Forslag til direktiv 
Artikel 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 36 udgår
Uddelegering af FAIF's administrative 
opgaver til en enhed etableret i et 
tredjeland
Medlemsstater tillader kun FAIF at 
uddelegere administrative serviceydelser 
til enheder, der er etableret i et tredjeland, 
forudsat at:
a) kravene i artikel 18 er opfyldt
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b) enheden har tilladelse til at levere 
administrative serviceydelser eller er 
registreret i det tredjeland, hvor den er 
etableret og underkastes tilsyn
c) der er indgået en passende 
samarbejdsaftale mellem FAIF's 
kompetente myndighed og enhedens 
tilsynsmyndighed.

Or. en

Begrundelse

Denne bestemmelse bør udgå for at sikre, at den ændrede artikel 18 gælder for FAIF's 
delegeringer til tredjelande.

Ændringsforslag 1526
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv 
Artikel 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 36 udgår
Uddelegering af FAIF's administrative 
opgaver til en enhed etableret i et 
tredjeland
Medlemsstater tillader kun FAIF at 
uddelegere administrative serviceydelser 
til enheder, der er etableret i et tredjeland, 
forudsat at:
a) kravene i artikel 18 er opfyldt
b) enheden har tilladelse til at levere 
administrative serviceydelser eller er 
registreret i det tredjeland, hvor den er 
etableret og underkastes tilsyn
c) der er indgået en passende 
samarbejdsaftale mellem FAIF's 
kompetente myndighed og enhedens 
tilsynsmyndighed.

Or. en
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Begrundelse

Delegering er reguleret i artikel 18.

Ændringsforslag 1527
Pascal Canfin

Forslag til direktiv 
Artikel 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 36 udgår
Uddelegering af FAIF's administrative 
opgaver til en enhed etableret i et 
tredjeland
Medlemsstater tillader kun FAIF at 
uddelegere administrative serviceydelser 
til enheder, der er etableret i et tredjeland, 
forudsat at:
a) kravene i artikel 18 er opfyldt
b) enheden har tilladelse til at levere 
administrative serviceydelser eller er 
registreret i det tredjeland, hvor den er 
etableret og underkastes tilsyn
c) der er indgået en passende 
samarbejdsaftale mellem FAIF's 
kompetente myndighed og enhedens 
tilsynsmyndighed.

Or. en

Begrundelse

AIF med et europæisk pas skal udelukkende forvaltes i EU for at sikre beskyttelse af 
investorerne.
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Ændringsforslag 1528
Othmar Karas

Forslag til direktiv 
Artikel 36 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstater tillader kun FAIF at 
uddelegere administrative serviceydelser til 
enheder, der er etableret i et tredjeland, 
forudsat at:

Medlemsstater tillader kun FAIF at 
uddelegere administrative og 
forvaltningsmæssige serviceydelser til 
enheder, der er etableret i et tredjeland, 
forudsat at:

Or. en

Begrundelse

Knowhow og ekspertviden formidles verden over inden for det finansielle område. Det er i 
investorens interesse, at en FAIF kan trække på den bedste knowhow uden at være henvist til 
at benytte lokal viden.

Ændringsforslag 1529
Derk Jan Eppink

Forslag til direktiv 
Artikel 36 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstater tillader kun FAIF at
uddelegere administrative serviceydelser til 
enheder, der er etableret i et tredjeland, 
forudsat at:

FAIF må kun uddelegere administrative 
serviceydelser til enheder, der er etableret i 
et tredjeland, forudsat at:

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.
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Ændringsforslag 1530
Othmar Karas

Forslag til direktiv 
Artikel 36 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) enheden har tilladelse til at levere 
administrative serviceydelser eller er 
registreret i det tredjeland, hvor den er 
etableret og underkastes tilsyn

b) enheden har tilladelse til at levere 
administrative eller forvaltningsmæssige
serviceydelser eller er registreret i det 
tredjeland, hvor den er etableret og 
underkastes tilsyn

Or. en

Begrundelse

Knowhow og ekspertviden formidles verden over inden for de finansielle område. Det er i 
investorens interesse, at en FAIF kan trække på den bedste knowhow uden at være henvist til 
at benytte lokal viden.

Ændringsforslag 1531
Derk Jan Eppink

Forslag til direktiv
Artikel 36 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) enheden har tilladelse til at levere 
administrative serviceydelser eller er 
registreret i det tredjeland, hvor den er 
etableret og underkastes tilsyn

b) enheden har tilladelse til at levere 
administrative serviceydelser eller er 
registreret i det tredjeland, hvor den er 
etableret 

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.
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Ændringsforslag 1532
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Forslag til direktiv 
Artikel 36 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) der er indgået en passende 
samarbejdsaftale mellem FAIF's 
kompetente myndighed og enhedens 
tilsynsmyndighed.

c) der er indgået en passende og effektiv
samarbejdsaftale mellem FAIF's 
kompetente myndighed i medlemsstaterne, 
som underskrives af Kommissionen på 
deres vegne, og enhedens 
tilsynsmyndighed i henhold til de 
standarder, som Kommissionen har 
fastlagt i henhold til artikel 39b.

Or. en

Begrundelse

Delegering af administrative opgaver til enheder med hjemsted i tredjelande kræver en 
effektiv samarbejdsaftale (udveksling af oplysninger), som Kommissionen indgår på alle 
medlemsstaters vegne ("udvidelsesprincippet").

Ændringsforslag 1533
Othmar Karas

Forslag til direktiv 
Artikel 36 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ca) tjenesterne kontrolleres direkte af en 
FAIF, der er registreret i en medlemsstat, 
og udføres under dennes ansvar.

Or. en

Begrundelse

Knowhow og ekspertviden formidles verden over inden for de finansielle område. Det er i 
investorens interesse, at en FAIF kan trække på den bedste knowhow uden at være henvist til 
at benytte lokal viden.
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Ændringsforslag 1534
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Forslag til direktiv 
Artikel 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 37 udgår
Evaluator etableret i et tredjeland
1. Medlemsstater tillader kun udpegning 
af en evaluator, der er etableret i et 
tredjeland, forudsat at:
a) kravene i artikel 16 er opfyldt
b) det pågældende tredjeland er omfattet 
af en afgørelse i henhold til stk. 3, som 
fastslår, at de værdiansættelsesstandarder 
og –bestemmelser, der anvendes af 
evaluatorer, som er etableret på dets 
område, er ækvivalente med dem, der 
anvendes i Fællesskabet.
2. Kommissionen vedtager 
gennemførelsesbestemmelser til 
præcisering af kriterierne for vurdering af 
ækvivalensen af 
værdiansættelsesstandarder og -
bestemmelser i tredjelande, jf. stk. 1, litra 
b).
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.
3. På grundlag af kriterierne i stk. 2 
vedtager Kommissionen i 
overensstemmelse med proceduren i 
artikel 49, stk. 2, 
gennemførelsesbestemmelser, som 
fastslår, at værdiansættelsesstandarderne 
og -bestemmelserne i en 
tredjelandslovgivning er ækvivalente med 
dem, der anvendes i Fællesskabet.

Or. en



PE439.135v01-00 68/178 AM\805044DA.doc

DA

Begrundelse

Bestemmelserne vedrørende delegering af funktioner bør afspejle de eksisterende 
bestemmelser i MiFID og gennemførelsesdirektivet for MiFID vedrørende outsourcing af 
investeringstjenester eller kritiske eller vigtige driftstjenester. Disse bestemmelser er gengivet 
i den foreslåede revision med mindre ændringer, der skal afspejle ændringen fra 
investeringsvirksomheder, der reguleres under MiFID, til FAIF.

Ændringsforslag 1535
Wolf Klinz, Carl Haglund

Forslag til direktiv 
Artikel 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 37 udgår
Evaluator etableret i et tredjeland
1. Medlemsstater tillader kun udpegning 
af en evaluator, der er etableret i et 
tredjeland, forudsat at:
a) kravene i artikel 16 er opfyldt
b) det pågældende tredjeland er omfattet 
af en afgørelse i henhold til stk. 3, som 
fastslår, at de værdiansættelsesstandarder 
og –bestemmelser, der anvendes af 
evaluatorer, som er etableret på dets 
område, er ækvivalente med dem, der 
anvendes i Fællesskabet.
2. Kommissionen vedtager 
gennemførelsesbestemmelser til 
præcisering af kriterierne for vurdering af 
ækvivalensen af 
værdiansættelsesstandarder og -
bestemmelser i tredjelande, jf. stk. 1, litra 
b).
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.
3. På grundlag af kriterierne i stk. 2 
vedtager Kommissionen i 
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overensstemmelse med proceduren i 
artikel 49, stk. 2, 
gennemførelsesbestemmelser, som 
fastslår, at værdiansættelsesstandarderne 
og -bestemmelserne i en 
tredjelandslovgivning er ækvivalente med 
dem, der anvendes i Fællesskabet.

Or. en

Ændringsforslag 1536
Syed Kamall

Forslag til direktiv 
Artikel 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 37 udgår
Evaluator etableret i et tredjeland
1. Medlemsstater tillader kun udpegning 
af en evaluator, der er etableret i et 
tredjeland, forudsat at:
a) kravene i artikel 16 er opfyldt
b) det pågældende tredjeland er omfattet 
af en afgørelse i henhold til stk. 3, som 
fastslår, at de værdiansættelsesstandarder 
og –bestemmelser, der anvendes af 
evaluatorer, som er etableret på dets 
område, er ækvivalente med dem, der 
anvendes i Fællesskabet.
2. Kommissionen vedtager 
gennemførelsesbestemmelser til 
præcisering af kriterierne for vurdering af 
ækvivalensen af 
værdiansættelsesstandarder og -
bestemmelser i tredjelande, jf. stk. 1, litra 
b).
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.
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3. På grundlag af kriterierne i stk. 2 
vedtager Kommissionen i 
overensstemmelse med proceduren i 
artikel 49, stk. 2, 
gennemførelsesbestemmelser, som 
fastslår, at værdiansættelsesstandarderne 
og -bestemmelserne i en 
tredjelandslovgivning er ækvivalente med 
dem, der anvendes i Fællesskabet.

Or. en

Begrundelse

Denne bestemmelse bør udgå, fordi den ændrede artikel 18 kommer til at gælde for FAIF's 
delegeringer til tredjelande.

Ændringsforslag 1537
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv 
Artikel 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 37 udgår
Evaluator etableret i et tredjeland
1. Medlemsstater tillader kun udpegning 
af en evaluator, der er etableret i et 
tredjeland, forudsat at:
a) kravene i artikel 16 er opfyldt
b) det pågældende tredjeland er omfattet 
af en afgørelse i henhold til stk. 3, som 
fastslår, at de værdiansættelsesstandarder 
og –bestemmelser, der anvendes af 
evaluatorer, som er etableret på dets 
område, er ækvivalente med dem, der 
anvendes i Fællesskabet.
2. Kommissionen vedtager 
gennemførelsesbestemmelser til 
præcisering af kriterierne for vurdering af 
ækvivalensen af 
værdiansættelsesstandarder og -
bestemmelser i tredjelande, jf. stk. 1, litra 
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b).
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.
3. På grundlag af kriterierne i stk. 2 
vedtager Kommissionen i 
overensstemmelse med proceduren i 
artikel 49, stk. 2, 
gennemførelsesbestemmelser, som 
fastslår, at værdiansættelsesstandarderne 
og -bestemmelserne i en 
tredjelandslovgivning er ækvivalente med 
dem, der anvendes i Fællesskabet.

Or. en

Begrundelse

Værdiansættelsesfunktionen skal defineres hensigtsmæssigt i artikel 16 og muligheden for at 
delegere eller tildele den i artikel 18.

Ændringsforslag 1538
Pervenche Berès

Forslag til direktiv 
Artikel 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 37 udgår
Evaluator etableret i et tredjeland
1. Medlemsstater tillader kun udpegning 
af en evaluator, der er etableret i et 
tredjeland, forudsat at:
a) kravene i artikel 16 er opfyldt
b) det pågældende tredjeland er omfattet 
af en afgørelse i henhold til stk. 3, som 
fastslår, at de værdiansættelsesstandarder 
og –bestemmelser, der anvendes af 
evaluatorer, som er etableret på dets 
område, er ækvivalente med dem, der 
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anvendes i Fællesskabet.
2. Kommissionen vedtager 
gennemførelsesbestemmelser til 
præcisering af kriterierne for vurdering af 
ækvivalensen af 
værdiansættelsesstandarder og -
bestemmelser i tredjelande, jf. stk. 1, litra 
b).
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.
3. På grundlag af kriterierne i stk. 2 
vedtager Kommissionen i 
overensstemmelse med proceduren i 
artikel 49, stk. 2, 
gennemførelsesbestemmelser, som 
fastslår, at værdiansættelsesstandarderne 
og -bestemmelserne i en 
tredjelandslovgivning er ækvivalente med 
dem, der anvendes i Fællesskabet.

Or. en

Begrundelse

Værdiansættelse er et særdeles følsomt spørgsmål og må ikke overlades til aktører i 
tredjelande, selv om disse har en ækvivalensordning.

Ændringsforslag 1539
Pascal Canfin

Forslag til direktiv 
Artikel 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 37 Artikel 37

Evaluator etableret i et tredjeland Evaluator etableret i et tredjeland
1. Medlemsstater tillader kun udpegning 
af en evaluator, der er etableret i et 
tredjeland, forudsat at:

1. De kompetente myndigheder kan 
undtagelsesvis give FAIF med 
forretningssted i EU, tilladelse til at 
udpege en evaluator, der er etableret i et 
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tredjeland, hvis aktiver i tredjelande ikke 
kan værdiansættes korrekt af en evaluator 
med hjemsted i EU.

a) kravene i artikel 16 er opfyldt
b) det pågældende tredjeland er omfattet 
af en afgørelse i henhold til stk. 3, som 
fastslår, at de værdiansættelsesstandarder 
og –bestemmelser, der anvendes af 
evaluatorer, som er etableret på dets 
område, er ækvivalente med dem, der 
anvendes i Fællesskabet.
2. Kommissionen vedtager 
gennemførelsesbestemmelser til 
præcisering af kriterierne for vurdering af
ækvivalensen af 
værdiansættelsesstandarder og -
bestemmelser i tredjelande, jf. stk. 1, litra 
b).

2. Kommissionen vedtager delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
49a, 49b and 49c med præcisering af 
kriterierne for vurdering af aktiver, der 
ikke vil kunne værdiansættes korrekt af 
en evaluator med hjemsted i EU.

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.
3. På grundlag af kriterierne i stk. 2 
vedtager Kommissionen i 
overensstemmelse med proceduren i 
artikel 49, stk. 2, 
gennemførelsesbestemmelser, som 
fastslår, at værdiansættelsesstandarderne 
og -bestemmelserne i en 
tredjelandslovgivning er ækvivalente med 
dem, der anvendes i Fællesskabet.

Or. en

Begrundelse

Værdiansættelse er vigtig for beskyttelsen af investorerne. Denne opgave skal så vidt muligt 
udføres i Fællesskabet.
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Ændringsforslag 1540
Derk Jan Eppink

Forslag til direktiv 
Artikel 37 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstater tillader kun udpegning af 
en evaluator, der er etableret i et tredjeland, 
forudsat at:

1. Medlemsstater tillader kun udpegning af 
en evaluator, der er etableret i et tredjeland, 
forudsat at:

a) kravene i artikel 16 er opfyldt a) evaluatoren i et tredjeland har et 
registreret hjemsted i en medlemsstat, og

b) det pågældende tredjeland er omfattet 
af en afgørelse i henhold til stk. 3, som 
fastslår, at de værdiansættelsesstandarder 
og –bestemmelser, der anvendes af 
evaluatorer, som er etableret på dets 
område, er ækvivalente med dem, der 
anvendes i Fællesskabet.

b) kravene i artikel 16 er opfyldt.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 1541
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Forslag til direktiv 
Artikel 37 – stk. 1 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) der er indgået en passende og effektiv 
samarbejdsaftale mellem de kompetente 
myndigheder i medlemsstaterne, som 
underskrives af Kommissionen på deres 
vegne, og enhedens tilsynsmyndighed i 
henhold til de standarder, som 
Kommissionen har fastlagt i henhold til 
artikel 39a.
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Or. en

Begrundelse

Udpegelsen af en evaluator med hjemsted i tredjelande kræver en effektiv samarbejdsaftale 
(udveksling af generelle oplysninger og skattemæssige oplysninger), som Kommissionen 
indgår på alle medlemsstaters vegne ("udvidelsesprincippet").

Ændringsforslag 1542
Sharon Bowles

Forslag til direktiv 
Artikel 37 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen vedtager 
gennemførelsesbestemmelser til 
præcisering af kriterierne for vurdering af 
ækvivalensen af 
værdiansættelsesstandarder og -
bestemmelser i tredjelande, jf. stk. 1, litra 
b).

2. Kommissionen vedtager i 
overensstemmelse med artikel 49a, 49b og 
49c delegerede retsakter til præcisering af 
kriterierne for vurdering af ækvivalensen af 
værdiansættelsesstandarder og -
bestemmelser i tredjelande, jf. stk. 1, litra 
b).

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 sikrer, at disse retsakter 
træder i kraft senest den ...*.
* EUT: Indsæt venligst dato: to år efter 
dette direktivs ikrafttrædelse.

Or. en

Begrundelse

Dette er den korrekte formulering i henhold til de nye "komitologi"-procedurer, hvis denne 
artikel bibeholdes.
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Ændringsforslag 1543
Sharon Bowles

Forslag til direktiv 
Artikel 37 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. På grundlag af kriterierne i stk. 2 
vedtager Kommissionen i 
overensstemmelse med proceduren i 
artikel 49, stk. 2,
gennemførelsesbestemmelser, som 
fastslår, at værdiansættelsesstandarderne 
og -bestemmelserne i en 
tredjelandslovgivning er ækvivalente med 
dem, der anvendes i Fællesskabet.

3. På grundlag af kriterierne i stk. 2 
vedtager Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 49a, 49b og 
49c delegerede retsakter, som fastslår, at 
værdiansættelsesstandarderne og -
bestemmelserne i en tredjelandslovgivning 
er ækvivalente med dem, der anvendes i 
Fællesskabet.

Kommissionen sikrer, at disse retsakter 
træder i kraft senest den ...*.
* EUT: Indsæt venligst dato: to år efter 
dette direktivs ikrafttrædelse.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 1544
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Forslag til direktiv 
Artikel 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 38 udgår
Uddelegering af deponeringsopgaver i 
forbindelse med AIF hjemmehørende i 
tredjelande
1. Uanset 17, stk. 4, kan medlemsstater i 
forbindelse med AIF, som er 
hjemmehørende i et tredjeland, tillade den 
i overensstemmelse med artikel 17 
udpegede depositar for den pågældende 
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AIF at uddelegere varetagelsen af en eller 
flere af sine funktioner til en underordnet 
depositar, som er hjemmehørende i det 
samme tredjeland, forudsat at 
lovgivningen i det pågældende tredjeland 
er ækvivalent med bestemmelserne i dette 
direktiv og håndhæves effektivt.
Følgende betingelser skal også være 
opfyldt:
a) det pågældende tredjeland er omfattet 
af en afgørelse i henhold til stk. 4, som 
fastslår, at underordnede depositarer, som 
er hjemmehørende i det pågældende land, 
er underkastet effektiv tilsynsmæssig 
regulering og overvågning, som er 
ækvivalent med bestemmelserne i 
fællesskabslovgivningen
b) samarbejdet mellem hjemlandet og de 
relevante myndigheder i tredjelandet er 
tilstrækkeligt sikret
c) det pågældende tredjeland er omfattet 
af en afgørelse i henhold til stk. 4, som 
fastslår, at standarderne for forhindring 
af hvidvaskning af penge og finansiering 
af terrorisme er ækvivalente med 
bestemmelserne i 
fællesskabslovgivningen.
2. Depositarens ansvar i forhold til 
investorer berøres ikke af, at depositaren 
har uddelegeret alle eller en del af sine 
opgaver til en depositar i et tredjeland.
3. Kommissionen vedtager 
gennemførelsesbestemmelser til 
præcisering af kriterierne for vurdering af 
ækvivalensen af tilsynsmæssig regulering, 
overvågning og standarder i tredjelande, 
jf. stk. 1.
Disse foranstaltninger, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 49, stk. 3.
4. På grundlag af kriterierne i stk. 3 
vedtager Kommissionen i 
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overensstemmelse med proceduren i 
artikel 49, stk. 2, 
gennemførelsesbestemmelser, som 
fastslår, at tilsynsmæssig regulering, 
overvågning og standarder i et tredjeland 
svarer til bestemmelserne i dette direktiv.

Or. en

Begrundelse

Bestemmelserne vedrørende delegering af funktioner bør afspejle de eksisterende 
bestemmelser i MiFID og gennemførelsesdirektivet for MiFID vedrørende outsourcing af 
investeringstjenester eller kritiske eller vigtige driftstjenester. Disse bestemmelser er gengivet 
i den foreslåede revision med mindre ændringer, der skal afspejle ændringen fra 
investeringsvirksomheder, der reguleres under MiFID, til FAIF.

Ændringsforslag 1545
Wolf Klinz, Carl Haglund

Forslag til direktiv 
Artikel 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 38 udgår
Uddelegering af deponeringsopgaver i 
forbindelse med AIF hjemmehørende i 
tredjelande
1. Uanset 17, stk. 4, kan medlemsstater i 
forbindelse med AIF, som er 
hjemmehørende i et tredjeland, tillade den 
i overensstemmelse med artikel 17 
udpegede depositar for den pågældende 
AIF at uddelegere varetagelsen af en eller 
flere af sine funktioner til en underordnet 
depositar, som er hjemmehørende i det 
samme tredjeland, forudsat at 
lovgivningen i det pågældende tredjeland 
er ækvivalent med bestemmelserne i dette 
direktiv og håndhæves effektivt.
Følgende betingelser skal også være 
opfyldt:
a) det pågældende tredjeland er omfattet 
af en afgørelse i henhold til stk. 4, som 
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fastslår, at underordnede depositarer, som 
er hjemmehørende i det pågældende land, 
er underkastet effektiv tilsynsmæssig 
regulering og overvågning, som er 
ækvivalent med bestemmelserne i 
fællesskabslovgivningen
b) samarbejdet mellem hjemlandet og de 
relevante myndigheder i tredjelandet er 
tilstrækkeligt sikret
c) det pågældende tredjeland er omfattet 
af en afgørelse i henhold til stk. 4, som 
fastslår, at standarderne for forhindring 
af hvidvaskning af penge og finansiering 
af terrorisme er ækvivalente med 
bestemmelserne i 
fællesskabslovgivningen.
2. Depositarens ansvar i forhold til 
investorer berøres ikke af, at depositaren 
har uddelegeret alle eller en del af sine 
opgaver til en depositar i et tredjeland.
3. Kommissionen vedtager 
gennemførelsesbestemmelser til 
præcisering af kriterierne for vurdering af 
ækvivalensen af tilsynsmæssig regulering, 
overvågning og standarder i tredjelande, 
jf. stk. 1.
Disse foranstaltninger, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 49, stk. 3.
4. På grundlag af kriterierne i stk. 3 
vedtager Kommissionen i 
overensstemmelse med proceduren i 
artikel 49, stk. 2, 
gennemførelsesbestemmelser, som 
fastslår, at tilsynsmæssig regulering, 
overvågning og standarder i et tredjeland 
svarer til bestemmelserne i dette direktiv.

Or. en
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Ændringsforslag 1546
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv 
Artikel 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 38 udgår
Uddelegering af deponeringsopgaver i 
forbindelse med AIF hjemmehørende i 
tredjelande
1. Uanset 17, stk. 4, kan medlemsstater i 
forbindelse med AIF, som er 
hjemmehørende i et tredjeland, tillade den 
i overensstemmelse med artikel 17 
udpegede depositar for den pågældende 
AIF at uddelegere varetagelsen af en eller 
flere af sine funktioner til en underordnet 
depositar, som er hjemmehørende i det 
samme tredjeland, forudsat at 
lovgivningen i det pågældende tredjeland 
er ækvivalent med bestemmelserne i dette 
direktiv og håndhæves effektivt.
Følgende betingelser skal også være 
opfyldt:
a) det pågældende tredjeland er omfattet 
af en afgørelse i henhold til stk. 4, som 
fastslår, at underordnede depositarer, som 
er hjemmehørende i det pågældende land, 
er underkastet effektiv tilsynsmæssig 
regulering og overvågning, som er 
ækvivalent med bestemmelserne i 
fællesskabslovgivningen
b) samarbejdet mellem hjemlandet og de 
relevante myndigheder i tredjelandet er 
tilstrækkeligt sikret
c) det pågældende tredjeland er omfattet 
af en afgørelse i henhold til stk. 4, som 
fastslår, at standarderne for forhindring 
af hvidvaskning af penge og finansiering 
af terrorisme er ækvivalente med 
bestemmelserne i 
fællesskabslovgivningen.
2. Depositarens ansvar i forhold til 
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investorer berøres ikke af, at depositaren 
har uddelegeret alle eller en del af sine 
opgaver til en depositar i et tredjeland.
3. Kommissionen vedtager 
gennemførelsesbestemmelser til 
præcisering af kriterierne for vurdering af 
ækvivalensen af tilsynsmæssig regulering, 
overvågning og standarder i tredjelande, 
jf. stk. 1.
Disse foranstaltninger, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 49, stk. 3.
4. På grundlag af kriterierne i stk. 3 
vedtager Kommissionen i 
overensstemmelse med proceduren i 
artikel 49, stk. 2, 
gennemførelsesbestemmelser, som 
fastslår, at tilsynsmæssig regulering, 
overvågning og standarder i et tredjeland 
svarer til bestemmelserne i dette direktiv.

Or. en

Begrundelse

Delegering reguleres i tilstrækkelig grad i artikel 18.

Ændringsforslag 1547
Pervenche Berès

Forslag til direktiv 
Artikel 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 38 udgår
Uddelegering af deponeringsopgaver i 
forbindelse med AIF hjemmehørende i 
tredjelande
1. Uanset 17, stk. 4, kan medlemsstater i 
forbindelse med AIF, som er 
hjemmehørende i et tredjeland, tillade den 
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i overensstemmelse med artikel 17 
udpegede depositar for den pågældende 
AIF at uddelegere varetagelsen af en eller 
flere af sine funktioner til en underordnet 
depositar, som er hjemmehørende i det 
samme tredjeland, forudsat at 
lovgivningen i det pågældende tredjeland 
er ækvivalent med bestemmelserne i dette 
direktiv og håndhæves effektivt.
Følgende betingelser skal også være 
opfyldt:
a) det pågældende tredjeland er omfattet 
af en afgørelse i henhold til stk. 4, som 
fastslår, at underordnede depositarer, som 
er hjemmehørende i det pågældende land, 
er underkastet effektiv tilsynsmæssig 
regulering og overvågning, som er 
ækvivalent med bestemmelserne i 
fællesskabslovgivningen
b) samarbejdet mellem hjemlandet og de 
relevante myndigheder i tredjelandet er 
tilstrækkeligt sikret
c) det pågældende tredjeland er omfattet 
af en afgørelse i henhold til stk. 4, som 
fastslår, at standarderne for forhindring 
af hvidvaskning af penge og finansiering 
af terrorisme er ækvivalente med 
bestemmelserne i 
fællesskabslovgivningen.
2. Depositarens ansvar i forhold til 
investorer berøres ikke af, at depositaren 
har uddelegeret alle eller en del af sine 
opgaver til en depositar i et tredjeland.
3. Kommissionen vedtager 
gennemførelsesbestemmelser til 
præcisering af kriterierne for vurdering af 
ækvivalensen af tilsynsmæssig regulering, 
overvågning og standarder i tredjelande, 
jf. stk. 1.
Disse foranstaltninger, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 49, stk. 3.
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4. På grundlag af kriterierne i stk. 3 
vedtager Kommissionen i 
overensstemmelse med proceduren i 
artikel 49, stk. 2, 
gennemførelsesbestemmelser, som 
fastslår, at tilsynsmæssig regulering, 
overvågning og standarder i et tredjeland 
svarer til bestemmelserne i dette direktiv.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 1548
Syed Kamall

Forslag til direktiv 
Artikel 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 38 udgår
Uddelegering af deponeringsopgaver i 
forbindelse med AIF hjemmehørende i 
tredjelande
1. Uanset 17, stk. 4, kan medlemsstater i 
forbindelse med AIF, som er 
hjemmehørende i et tredjeland, tillade den 
i overensstemmelse med artikel 17 
udpegede depositar for den pågældende 
AIF at uddelegere varetagelsen af en eller 
flere af sine funktioner til en underordnet 
depositar, som er hjemmehørende i det 
samme tredjeland, forudsat at 
lovgivningen i det pågældende tredjeland 
er ækvivalent med bestemmelserne i dette 
direktiv og håndhæves effektivt.
Følgende betingelser skal også være 
opfyldt:
a) det pågældende tredjeland er omfattet 
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af en afgørelse i henhold til stk. 4, som 
fastslår, at underordnede depositarer, som 
er hjemmehørende i det pågældende land, 
er underkastet effektiv tilsynsmæssig 
regulering og overvågning, som er 
ækvivalent med bestemmelserne i 
fællesskabslovgivningen
b) samarbejdet mellem hjemlandet og de 
relevante myndigheder i tredjelandet er 
tilstrækkeligt sikret
c) det pågældende tredjeland er omfattet 
af en afgørelse i henhold til stk. 4, som 
fastslår, at standarderne for forhindring 
af hvidvaskning af penge og finansiering 
af terrorisme er ækvivalente med 
bestemmelserne i 
fællesskabslovgivningen.
2. Depositarens ansvar i forhold til 
investorer berøres ikke af, at depositaren 
har uddelegeret alle eller en del af sine 
opgaver til en depositar i et tredjeland.
3. Kommissionen vedtager 
gennemførelsesbestemmelser til 
præcisering af kriterierne for vurdering af 
ækvivalensen af tilsynsmæssig regulering, 
overvågning og standarder i tredjelande, 
jf. stk. 1.
Disse foranstaltninger, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 49, stk. 3.
4. På grundlag af kriterierne i stk. 3 
vedtager Kommissionen i 
overensstemmelse med proceduren i 
artikel 49, stk. 2, 
gennemførelsesbestemmelser, som 
fastslår, at tilsynsmæssig regulering, 
overvågning og standarder i et tredjeland 
svarer til bestemmelserne i dette direktiv.

Or. en
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Begrundelse

 The provisions of Article 38 are of very limited practical assistance to a depositary. Under 
Article 38 the depositary's ability to delegate to a non-EU credit institution is restricted to 
sub-depositary's domiciled in the same country as that of the AIF's domicile but the nature of 
global custody is such that it is often necessary to have a sub-depositary or sub-custodian in 
the market in which investments are held (which will generally not be the country of domicile 
of the AIF). In practice, therefore, this provision will prevent AIF from investing in many non-
EU jurisdictions, especially developing countries requiring investment to tackle poverty.

Ændringsforslag 1549
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Forslag til direktiv 
Artikel 38 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) samarbejdet mellem hjemlandet og de 
relevante myndigheder i tredjelandet er 
tilstrækkeligt sikret

b) en passende og effektiv 
samarbejdsaftale mellem 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder, som indgås af 
Kommissionen på deres vegne med 
enhedens tilsynsmyndighed i henhold til 
de standarder, som Kommissionen har 
defineret i henhold til artikel 39a.

Or. en

Begrundelse

Delegering af depotopgaver til en enhed med hjemsted i tredjelande kræver en effektiv 
samarbejdsaftale (udveksling af generelle og skattemæssige oplysninger), som Kommissionen 
indgår på alle medlemsstaters vegne ("udvidelsesprincippet").
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Ændringsforslag 1550
Sharon Bowles

Forslag til direktiv 
Artikel 38 – 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. 
stk. 1.

3. Kommissionen vedtager i 
overensstemmelse med artikel 49a, 49b og 
49c delegerede retsakter til præcisering af 
kriterierne for vurdering af ækvivalensen af 
tilsynsmæssig regulering, overvågning og 
standarder i tredjelande, jf. stk. 1.

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

Kommissionen sikrer, at disse retsakter 
træder i kraft senest den ...*.
* EUT: Indsæt venligst dato: to år efter 
dette direktivs ikrafttrædelse.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 1551
Sharon Bowles

Forslag til direktiv 
Artikel 38 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. På grundlag af kriterierne i stk. 3 
vedtager Kommissionen i 
overensstemmelse med proceduren i 
artikel 49, stk. 2, 
gennemførelsesbestemmelser, som 
fastslår, at tilsynsmæssig regulering, 
overvågning og standarder i et tredjeland 

4. På grundlag af kriterierne i stk. 3 
vedtager Kommissionen artikel 49a, 49b 
og 49 c delegerede retsakter, som fastslår, 
at tilsynsmæssig regulering, overvågning 
og standarder i et tredjeland svarer til 
bestemmelserne i dette direktiv.

Kommissionen sikrer, at disse retsakter 
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svarer til bestemmelserne i dette direktiv. træder i kraft senest den ...*.
* EUT: Indsæt venligst dato: to år efter 
dette direktivs ikrafttrædelse.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 1552
Wolf Klinz, Carl Haglund

Forslag til direktiv 
Artikel 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 39 udgår
Meddelelse af tilladelse til FAIF etableret 
i tredjelande
1. Medlemsstaterne kan i 
overensstemmelse med dette direktiv 
tillade FAIF, som er etableret i et 
tredjeland, at markedsføre andele eller 
aktier i en AIF til professionelle 
investorer i Fællesskabet på de 
betingelser, der er omhandlet i dette 
direktiv, forudsat at:
a) det pågældende tredjeland er omfattet 
af en afgørelse i henhold til stk. 3, litra a), 
som fastslår, at dets lovgivning om 
tilsynsmæssig regulering og løbende 
overvågning er ækvivalent med 
bestemmelserne i dette direktiv og 
håndhæves effektivt
b) det pågældende tredjeland er omfattet 
af en afgørelse i henhold til stk. 3, litra b), 
som fastslår, at det giver FAIF fra 
Fællesskabet markedsadgang, som kan 
sammenlignes med den adgang, 
Fællesskabet giver FAIF fra det 
pågældende tredjeland
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c) FAIF giver de kompetente 
myndigheder i den medlemsstat, hvor der 
ansøges om tilladelse, de oplysninger, der 
er omhandlet i artikel 5 og 31
d) en samarbejdsaftale mellem de 
kompetente myndigheder i den 
pågældende medlemsstat og FAIF's 
tilsynsførende forefindes og sikrer effektiv 
udveksling af alle de oplysninger, der er 
relevante for at kunne føre tilsyn med 
eventuelle konsekvenser af FAIF' 
aktiviteter for systemrelevante finansielle 
institutioners stabilitet og ordnede forhold 
på de markeder, hvor FAIF varetager sine 
aktiviteter
e) det pågældende tredjeland har indgået 
en aftale med den medlemsstat, hvor der 
ansøges om tilladelse, som er fuldstændig 
i overensstemmelse med standarderne i 
artikel 26 i OECD's 
modelbeskatningsoverenskomst 
vedrørende indkomst og formue og sikrer 
effektiv udveksling af oplysninger om 
skatteforhold.
2. Kommissionen vedtager 
gennemførelsesbestemmelser med henblik 
på at opstille:
a) generelle ækvivalenskriterier for 
vurdering af ækvivalensen og effektiv 
håndhævelse af tredjelandes lovgivning 
om tilsynsmæssig regulering og løbende 
overvågning på grundlag af kravene i 
kapitel III, IV og V
b) generelle kriterier til vurdering af, 
hvorvidt tredjelande giver FAIF fra 
Fællesskabet markedsadgang, som kan 
sammenlignes med den adgang 
Fællesskabet giver FAIF fra de 
pågældende tredjelande.
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.
3. På grundlag af kriterierne i stk. 2 
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vedtager Kommissionen i 
overensstemmelse med 
forskriftsproceduren i artikel 49, stk. 2, 
gennemførelsesbestemmelser, som 
fastslår, at:
a) lovgivningen om tilsynsmæssig 
regulering og løbende overvågning af 
FAIF i et tredjeland er ækvivalent med 
bestemmelserne i dette direktiv og 
håndhæves effektivt
b) et tredjeland giver FAIF fra 
Fællesskabet markedsadgang, som mindst 
kan sammenlignes med den adgang, 
Fællesskabet giver FAIF fra det 
pågældende tredjeland.

Or. en

Ændringsforslag 1553
Pascal Canfin

Forslag til direktiv 
Artikel 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 39 udgår
Meddelelse af tilladelse til FAIF etableret 
i tredjelande
1. Medlemsstaterne kan i 
overensstemmelse med dette direktiv 
tillade FAIF, som er etableret i et 
tredjeland, at markedsføre andele eller 
aktier i en AIF til professionelle 
investorer i Fællesskabet på de 
betingelser, der er omhandlet i dette 
direktiv, forudsat at:
a) det pågældende tredjeland er omfattet 
af en afgørelse i henhold til stk. 3, litra a), 
som fastslår, at dets lovgivning om 
tilsynsmæssig regulering og løbende 
overvågning er ækvivalent med 
bestemmelserne i dette direktiv og 
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håndhæves effektivt
b) det pågældende tredjeland er omfattet 
af en afgørelse i henhold til stk. 3, litra b), 
som fastslår, at det giver FAIF fra 
Fællesskabet markedsadgang, som kan 
sammenlignes med den adgang, 
Fællesskabet giver FAIF fra det 
pågældende tredjeland
c) FAIF giver de kompetente 
myndigheder i den medlemsstat, hvor der 
ansøges om tilladelse, de oplysninger, der 
er omhandlet i artikel 5 og 31
d) en samarbejdsaftale mellem de 
kompetente myndigheder i den 
pågældende medlemsstat og FAIF's 
tilsynsførende forefindes og sikrer effektiv 
udveksling af alle de oplysninger, der er 
relevante for at kunne føre tilsyn med 
eventuelle konsekvenser af FAIF' 
aktiviteter for systemrelevante finansielle 
institutioners stabilitet og ordnede forhold 
på de markeder, hvor FAIF varetager sine 
aktiviteter
e) det pågældende tredjeland har indgået 
en aftale med den medlemsstat, hvor der 
ansøges om tilladelse, som er fuldstændig 
i overensstemmelse med standarderne i 
artikel 26 i OECD's 
modelbeskatningsoverenskomst 
vedrørende indkomst og formue og sikrer 
effektiv udveksling af oplysninger om 
skatteforhold.
2. Kommissionen vedtager 
gennemførelsesbestemmelser med henblik 
på at opstille:
a) generelle ækvivalenskriterier for 
vurdering af ækvivalensen og effektiv 
håndhævelse af tredjelandes lovgivning 
om tilsynsmæssig regulering og løbende 
overvågning på grundlag af kravene i 
kapitel III, IV og V
b) generelle kriterier til vurdering af, 
hvorvidt tredjelande giver FAIF fra 
Fællesskabet markedsadgang, som kan 
sammenlignes med den adgang 
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Fællesskabet giver FAIF fra de 
pågældende tredjelande.
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.
3. På grundlag af kriterierne i stk. 2 
vedtager Kommissionen i 
overensstemmelse med 
forskriftsproceduren i artikel 49, stk. 2, 
gennemførelsesbestemmelser, som 
fastslår, at:
a) lovgivningen om tilsynsmæssig 
regulering og løbende overvågning af 
FAIF i et tredjeland er ækvivalent med 
bestemmelserne i dette direktiv og 
håndhæves effektivt
b) et tredjeland giver FAIF fra 
Fællesskabet markedsadgang, som mindst 
kan sammenlignes med den adgang, 
Fællesskabet giver FAIF fra det 
pågældende tredjeland.

Or. en

Begrundelse

Artikel 39 er irrelevant i det nuværende ændrede direktiv.

Ændringsforslag 1554
Pervenche Berès

Forslag til direktiv 
Artikel 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 39 udgår
Meddelelse af tilladelse til FAIF etableret 
i tredjelande
1. Medlemsstaterne kan i 
overensstemmelse med dette direktiv 
tillade FAIF, som er etableret i et 
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tredjeland, at markedsføre andele eller 
aktier i en AIF til professionelle 
investorer i Fællesskabet på de 
betingelser, der er omhandlet i dette 
direktiv, forudsat at:
a) det pågældende tredjeland er omfattet 
af en afgørelse i henhold til stk. 3, litra a), 
som fastslår, at dets lovgivning om 
tilsynsmæssig regulering og løbende 
overvågning er ækvivalent med 
bestemmelserne i dette direktiv og
håndhæves effektivt
b) det pågældende tredjeland er omfattet 
af en afgørelse i henhold til stk. 3, litra b), 
som fastslår, at det giver FAIF fra 
Fællesskabet markedsadgang, som kan 
sammenlignes med den adgang, 
Fællesskabet giver FAIF fra det 
pågældende tredjeland
c) FAIF giver de kompetente 
myndigheder i den medlemsstat, hvor der 
ansøges om tilladelse, de oplysninger, der 
er omhandlet i artikel 5 og 31
d) en samarbejdsaftale mellem de 
kompetente myndigheder i den 
pågældende medlemsstat og FAIF's 
tilsynsførende forefindes og sikrer effektiv 
udveksling af alle de oplysninger, der er 
relevante for at kunne føre tilsyn med 
eventuelle konsekvenser af FAIF' 
aktiviteter for systemrelevante finansielle 
institutioners stabilitet og ordnede forhold 
på de markeder, hvor FAIF varetager sine 
aktiviteter
e) det pågældende tredjeland har indgået 
en aftale med den medlemsstat, hvor der 
ansøges om tilladelse, som er fuldstændig 
i overensstemmelse med standarderne i 
artikel 26 i OECD's 
modelbeskatningsoverenskomst 
vedrørende indkomst og formue og sikrer 
effektiv udveksling af oplysninger om 
skatteforhold.
2. Kommissionen vedtager 
gennemførelsesbestemmelser med henblik 
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på at opstille:
a) generelle ækvivalenskriterier for 
vurdering af ækvivalensen og effektiv 
håndhævelse af tredjelandes lovgivning 
om tilsynsmæssig regulering og løbende 
overvågning på grundlag af kravene i 
kapitel III, IV og V
b) generelle kriterier til vurdering af, 
hvorvidt tredjelande giver FAIF fra 
Fællesskabet markedsadgang, som kan 
sammenlignes med den adgang 
Fællesskabet giver FAIF fra de 
pågældende tredjelande.
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.
3. På grundlag af kriterierne i stk. 2 
vedtager Kommissionen i 
overensstemmelse med 
forskriftsproceduren i artikel 49, stk. 2, 
gennemførelsesbestemmelser, som 
fastslår, at:
a) lovgivningen om tilsynsmæssig 
regulering og løbende overvågning af 
FAIF i et tredjeland er ækvivalent med 
bestemmelserne i dette direktiv og 
håndhæves effektivt
b) et tredjeland giver FAIF fra 
Fællesskabet markedsadgang, som mindst 
kan sammenlignes med den adgang, 
Fællesskabet giver FAIF fra det 
pågældende tredjeland.

Or. en

Begrundelse

Det er uden fortilfælde, at man giver aktører uden for EU mulighed for at markedsføre 
produkter uden at have nogen form for afdelinger i EU, og det medfører store tilsynsrisici.
Dette bør ikke tillades.
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Ændringsforslag 1555
Diogo Feio

Forslag til direktiv 
Artikel 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 39 udgår
Meddelelse af tilladelse til FAIF etableret 
i tredjelande
1. Medlemsstaterne kan i 
overensstemmelse med dette direktiv 
tillade FAIF, som er etableret i et 
tredjeland, at markedsføre andele eller 
aktier i en AIF til professionelle 
investorer i Fællesskabet på de 
betingelser, der er omhandlet i dette 
direktiv, forudsat at:
a) det pågældende tredjeland er omfattet 
af en afgørelse i henhold til stk. 3, litra a), 
som fastslår, at dets lovgivning om 
tilsynsmæssig regulering og løbende 
overvågning er ækvivalent med 
bestemmelserne i dette direktiv og 
håndhæves effektivt
b) det pågældende tredjeland er omfattet 
af en afgørelse i henhold til stk. 3, litra b), 
som fastslår, at det giver FAIF fra 
Fællesskabet markedsadgang, som kan 
sammenlignes med den adgang, 
Fællesskabet giver FAIF fra det 
pågældende tredjeland
c) FAIF giver de kompetente 
myndigheder i den medlemsstat, hvor der 
ansøges om tilladelse, de oplysninger, der 
er omhandlet i artikel 5 og 31
d) en samarbejdsaftale mellem de 
kompetente myndigheder i den 
pågældende medlemsstat og FAIF's 
tilsynsførende forefindes og sikrer effektiv 
udveksling af alle de oplysninger, der er 
relevante for at kunne føre tilsyn med 
eventuelle konsekvenser af FAIF' 
aktiviteter for systemrelevante finansielle 
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institutioners stabilitet og ordnede forhold 
på de markeder, hvor FAIF varetager sine 
aktiviteter
e) det pågældende tredjeland har indgået 
en aftale med den medlemsstat, hvor der 
ansøges om tilladelse, som er fuldstændig 
i overensstemmelse med standarderne i 
artikel 26 i OECD's 
modelbeskatningsoverenskomst 
vedrørende indkomst og formue og sikrer 
effektiv udveksling af oplysninger om 
skatteforhold.
2. Kommissionen vedtager 
gennemførelsesbestemmelser med henblik 
på at opstille:
a) generelle ækvivalenskriterier for 
vurdering af ækvivalensen og effektiv 
håndhævelse af tredjelandes lovgivning 
om tilsynsmæssig regulering og løbende 
overvågning på grundlag af kravene i 
kapitel III, IV og V
b) generelle kriterier til vurdering af, 
hvorvidt tredjelande giver FAIF fra 
Fællesskabet markedsadgang, som kan 
sammenlignes med den adgang 
Fællesskabet giver FAIF fra de 
pågældende tredjelande.
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.
3. På grundlag af kriterierne i stk. 2 
vedtager Kommissionen i 
overensstemmelse med 
forskriftsproceduren i artikel 49, stk. 2, 
gennemførelsesbestemmelser, som 
fastslår, at:
a) lovgivningen om tilsynsmæssig 
regulering og løbende overvågning af 
FAIF i et tredjeland er ækvivalent med 
bestemmelserne i dette direktiv og 
håndhæves effektivt
b) et tredjeland giver FAIF fra 
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Fællesskabet markedsadgang, som mindst 
kan sammenlignes med den adgang, 
Fællesskabet giver FAIF fra det 
pågældende tredjeland.

Or. en

Begrundelse

Udveksling af skatteoplysninger anses ikke for relevant for det erklærede mål med direktivet.
Direktivet bør ikke træde i stedet for de individuelle medlemsstaters ordninger for 
privatinvesteringer, når sådanne forefindes. Desuden er det ikke hensigtsmæssigt at begrænse 
gruppen af investorer, som medlemsstaternes ordninger for privatinvesteringer kan give 
tilladelse til markedsføring, til "professionelle investorer" som defineret i direktivet, eftersom 
dette kan kræve, at medlemsstaterne må ændre deres nationale lovgivning.

Ændringsforslag 1556
Burkhard Balz

Forslag til direktiv 
Artikel 39 – stk. 1 - indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne kan i 
overensstemmelse med dette direktiv 
tillade FAIF, som er etableret i et 
tredjeland, at markedsføre andele eller 
aktier i en AIF til professionelle investorer 
i Fællesskabet på de betingelser, der er 
omhandlet i dette direktiv, forudsat at:

a) det pågældende tredjeland er omfattet 
af en afgørelse i henhold til stk. 3, litra a), 
som fastslår, at dets lovgivning om 
tilsynsmæssig regulering og løbende 
overvågning er ækvivalent med 
bestemmelserne i dette direktiv og 
håndhæves effektivt
b) det pågældende tredjeland er omfattet 
af en afgørelse i henhold til stk. 3, litra b), 
som fastslår, at det giver FAIF fra 
Fællesskabet markedsadgang, som kan 
sammenlignes med den adgang, 
Fællesskabet giver FAIF fra det 
pågældende tredjeland

1. Medlemsstaterne kan i 
overensstemmelse med dette direktiv 
tillade FAIF, som er etableret i et 
tredjeland, at markedsføre andele eller 
aktier i en AIF til professionelle investorer 
i EU på de betingelser, der er omhandlet i 
dette direktiv, forudsat at de er omfattet af 
sammenlignelige tilsyns- og 
reguleringsordninger i deres hjemlande:
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c) FAIF giver de kompetente 
myndigheder i den medlemsstat, hvor der 
ansøges om tilladelse, de oplysninger, der 
er omhandlet i artikel 5 og 31
d) en samarbejdsaftale mellem de 
kompetente myndigheder i den 
pågældende medlemsstat og FAIF's 
tilsynsførende forefindes og sikrer effektiv 
udveksling af alle de oplysninger, der er 
relevante for at kunne føre tilsyn med 
eventuelle konsekvenser af FAIF' 
aktiviteter for systemrelevante finansielle 
institutioners stabilitet og ordnede forhold 
på de markeder, hvor FAIF varetager sine 
aktiviteter
e) det pågældende tredjeland har indgået 
en aftale med den medlemsstat, hvor der 
ansøges om tilladelse, som er fuldstændig 
i overensstemmelse med standarderne i 
artikel 26 i OECD's 
modelbeskatningsoverenskomst 
vedrørende indkomst og formue og sikrer 
effektiv udveksling af oplysninger om 
skatteforhold.

Or. en

Begrundelse

Udelukkelse af FAIF med hjemsted i tredjelande skaber en opsplitning af markedet, som vil 
være skadelig for EU's indre marked for finansielle tjenester.

Ændringsforslag 1557
Astrid Lulling

Forslag til direktiv 
Artikel 39 – stk. 1 - indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne kan i 
overensstemmelse med dette direktiv 
tillade FAIF, som er etableret i et 
tredjeland, at markedsføre andele eller 

1. Medlemsstaterne kan tillade 
professionelle investorer i EU på eget 
initiativ at investere i AIF, der er etableret 
i EU eller i et tredjeland, som forvaltes af 
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aktier i en AIF til professionelle 
investorer i Fællesskabet på de 
betingelser, der er omhandlet i dette 
direktiv, forudsat at:

en FAIF, som er etableret i et tredjeland, 
på de betingelser, der er omhandlet i dette 
direktiv, forudsat at:

Or. en

Begrundelse

This Article shall allow to create a level playing field between AIFM established outside the 
Community and AIFM established inside the Community. The conditions for AIFM 
established in third countries to manage AIF, whether domiciled inside or outside the 
Community in which European domiciled investors are permitted to invest, shall not be 
lighter than those which are applicable to AIFM established in the Community. Provided that 
the conditions of equivalence regarding AIFM are met, professional investors shall be able to 
invest both in EU AIF and non-EU AIF managed by non-EU AIFM. This Article shall also 
clarify that non-EU AIFM are permitted to manage AIF domiciled inside the Community and 
that such AIF will not be regarded as self-managed AIF having to comply with the provisions 
of the Directive applicable to AIFM.

Ændringsforslag 1558
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Forslag til direktiv 
Artikel 39 – stk. 1 - indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne kan i 
overensstemmelse med dette direktiv 
tillade FAIF, som er etableret i et 
tredjeland, at markedsføre andele eller 
aktier i en AIF til professionelle investorer 
i Fællesskabet på de betingelser, der er 
omhandlet i dette direktiv, forudsat at:

1. Medlemsstaterne tillader i 
overensstemmelse med dette direktiv 
FAIF, som er etableret i et tredjeland, at 
markedsføre andele eller aktier i en AIF til 
professionelle investorer i EU på de 
betingelser, der er omhandlet i dette 
direktiv, forudsat at:

Or. en
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Ændringsforslag 1559
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Forslag til direktiv 
Artikel 39 – stk. 1 - indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne kan i 
overensstemmelse med dette direktiv 
tillade FAIF, som er etableret i et 
tredjeland, at markedsføre andele eller 
aktier i en AIF til professionelle investorer 
i Fællesskabet på de betingelser, der er 
omhandlet i dette direktiv, forudsat at:

1. Medlemsstaterne tillader i 
overensstemmelse med dette direktiv 
FAIF, som er etableret i et tredjeland, at 
markedsføre andele eller aktier i en AIF til 
professionelle investorer i EU på de 
betingelser, der er omhandlet i dette 
direktiv, forudsat at:

Or. en

Begrundelse

Man kan kun skabe et indre marked for FAIF og AIF i EU ved at udvikle et system, der er 
baseret på en rimelig ækvivalens med tredjelandene i forbindelse med kapitalens fri 
bevægelighed, som garanteres i EF-traktaten.

Ændringsforslag 1560
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Forslag til direktiv 
Artikel 39 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) det pågældende tredjeland er omfattet 
af en afgørelse i henhold til stk. 3, litra a), 
som fastslår, at dets lovgivning om 
tilsynsmæssig regulering og løbende 
overvågning er ækvivalent med 
bestemmelserne i dette direktiv og 
håndhæves effektivt

udgår

Or. en

Begrundelse

Man kan kun skabe et indre marked for FAIF og AIF i EU ved at udvikle et system, der er 
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baseret på en rimelig ækvivalens med tredjelandene i forbindelse med kapitalens fri 
bevægelighed, som garanteres i EF-traktaten.

Ændringsforslag 1561
Derk Jan Eppink

Forslag til direktiv 
Artikel 39 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) det pågældende tredjeland er omfattet 
af en afgørelse i henhold til stk. 3, litra a), 
som fastslår, at dets lovgivning om 
tilsynsmæssig regulering og løbende 
overvågning er ækvivalent med 
bestemmelserne i dette direktiv og 
håndhæves effektivt

a) FAIF eller AIF i et tredjeland har en 
fysisk tilstedeværelse i en medlemsstat

Or. en

Begrundelse

FAIF og AIF, der ikke er etableret i EU (1) med en fysisk tilstedeværelse i en EU-
medlemsstat, og (2) der er registreret hos en statslig reguleringsmyndighed i en EU-
medlemsstat, skal behandles i henhold til direktivet på samme måde som FAIF og AIF, der er 
etableret i EU.

Ændringsforslag 1562
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Forslag til direktiv 
Artikel 39 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) det pågældende tredjeland er omfattet af 
en afgørelse i henhold til stk. 3, litra a), 
som fastslår, at dets lovgivning om 
tilsynsmæssig regulering og løbende 
overvågning er ækvivalent med 
bestemmelserne i dette direktiv og 
håndhæves effektivt

a) FAIF er underlagt tilladelse eller 
registrering i det tredjeland, hvor den er 
etableret, og det pågældende tredjeland er 
omfattet af en afgørelse i henhold til stk. 3, 
litra a), som fastslår, at dets lovgivning om 
tilsynsmæssig regulering og løbende 
overvågning rimeligvis er ækvivalent med 
bestemmelserne i dette direktiv og 
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håndhæves effektivt

Or. en

Ændringsforslag 1563
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Forslag til direktiv 
Artikel 39 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) det pågældende tredjeland er omfattet 
af en afgørelse i henhold til stk. 3, litra b), 
som fastslår, at det giver FAIF fra 
Fællesskabet markedsadgang, som kan 
sammenlignes med den adgang, 
Fællesskabet giver FAIF fra det 
pågældende tredjeland

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1564
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Forslag til direktiv 
Artikel 39 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) det pågældende tredjeland er omfattet 
af en afgørelse i henhold til stk. 3, litra b), 
som fastslår, at det giver FAIF fra 
Fællesskabet markedsadgang, som kan 
sammenlignes med den adgang, 
Fællesskabet giver FAIF fra det 
pågældende tredjeland

udgår

Or. en

Begrundelse

Man kan kun skabe et indre marked for FAIF og AIF i EU ved at udvikle et system, der er 
baseret på en rimelig ækvivalens med tredjelandene i forbindelse med kapitalens fri 
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bevægelighed, som garanteres i EF-traktaten.

Ændringsforslag 1565
Derk Jan Eppink

Forslag til direktiv 
Artikel 39 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) det pågældende tredjeland er omfattet 
af en afgørelse i henhold til stk. 3, litra b), 
som fastslår, at det giver FAIF fra 
Fællesskabet markedsadgang, som kan 
sammenlignes med den adgang, 
Fællesskabet giver FAIF fra det 
pågældende tredjeland

b) FAIF eller AIF fra et tredjeland er 
registreret ved en reguleringsmyndighed i 
en medlemsstat,

Or. en

Begrundelse

FAIF og AIF, der ikke er etableret i EU (1) med en fysisk tilstedeværelse i en EU-
medlemsstat, og (2) der er registreret hos en statslig reguleringsmyndighed i en EU-
medlemsstat, skal behandles i henhold til direktivet på samme måde som FAIF og AIF, der er 
etableret i EU.

Ændringsforslag 1566
Derk Jan Eppink

Forslag til direktiv 
Artikel 39 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) FAIF giver de kompetente myndigheder 
i den medlemsstat, hvor der ansøges om 
tilladelse, de oplysninger, der er 
omhandlet i artikel 5 og 31

c) FAIF eller AIF fra et tredjeland 
dokumenterer, at de opfylder alle kriterier 
for markedsføringstilladelse i henhold til 
nærværende direktiv

Or. en

Begrundelse

FAIF og AIF, der ikke er etableret i EU (1) med en fysisk tilstedeværelse i en EU-
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medlemsstat, og (2) der er registreret hos en statslig reguleringsmyndighed i en EU-
medlemsstat, skal behandles i henhold til direktivet på samme måde som FAIF og AIF, der er 
etableret i EU.

Ændringsforslag 1567
Derk Jan Eppink

Forslag til direktiv 
Artikel 39 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) en samarbejdsaftale mellem de 
kompetente myndigheder i den 
pågældende medlemsstat og FAIF's 
tilsynsførende forefindes og sikrer effektiv 
udveksling af alle de oplysninger, der er 
relevante for at kunne føre tilsyn med 
eventuelle konsekvenser af FAIF' 
aktiviteter for systemrelevante finansielle 
institutioners stabilitet og ordnede forhold 
på de markeder, hvor FAIF varetager sine 
aktiviteter

udgår

Or. en

Begrundelse

FAIF og AIF, der ikke er etableret i EU (1) med en fysisk tilstedeværelse i en EU-
medlemsstat, og (2) der er registreret hos en statslig reguleringsmyndighed i en EU-
medlemsstat, skal behandles i henhold til direktivet på samme måde som FAIF og AIF, der er 
etableret i EU.

Ændringsforslag 1568
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Forslag til direktiv 
Artikel 39 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) en samarbejdsaftale mellem de 
kompetente myndigheder i den pågældende 
medlemsstat og FAIF's tilsynsførende 
forefindes og sikrer effektiv udveksling af 

d) FAIF er underlagt godkendelse eller 
registrering i det tredjeland, hvor den er 
etableret, og den tilsynsførende har 
underskrevet IOSCO's multilaterale 
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alle de oplysninger, der er relevante for at 
kunne føre tilsyn med eventuelle 
konsekvenser af FAIF' aktiviteter for 
systemrelevante finansielle institutioners 
stabilitet og ordnede forhold på de 
markeder, hvor FAIF varetager sine 
aktiviteter

aftalememorandum om høring og 
samarbejde samt informationsudveksling 
eller en anden passende samarbejdsaftale 
mellem de kompetente myndigheder i den 
pågældende medlemsstat og FAIF's 
tilsynsførende forefindes

Or. en

Begrundelse

Man kan kun skabe et indre marked for FAIF og AIF i EU ved at udvikle et system, der er 
baseret på en rimelig ækvivalens med tredjelandene i forbindelse med kapitalens fri 
bevægelighed, som garanteres i EF-traktaten.

Ændringsforslag 1569
Syed Kamall

Forslag til direktiv 
Artikel 39 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) en samarbejdsaftale mellem de 
kompetente myndigheder i den pågældende 
medlemsstat og FAIF's tilsynsførende 
forefindes og sikrer effektiv udveksling af 
alle de oplysninger, der er relevante for at 
kunne føre tilsyn med eventuelle 
konsekvenser af FAIF' aktiviteter for 
systemrelevante finansielle institutioners 
stabilitet og ordnede forhold på de 
markeder, hvor FAIF varetager sine 
aktiviteter

d) FAIF er underlagt godkendelse eller 
registrering i det tredjeland, hvor den er 
etableret, og den tilsynsførende har 
underskrevet IOSCO's multilaterale 
aftalememorandum om høring og 
samarbejde samt informationsudveksling 
eller en anden passende samarbejdsaftale 
mellem de kompetente myndigheder i den 
pågældende medlemsstat og FAIF's 
tilsynsførende forefindes

Or. en

Begrundelse

Man kan kun skabe et indre marked for FAIF og AIF i EU ved at udvikle et system, der er 
baseret på en rimelig ækvivalens med tredjelandene i forbindelse med kapitalens fri 
bevægelighed, som garanteres i EF-traktaten.
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Ændringsforslag 1570
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Forslag til direktiv 
Artikel 39 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) en samarbejdsaftale mellem de 
kompetente myndigheder i den pågældende 
medlemsstat og FAIF's tilsynsførende 
forefindes og sikrer effektiv udveksling af 
alle de oplysninger, der er relevante for at 
kunne føre tilsyn med eventuelle 
konsekvenser af FAIF' aktiviteter for 
systemrelevante finansielle institutioners 
stabilitet og ordnede forhold på de 
markeder, hvor FAIF varetager sine 
aktiviteter

d) tilsynsmyndigheden for FAIF i 
tredjelandet har underskrevet IOSCO's 
multilaterale aftalememorandum om 
høring og samarbejde samt 
informationsudveksling eller en 
samarbejdsaftale mellem de kompetente 
myndigheder i den pågældende 
medlemsstat og FAIF's tilsynsførende 
forefindes og sikrer effektiv udveksling af 
alle de oplysninger, der er relevante for at 
kunne føre tilsyn med eventuelle 
konsekvenser af FAIF' aktiviteter for 
systemrelevante finansielle institutioners 
stabilitet og ordnede forhold på de 
markeder, hvor FAIF varetager sine 
aktiviteter

Or. en

Ændringsforslag 1571
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Forslag til direktiv 
Artikel 39 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) en samarbejdsaftale mellem de 
kompetente myndigheder i den 
pågældende medlemsstat og FAIF's 
tilsynsførende forefindes og sikrer effektiv 
udveksling af alle de oplysninger, der er 
relevante for at kunne føre tilsyn med 
eventuelle konsekvenser af FAIF' 
aktiviteter for systemrelevante finansielle 
institutioners stabilitet og ordnede forhold 
på de markeder, hvor FAIF varetager sine 
aktiviteter

d) den kompetente myndighed i
tredjelandet, hvor FAIF er etableret, er 
bundet af en multilateral 
samarbejdsaftale med de kompetente 
myndigheder i de medlemsstater, hvor 
FAIF ønsker at markedsføre aktier eller 
andele i AIF. I henhold til artikel 35 skal 
denne aftale sikre effektiv udveksling af 
alle de oplysninger, der er relevante for at 
kunne føre tilsyn med eventuelle 
konsekvenser af FAIF' aktiviteter for 
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systemrelevante finansielle institutioners 
stabilitet og ordnede forhold på de 
markeder, hvor FAIF varetager sine 
aktiviteter som beskrevet i artikel 5 og 
Kapitel IV og V i henhold til de 
standarder, som Kommissionen definerer 
i artikel 39a

Or. en

Begrundelse

Godkendelse i EU af AIF med hjemsted i tredjelande kræver en effektiv samarbejdsaftale 
(udveksling af oplysninger), som Kommissionen indgår på alle medlemsstaters vegne 
("udvidelsesprincippet"), og som anvendes effektivt.

Ændringsforslag 1572
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Forslag til direktiv 
Artikel 39 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) det pågældende tredjeland har indgået 
en aftale med den medlemsstat, hvor der 
ansøges om tilladelse, som er fuldstændig 
i overensstemmelse med standarderne i 
artikel 26 i OECD's 
modelbeskatningsoverenskomst 
vedrørende indkomst og formue og sikrer 
effektiv udveksling af oplysninger om 
skatteforhold.

udgår

Or. en

Begrundelse

Man kan kun skabe et indre marked for FAIF og AIF i EU ved at udvikle et system, der er 
baseret på en rimelig ækvivalens med tredjelandene i forbindelse med kapitalens fri 
bevægelighed, som garanteres i EF-traktaten.
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Ændringsforslag 1573
Derk Jan Eppink

Forslag til direktiv 
Artikel 39 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) det pågældende tredjeland har indgået 
en aftale med den medlemsstat, hvor der 
ansøges om tilladelse, som er fuldstændig 
i overensstemmelse med standarderne i 
artikel 26 i OECD's 
modelbeskatningsoverenskomst 
vedrørende indkomst og formue og sikrer 
effektiv udveksling af oplysninger om
skatteforhold.

udgår

Or. en

Begrundelse

FAIF og AIF, der ikke er etableret i EU (1) med en fysisk tilstedeværelse i en EU-
medlemsstat, og (2) der er registreret hos en statslig reguleringsmyndighed i en EU-
medlemsstat, skal behandles i henhold til direktivet på samme måde som FAIF og AIF, der er 
etableret i EU.

Ændringsforslag 1574
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Forslag til direktiv 
Artikel 39 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) det pågældende tredjeland har indgået en 
aftale med den medlemsstat, hvor der
ansøges om tilladelse, som er fuldstændig 
i overensstemmelse med standarderne i 
artikel 26 i OECD's 
modelbeskatningsoverenskomst 
vedrørende indkomst og formue og sikrer 
effektiv udveksling af oplysninger om 
skatteforhold.

e) det pågældende tredjeland har indgået en 
aftale med Kommissionen, som handler på 
vegne af den medlemsstat, hvor FAIF har
søgt om tilladelse, i henhold til 
standarderne i artikel 26 i OECD's 
modelbeskatningsoverenskomst 
vedrørende indkomst og formue og sikrer 
effektiv udveksling af oplysninger om 
skatteforhold i overensstemmelse med de 
standarder, som Kommissionen definerer 
i artikel 39a.
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Or. en

Ændringsforslag 1575
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Forslag til direktiv 
Artikel 39 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) det pågældende tredjeland har indgået en 
aftale med den medlemsstat, hvor der 
ansøges om tilladelse, som er fuldstændig i 
overensstemmelse med standarderne i 
artikel 26 i OECD's 
modelbeskatningsoverenskomst 
vedrørende indkomst og formue og sikrer 
effektiv udveksling af oplysninger om 
skatteforhold.

e) det pågældende tredjeland har indgået en 
aftale med den medlemsstat, hvor der 
ansøges om tilladelse, som er i 
overensstemmelse med standarderne i 
artikel 26 i OECD's 
modelbeskatningsoverenskomst 
vedrørende indkomst og formue og sikrer 
effektiv udveksling af oplysninger om 
skatteforhold.

Or. en

Ændringsforslag 1576
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Forslag til direktiv 
Artikel 39 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De kompetente myndigheder i den 
medlemsstat, hvortil en FAIF, der er 
etableret i et tredjeland, indgiver sin 
ansøgning om markedsføring af andele 
eller aktier i en AIF over for 
professionelle investorer EU i henhold til 
bestemmelserne i dette direktiv, udsteder 
kun denne tilladelse, hvis de er overbevist 
om, at FAIF vil kunne opfylde 
betingelserne i dette direktiv vedrørende 
denne markedsføring. Medlemsstaten, der 
udsteder denne tilladelse til en FAIF, der 
er etableret i et tredjeland, betragtes som 
FAIF's hjemland i forbindelse med 
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nærværende direktiv.
Tilladelsen gælder i alle medlemsstater i 
forbindelse med markedsføring af andele 
eller aktier i AIF, og FAIF fra et 
tredjeland, der er godkendt af en 
medlemsstat i henhold til denne artikel, 
har de samme rettigheder og underlægges 
de samme forpligtelser i henhold til 
Kapitel IV, V og VI.

Or. en

Begrundelse

Man kan kun skabe et indre marked for FAIF og AIF i EU ved at udvikle et system, der er 
baseret på en rimelig ækvivalens med tredjelandene i forbindelse med kapitalens fri 
bevægelighed, som garanteres i EF-traktaten.

Ændringsforslag 1577
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Forslag til direktiv
Artikel 39 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen vedtager 
gennemførelsesbestemmelser med henblik 
på at opstille:

udgår

a) generelle ækvivalenskriterier for 
vurdering af ækvivalensen og effektiv 
håndhævelse af tredjelandes lovgivning 
om tilsynsmæssig regulering og løbende 
overvågning på grundlag af kravene i 
kapitel III, IV og V
b) generelle kriterier til vurdering af, 
hvorvidt tredjelande giver FAIF fra 
Fællesskabet markedsadgang, som kan 
sammenlignes med den adgang 
Fællesskabet giver FAIF fra de 
pågældende tredjelande.
Disse foranstaltninger, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
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artikel 49, stk. 3.

Or. en

Begrundelse

Man kan kun skabe et indre marked for FAIF og AIF i EU ved at udvikle et system, der er 
baseret på en rimelig ækvivalens med tredjelandene i forbindelse med kapitalens fri 
bevægelighed, som garanteres i EF-traktaten.

Ændringsforslag 1578
Sharon Bowles

Forslag til direktiv 
Artikel 39 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen vedtager 
gennemførelsesbestemmelser med henblik 
på at opstille:

2. Kommissionen vedtager i
overensstemmelse med artikel 49a, 49b og 
49c delegerede retsakter med henblik på at 
opstille:

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 1579
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Forslag til direktiv 
Artikel 39 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) generelle ækvivalenskriterier for 
vurdering af ækvivalensen og effektiv 
håndhævelse af tredjelandes lovgivning om 
tilsynsmæssig regulering og løbende 
overvågning på grundlag af kravene i 
kapitel III, IV og V

a) generelle, rimelige ækvivalenskriterier 
for vurdering af ækvivalensen og effektiv 
håndhævelse af tredjelandes lovgivning om 
tilsynsmæssig regulering og løbende 
overvågning på grundlag af kravene i 
kapitel III, IV og V under hensyntagen til 
alle internationale standarder, der direkte 
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vedrører den relevante type FAIF eller 
AIF, som den forvalter, som udstedes af 
IOSCO eller en anden international 
organisation, hvor den kompetente 
myndighed, medlemsstaten, 
Kommissionen eller ESMA deltager; 
typen og graden af regulering og tilsyn 
kan variere, navnlig afhængig af AIF's 
eller FAIF's forskellige typer, størrelser 
og kompleksitet

Or. en

Ændringsforslag 1580
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Forslag til direktiv 
Artikel 39 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) generelle kriterier til vurdering af, 
hvorvidt tredjelande giver FAIF fra 
Fællesskabet markedsadgang, som kan 
sammenlignes med den adgang 
Fællesskabet giver FAIF fra de 
pågældende tredjelande.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1581
Burkhard Balz

Forslag til direktiv 
Artikel 39 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) generelle kriterier til vurdering af, 
hvorvidt tredjelande giver FAIF fra 
Fællesskabet markedsadgang, som kan 
sammenlignes med den adgang 
Fællesskabet giver FAIF fra de 
pågældende tredjelande.

udgår
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Or. en

Begrundelse

Udelukkelse af FAIF med hjemsted i tredjelande skaber en opsplitning af markedet, som vil 
være skadelig for EU's indre marked for finansielle tjenester.

Ændringsforslag 1582
Burkhard Balz

Forslag til direktiv 
Artikel 39 – stk. 2 – andet afsnit

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

Udelukkelse af FAIF med hjemsted i tredjelande skaber en opsplitning af markedet, som vil 
være skadelig for EU's indre marked for finansielle tjenester.

Ændringsforslag 1583
Sharon Bowles

Forslag til direktiv 
Artikel 39 – stk. 2 – andet afsnit a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen sikrer, at disse retsakter 
træder i kraft senest den ...*.
* EUT: Indsæt venligst dato: to år efter 
dette direktivs ikrafttrædelse.

Or. en
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Begrundelse

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

Ændringsforslag 1584
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Forslag til direktiv 
Artikel 39 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. På grundlag af kriterierne i stk. 2 
vedtager Kommissionen i 
overensstemmelse med 
forskriftsproceduren i artikel 49, stk. 2, 
gennemførelsesbestemmelser, som 
fastslår, at:

udgår

a) lovgivningen om tilsynsmæssig 
regulering og løbende overvågning af 
FAIF i et tredjeland er ækvivalent med 
bestemmelserne i dette direktiv og 
håndhæves effektivt
b) et tredjeland giver FAIF fra 
Fællesskabet markedsadgang, som mindst 
kan sammenlignes med den adgang, 
Fællesskabet giver FAIF fra det 
pågældende tredjeland.

Or. en

Begrundelse

Man kan kun skabe et indre marked for FAIF og AIF i EU ved at udvikle et system, der er 
baseret på en rimelig ækvivalens med tredjelandene i forbindelse med kapitalens fri 
bevægelighed, som garanteres i EF-traktaten.
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Ændringsforslag 1585
Burkhard Balz

Forslag til direktiv 
Artikel 39 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. På grundlag af kriterierne i stk. 2 
vedtager Kommissionen i 
overensstemmelse med 
forskriftsproceduren i artikel 49, stk. 2, 
gennemførelsesbestemmelser, som 
fastslår, at:

udgår

a) lovgivningen om tilsynsmæssig 
regulering og løbende overvågning af 
FAIF i et tredjeland er ækvivalent med 
bestemmelserne i dette direktiv og 
håndhæves effektivt
b) et tredjeland giver FAIF fra 
Fællesskabet markedsadgang, som mindst 
kan sammenlignes med den adgang, 
Fællesskabet giver FAIF fra det 
pågældende tredjeland.

Or. en

Begrundelse

Udelukkelse af FAIF med hjemsted i tredjelande skaber en opsplitning af markedet, som vil 
være skadelig for EU's indre marked for finansielle tjenester.

Ændringsforslag 1586
Sharon Bowles

Forslag til direktiv 
Artikel 39 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. På grundlag af kriterierne i stk. 2 
vedtager Kommissionen i 
overensstemmelse med 
forskriftsproceduren i artikel 49, stk. 2, 
gennemførelsesbestemmelser, som 

3. På grundlag af kriterierne i stk. 2 
vedtager Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 49a, 49b og 
49c delegerede retsakter, som fastslår, at:
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fastslår, at:

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 1587
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Forslag til direktiv 
Artikel 39 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) lovgivningen om tilsynsmæssig 
regulering og løbende overvågning af FAIF 
i et tredjeland er ækvivalent med 
bestemmelserne i dette direktiv og 
håndhæves effektivt

a) lovgivningen om tilsynsmæssig 
regulering og løbende overvågning af FAIF 
i et tredjeland er rimeligt ækvivalent med 
bestemmelserne i dette direktiv i henhold 
til FAIF's eller AIF's størrelse, type eller 
kompleksitet og håndhæves effektivt

Or. en

Ændringsforslag 1588
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Forslag til direktiv 
Artikel 39 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) et tredjeland giver FAIF fra 
Fællesskabet markedsadgang, som mindst 
kan sammenlignes med den adgang, 
Fællesskabet giver FAIF fra det 
pågældende tredjeland.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 1589
Sharon Bowles

Forslag til direktiv 
Artikel 39 – stk. 3 – første afsnit a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen sikrer, at disse retsakter 
træder i kraft senest den ...*.
* EUT: Indsæt venligst dato: to år efter 
dette direktivs ikrafttrædelse.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 1590
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Forslag til direktiv 
Artikel 39 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Medlemsstaten, der udsteder denne 
tilladelse til en FAIF, der er etableret i et 
tredjeland, betragtes som FAIF's 
hjemland i forbindelse med nærværende 
direktiv.
Tilladelsen gælder for alle medlemsstater 
i forbindelse med markedsføring af andele 
eller aktier i AIF, og FAIF fra et 
tredjeland, som er blevet godkendt af en 
medlemsstat, har samme rettigheder og er 
underlagt de samme forpligtelser i
henhold til artikel 16 og 17 i Kapitel III 
og Kapitel IV, V og VI i forbindelse med 
markedsføring af en FAIF, som er tilladt i 
henhold til Kapitel II i nærværende 
direktiv.
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Or. en

Ændringsforslag 1591
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Forslag til direktiv 
Artikel 39 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. Uanset enhver tilladelse til FAIF, der 
er etableret i tredjelande i henhold til 
artikel 39, stk. 1 og 2, kan 
medlemsstaterne give tilladelse til 
markedsføring af AIF, der forvaltes af 
FAIF i tredjelande i henhold til deres 
nationale lovgivning.

Or. en

Begrundelse

Man kan kun skabe et indre marked for FAIF og AIF i EU ved at udvikle et system, der er 
baseret på en rimelig ækvivalens med tredjelandene i forbindelse med kapitalens fri 
bevægelighed, som garanteres i EF-traktaten.

Ændringsforslag 1592
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Forslag til direktiv 
Artikel 39 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 39a
Anvendelse og revision af konventioner
Kommissionen vedtager og foretager 
regelmæssig revision af de gældende 
standarder for aftaler, der indgås med 
tredjelande i henhold til dette kapitel.
Kommissionen foretager sammen med 
medlemsstaterne en regelmæssig revision 
af de aftaler, der indgås med tredjelande i 
henhold til dette kapitel, for at 
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kontrollere, hvorvidt de pågældende 
tredjelande overholder disse konventioner 
i praksis. Kommissionen aflægger rapport 
om resultatet af disse revisioner over for 
medlemsstaterne, som tager hensyn til 
dem, når de skal vurdere, hvorvidt 
tilladelser i henhold til nærværende 
direktiv skal udstedes, suspenderes eller 
ophæves.
Kommissionen vedtager delegerede 
retsakter i henhold til artikel 49a, 49b og 
49c for at specificere den procedure, der 
skal følges ved vedtagelse og revision af 
standarderne, revisionen og betingelserne 
for sikring af et effektivt samarbejde samt 
rapportens konsekvenser for tilladelserne.

Or. en

Begrundelse

Kommissionen skal regelmæssigt vurdere samarbejdsaftalernes effektivitet.

Ændringsforslag 1593
Pervenche Berès

Forslag til direktiv 
Artikel 40 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstater, som udpeger flere 
kompetente myndigheder, underretter 
Kommissionen herom med angivelse af 
eventuel opgavefordeling.

Medlemsstater, som udpeger flere 
kompetente myndigheder, underretter 
Kommissionen og ESMA herom med 
angivelse af eventuel opgavefordeling.

ESMA indfører hensigtsmæssige metoder 
til overvågning af, at FAIF overholder 
deres forpligtelser i henhold til 
nærværende direktiv.

Or. en

Begrundelse

ESMA skal være den tilsynsførende i sidste instans for FAIF for at sikre ensartede regler, en 
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konsekvent anvendelse af nærværende direktiv samt finansiel stabilitet og integritet. Som 
sådan skal den nævnes i denne artikel om de kompetente myndigheder.

Ændringsforslag 1594
Pascal Canfin

Forslag til direktiv 
Artikel 40 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstater, som udpeger flere 
kompetente myndigheder, underretter 
Kommissionen herom med angivelse af 
eventuel opgavefordeling.

Medlemsstater, som udpeger flere 
kompetente myndigheder, underretter 
Kommissionen og ESMA herom med 
angivelse af eventuel opgavefordeling.

Or. en

Begrundelse

Den europæiske reguleringsmyndighed skal være opmærksom på organisationen af 
kompetente myndigheder i alle medlemsstater.

Ændringsforslag 1595
Sari Essayah

Forslag til direktiv 
Artikel 40 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse kompetente myndigheder er 
offentlige myndigheder, organer udpeget 
af offentlige myndigheder eller organer, 
der anerkendes i den nationale 
lovgivning.

Or. en
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Ændringsforslag 1596
Pervenche Berès

Forslag til direktiv 
Artikel 41 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De kompetente myndigheders beføjelser De kompetente myndigheders og ESMA's
beføjelser

Or. en

Begrundelse

Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed skal varetage tilsynet med FAIF i sidste instans 
for at sikre ensartede spilleregler og en effektiv gennemførelse af dette direktiv af hensyn til 
investorbeskyttelsen og den finansielle stabilitet. Dens beføjelser skal derfor nævnes i denne 
artikel.

Ændringsforslag 1597
Pervenche Berès

Forslag til direktiv 
Artikel 41 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De kompetente myndigheder tillægges 
alle de tilsyns- og undersøgelsesbeføjelser, 
der er nødvendige for, at de kan varetage 
deres funktioner. De udøver disse 
beføjelser

1. ESMA og de kompetente myndigheder 
tillægges alle de tilsyns- og 
undersøgelsesbeføjelser, der er nødvendige 
for, at de kan varetage deres funktioner. De 
udøver disse beføjelser

Or. en

Begrundelse

Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed skal varetage tilsynet med FAIF i sidste instans 
for at sikre ensartede spilleregler og en effektiv gennemførelse af dette direktiv af hensyn til 
investorbeskyttelsen og den finansielle stabilitet. Dens beføjelser skal derfor nævnes i denne 
artikel.
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Ændringsforslag 1598
Pascal Canfin

Forslag til direktiv 
Artikel 41 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De kompetente myndigheder tillægges 
alle de tilsyns- og undersøgelsesbeføjelser, 
der er nødvendige for, at de kan varetage 
deres funktioner. De udøver disse 
beføjelser

1. De kompetente myndigheder, der 
udpeges af medlemsstaterne og ESMA,
tillægges alle de tilsyns- og 
undersøgelsesbeføjelser, der er nødvendige 
for, at de kan varetage deres funktioner. De 
udøver disse beføjelser

Or. en

Begrundelse

ESMA skal have de samme beføjelser som de nationale myndigheder.

Ændringsforslag 1599
Pervenche Berès

Forslag til direktiv 
Artikel 41 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De kompetente myndigheders 
undersøgelsesbeføjelser omfatter mindst 
retten til at

2. ESMA og de kompetente myndigheders 
undersøgelsesbeføjelser omfatter mindst 
retten til at

Or. en

Begrundelse

Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed skal varetage tilsynet med FAIF i sidste instans 
for at sikre ensartede spilleregler og en effektiv gennemførelse af dette direktiv af hensyn til 
investorbeskyttelsen og den finansielle stabilitet. Dens beføjelser skal derfor nævnes i denne 
artikel.
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Ændringsforslag 1600
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Forslag til direktiv 
Artikel 41 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De kompetente myndigheders 
undersøgelsesbeføjelser omfatter mindst 
retten til at

2. De kompetente myndigheders 
undersøgelsesbeføjelser, som de kan udøve 
når som helst, omfatter mindst retten til at

Or. en

Ændringsforslag 1601
Pervenche Berès

Forslag til direktiv 
Artikel 41 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 41a
ESMA's beføjelser
ESMA udformer og foretager 
regelmæssige revisioner af 
retningslinjerne for medlemsstaternes 
kompetente myndigheder vedrørende 
udøvelsen af deres godkendelsesbeføjelser 
og om rapporteringsforpligtelserne i 
henhold til nærværende direktiv.

Or. en

Begrundelse

ESMA skal definere retningslinjer for at sikre ensartede regler og en konsekvent anvendelse 
af nærværende direktiv.
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Ændringsforslag 1602
Pervenche Berès

Forslag til direktiv 
Artikel 42 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Værtslandet sikrer, at de kompetente 
myndigheder kan:

1. Værtslandet sikrer, at de kompetente 
myndigheder i henhold til retningslinjer 
udarbejdet af ESMA kan:

Or. en

Begrundelse

Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed bør sikre ensartede betingelser og en effektiv 
gennemførelse af nærværende direktiv.

Ændringsforslag 1603
Pascal Canfin

Forslag til direktiv 
Artikel 42 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Værtslandet sikrer, at de kompetente 
myndigheder kan:

1. Medlemsstaterne sikrer, at de 
kompetente myndigheder kan:

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne skal have effektive tilsynsbeføjelser inden for de ændrede rammer.

Ændringsforslag 1604
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Forslag til direktiv 
Artikel 42 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Værtslandet sikrer, at de kompetente 1. Værtslandet sikrer, at de kompetente 
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myndigheder kan: myndigheder som minimum har følgende 
beføjelser:

Or. en

Ændringsforslag 1605
Pervenche Berès

Forslag til direktiv 
Artikel 42 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at de 
kompetente myndigheder har de fornødne 
beføjelser til at træffe alle de 
foranstaltninger, der er nødvendige for at 
sikre ordnede forhold på markederne i de 
tilfælde, hvor en eller flere AIF's aktiviteter 
på markedet for et givet finansielt 
instrument kan bringe de ordnede forhold 
på det pågældende marked i fare.

2. Medlemsstaterne sikrer, at de 
kompetente myndigheder har de fornødne 
beføjelser til at træffe alle de 
foranstaltninger, der er nødvendige ifølge 
ESMA for at sikre ordnede forhold på 
markederne i de tilfælde, hvor en eller flere 
AIF's aktiviteter på markedet for et givet 
finansielt instrument kan bringe de ordnede 
forhold på det pågældende marked i fare.

Or. en

Begrundelse

Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed skal udøve tilsynet med FAIF i sidste instans 
for at sikre ensartede betingelser og en effektiv gennemførelse af nærværende direktiv.

Ændringsforslag 1606
Robert Goebbels

Forslag til direktiv 
Artikel 43 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med forbehold af reglerne for 
inddragelse af tilladelse eller 
medlemsstaternes ret til at iværksætte 
strafferetlige sanktioner, sikrer 
medlemsstaterne i henhold til national 
lovgivning, at der kan træffes passende 
administrative foranstaltninger over for de

1. Medlemsstaterne fastlægger reglerne 
for foranstaltninger og sanktioner ved 
overtrædelse af de nationale 
bestemmelser, der er vedtaget i medfør af 
dette direktiv, og træffer alle nødvendige 
foranstaltninger for at sikre 
håndhævelsen af disse regler. Med 
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ansvarlige personer, eller at de kan 
pålægges administrative sanktioner, 
såfremt de bestemmelser, der vedtages i 
forbindelse med gennemførelsen af dette 
direktiv, ikke overholdes. Medlemsstaterne 
sikrer, at disse foranstaltninger er effektive, 
står i rimeligt forhold til overtrædelsen og 
har afskrækkende virkning.

forbehold af reglerne for inddragelse af 
tilladelse eller medlemsstaternes ret til at 
iværksætte strafferetlige sanktioner, sikrer 
medlemsstaterne i henhold til national 
lovgivning, at der kan træffes passende 
administrative foranstaltninger over for de 
ansvarlige personer, eller at de kan 
pålægges administrative sanktioner, 
såfremt de bestemmelser, der vedtages i 
forbindelse med gennemførelsen af dette 
direktiv, ikke overholdes. Medlemsstaterne 
sikrer, at disse foranstaltninger er effektive, 
står i rimeligt forhold til overtrædelsen og 
har afskrækkende virkning.

Or. en

Ændringsforslag 1607
Pervenche Berès

Forslag til direktiv 
Artikel 43 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med forbehold af reglerne for 
inddragelse af tilladelse eller 
medlemsstaternes ret til at iværksætte 
strafferetlige sanktioner, sikrer 
medlemsstaterne i henhold til national 
lovgivning, at der kan træffes passende 
administrative foranstaltninger over for de 
ansvarlige personer, eller at de kan 
pålægges administrative sanktioner, 
såfremt de bestemmelser, der vedtages i 
forbindelse med gennemførelsen af dette 
direktiv, ikke overholdes. Medlemsstaterne 
sikrer, at disse foranstaltninger er effektive, 
står i rimeligt forhold til overtrædelsen og 
har afskrækkende virkning.

1. Med forbehold af reglerne for 
inddragelse af tilladelse eller 
medlemsstaternes ret til at iværksætte 
strafferetlige sanktioner, sikrer 
medlemsstaterne i henhold til ESMA's 
retningslinjer og national lovgivning, at 
der kan træffes passende administrative 
foranstaltninger over for de ansvarlige 
personer, eller at de kan pålægges 
administrative sanktioner, såfremt de 
bestemmelser, der vedtages i forbindelse 
med gennemførelsen af dette direktiv, ikke 
overholdes. Medlemsstaterne sikrer, at 
disse foranstaltninger er effektive, står i 
rimeligt forhold til overtrædelsen og har 
afskrækkende virkning.

Or. en
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Begrundelse

Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed bør sikre ensartede betingelser og en effektiv 
gennemførelse af nærværende direktiv gennem indførelse af retningslinjer.

Ændringsforslag 1608
Pascal Canfin

Forslag til direktiv 
Artikel 45 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaternes kompetente 
myndigheder samarbejder, når det er
nødvendigt for at bestride deres hverv i 
henhold til dette direktiv eller udøve deres 
beføjelser i henhold til dette direktiv eller 
national lovgivning.

1. Medlemsstaternes kompetente 
myndigheder samarbejder indbyrdes og 
med ESMA og ESRB, når det er 
nødvendigt for at bestride deres hverv i 
henhold til dette direktiv eller udøve deres 
beføjelser i henhold til dette direktiv eller 
national lovgivning.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne skal samarbejde med de nye europæiske tilsynsinstanser.

Ændringsforslag 1609
Pervenche Berès

Forslag til direktiv 
Artikel 45 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaternes kompetente 
myndigheder samarbejder, når det er 
nødvendigt for at bestride deres hverv i 
henhold til dette direktiv eller udøve deres 
beføjelser i henhold til dette direktiv eller 
national lovgivning.

1. Medlemsstaternes kompetente 
myndigheder samarbejder indbyrdes og 
med ESMA, når det er nødvendigt for at 
bestride deres hverv i henhold til dette 
direktiv eller udøve deres beføjelser i 
henhold til dette direktiv eller national 
lovgivning.

Or. en
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Begrundelse

Samarbejde og informationsudveksling mellem medlemsstaternes kompetente myndigheder og 
ESMA er vigtigt af hensyn til ensartede spilleregler, en effektiv gennemførelse af dette direktiv 
og den finansielle stabilitet.

Ændringsforslag 1610
Pervenche Berès

Forslag til direktiv 
Artikel 45 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaternes kompetente 
myndigheder forsyner øjeblikkeligt 
hinanden med de oplysninger, der er 
nødvendige for at bestride deres hverv i 
henhold til dette direktiv.

4. Medlemsstaternes kompetente 
myndigheder forsyner øjeblikkeligt ESMA 
og hinanden med de oplysninger, der er 
nødvendige for at bestride deres hverv i 
henhold til dette direktiv.

Or. en

Begrundelse

Samarbejde og informationsudveksling mellem medlemsstaternes kompetente myndigheder og 
ESMA er vigtigt af hensyn til ensartede spilleregler, en effektiv gennemførelse af dette direktiv 
og den finansielle stabilitet.

Ændringsforslag 1611
Sharon Bowles

Forslag til direktiv 
Artikel 45 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen vedtager efter 
proceduren i artikel 49, stk. 2, 
gennemførelsesbestemmelser om 
proceduren for udveksling af oplysninger 
mellem kompetente myndigheder.

5. Kommissionen vedtager i henhold til 
artikel 49a, 49b og 49c delegerede 
retsakter om proceduren for udveksling af 
oplysninger mellem kompetente 
myndigheder.

Kommissionen sikrer, at disse retsakter 
træder i kraft senest den ...*.
* EUT: Indsæt venligst dato: to år efter 
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dette direktivs ikrafttrædelse.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 1612
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Forslag til direktiv 
Artikel 46 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udveksling af oplysninger om eventuelle 
systemiske konsekvenser af FAIF's 
aktiviteter

Udveksling af oplysninger om FAIF's 
aktiviteter

Or. en

Ændringsforslag 1613
Sylvie Goulard

Forslag til direktiv 
Artikel 46 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De kompetente myndigheder, som er 
ansvarlige for at meddele tilladelse til og 
føre tilsyn med FAIF i henhold til dette 
direktiv, videregiver oplysninger til de 
kompetente myndigheder i andre 
medlemsstater, hvis det er relevant for at 
kunne føre tilsyn med og reagere på 
eventuelle konsekvenser af aktiviteter, som 
varetages af individuelle FAIF eller FAIF i 
fællesskab, for systemrelevante finansielle 
institutioners stabilitet eller ordnede 
forhold på de markeder, hvor FAIF 
varetager sine aktiviteter. Det Europæiske 

1. De kompetente myndigheder, som er 
ansvarlige for at meddele tilladelse til og 
føre tilsyn med FAIF i henhold til dette 
direktiv, videregiver oplysninger til de 
kompetente myndigheder i andre 
medlemsstater, hvis det er relevant for at 
kunne føre tilsyn med og reagere på 
eventuelle konsekvenser af aktiviteter, som 
varetages af individuelle FAIF eller FAIF i 
fællesskab, for systemrelevante finansielle 
institutioners stabilitet eller ordnede 
forhold på de markeder, hvor FAIF 
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Værdipapirtilsynsudvalg, som blev 
oprettet ved Kommissionens afgørelse 
2009/77/EF af 23. januar 20091, 
underrettes også, og dette udvalg 
videregiver disse oplysninger til de 
kompetente myndigheder i de andre 
medlemsstater.

varetager sine aktiviteter.

De kompetente myndigheder med ansvar 
for godkendelse af og tilsyn med FAIF i 
henhold til dette direktiv skal også sørge 
for at underrette ESMA, navnlig ved:
- at overholde deres 
rapporteringsforpligtelser over for ESMA 
i henhold til nærværende direktiv, navnlig 
artikel 25
- straks at besvare enhver anmodning fra 
ESMA, uanset om en sådan anmodning 
vedrører den FAIF, de fører tilsyn med, 
AIF, der forvaltes af disse FAIF, eller er 
af generel karakter
- straks at sende ESMA konklusionerne 
på deres vurderinger af de risici, som en 
FAIF's aktiviteter i tilknytning til en AIF, 
den forvalter, vil kunne medføre, 
herunder foranstaltninger, som de 
kompetente myndigheder i FAIF's 
hjemland foreslår i denne forbindelse, og
- sende ESMA alle oplysninger, som de 
måtte udarbejde, eller som er i deres 
besiddelse, og som de anser for at være 
relevante for ESMA's arbejde.
ESMA videresender de oplysninger fra de 
kompetente myndigheder i FAIF's 
hjemland, som er relevante for arbejdet i 
de kompetente tilsynsmyndigheder i de 
andre medlemsstater, til disse.

Or. en

Begrundelse

Med henblik på en effektiv overvågning og tilsyn med systemiske risici er der behov for en 
mekanisme, hvormed informationsudvekslingen mellem medlemsstaterne og de europæiske 
myndigheder tydeliggøres og tilrettelægges effektivt. Og ESMA tildeles beføjelser, der giver 
den ret til at modtage relevante oplysninger, gribe ind både løbende og i særlige tilfælde over 
for nationale myndigheder og fondsforvaltere, vedtage juridisk bindende tekniske standarder 
og påvise og fjerne risici for de finansielle markeders integritet og stabilitet, herunder 
systemiske risici, der skyldes for høj gearing.

                                               
1 EUT L 25 af 29.1.2009, s. 18.
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Ændringsforslag 1614
Pascal Canfin

Forslag til direktiv 
Artikel 46 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De kompetente myndigheder, som er 
ansvarlige for at meddele tilladelse til og 
føre tilsyn med FAIF i henhold til dette 
direktiv, videregiver oplysninger til de 
kompetente myndigheder i andre 
medlemsstater, hvis det er relevant for at 
kunne føre tilsyn med og reagere på 
eventuelle konsekvenser af aktiviteter, som 
varetages af individuelle FAIF eller FAIF
i fællesskab, for systemrelevante 
finansielle institutioners stabilitet eller 
ordnede forhold på de markeder, hvor 
FAIF varetager sine aktiviteter. Det 
Europæiske Værdipapirtilsynsudvalg, som 
blev oprettet ved Kommissionens afgørelse 
2009/77/EF af 23. januar 20091, 
underrettes også, og dette udvalg 
videregiver disse oplysninger til de 
kompetente myndigheder i de andre 
medlemsstater.

1. De kompetente myndigheder, som er 
ansvarlige for at meddele tilladelse til og 
føre tilsyn med AIF i henhold til dette 
direktiv, videregiver oplysninger til ESMA 
og ESRB, hvis det er relevant for at kunne 
føre tilsyn med og reagere på eventuelle 
konsekvenser af aktiviteter, som varetages 
af individuelle AIF eller AIF i fællesskab, 
for systemrelevante finansielle 
institutioners stabilitet eller ordnede 
forhold på de markeder, hvor AIF
varetager sine aktiviteter. ESMA 
videregiver disse oplysninger til de 
kompetente myndigheder i de andre 
medlemsstater.

Or. en

Begrundelse

ESMA skal have ansvaret for centralisering af de relevante oplysninger om systemiske risici 
på europæisk plan.

                                               
1 EUT L 25 af 29.1.2009, s. 18.
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Ændringsforslag 1615
Wolf Klinz

Forslag til direktiv 
Artikel 46 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De kompetente myndigheder, som er
ansvarlige for at meddele tilladelse til og 
føre tilsyn med FAIF i henhold til dette 
direktiv, videregiver oplysninger til de 
kompetente myndigheder i andre 
medlemsstater, hvis det er relevant for at 
kunne føre tilsyn med og reagere på 
eventuelle konsekvenser af aktiviteter, som 
varetages af individuelle FAIF eller FAIF i 
fællesskab, for systemrelevante finansielle 
institutioners stabilitet eller ordnede 
forhold på de markeder, hvor FAIF 
varetager sine aktiviteter. Det Europæiske 
Værdipapirtilsynsudvalg, som blev 
oprettet ved Kommissionens afgørelse 
2009/77/EF af 23. januar 20091,
underrettes også, og dette udvalg
videregiver disse oplysninger til de 
kompetente myndigheder i de andre 
medlemsstater.

1. De kompetente myndigheder, som er 
ansvarlige for at meddele tilladelse til og 
føre tilsyn med FAIF i henhold til dette 
direktiv, videregiver oplysninger til de 
kompetente myndigheder i andre 
medlemsstater, hvis det er relevant for at 
kunne føre tilsyn med og reagere på 
eventuelle konsekvenser af aktiviteter, som 
varetages af individuelle FAIF eller FAIF i 
fællesskab, for systemrelevante finansielle 
institutioners stabilitet eller ordnede 
forhold på de markeder, hvor FAIF 
varetager sine aktiviteter. ESMA og ESRB
underrettes også og videregiver disse 
oplysninger til de kompetente myndigheder 
i de andre medlemsstater.

Or. en

Begrundelse

Støtter fuldt ud etableringen af den nye europæiske tilsynsstruktur.

Ændringsforslag 1616
Sylvie Goulard

Forslag til direktiv 
Artikel 46 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. FAIF's kompetente myndighed
forelægger hvert kvartal oplysninger i 

2. I henhold til betingelserne i artikel 15 i 
forordning (EU) nr. … [makrotilsyn på 

                                               
1 EUT L 25 af 29.1.2009, s. 18.
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sammenfattet form om FAIF's aktiviteter 
for Det Økonomiske og Finansielle 
Udvalg, som blev oprettet ved EF-
traktatens artikel 114, stk. 2.

fællesskabsplan af det finansielle system 
og om oprettelse af et Europæisk Råd for 
systemiske risici] forelægger de 
kompetente myndigheder i FAIF's 
hjemland oplysninger i sammenfattet form 
om FAIF's aktiviteter for ESRB.

Or. en

Begrundelse

Med henblik på en effektiv overvågning og tilsyn med systemiske risici er der behov for en 
mekanisme, hvormed informationsudvekslingen mellem medlemsstaterne og de europæiske 
myndigheder tydeliggøres og tilrettelægges effektivt. Og ESMA gives beføjelser, der giver den 
ret til at modtage relevante oplysninger, gribe ind både løbende og i særlige tilfælde over for 
nationale myndigheder og fondsforvaltere, vedtage juridisk bindende tekniske standarder og 
påvise og fjerne risici for de finansielle markeders integritet og stabilitet, herunder systemiske 
risici, der skyldes for høj gearing.

Ændringsforslag 1617
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Forslag til direktiv 
Artikel 46 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Alle oplysninger, som de kompetente 
myndigheder modtager vedrørende FAIF, 
skal efter anmodning fra Kommissionen 
videresendes til denne, og denne 
offentliggør regelmæssige statistiske 
rapporter om disse.

Or. en

Ændringsforslag 1618
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Forslag til direktiv 
Artikel 46 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen vedtager 3. Kommissionen vedtager 
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gennemførelsesbestemmelser til 
præcisering af form, indhold og hyppighed, 
for så vidt angår de oplysninger, der skal 
udveksles i henhold til stk. 1.

gennemførelsesbestemmelser til 
præcisering af form, indhold og hyppighed, 
for så vidt angår de oplysninger, der skal 
udveksles i henhold til stk. 1 og 
videresendes til Kommissionen i henhold 
til stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 1619
Sylvie Goulard

Forslag til direktiv 
Artikel 46 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen vedtager 
gennemførelsesbestemmelser til 
præcisering af form, indhold og hyppighed, 
for så vidt angår de oplysninger, der skal 
udveksles i henhold til stk. 1.

3. Kommissionen vedtager 
gennemførelsesbestemmelser til 
præcisering af form, indhold og hyppighed, 
for så vidt angår de oplysninger, der skal 
udveksles i henhold til stk. 1 og 2.

Or. en

Begrundelse

Med henblik på en effektiv overvågning og tilsyn med systemiske risici er der behov for en 
mekanisme, hvormed informationsudvekslingen mellem medlemsstaterne og de europæiske 
myndigheder tydeliggøres og tilrettelægges effektivt. Og ESMA gives beføjelser, der giver den 
ret til at modtage relevante oplysninger, gribe ind både løbende og i særlige tilfælde over for 
nationale myndigheder og fondsforvaltere, vedtage juridisk bindende tekniske standarder og 
påvise og fjerne risici for de finansielle markeders integritet og stabilitet, herunder systemiske 
risici, der skyldes for høj gearing.

Ændringsforslag 1620
Sharon Bowles

Forslag til direktiv 
Artikel 46 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen vedtager 
gennemførelsesbestemmelser til 

3. Kommissionen vedtager i henhold til 
artikel 49a, 49b og 49c delegerede 
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præcisering af form, indhold og hyppighed, 
for så vidt angår de oplysninger, der skal 
udveksles i henhold til stk. 1.

retsakter til præcisering af form, indhold 
og hyppighed, for så vidt angår de 
oplysninger, der skal udveksles i henhold 
til stk. 1.

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

Kommissionen sikrer, at disse retsakter 
træder i kraft senest den ...*.
* EUT: Indsæt venligst dato: to år efter 
dette direktivs ikrafttrædelse.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 1621
Sylvie Goulard

Forslag til direktiv 
Artikel 47 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De kompetente myndigheder i en 
medlemsstat kan anmode en anden 
medlemsstats kompetente myndigheder om 
at medvirke ved tilsynsaktiviteter, 
kontroller på stedet eller undersøgelser på 
sidstnævnte medlemsstats område inden 
for rammerne af de beføjelser, de tillægges 
i medfør af dette direktiv.

1. De kompetente myndigheder i en 
medlemsstat kan anmode en anden 
medlemsstats kompetente myndigheder om 
at medvirke ved tilsynsaktiviteter, 
kontroller på stedet eller undersøgelser på 
sidstnævnte medlemsstats område inden 
for rammerne af de beføjelser, de tillægges 
i medfør af dette direktiv, og underretter 
straks ESMA om dette.

Når en kompetent myndighed modtager en 
anmodning om gennemførelse af en 
kontrol på stedet eller en undersøgelse:

Når de kompetente myndigheder modtager 
en anmodning om gennemførelse af en 
kontrol på stedet eller en undersøgelse:

a) foretager den selv kontrollen eller 
undersøgelsen

a) foretager de selv kontrollen eller 
undersøgelsen

b) tillader den, at den anmodende 
myndighed foretager kontrollen eller 
undersøgelsen

b) tillader de, at den anmodende 
myndighed foretager kontrollen eller 
undersøgelsen

c) lader den en revisor eller anden 
sagkyndig foretage kontrollen eller 

c) lader de en revisor eller anden sagkyndig 
foretage kontrollen eller undersøgelsen.



AM\805044DA.doc 135/178 PE439.135v01-00

DA

undersøgelsen. Ved udførelsen af de i dette stykke omtalte 
kontroller eller undersøgelser tager de 
kompetente myndigheder hensyn til 
eventuelle kommentarer fra ESMA om 
dette.

Or. en

Begrundelse

Med henblik på en effektiv overvågning og tilsyn med systemiske risici er der behov for en 
mekanisme, hvormed informationsudvekslingen mellem medlemsstaterne og de europæiske 
myndigheder tydeliggøres og tilrettelægges effektivt. Og ESMA gives beføjelser, der giver den 
ret til at modtage relevante oplysninger, gribe ind både løbende og i særlige tilfælde over for 
nationale myndigheder og fondsforvaltere, vedtage juridisk bindende tekniske standarder og 
påvise og fjerne risici for de finansielle markeders integritet og stabilitet, herunder systemiske 
risici, der skyldes for høj gearing.

Ændringsforslag 1622
Sylvie Goulard

Forslag til direktiv 
Artikel 47 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Medlemsstaternes kompetente 
myndigheder underretter straks ESMA 
om situationer, hvor en anmodning:
(a) om gennemførelse af en undersøgelse 
eller en kontrol på stedet i henhold til stk. 
1 ikke er blevet besvaret inden for en 
rimelig tidsfrist, eller
b) om tilladelse til, at embedsmænd fra de 
pågældende myndigheder kan ledsage 
embedsmænd fra de kompetente 
myndigheder i den anden medlemsstat, er 
blevet afslået eller ikke er blevet besvaret 
inden for en rimelig tidsfrist.

Or. en

Begrundelse

Med henblik på en effektiv overvågning og tilsyn med systemiske risici er der behov for en 
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mekanisme, hvormed informationsudvekslingen mellem medlemsstaterne og de europæiske 
myndigheder tydeliggøres og tilrettelægges effektivt. Og ESMA gives beføjelser, der giver den 
ret til at modtage relevante oplysninger, gribe ind både løbende og i særlige tilfælde over for 
nationale myndigheder og fondsforvaltere, vedtage juridisk bindende tekniske standarder og 
påvise og fjerne risici for de finansielle markeders integritet og stabilitet, herunder systemiske 
risici, der skyldes for høj gearing.

Ændringsforslag 1623
Sylvie Goulard

Forslag til direktiv 
Artikel 47 – stk. 4 – første afsnit

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen vedtager 
gennemførelsesbestemmelser vedrørende 
procedurerne i forbindelse med kontroller 
på stedet og undersøgelser.

4. Kommissionen vedtager 
gennemførelsesbestemmelser vedrørende 
procedurerne i forbindelse med kontroller 
på stedet og undersøgelser og de nærmere 
bestemmelser vedrørende underretning af 
ESMA i henhold til denne artikel.

Or. en

Begrundelse

Med henblik på en effektiv overvågning og tilsyn med systemiske risici er der behov for en 
mekanisme, hvormed informationsudvekslingen mellem medlemsstaterne og de europæiske 
myndigheder tydeliggøres og tilrettelægges effektivt. Og ESMA gives beføjelser, der giver den 
ret til at modtage relevante oplysninger, gribe ind både løbende og i særlige tilfælde over for 
nationale myndigheder og fondsforvaltere, vedtage juridisk bindende tekniske standarder og 
påvise og fjerne risici for de finansielle markeders integritet og stabilitet, herunder systemiske 
risici, der skyldes for høj gearing.

Ændringsforslag 1624
Sharon Bowles

Forslag til direktiv 
Artikel 47 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen vedtager 
gennemførelsesbestemmelser vedrørende
procedurerne i forbindelse med kontroller 

4. Kommissionen kan i henhold til artikel 
49a, 49b og 49c vedtage delegerede 
retsakter vedrørende procedurerne i 
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på stedet og undersøgelser. forbindelse med kontroller på stedet og 
undersøgelser.

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 1625
Pervenche Berès

Forslag til direktiv 
Artikel 48 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Det Europæiske 
Værdipapirtilsynsudvalg indfører en 
mæglingsordning.

1. ESMA indfører en mæglingsordning.

Or. en

Begrundelse

CESR vil snart blive erstattet af ESMA: Dette ændringsforslag foregriber denne ændring af 
den europæiske tilsynsarkitektur.

Ændringsforslag 1626
Pascal Canfin

Forslag til direktiv 
Artikel 48 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Det Europæiske 
Værdipapirtilsynsudvalg indfører en 

1. ESMA indfører en mæglingsordning.
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mæglingsordning.

Or. en

Begrundelse

ESMA skal medtages i direktivet.

Ændringsforslag 1627
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Forslag til direktiv 
Artikel 48 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem 
kompetente myndigheder om en vurdering, 
handling eller undladelse, som kan 
tilskrives en af de i dette direktiv 
omhandlede kompetente myndigheder, 
henviser de kompetente myndigheder 
sagen til Det Europæiske 
Værdipapirtilsynsudvalg til mægling med 
henblik på hurtigt at nå frem til en effektiv 
løsning. De kompetente myndigheder tager 
behørigt hensyn til rådgivning fra Det 
Europæiske Værdipapirtilsynsudvalg.

2. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem 
kompetente myndigheder om en vurdering, 
handling eller undladelse, som kan 
tilskrives en af de i dette direktiv 
omhandlede kompetente myndigheder, 
henviser de kompetente myndigheder 
sagen til Det Europæiske 
Værdipapirtilsynsudvalg til mægling med 
henblik på hurtigt at nå frem til en effektiv 
løsning. De kompetente myndigheder er 
bundet af afgørelsen fra Det Europæiske 
Værdipapirtilsynsudvalg.

Or. en

Ændringsforslag 1628
Pascal Canfin

Forslag til direktiv 
Artikel 48 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem 
kompetente myndigheder om en vurdering, 
handling eller undladelse, som kan 
tilskrives en af de i dette direktiv 
omhandlede kompetente myndigheder, 
henviser de kompetente myndigheder 

2. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem 
kompetente myndigheder om en vurdering, 
handling eller undladelse, som kan 
tilskrives en af de i dette direktiv 
omhandlede kompetente myndigheder, 
henviser de kompetente myndigheder 
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sagen til Det Europæiske 
Værdipapirtilsynsudvalg til mægling med 
henblik på hurtigt at nå frem til en effektiv 
løsning. De kompetente myndigheder tager 
behørigt hensyn til rådgivning fra Det 
Europæiske Værdipapirtilsynsudvalg.

sagen til ESMA til mægling med henblik 
på hurtigt at nå frem til en effektiv løsning. 
Ved fortsatte uoverensstemmelser kan 
ESMA pålægge de pågældende 
kompetente myndigheder en løsning.

Or. en

Begrundelse

ESMA skal være ansvarlig for at løse uoverensstemmelser mellem kompetente myndigheder 
fra forskellige medlemsstater for at undgå tilsynsarbitrage.

Ændringsforslag 1629
Pervenche Berès

Forslag til direktiv 
Artikel 48 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem 
kompetente myndigheder om en vurdering, 
handling eller undladelse, som kan 
tilskrives en af de i dette direktiv 
omhandlede kompetente myndigheder, 
henviser de kompetente myndigheder 
sagen til Det Europæiske 
Værdipapirtilsynsudvalg til mægling med 
henblik på hurtigt at nå frem til en effektiv 
løsning. De kompetente myndigheder tager 
behørigt hensyn til rådgivning fra Det 
Europæiske Værdipapirtilsynsudvalg.

2. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem 
kompetente myndigheder om en vurdering, 
handling eller undladelse, som kan 
tilskrives en af de i dette direktiv 
omhandlede kompetente myndigheder, 
henviser de kompetente myndigheder 
sagen til ESMA til mægling med henblik 
på hurtigt at nå frem til en effektiv løsning. 
De kompetente myndigheder tager behørigt 
hensyn til rådgivning fra ESMA.

Or. en

Begrundelse

CESR vil snart blive erstattet af ESMA: Dette ændringsforslag foregriber denne ændring af 
den europæiske tilsynsarkitektur.
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Ændringsforslag 1630
Sharon Bowles

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 49

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 49 udgår
Udvalg
1. Kommissionen bistås af Det 
Europæiske Værdipapirudvalg, som blev 
oprettet ved Kommissionens afgørelse 
2001/528/EF af 6. juni 2001 om oprettelse 
af Det Europæiske Værdipapirudvalg[26].
2. Når der henvises til dette stykke, 
anvendes artikel 5 og 7 i Rådets afgørelse 
1999/468/EF af 28. juni 1999 om 
fastsættelse af de nærmere vilkår for 
udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, 
der tillægges Kommissionen, jf. dennes 
artikel 8.
Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 
1999/468/EF fastsættes til tre måneder.
3. Når der henvises til dette stykke, 
anvendes artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7 i 
afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 
8.

Or. en

Begrundelse

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



AM\805044DA.doc 141/178 PE439.135v01-00

DA

Ændringsforslag 1631
Sharon Bowles

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 49 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 49a
Udøvelse af delegering

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter i henhold til artikel 2, stk. 4, 
artikel 9, stk. 2, artikel 10, stk. 3, artikel 
11, stk. 5, artikel 12, stk. 3, artikel 13, 
artikel 16, stk. 4, artikel 18, stk. 4, artikel 
19, stk. 4, artikel 20, stk. 3, artikel 21, stk. 
4, artikel 24, stk. 2, artikel 25, stk. 3, 
artikel 28, stk. 2, artikel 29, stk. 4, artikel 
31, stk. 3, artikel 33, stk. 7, artikel 37, stk. 
2, artikel 37, stk. 3, artikel 38, stk. 3, 
artikel 38, stk. 4, artikel 39, stk. 2, artikel 
39, stk. 3, artikel 45, stk. 5, artikel 46, stk. 
3, artikel 47, stk. 4 og artikel 53 
overdrages til Kommissionen for en 
periode på fem år efter nærværende 
direktivs ikrafttrædelse. Kommissionen 
aflægger rapport om fornyelsen af de 
delegerede beføjelser senest 12 måneder 
inden udgangen af denne femårsperiode, i 
givet fald ledsaget af et forslag til retsakt 
om forlængelse af varigheden af 
delegeringen af beføjelser.
2. Så snart Kommissionen vedtager en 
delegeret retsakt, skal den samtidig 
underrette Europa-Parlamentet og Rådet.
3. Beføjelsen til at vedtaget delegerede 
retsakter er underlagt bestemmelserne i 
artikel 49a, 49b og 49c.

Or. en

Begrundelse

Dette er den korrekte formulering i henhold til de nye "komitologi"-procedurer, hvis denne 
artikel bibeholdes.
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Ændringsforslag 1632
Sharon Bowles

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 49 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 49b
Ophævelse af delegering

1. Delegeringen af beføjelsen i henhold til 
artikel 2, stk. 4, artikel 9, stk. 2, artikel 10, 
stk. 3, artikel 11, stk. 5, artikel 12, stk. 3, 
artikel 13, artikel 16, stk. 4, artikel 18, stk. 
4, artikel 19, stk. 4, artikel 20, stk. 3, 
artikel 21, stk. 4, artikel 24, stk. 2, artikel 
25, stk. 3, artikel 28, stk. 2, artikel 29, stk. 
4, artikel 31, stk. 3, artikel 33, stk. 7, 
artikel 37, stk. 2, artikel 37, stk. 3, artikel 
38, stk. 3, artikel 38, stk. 4, artikel 39, stk. 
2, artikel 39, stk. 3, artikel 45, stk. 5, 
artikel 46, stk. 3, artikel 47, stk. 4 og 
artikel 53 kan ophæves af Europa-
Parlamentet eller Rådet.
2. Den institution, der har indledt en 
intern procedure med henblik på en 
eventuel beslutning om ophævelse af 
delegering af beføjelser, bestræber sig på 
at underrette den anden institution og 
Kommissionen med angivelse af, hvilke 
delegerede beføjelser, der vil blive 
ophævet.
3. Beslutningen om ophævelse bringer 
delegeringen af de i beslutningen angivne 
beføjelser til ophør. Den træder i kraft 
med umiddelbar virkning eller på en 
senere dato, som angives i beslutningen.
Den påvirker ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er trådt i 
kraft. Den offentliggøres i Den 
Europæiske Unions Tidende.

Or. en
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Begrundelse

Tidsfristen skal være tilstrækkelig lang til, at procedurerne i Europa-Parlamentet kan 
gennemføres, idet der også tages hensyn til ferieperioder. Europa-Parlamentet skal bevare en 
absolut ret til at vedtage en ophævelse af delegeringen af beføjelser. Dette er hjemlet i 
Lissabontraktaten. Der stilles ingen krav om skriftlige begrundelser. Der er ikke mulighed for 
at indbringe afgørelser truffet i henhold til denne procedure for EF-Domstolen.

Ændringsforslag 1633
Sharon Bowles

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 49 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 49c
Indsigelser mod delegerede retsakter

1. Europa-Parlamentet eller Rådet kan 
gøre indsigelse mod en delegeret retsakt 
inden for en frist på fire måneder regnet 
fra datoen for meddelelsen. På initiativ af 
Europa-Parlamentet eller Rådet kan 
denne periode forlænges med to måneder.
Kommissionen vedtager ikke delegerede 
retsakter i perioder, hvor Parlamentet 
ikke er samlet, eller i to uger umiddelbart 
forud for sådanne ferieperioder.
2. Hvis hverken Europa-Parlamentet eller 
Rådet ved udløbet af denne periode har 
gjort indsigelse over for den delegerede 
retsakt, offentliggøres den i Den 
Europæiske Unions Tidende og træder i 
kraft på den deri anførte dato.
3. Hvis Europa-Parlamentet eller Rådet 
gør indsigelse mod en delegeret retsakt, 
træder denne ikke kraft. Den institution, 
der gør indsigelse, angiver årsagerne til, 
at der gøres indsigelse.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 1634
Vicky Ford

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 50

Kommissionens forslag Ændringsforslag

To år efter den dato, der er anført i artikel 
54, reviderer Kommissionen efter en 
offentlig høring og på baggrund af 
drøftelser med de kompetente myndigheder 
dette direktivs anvendelse og 
anvendelsesområde. Ved revisionen tages 
der også behørigt hensyn til den 
internationale udvikling og drøftelserne 
med tredjelande og internationale 
organisationer.

To år efter den dato, der er anført i artikel 
54, reviderer Kommissionen efter en 
offentlig høring og på baggrund af 
drøftelser med de kompetente myndigheder 
dette direktivs anvendelse og 
anvendelsesområde og vurderer dets 
indvirkning på:
(a) adgangen til investeringskapital for 
selskaber, der er etableret i EU, navnlig 
innovative virksomheder
(b) omfanget af EU's investeringer i 
tredjelande, navnlig i udviklingslande
(c) investeringsudbytter af pensionsfonde, 
der har hjemsted i eller opererer i EU, idet 
der tages særligt hensyn til de 
demografiske tendenser inden for EU.

2. Kommissionen skal i samråd med 
Europa-Parlamentet og Rådet vurdere, 
om der på baggrund af udviklingen på 
markedet og de oplysninger, der er 
indsamlet i henhold til stk. 1, samt af 
hensyn til både forbrugerbeskyttelse og 
konkurrenceevne er grund til at ændre 
nærværende direktiv. Hvis der foreligger 
et sådant behov, skal Kommissionen 
forelægge et forslag for Europa-
Parlamentet og Rådet senest ….*.
* EUT: Indsæt venligst dato: tre år efter 
datoen i artikel 54.

Den indgiver en rapport til Europa-
Parlamentet og Rådet ledsaget af 
passende forslag.
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Or. en

Ændringsforslag 1635
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 50 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

To år efter den dato, der er anført i artikel 
54, reviderer Kommissionen efter en 
offentlig høring og på baggrund af 
drøftelser med de kompetente myndigheder 
dette direktivs anvendelse og 
anvendelsesområde. Ved revisionen tages 
der også behørigt hensyn til den 
internationale udvikling og drøftelserne 
med tredjelande og internationale 
organisationer.

Kommissionen reviderer inden den …* og 
efter en offentlig høring under 
hensyntagen til de nationale 
skattesystemer og på baggrund af 
drøftelser med de kompetente myndigheder 
dette direktivs anvendelse og 
anvendelsesområde. Ved revisionen tages 
der også behørigt hensyn til den 
internationale udvikling og drøftelserne 
med tredjelande og internationale 
organisationer.

* EUT: Indsæt venligst dato: to år efter 
datoen i artikel 54.

Or. en

Ændringsforslag 1636
Wolf Klinz

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 50 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen fremsætter senest ...* et 
forslag til ændring af nærværende 
direktiv, der omfatter kriterier for sikring 
af ækvivalens med tredjelande.
Kommissionen skal vurdere, under hvilke 
omstændigheder FAIF, der er etableret i 
EU, kan markedsføre andele eller aktier i 
AIF, der er etableret i et tredjeland, i hele 
EU afhængig af 
anmeldelsesprocedurerne. Kommissionen 
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skal desuden vurdere, på hvilke 
betingelser en AIFM, der er etableret i et 
tredjeland, må markedsføre andele eller 
aktier i en AIF til professionelle 
investorer i EU.
Kommissionen skal søge at etablere 
ækvivalens i forhold til tredjelande.
Kravene om ækvivalens skal omfatte 
lovgivningsmæssig og tilsynsmæssig 
ækvivalens, gensidig markedsadgang og 
en informationsformidlingsaftale mellem 
de kompetente myndigheder i FAIF's 
hjemland og den kompetente myndighed i 
tredjelandet.
*EUT: Indsæt venligst dato: fem år efter 
datoen i artikel 54.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 1637
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 50 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forud for revisionen af anvendelsen og 
dækningsområdet for nærværende 
direktiv fremsætter Kommissionen forslag 
til ændringer af direktiv 2006/48/EF og 
2006/49/EF for at sikre et 
hensigtsmæssigt niveau for 
kapitalkravene til de finansinstitutioner, 
der arbejder med AIF, idet man tager 
hensyn til risikoen, den overordnede 
finansielle stabilitet og mulige 
interessekonflikter.
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Or. en

Ændringsforslag 1638
Derk Jan Eppink

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 51

Kommissionens forslag Ændringsforslag

FAIF, som driver erhvervsmæssig 
virksomhed i Fællesskabet før [fristen for 
direktivets gennemførelse], vedtager alle 
nødvendige foranstaltninger for at 
overholde dette direktiv og indgiver en 
ansøgning om meddelelse af tilladelse 
senest et år efter fristen for direktivets 
gennemførelse.

FAIF, der allerede har deres hjemlands 
tilladelse til at levere forvaltningstjenester 
før ...* og alle AIF, der forvaltes af disse, 
anses for godkendt i henhold til 
nærværende direktiv. En sådan 
godkendelse gælder i forbindelse med 
nærværende direktiv, hvis følgende 
betingelser er opfyldt:
a) lovgivningen i den medlemsstat, hvor 
FAIF er godkendt, indeholder krav om, at 
FAIF skal overholde kravene vedrørende 
god forretningsskik, interessekonflikter og 
risikostyring, og 
b) FAIF inden …* over for de kompetente 
myndigheder i hjemlandet har erklæret, at 
man opfylder alle gældende krav i 
henhold til nærværende direktiv. 

*EUT: Indsæt venligst dato: datoen i 
artikel 54.

Or. en

Begrundelse

FAIF, der allerede er godkendt i deres hjemland, skal anses for godkendte i henhold til 
nærværende direktiv, hvis visse betingelser er opfyldt.
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Ændringsforslag 1639
Burkhard Balz

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 51

Kommissionens forslag Ændringsforslag

FAIF, som driver erhvervsmæssig 
virksomhed i Fællesskabet før [fristen for 
direktivets gennemførelse], vedtager alle 
nødvendige foranstaltninger for at 
overholde dette direktiv og indgiver en 
ansøgning om meddelelse af tilladelse 
senest et år efter fristen for direktivets 
gennemførelse.

FAIF, som er etableret i Fællesskabet før 
…*, vedtager alle nødvendige 
foranstaltninger for at overholde dette 
direktiv og indgiver en ansøgning om 
meddelelse af tilladelse før ...** i deres 
hjemland. FAIF skal ikke overholde 
nærværende direktiv eller indgive en 
ansøgning om tilladelse til at levere 
forvaltningstjenester vedrørende AIF, der 
er etableret før ... *.

* EUT: Indsæt venligst dato: datoen i 
artikel 54.
** EUT: Indsæt venligst dato: tre år efter 
datoen i artikel 54.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 1640
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 51

Kommissionens forslag Ændringsforslag

FAIF, som driver erhvervsmæssig 
virksomhed i Fællesskabet før [fristen for 
direktivets gennemførelse], vedtager alle 
nødvendige foranstaltninger for at 
overholde dette direktiv og indgiver en 
ansøgning om meddelelse af tilladelse 
senest et år efter fristen for direktivets 

FAIF, som er etableret i Fællesskabet før 
…*, vedtager alle nødvendige 
foranstaltninger for at overholde dette 
direktiv og indgiver en ansøgning om 
meddelelse af tilladelse senest ...**. FAIF
skal ikke overholde nærværende direktiv 
eller indgive en ansøgning om tilladelse til 



AM\805044DA.doc 149/178 PE439.135v01-00

DA

gennemførelse. at levere forvaltningstjenester vedrørende 
AIF, der er etableret før ...*.
* EUT: Indsæt venligst dato: datoen i 
artikel 54.
** EUT: Indsæt venligst dato: tre år efter 
datoen i artikel 54.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 1641
Sari Essayah

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 51

Kommissionens forslag Ændringsforslag

FAIF, som driver erhvervsmæssig 
virksomhed i Fællesskabet før [fristen for 
direktivets gennemførelse], vedtager alle 
nødvendige foranstaltninger for at 
overholde dette direktiv og indgiver en 
ansøgning om meddelelse af tilladelse 
senest et år efter fristen for direktivets 
gennemførelse.

FAIF, som driver erhvervsmæssig 
virksomhed i Fællesskabet før …*,
vedtager alle nødvendige foranstaltninger 
for at overholde dette direktiv og indgiver 
en ansøgning om meddelelse af tilladelse 
før ...**. Hvis nye andele eller aktier i en 
bestemt AIF ikke udstedes eller 
markedsføres efter ...*, finder dette krav 
ikke anvendelse på forvaltningen af 
sådanne AIF.
* EUT: Indsæt venligst dato: datoen i 
artikel 54.
** EUT: Indsæt venligst dato: et år efter 
datoen i artikel 54.

Or. en
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Ændringsforslag 1642
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 51

Kommissionens forslag Ændringsforslag

FAIF, som driver erhvervsmæssig 
virksomhed i Fællesskabet før [fristen for 
direktivets gennemførelse], vedtager alle 
nødvendige foranstaltninger for at 
overholde dette direktiv og indgiver en 
ansøgning om meddelelse af tilladelse 
senest et år efter fristen for direktivets 
gennemførelse.

FAIF, som er etableret i Fællesskabet før 
…*, vedtager alle nødvendige 
foranstaltninger for at overholde dette 
direktiv og indgiver en ansøgning om 
meddelelse af tilladelse senest …*.

* EUT: Indsæt venligst dato: datoen i 
artikel 54.
** EUT: Indsæt venligst dato: tre år efter 
datoen i artikel 54.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 1643
Wolf Klinz

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 51

Kommissionens forslag Ændringsforslag

FAIF, som driver erhvervsmæssig 
virksomhed i Fællesskabet før [fristen for 
direktivets gennemførelse], vedtager alle 
nødvendige foranstaltninger for at 
overholde dette direktiv og indgiver en 
ansøgning om meddelelse af tilladelse 
senest et år efter fristen for direktivets 
gennemførelse.

FAIF, som driver erhvervsmæssig 
virksomhed i Fællesskabet før …*, 
vedtager alle nødvendige foranstaltninger 
for at overholde dette direktiv og indgiver 
en ansøgning om meddelelse af tilladelse 
senest …*.

* EUT: Indsæt venligst dato: datoen i 
artikel 54.
** EUT: Indsæt venligst dato: to år efter 
datoen i artikel 54.
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Or. en

Begrundelse

Perioden på et år virker meget kort og bør af praktiske årsager udvides til to år.

Ændringsforslag 1644
Pascal Canfin

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 51

Kommissionens forslag Ændringsforslag

FAIF, som driver erhvervsmæssig 
virksomhed i Fællesskabet før [fristen for 
direktivets gennemførelse], vedtager alle 
nødvendige foranstaltninger for at 
overholde dette direktiv og indgiver en 
ansøgning om meddelelse af tilladelse 
senest et år efter fristen for direktivets 
gennemførelse.

AIF og FAIF, som driver erhvervsmæssig 
virksomhed i Fællesskabet før …*, 
vedtager alle nødvendige foranstaltninger 
for at overholde dette direktiv og indgiver 
en ansøgning om meddelelse af tilladelse 
senest …*.

* EUT: Indsæt venligst dato: datoen i 
artikel 54.
** EUT: Indsæt venligst dato: et år efter 
datoen i artikel 54.

Or. en

Begrundelse

Investorerne skal have tid nok til at tilpasse sig de nye krav i nærværende direktiv for ikke at 
blive tvunget til at sælge deres aktiver på ufordelagtige vilkår.

Ændringsforslag 1645
Burkhard Balz

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 51 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En FAIF kan ansøge om tilladelse i 
henhold til nærværende direktiv til at 
markedsføre AIF, der er etableret før …*, 
i henhold til nærværende direktiv, på 
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betingelse af at de kompetente 
myndigheder tilsendes de i artikel 31 og 
33 anførte oplysninger, og at investorerne 
tilsendes de i artikel 20 anførte 
oplysninger.
* EUT: Indsæt venligst dato: datoen i 
artikel 54.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 1646
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 51 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

FAIF kan fortsætte med at forvalte AIF, 
der er etableret før …*, uden tilladelse, og 
hvis de har tilladelse, er de ikke 
forpligtede til at overholde nærværende 
direktiv i forbindelse med AIF, der er 
etableret før …*, på betingelse af at der 
ikke udstedes nye aktier eller etableres 
nye interesser i sådanne AIF, der 
markedsføres i EU efter ...*.
* EUT: Indsæt venligst dato: datoen i 
artikel 54.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at indføre en "grandfather-klausul" i dette direktiv og give FAIF, og især deres 
investorer, tilstrækkelig meget tid til at tilpasse sig de nye foranstaltninger, navnlig fordi de 
handler med lukkede fonde.
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Ændringsforslag 1647
Corien Wortmann-Kool

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 51 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis FAIF forvalter AIF af den lukkede 
type eller den åbne type med aktiv lukning 
pr. ... *, som ikke indgår 
kapitalforpligtelser efter ...**, må de 
fortsat forvalte sådanne AIF uden 
tilladelse i henhold til nærværende 
direktiv frem til ...***.
* EUT: Indsæt venligst dato: dato for 
direktivets ikrafttrædelse.
** EUT: Indsæt venligst dato: fire år efter 
nærværende direktivs ikrafttrædelsesdato.
*** EUT: Indsæt venligst dato: 20 år efter 
nærværende direktivs ikrafttrædelsesdato.

Or. en

Begrundelse

Currently the proposal for the AIFM Directive only includes one transitional provision for 
AIFM managing. AIF that are currently in existence (also referred to as ‘grandfathering’). 
This provision has a very limited scope. Investors will be confronted with very significant 
costs and, potentially, losses if they would need to withdraw in a shortterm period from AIF 
that no longer qualify. The current grandfathering provision only applies to certain closed-
end funds. However, also for open-end or semi open-end funds problems can arise if a large 
group of institutional investors is forced to sell on the market because the AIF they have 
invested in can no longer be marketed and/or managed by their AIFM under the AIFM 
Directive. Therefore it is suggested to – at the very least – implement a provision stating that 
investments in a non-EU AIF of a non-EU AIFM at the time of the entry into force of the 
AIFM Directive are deemed to have taken place at the initiative of the institutional investor 
and can therefore be continued.
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Ændringsforslag 1648
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 51 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 31 til 33 i nærværende direktiv 
finder ikke anvendelse på markedsføring 
af aktier eller andele i AIF, der er 
omfattet af et igangværende offentligt 
udbud, i henhold til et prospekt, der er 
udarbejdet og offentliggjort i 
overensstemmelse med direktiv 
2003/71/EF.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 1649
Corien Wortmann-Kool

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 51 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Professionelle investorer, der er etableret i 
EU, og som pr. ...* har investeret i en 
AIF, der er etableret i et tredjeland, kan 
bevare deres investering i en sådan AIF, 
idet investeringen vurderes at være 
foregået på den professionelle investors 
initiativ.
* EUT: Indsæt venligst nærværende 
direktivs ikrafttrædelsesdato.

Or. en
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Begrundelse

Currently the proposal for the AIFM Directive only includes one transitional provision for 
AIFM managing. AIF that are currently in existence (also referred to as ‘grandfathering’). 
This provision has a very limited scope. Investors will be confronted with very significant 
costs and, potentially, losses if they would need to withdraw in a shortterm period from AIF 
that no longer qualify. The current grandfathering provision only applies to certain closed-
end funds. However, also for open-end or semi open-end funds problems can arise if a large 
group of institutional investors is forced to sell on the market because the AIF they have 
invested in can no longer be marketed and/or managed by their AIFM under the AIFM 
Directive. Therefore it is suggested to – at the very least – implement a provision stating that 
investments in a non-EU AIF of a non-EU AIFM at the time of the entry into force of the 
AIFM Directive are deemed to have taken place at the initiative of the institutional investor 
and can therefore be continued.

Ændringsforslag 1650
Pascal Canfin

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 51 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Restriktionerne på investeringspolitikker i 
artikel 35 i nærværende direktiv træder i 
kraft for nye investeringer med 
øjeblikkelig virkning.

Or. en

Begrundelse

Investorerne skal have tid nok til at tilpasse sig de nye krav i dette direktiv for ikke at blive 
tvunget til at sælge deres aktiver på ufordelagtige vilkår.
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Ændringsforslag 1651
Pascal Canfin

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 51 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For investeringer i åbne, ikkegodkendte 
AIF foretaget før ...* har investorerne tre 
år til at overholde nærværende direktiv.
* EUT: Indsæt venligst dato: datoen i 
artikel 54.

Or. en

Begrundelse

Investorerne skal have tid nok til at tilpasse sig de nye krav i dette direktiv for ikke at blive 
tvunget til at sælge deres aktiver på ufordelagtige vilkår.

Ændringsforslag 1652
Pascal Canfin

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 51 – stk. 1 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For investeringer i lukkede, 
ikkegodkendte AIF foretaget før ...* 
finder kravene i nærværende direktiv 
vedrørende investeringspolitikker ikke 
anvendelse på investorerne, så længe 
ingen aktier eller andele indløses af den 
ikkegodkendte AIF.
* EUT: Indsæt venligst dato: datoen i 
artikel 54.

Or. en

Begrundelse

Investorerne skal have tid nok til at tilpasse sig de nye krav i dette direktiv for ikke at blive 
tvunget til at sælge deres aktiver på ufordelagtige vilkår.
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Ændringsforslag 1653
Pervenche Berès

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 51 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 51a
AIF til mikrofinansiering

For at skabe en hensigtsmæssig 
lovgivningsmæssig ramme for 
investeringsfonde til mikrofinansiering 
skal Kommissionen i henhold til 
proportionalitetsprincippet fremsætte 
forslag til en specifik lovgivningsmæssig 
ramme til investeringsfonde til 
mikrofinansiering, f.eks. ved at medtage 
disse i ændringerne af direktiv 
2009/65/EF.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 1654
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 52
Direktiv 2004/39/EF
Artikel 19 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 52 udgår
Ændring af direktiv 2004/39/EF
I artikel 19, stk. 6, i direktiv 2004/39/EØF 
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tilføjes følgende led:
"- tjenesteydelsen vedrører ikke en AIF, 
jf. artikel 3a i [direktiv xx/xx/EF]."

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 1655
Sharon Bowles

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 53
Direktiv 2009/65/EF
Artikel 50 a 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 53 udgår
Ændring af direktiv 2009/.../EF[27]
I direktiv 2009/XX/EF foretages følgende 
ændringer:
Følgende indsættes som artikel 50a
"For at sikre sammenhæng på tværs af 
sektorerne og fjerne misforholdet mellem 
interesserne hos de foretagender, som 
konverterer lån til omsættelige 
værdipapirer og andre finansielle 
instrumenter (udstedere), og 
investeringsinstitutter, som investerer i 
disse værdipapirer eller andre finansielle 
instrumenter, vedtager Kommissionen 
gennemførelsesbestemmelser til 
fastlæggelse af krav inden for følgende 
områder:
a) de krav, som udstederen skal opfylde, 
for at et investeringsinstitut kan få 
mulighed for at investere i værdipapirer 
eller andre finansielle instrumenter af 
denne type, som udstedes efter 1. januar 
2011, herunder krav om, at udstederen 
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bevarer en økonomisk interesse på mindst 
5 % netto
b) de kvalitative krav, som skal opfyldes af 
investeringsinstitutter, der investerer i 
disse værdipapirer eller andre finansielle 
instrumenter.
Disse foranstaltninger, der har til formål 
at ændre nærværende direktiv ved at 
supplere det, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
107, stk. 2."

Or. en

Begrundelse

En ændring af denne passus vil kræve ændringer af adskillige andre artikler i UCITS-
direktivet for at medtage "delegerede retsakter". Dette er ikke det rette sted at stille forslag 
om så omfattende ændringer, og Kommissionen bør i stedet foretage en revision af de 
pågældende afsnit i UCITS-direktivet.

Ændringsforslag 1656
Wolf Klinz

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 53
Direktiv 2009/65/EF
Artikel 50 a 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 53 udgår
Ændring af direktiv 2009/.../EF[27]
I direktiv 2009/XX/EF foretages følgende 
ændringer:
Følgende indsættes som artikel 50a
"For at sikre sammenhæng på tværs af 
sektorerne og fjerne misforholdet mellem 
interesserne hos de foretagender, som 
konverterer lån til omsættelige 
værdipapirer og andre finansielle 
instrumenter (udstedere), og 
investeringsinstitutter, som investerer i 
disse værdipapirer eller andre finansielle 
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instrumenter, vedtager Kommissionen 
gennemførelsesbestemmelser til 
fastlæggelse af krav inden for følgende 
områder:
a) de krav, som udstederen skal opfylde, 
for at et investeringsinstitut kan få 
mulighed for at investere i værdipapirer 
eller andre finansielle instrumenter af 
denne type, som udstedes efter 1. januar 
2011, herunder krav om, at udstederen 
bevarer en økonomisk interesse på mindst 
5 % netto
b) de kvalitative krav, som skal opfyldes af 
investeringsinstitutter, der investerer i 
disse værdipapirer eller andre finansielle 
instrumenter.
Disse foranstaltninger, der har til formål 
at ændre nærværende direktiv ved at 
supplere det, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
107, stk. 2."

Or. en

Ændringsforslag 1657
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 53
Direktiv 2009/65/EF
Artikel 50 a 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I direktiv 2009/XX/EF foretages følgende 
ændringer:

I direktiv 2009/65/EF foretages følgende 
ændringer:

Følgende indsættes som artikel 50a Følgende indsættes som artikel 50a

"For at sikre sammenhæng på tværs af 
sektorerne og fjerne misforholdet mellem 
interesserne hos de foretagender, som 
konverterer lån til omsættelige 
værdipapirer og andre finansielle 
instrumenter (udstedere), og 
investeringsinstitutter, som investerer i 

"For at sikre sammenhæng på tværs af 
sektorerne og fjerne misforholdet mellem 
interesserne hos udstedere i henhold til 
betydningen i artikel 4, stk. 41, i
direktiv 2006/48/EF og 
investeringsinstitutter, som investerer i 
disse værdipapirer eller andre finansielle 
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disse værdipapirer eller andre finansielle 
instrumenter, vedtager Kommissionen 
gennemførelsesbestemmelser til 
fastlæggelse af krav inden for følgende 
områder:

instrumenter, vedtager Kommissionen 
delegerede retsakter til fastlæggelse af 
krav inden for følgende områder:

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

a) de krav, som udstederen skal opfylde, 
for at et investeringsinstitut kan få 
mulighed for at investere i værdipapirer 
eller andre finansielle instrumenter af 
denne type, som udstedes efter 1. januar 
2011, herunder kravene om, at udstederen:

(i) bevarer en økonomisk interesse på 
mindst 5 % netto i alle sådanne 
udstedelser af værdipapirer og
(ii) oplyser i prospektet eller andre 
udstedelsesdokumenter for sådanne 
værdipapirer, at den har og fortsat vil 
have sådanne interesser (udtalelser fra 
udstederen), og

b) de kvalitative krav, som skal opfyldes af 
investeringsinstitutter, der investerer i disse 
værdipapirer eller andre finansielle 
instrumenter.

b) de kvalitative krav, som skal opfyldes af 
investeringsinstitutter, der investerer i disse 
værdipapirer eller andre finansielle 
instrumenter.

Disse foranstaltninger, der har til formål at 
ændre nærværende direktiv ved at supplere 
det, vedtages efter forskriftsproceduren
med kontrol i artikel 107, stk. 2."

UCITS kan regne med udtalelser fra 
udstederen gennem hele løbetiden for 
sådanne værdipapirer, når man skal 
beslutte, om man vil investere i sådanne 
værdipapirer. Disse foranstaltninger, der 
har til formål at ændre nærværende direktiv 
ved at supplere det, vedtages efter 
proceduren i artikel 49a, 49b og 49c."

Or. en

Begrundelse

Tilpasning af UCITS og FAIF. Investorerne skal ikke være tvunget til at sikre, at udstederne 
bevarer en økonomisk nettointeresse i porteføljen, idet forpligtelsen bør pålægges udstederne 
direkte. AIF skal kunne stole på udtalelser fra en udsteder gennem løbetiden for sådanne 
værdipapirer.
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Ændringsforslag 1658
Sari Essayah

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 53
Direktiv 2009/65/EF
Artikel 50 a 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 1659
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 53 a (ny)
Direktiv 2003/6/EF
Artikel 1 – stk.1 – afsnit 7 a og 7 b (nyt) og Artikel 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 53a
Ændring af direktiv 2003/6/EF

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
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2003/6/EF af 28. januar 2003 om 
insiderhandel og kursmanipulation 
(markedsmisbrug) ændres som følger:
1. I artikel 1, stk. 1, indføjes følgende 
punker:
"7a. "short sale" (salg af udækket 
option): salg af værdipapir, som sælger 
ikke ejer, og ethvert salg, der gennemføres 
ved levering af det værdipapir, lånt af 
eller på vegne af sælger.
7b. "naked short sale": "short sale" af 
værdipapir, hvor sælger ikke har lånt eller 
indgået en låneaftale forud for eller på 
tidspunktet for afgivelsen af ordren om 
"short sale" af værdipapiret, som skal 
leveres til køber."
2. følgende artikel indsættes:
"Artikel 5a
For at regulere "short sale" og forbyde 
"naked short sale" af værdipapirer, 
herunder værdipapirer, der giver adgang 
til aktiver fra en udsteder, vedtager 
Kommissionen delegerede retsakter med 
krav på følgende områder:
a) obligatorisk indberetning af "short 
sale" fra markedsdeltagerne til de 
kompetente myndigheder i hjemlandet, til 
de mest relevante markeder målt på 
likviditet og til udstederens hjemland, når 
bestemte grænser for aktiebeholdning 
overskrides, samt offentliggørelse af disse 
indberetninger, når bestemte grænser for 
aktiebeholdning overskrides
b) mærkning af ordrer foretaget af 
finansielle formidlere for at kunne skelne 
"short sale" fra andre typer af salg
c) markedsdeltagerne skal udarbejde 
dokumentation, der viser, at de forud for 
gennemførelsen af et "short sale", eller
før de forpligter sig til dette, har lånt 
aktierne eller indgået en låneaftale om de 
pågældende aktier
d) kravet om, at markedsdeltagerne skal 



PE439.135v01-00 164/178 AM\805044DA.doc

DA

aflevere de aktiver, de har solgt, senest tre 
dage efter handelsdatoen, og tilbagekøbe 
de solgte aktier, hvis de ikke afleveres 
inden for denne frist
e) tildeling af hensigtsmæssige beføjelser 
til de kompetente myndigheder med 
henblik på sanktionering af manglende 
overholdelse af punkt a) til d);
f) tildeling af hensigtsmæssige beføjelser 
til de kompetente myndigheder, så de 
undtagelsesvis kan forbyde oprettelsen af 
eller udvidelsen af en udækket 
nettoposition i et værdipapir, hvis værdi er 
faldet betydeligt
(g) kravet om, at de kompetente 
myndigheder skal gennemføre høringer 
via Den Europæiske 
Værdipapirtilsynsmyndighed, før de 
undtagelsesvis forbyder indgåelsen eller 
udvidelsen af en udækket nettoposition i 
et værdipapir i et bestemt markedssegment 
eller på tværs af alle markeder, hvis der er 
sket kraftige fald på markedet.".

Or. en

Begrundelse

The report on short selling issued by the Committee of European Securities Regulators on 8 
July 2009 confines its analysis and proposals to the issue of transparency and does not 
address questions of trading procedures, settlement cycles or sanctions for non-compliance 
with rules and regulations. As a result, the procedures and rules on short selling are 
inadequate or non existent at the European Union level and the few measures that exist vary 
greatly between the various Member States. This contrasts sharply with the stringent 
regulatory measures introduced in the United States, especially on 14 and 15 October 2008, 
by the Securities and Exchange Commission to regulate short selling. It is therefore time to 
adopt an appropriate regulatory framework at the EU level.
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Ændringsforslag 1660
Pervenche Berès

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 53 a (ny)
Direktiv 2006/48/EF
Bilag XI – stk. 3 a (nyt))

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 53a
Ændring af direktiv 2006/48/EF

Følgende punkt tilføjes i Bilag XI i 
direktiv 2006/48/EF:
"3a. I forbindelse med konstateringen i 
henhold til artikel 124, stk. 3 kan de 
kompetente myndigheder specifikt 
overvåge eksponeringen for en 
kreditinstitution, der udgør gearing for 
alternative investeringsfonde i henhold til 
direktiv 2010/.../EF [om forvaltere af 
alternative investeringsfonde].".

Or. en

Begrundelse

Banker og deres tilsynsførende er ansvarlige for risikostyring og skal derfor have ansvaret 
for at føre tilsyn med gearing. Dette skal bekræftes gennem en ændring af 
kapitalkravsdirektivet.

Ændringsforslag 1661
Bernd Lange

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 53 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 53a
Forholdet til andre EU-bestemmelser og 

nationale bestemmelser
Dette direktiv anvendes med forbehold af 
de informations- og høringsprocedurer
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samt eventuelle 
medbestemmelsesprocedurer i henhold til 
den nationale lovgivning, navnlig i 
henhold til direktiv 2009/38/EF, 
2001/86/EF, 2002/14/EF og 2004/25/EF.

Or. en

Ændringsforslag 1662
Jürgen Klute

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 53 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 53a
Forholdet til andre EU-bestemmelser og 

nationale bestemmelser
Dette direktiv anvendes med forbehold af 
de informations- og høringsprocedurer 
samt eventuelle 
medbestemmelsesprocedurer i henhold til 
den nationale lovgivning, navnlig i 
henhold til direktiv 2009/38/EF, 
2001/86/EF, 2002/14/EF og 2004/25/EF.

Or. en

Ændringsforslag 1663
Astrid Lulling

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 54 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I denne treårige periode kan 
medlemsstaterne tillade professionelle 
investorer i EU på eget initiativ at 
investere i AIF, der er etableret i EU eller 
i et tredjeland, og som forvaltes af en 
FAIF, der er etableret i et tredjeland, 
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uden at de opfylder de betingelser, der 
fastsættes i artikel 39.

Or. en

Begrundelse

Formålet med denne tilføjelse er at præcisere, at i den treårige overgangsperiode kan 
medlemsstaterne tillade, at professionelle investorer på eget initiativ investerer i AIF, der er 
etableret i eller uden for Fællesskabet, og som forvaltes af en FAIF, der er etableret i et 
tredjeland, selv om den pågældende FAIF ikke opfylder de ækvivalenskrav, der fastsættes i 
artikel 39.

Ændringsforslag 1664
Astrid Lulling

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag I a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

BILAG Ia
FAIF kan udføre følgende funktioner:
1. Investeringsforvaltning
a) porteføljeforvaltning
b) risikoforvaltning
c) værdiansættelse og prissætning.
2. Administrationstjenester
(a) beregning af aktivers nettoværdi 
baseret på de værdiansættelsesprincipper, 
der opstilles i stiftelsesdokumenterne og 
prospektet
b) vedligeholdelse af et andelshaver-
/aktionærregister
c) journalføring
d) udstedelse og indløsning af 
andele/aktier
e) levering af juridiske tjenester og
regnskabstjenester vedrørende 
fondsforvaltning (herunder 
selvangivelser)
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f) håndtering af kundeforespørgsler
g) tilsyn med overholdelse af lovgivningen
h) fordeling af indkomst
i) afregning af kontrakter (inklusive 
fremsendelse af certifikater)
j) levering af værdipapirdepottjenester.
3. Markedsføringstjenester

Or. en

Begrundelse

Dette bilag er baseret på det relevante bilag i UCITS IV-direktivet. Se desuden Bilag I i 
formandskabets reviderede kompromisforslag af 15. december 2009 og Gauzès-betænkningen 
(ændringsforslag 138).

Ændringsforslag 1665
Othmar Karas

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag I a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

BILAG Ia
FAIF kan udføre følgende funktioner:
1. Investeringsforvaltning
a) porteføljeforvaltning
b) risikoforvaltning.
2. Administration
a) levering af juridiske tjenester og 
regnskabstjenester vedrørende 
fondsforvaltning
b) håndtering af kundeforespørgsler
c) værdiansættelse og prissætning
(inklusive selvangivelser)
d) tilsyn med overholdelse af lovgivningen
e) vedligeholdelse af et andelshaver-
/aktionærregister
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f) fordeling af indkomst
g) udstedelse og indløsning af 
andele/aktier
h) afregning af kontrakter (inklusive 
fremsendelse af certifikater)
i) journalføring.
3. Markedsføring.

Or. en

Begrundelse

Definitionen af forvaltningsaktiviteter og supplerende tjenester, som en FAIF kan tilbyde. Det 
er meget vigtigt at begrænse forvaltningstjenesterne til kerneydelserne vedrørende 
porteføljeforvaltning (i artikel 3d og bilaget) i henhold til UCITS-direktivet samt de 
supplerende ydelser i artikel 4a (ny) (uindskrænket porteføljeforvaltning og visse supplerende 
ydelser) for at undgå interessekonflikter mellem betroede aktiviteter vedrørende 
investeringsforvaltning og andre aktiviteter (bankvæsen, forsikring osv.).

Ændringsforslag 1666
Thomas Mann

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag I a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

BILAG Ia
FAIF kan udføre følgende funktioner:

1. Investeringsforvaltning

a) porteføljeforvaltning

b) risikoforvaltning.

2. Administration

a) levering af juridiske tjenester og 
regnskabstjenester vedrørende 
fondsforvaltning
b) håndtering af kundeforespørgsler

c) værdiansættelse og prissætning
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(inklusive selvangivelser)
d) tilsyn med overholdelse af lovgivningen

e) vedligeholdelse af et andelshaver-
/aktionærregister
f) fordeling af indkomst

g) udstedelse og indløsning af 
andele/aktier
h) afregning af kontrakter (inklusive 
fremsendelse af certifikater)
i) journalføring.
3. Markedsføring

Or. en

Ændringsforslag 1667
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag I a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

BILAG Ia
Forvaltningsaktiviteter, som FAIF kan 
udføre i henhold til dette direktiv:
1. Investeringsforvaltning

2. Administration:

a) levering af juridiske tjenester og 
regnskabstjenester vedrørende 
fondsforvaltning
b) håndtering af kundeforespørgsler

c) værdiansættelse og prissætning
(inklusive selvangivelser)
d) tilsyn med overholdelse af lovgivningen

e) vedligeholdelse af et 
andelshaverregister
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f) fordeling af indkomst

g) udstedelse og indløsning af andele

h) afregning af kontrakter (inklusive 
fremsendelse af certifikater)
i) journalføring.
3. Markedsføring.

Or. en

Begrundelse

Tilpasning af forvaltningsaktiviteterne til UCITS-direktivet.

Ændringsforslag 1668
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag I a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

BILAG Ia
AFLØNNINGSPOLITIKKER

1. Ved udformning og anvendelse af 
aflønningspolitikker for de 
medarbejderkategorier, herunder den 
øverste ledelse, hvis professionelle 
aktiviteter har betydelig indvirkning på 
FAIF's risikoprofil eller risikoprofilen for 
AIF, som de forvalter, skal FAIF
overholde følgende principper:
(a) aflønningspolitikken er i 
overensstemmelse med og fremmer en 
forsvarlig og effektiv risikoforvaltning og 
tilskynder ikke til at tage risici, der er 
uforenelige med risikoprofilerne, fondens 
regler eller stiftelsesdokumenterne for den 
forvaltede AIF
b) aflønningspolitikken er i 
overensstemmelse med 
forretningsstrategien, målsætningerne, 
værdierne og interesserne hos FAIF og 
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den AIF, den forvalter, eller investorerne 
i AIF og indeholder foranstaltninger til 
undgåelse af interessekonflikter
c) ledelsen varetager sin tilsynsrolle inden 
for FAIF ved at vedtage og foretage 
regelmæssige revisioner af de generelle 
principper i aflønningspolitikken og er 
ansvarlig for gennemførelsen af denne
c) der foretages mindst en gang årligt en 
central og uafhængig intern revision af 
gennemførelsen af aflønningspolitikken 
for at sikre overholdelsen af politikker og 
procedurer for aflønningspolitikken, som 
ledelsen har vedtaget som led i sin 
tilsynsrolle
e) medarbejdere, der udfører 
risikoforvaltning, godtgøres i henhold til 
gennemførelsen af de mål, der hænger 
sammen med deres funktioner, 
uafhængigt af resultaterne på de 
forretningsområder, de kontrollerer
e) når aflønningen er resultatafhængig, 
fastsættes den samlede aflønning på 
grundlag af en rimelig vurdering af den 
enkelte medarbejders og den pågældende 
afdelings eller AIF's resultater samt 
FAIF's samlede resultater, og i 
vurderingen af de individuelle resultater 
tages der rimeligt hensyn til både 
økonomiske og ikkeøkonomiske kriterier
g) resultatvurderingen foretages inden for 
en flerårig ramme, der passer til løbetiden 
for AIF, der forvaltes af FAIF, for at 
sikre, at vurderingen sker på grundlag af 
resultaterne på længere sigt, og at den 
faktiske udbetaling af de resultatbaserede 
elementer af aflønningen udskydes i en 
periode, hvor der tages hensyn til 
indløsningspolitikken for AIF, der 
forvaltes og deres investeringsrisici
h) garanteret variabel aflønning er en 
undtagelse og forekommer kun i 
forbindelse med ansættelse af nye 
medarbejdere og er begrænset til det 
første år



AM\805044DA.doc 173/178 PE439.135v01-00

DA

i) udskydelsen af de faste og variable 
komponenter af den samlede aflønning er 
afvejet korrekt; den faste del udgør en 
tilstrækkeligt høj andel af den samlede 
aflønning til, at man kan gennemføre en 
fuldt fleksibel politik for de variable 
komponenter af aflønningen, herunder 
muligheden for ikke at udbetale variable 
dele af aflønningen
j) udbetaling i forbindelse med 
kontraktophør i utide afspejler 
resultaterne over tid og er udformet på en 
sådan måde, at fiasko ikke belønnes
k) målingen af resultater, der anvendes til 
at beregne de variable dele af aflønningen 
eller puljer af variable 
aflønningskomponenter, indeholder en 
omfattende justeringsmekanisme, således 
at man kan integrere alle relevante typer 
af nuværende og fremtidige risici
l) når der afsløres en risiko, som ville 
være blevet medregnet ved udbetalingen 
af en variabel aflønning, hvis den havde 
kendt på daværende tidspunkt, kan en 
andel på mindst 20 % af denne variable 
aflønning kræves tilbagebetalt (gennem 
en tilbagebetalingsanmodning) af FAIF
af reguleringshensyn, men kun hvis 
mekanismen under m) ikke er 
tilstrækkelig til at sikre denne regulering; 
denne tilbagebetalingsmekanisme finde 
anvendelse for en periode, der er passende 
under hensyntagen til de risici, der blev 
taget i betragtning ved aflønningen, men 
må ikke være kortere end fire år
m) en betydelig andel på mindst 50 % af 
den variable del af aflønningen udskydes 
med en periode, der passer til løbetiden og 
indløsningspolitikken for den pågældende 
AIF og til arten af risici i den pågældende 
AIF, men må ikke være kortere end fire 
år; aflønning til udbetaling under 
udskydningsordninger forfalder ikke 
hurtigere end pro rata; når der er tale om 
en særligt stor variabel del af aflønningen 
udskydes mindst 60 % af beløbet
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n) den variable del af aflønningen,
herunder den andel, der udskydes, 
udbetales eller forfalder kun, hvis den er 
bæredygtig i lyset af den økonomiske 
situation for FAIF som helhed og er 
begrundet i afdelingens, den pågældende 
AIF's og den pågældende medarbejders 
resultater; den samlede variable 
aflønning bliver normalt betydeligt 
mindre, når der er tale om vigende eller 
negative økonomiske resultater for den 
pågældende FAIF eller AIF
o) medarbejderne er forpligtede til ikke at 
anvende personlige hedgestrategier eller 
aflønnings- og ansvarsrelateret forsikring 
til at undergrave de risikodæmpende 
virkninger, der er indskrevet i deres 
aflønningsaftaler.
2. Principperne i punkt 1 finder 
anvendelse på såvel aflønningen fra 
FAIF og aflønningen fra selve AIF 
("carried interest").
Punkt 1 finder anvendelse på 
medarbejdernes provenu af deres egne 
investeringer i AIF og på aflønning i 
forbindelse med likvidering af en AIF.
Punkt 1 m) finder ikke anvendelse på 
variabel aflønning, der har direkte 
sammenhæng med gebyrer optjent af 
FAIF, som ikke kan kræves tilbagebetalt.

3. FAIF, der er betydelige i kraft af deres 
størrelse og størrelsen af den AIF, de 
forvalter, deres interne organisation og 
deres aktiviteters art, formål og 
kompleksitet, opretter en 
aflønningskomité. Aflønningskomitéen 
sammensættes på en sådan måde, at den 
giver mulighed for at foretage en 
kompetent og uafhængig vurdering af 
aflønningspolitikker og -praksis samt af 
incitamenterne vedrørende 
risikoforvaltning.

Aflønningsudvalget har ansvaret for at 
forberede beslutninger vedrørende 
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aflønning, herunder beslutninger med 
konsekvenser for risikoen og 
risikoforvaltningen inden for den 
pågældende FAIF eller AIF, og som 
træffes af ledelsen i dennes rolle som 
tilsynsførende. Aflønningskomitéen ledes 
af et medlem af ledelsen, som ikke udøver 
nogen ledelsesfunktion i den pågældende 
FAIF.

Or. en

Begrundelse

Reglerne om aflønning bør indeholder generelle principper og enkle regler, der er nemme at 
håndhæve, som f.eks. procentdelen af den variable aflønning, der kan kræves tilbagebetalt, 
eller andelen af den variable aflønning, der skal udskydes. Den foreslåede regel er: Mindst 
50 % skal udskydes med mindst fire år, og herudover kan 20 % rent faktisk også kræves 
tilbagebetalt efter fire år. Disse regler skal gælde for alle typer af aflønning.

Ændringsforslag 1669
Pascal Canfin

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag I a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

BILAG Ia
AFLØNNINGSPOLITIKKER

(a) aflønningspolitikken er i 
overensstemmelse med og fremmer en 
forsvarlig og effektiv risikoforvaltning og 
tilskynder ikke til at tage risici, der er 
uforenelige med risikoprofilerne, fondens 
regler eller stiftelsesdokumenterne for den 
forvaltede AIF
b) aflønningspolitikken er i 
overensstemmelse med 
forretningsstrategien, målsætningerne, 
værdierne og interesserne hos FAIF og 
den AIF, den forvalter, eller investorerne 
i AIF og indeholder foranstaltninger til 
undgåelse af interessekonflikter
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c) ledelsen varetager sin tilsynsrolle inden 
for FAIF ved at vedtage og foretage 
regelmæssige revisioner af de generelle 
principper i aflønningspolitikken og er 
ansvarlig for gennemførelsen af denne
c) der foretages mindst en gang årligt en 
central og uafhængig intern revision af 
gennemførelsen af aflønningspolitikken 
for at sikre overholdelsen af politikker og 
procedurer for aflønningspolitikken, som 
ledelsen har vedtaget som led i sin 
tilsynsrolle
e) medarbejdere, der udfører 
risikoforvaltning, godtgøres i henhold til 
gennemførelsen af de mål, der hænger 
sammen med deres funktioner, 
uafhængigt af resultaterne på de 
forretningsområder, de kontrollerer
e) når aflønningen er resultatafhængig, 
fastsættes den samlede aflønning på 
grundlag af en vurdering af den enkelte 
medarbejders og den pågældende 
afdelings eller AIF's resultater samt 
FAIF's samlede resultater, og i 
vurderingen af de individuelle resultater 
tages der hensyn til både økonomiske og 
ikkeøkonomiske kriterier
g) resultatvurderingen foretages inden for 
en flerårig ramme, der passer til løbetiden 
for AIF, der forvaltes af FAIF, for at 
sikre, at vurderingen sker på grundlag af 
resultaterne på længere sigt, og at den 
faktiske udbetaling af de resultatbaserede 
elementer af aflønningen udskydes med 
en periode, hvor der tages hensyn til 
indløsningspolitikken for AIF, der 
forvaltes og deres investeringsrisici
(h) garanteret variabel aflønning er ikke 
tilladt
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i) andelen af variable komponenter i den 
samlede aflønning skal begrænses; den 
faste del udgør en tilstrækkeligt høj andel 
af den samlede aflønning til, at man kan 
gennemføre en fuldt fleksibel politik for 
de variable komponenter af aflønningen, 
herunder muligheden for ikke at udbetale 
variable dele af aflønningen
j) udbetaling i forbindelse med 
kontraktophør i utide afspejler 
resultaterne over tid og er udformet på en 
sådan måde, at fiasko ikke belønnes
k) målingen af resultater, der anvendes til 
at beregne de variable dele af aflønningen 
eller puljer af variable 
aflønningskomponenter, indeholder en 
justering for alle relevante typer af 
nuværende og fremtidige risici
l) den variable del af aflønningen 
udskydes i en periode, der passer til 
løbetiden og indløsningspolitikken for den 
pågældende AIF og til arten af risici i den 
pågældende AIF; for lukkede fonde kan 
der kun udbetales variabel aflønning ved 
likvidering af AIF; for åbne fonde kan 
der først udbetales variabel aflønning 
efter en femårig periode; aflønning til 
udbetaling under udskydningsordninger 
forfalder ikke hurtigere end pro rata
m) den variable del af aflønningen, 
herunder den andel, der udskydes, 
udbetales eller forfalder kun, hvis den er 
bæredygtig i lyset af den økonomiske 
situation for FAIF som helhed og er 
begrundet i afdelingens, den pågældende 
AIF's og den pågældende medarbejders 
resultater; den samlede variable 
aflønning bliver normalt betydeligt 
mindre, når der er tale om vigende eller 
negative økonomiske resultater for den 
pågældende FAIF eller AIF
n) medarbejderne er forpligtede til ikke at 
anvende personlige hedgestrategier eller 
aflønnings- og ansvarsrelateret forsikring 
til at undergrave de risikodæmpende 
virkninger, der er indskrevet i deres 
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aflønningsaftaler.
2. Principperne i punkt 1 finder 
anvendelse på såvel aflønningen fra 
FAIF og aflønningen fra selve AIF 
("carried interest").
Punkt 1 finder ikke anvendelse på 
medarbejdernes provenu af deres egne 
investeringer i AIF og heller ikke på 
aflønning i forbindelse med likvidering af 
en AIF. Punkt 1 l) finder ikke anvendelse 
på variabel aflønning, der har direkte 
sammenhæng med gebyrer optjent af 
FAIF, som ikke kan kræves tilbagebetalt.
3. FAIF, der er betydelige i kraft af deres 
størrelse og størrelsen af den AIF, de 
forvalter, deres interne organisation og 
deres aktiviteters art, formål og 
kompleksitet, opretter en 
aflønningskomité. Aflønningskomitéen 
sammensættes på en sådan måde, at den 
giver mulighed for at foretage en 
kompetent og uafhængig vurdering af 
aflønningspolitikker og -praksis og af 
incitamenterne vedrørende 
risikoforvaltning.

Aflønningskomitéen har ansvaret for 
forberedelse af beslutninger vedrørende 
aflønning, herunder beslutninger med 
konsekvenser for risikoen og 
risikoforvaltningen inden for den 
pågældende FAIF eller AIF, og som 
træffes af ledelsen i dennes rolle som 
tilsynsførende. Aflønningskomitéen ledes 
af et medlem af ledelsen, som ikke udøver 
nogen ledelsesfunktion i den pågældende 
FAIF.

Or. en

Begrundelse

Med en detaljeret fastlæggelse af aflønningspolitikken undgår man tilsynsarbitrage.


