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Ændringsforslag 310
Pascal Canfin

Forslag til direktiv
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette direktiv indeholder regler for 
meddelelse af tilladelse, løbende 
driftsvilkår og gennemsigtighedskrav 
vedrørende forvaltere af alternative 
investeringsfonde (FAIF).

Dette direktiv indeholder regler for 
meddelelse af tilladelse, løbende 
driftsvilkår og gennemsigtighedskrav 
vedrørende alternative investeringsfonde 
(AIF) i EU og forvaltere af alternative 
investeringsfonde (FAIF).

Or. en

Begrundelse

For at være konsekvent med UCITS-direktivet bør dette direktiv fortrinsvist regulere 
produkter (AIF) og ikke kun forvaltere (FAIF).

Ændringsforslag 311
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Forslag til direktiv
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette direktiv indeholder regler for 
meddelelse af tilladelse, løbende 
driftsvilkår og gennemsigtighedskrav 
vedrørende forvaltere af alternative 
investeringsfonde (FAIF).

Dette direktiv indeholder regler for 
meddelelse af tilladelse, løbende 
driftsvilkår og gennemsigtighedskrav 
vedrørende forvaltere af alternative 
investeringsfonde (FAIF), som leverer 
forvaltningsydelser til en eller flere 
alternative investeringsfonde (AIF).

Or. en
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Ændringsforslag 312
Pascal Canfin

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Dette direktiv finder anvendelse på alle i 
Fællesskabet etablerede FAIF, som 
leverer forvaltningsydelser til en eller 
flere alternative investeringsfonde (AIF), 
uanset:

1. Dette direktiv finder anvendelse på alle 
AIF og deres FAIF, forudsat at AIF:

Or. en

Begrundelse

Der bør i direktivet fokuseres på fonde. Direktivets vigtigste målsætning bør være at regulere 
de uregulerede fonde (AIF), der tilbydes de europæiske investorer, eller som investerer på de 
europæiske markeder.

Ændringsforslag 313
Udo Bullmann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Dette direktiv finder anvendelse på alle i 
Fællesskabet etablerede FAIF, som leverer 
forvaltningsydelser til en eller flere 
alternative investeringsfonde (AIF), 
uanset:

1. Dette direktiv finder anvendelse på alle i 
Fællesskabet etablerede FAIF, eller FAIF, 
som leverer forvaltningsydelser til en eller 
flere AIF, hvis investorer omfatter en eller 
flere investorer, der er bosiddende eller 
etableret i EU, uanset:

Or. en

Begrundelse

Investorbeskyttelse er ikke forbundet med det sted, hvor en FAIF er etableret, men med de 
steder, hvor investorer, der investerer i AIF, er bosiddende. Når sådanne investorer er 
bosiddende i EU, bør de være beskyttet.
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Ændringsforslag 314
Astrid Lulling

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Dette direktiv finder anvendelse på alle i 
Fællesskabet etablerede FAIF, som leverer 
forvaltningsydelser til en eller flere 
alternative investeringsfonde (AIF), uanset:

1. Dette direktiv finder anvendelse på alle i 
Fællesskabet etablerede FAIF, som 
forvalter en eller flere alternative 
investeringsfonde (AIF), uanset:

Or. en

Begrundelse

Denne tilføjelse løser spørgsmålet om virksomhedsledelse, som ikke blev nævnt i 
Kommissionens oprindelige forslag, og som også blev indført i Gauzèsbetænkningen (se 
ændringsforslag 23). Det er ikke nødvendigt at behandle spørgsmålet i artikel 3, litra a, som 
det svenske formandskab har foreslået.

Ændringsforslag 315
Wolf Klinz

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Dette direktiv finder anvendelse på alle i 
Fællesskabet etablerede FAIF, som leverer 
forvaltningsydelser til en eller flere 
alternative investeringsfonde (AIF), uanset:

1. Dette direktiv finder anvendelse på alle i 
Fællesskabet etablerede FAIF, som 
forvalter en eller flere alternative 
investeringsfonde (AIF), uanset:

Or. en

Begrundelse

Der bør kun være en forvalter, som skal være den FAIF, der har ansvaret for at opfylde 
kravene i dette direktiv.
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Ændringsforslag 316
Syed Kamall

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Dette direktiv finder anvendelse på alle i 
Fællesskabet etablerede FAIF, som leverer 
forvaltningsydelser til en eller flere 
alternative investeringsfonde (AIF), uanset:

1. Dette direktiv finder anvendelse på alle i 
Fællesskabet etablerede FAIF, som 
forvalter en eller flere alternative 
investeringsfonde (AIF), uanset:

Or. en

Begrundelse

Denne ændring afspejler den generelle indflydelse af Gauzèsbetænkningen og det svenske 
formandskabs kompromisforslag, der nu begge synes at sigte mod at sikre, at der kun er en 
enhed, som fungerer som FAIF for en AIF, hvilket er en tilgang, vi er enige i. Vi hilser også 
den reviderede definition af "etableret" velkommen. Det er efter vores mening vigtigt at være 
klar over, at en FAIF, der har hovedsæde uden for EU, kan behandles, som var den etableret i 
EU gennem en eller flere underafdelinger. Det ville være nyttigt at gøre opmærksom på, at 
det er hensigten med anvendelsen af ordet "etableret".

Ændringsforslag 317
Pascal Canfin

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) om AIF er hjemmehørende inden for 
eller uden for Fællesskabet

a) tilbydes europæiske investorer, uanset 
om AIF er hjemmehørende inden for eller 
uden for Fællesskabet

Or. en

Begrundelse

Der bør i direktivet fokuseres på fonde. Direktivets vigtigste målsætning bør være at regulere 
de uregulerede fonde (AIF), der tilbydes de europæiske investorer, eller som investerer på de 
europæiske markeder.
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Ændringsforslag 318
Astrid Lulling

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) om AIF er hjemmehørende inden for 
eller uden for Fællesskabet

a) om AIF er etableret inden for eller uden 
for Fællesskabet

Or. en

Begrundelse

Denne tilføjelse løser spørgsmålet om virksomhedsledelse, som ikke blev nævnt i 
Kommissionens oprindelige forslag, og som også blev indført i Gauzèsbetænkningen (se 
ændringsforslag 23). Det er ikke nødvendigt at behandle spørgsmålet i artikel 3, litra a, som 
det svenske formandskab har foreslået.

Ændringsforslag 319
Syed Kamall

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) om AIF er hjemmehørende inden for 
eller uden for Fællesskabet

a) om AIF er etableret inden for eller uden 
for Fællesskabet

Or. en

Begrundelse

Vi tilslutter os den foreslåede ændring i det svenske formandskabs kompromisforslag.



PE438.497v02-00 8/116 AM\806449DA.doc

DA

Ændringsforslag 320
Olle Schmidt, Carl Haglund

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) om AIF er hjemmehørende inden for 
eller uden for Fællesskabet

a) om AIF er etableret inden for eller uden 
for Fællesskabet

Or. en

Begrundelse

(n) In the case of listed, closed-ended companies which use no or only limited leverage and 
invest for the longer term predominantly in transferable securities, the risks and objectives 
cited by the European Commission in proposing the new Directive are either inapplicable 
(e.g. liquidity risk or excessive leverage) or already addressed by the current regulatory 
framework (e.g. investor protection is sufficiently secured by existing EU regulations which 
apply to listed companies such as the Transparency or the Prospectus Directives). These 
companies do not pose systemic risks to financial markets and should be exempt in the same 
way that other listed trading or holding companies, which take minority stakes in other 
businesses and have common structural characteristics (e.g. governance structure), are not 
intended to be covered by the Directive. The proposed exclusion is sufficiently narrow so as to 
not to provide a loophole for other AIFMs to circumvent the legislation.

Ændringsforslag 321
Astrid Lulling

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) om FAIF leverer sine tjenesteydelser 
direkte eller ved uddelegering

udgår

Or. en

Begrundelse

Denne tilføjelse løser spørgsmålet om virksomhedsledelse, som ikke blev nævnt i 
Kommissionens oprindelige forslag, og som også blev indført i Gauzèsbetænkningen (se 
ændringsforslag 23). Det er ikke nødvendigt at behandle spørgsmålet i artikel 3, litra a, som 
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det svenske formandskab har foreslået.

Ændringsforslag 322
Wolf Klinz

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) om FAIF leverer sine tjenesteydelser 
direkte eller ved uddelegering

udgår

Or. en

Begrundelse

Tilpasning til gældende fællesskabslovgivning.

Ændringsforslag 323
Pascal Canfin

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) om FAIF leverer sine tjenesteydelser 
direkte eller ved uddelegering

b) investerer i Den Europæiske Union,
uanset om AIF er hjemmehørende inden 
for eller uden for EU

Or. en

Begrundelse

Der bør i direktivet fokuseres på fonde. Direktivets vigtigste målsætning bør være at regulere 
de uregulerede fonde (AIF), der tilbydes de europæiske investorer, eller som investerer på de 
europæiske markeder.
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Ændringsforslag 324
Pascal Canfin

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) om AIF er af den åbne eller lukkede 
type

udgår

Or. en

Begrundelse

Der bør i direktivet fokuseres på fonde. Direktivets vigtigste målsætning bør være at regulere 
de uregulerede fonde (AIF), der tilbydes de europæiske investorer, eller som investerer på de 
europæiske markeder.

Ændringsforslag 325
Syed Kamall

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) om AIF er af den åbne eller lukkede 
type

udgår

Or. en

Begrundelse

Lukkede fonde og selskabsformer bør generelt udelukkes. Tilføjelsen af AIF uanset den 
juridiske struktur kræver særlige undtagelser, som det er mest hensigtsmæssigt at tilføje i 
artikel 2, stk. 2. Denne ordning og pasordningen bør gælde, uanset hvor en FAIF er etableret, 
så længe den har et permanent forretningssted i Fællesskabet.
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Ændringsforslag 326
Astrid Lulling

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) om AIF er oprettet i henhold til aftale 
eller som trusts, i henhold til vedtægter 
eller en anden retlig form

Or. en

Begrundelse

Denne tilføjelse løser spørgsmålet om virksomhedsledelse, som ikke blev nævnt i 
Kommissionens oprindelige forslag, og som også blev indført i Gauzèsbetænkningen (se 
ændringsforslag 23). Det er ikke nødvendigt at behandle spørgsmålet i artikel 3, litra a, som 
det svenske formandskab har foreslået.

Ændringsforslag 327
Pascal Canfin

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) hvilken retlig struktur AIF og FAIF 
har.

udgår

Or. en

Begrundelse

Der bør i direktivet fokuseres på fonde. Direktivets vigtigste målsætning bør være at regulere 
de uregulerede fonde (AIF), der tilbydes de europæiske investorer, eller som investerer på de 
europæiske markeder.
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Ændringsforslag 328
Astrid Lulling

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) hvilken retlig struktur AIF og FAIF har. d) hvilken retlig struktur FAIF har.

Or. en

Begrundelse

Denne tilføjelse løser spørgsmålet om virksomhedsledelse, som ikke blev nævnt i 
Kommissionens oprindelige forslag, og som også blev indført i Gauzèsbetænkningen (se 
ændringsforslag 23). Det er ikke nødvendigt at behandle spørgsmålet i artikel 3, litra a, som 
det svenske formandskab har foreslået.

Ændringsforslag 329
Sari Essayah

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) hvilken retlig struktur AIF og FAIF har. d) hvilken retlig struktur FAIF og, i 
henhold til artikel 2, stk. 2, AIF har.

Or. en

Ændringsforslag 330
Astrid Lulling

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I tilfælde, hvor den lovgivning, som AIF 
er etableret under, kræver, at der 
nedsættes en bestyrelse eller et andet 
ledelsesorgan, og AIF ikke udpeger en 
FAIF, anses AIF for at være FAIF i 
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henhold til dette direktiv.

Or. en

Begrundelse

Denne tilføjelse løser spørgsmålet om virksomhedsledelse, som ikke blev nævnt i 
Kommissionens oprindelige forslag, og som også blev indført i Gauzèsbetænkningen (se 
ændringsforslag 23). Det er ikke nødvendigt at behandle spørgsmålet i artikel 3, litra a, som 
det svenske formandskab har foreslået.

Ændringsforslag 331
Corien Wortmann-Kool

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I tilfælde, hvor den lovgivning, som AIF 
er etableret under, kræver, at der 
nedsættes en bestyrelse eller et andet 
ledelsesorgan, og ledelsesorganet har 
ansvaret for udførelsen af 
forvaltningsfunktionerne i forhold til 
AIF, anses AIF for at være FAIF i 
henhold til dette direktiv.

Or. en

Begrundelse

Direktivet bør ændres for at sikre, at AIF, der har et ledelsesorgan, f.eks. en bestyrelse, som 
har det overordnede forvaltningsansvar, behandles som en FAIF i henhold til kravene i 
direktivet. Det ville ellers blive vanskeligt at anvende bestemmelserne i direktivet på sådanne 
AIF og deres forvaltere.
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Ændringsforslag 332
Pascal Canfin

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En FAIF, som i henhold til nærværende 
direktiv har tilladelse til at levere 
forvaltningsydelser til en eller flere AIF, 
er også berettiget til at markedsføre aktier 
eller andele i disse AIF til professionelle 
investorer i Fællesskabet i 
overensstemmelse med betingelserne i 
kapitel VI og, hvis det er relevant, artikel 
35.

udgår

Or. en

Begrundelse

Der bør i direktivet fokuseres på fonde. Direktivets vigtigste målsætning bør være at regulere 
de uregulerede fonde (AIF), der tilbydes de europæiske investorer, eller som investerer på de 
europæiske markeder.

Ændringsforslag 333
Syed Kamall

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En FAIF, som i henhold til nærværende 
direktiv har tilladelse til at levere 
forvaltningsydelser til en eller flere AIF, er 
også berettiget til at markedsføre aktier 
eller andele i disse AIF til professionelle 
investorer i Fællesskabet i 
overensstemmelse med betingelserne i 
kapitel VI og, hvis det er relevant, artikel 
35.

En FAIF, som i henhold til nærværende 
direktiv har tilladelse til at forvalte en eller 
flere AIF, er også berettiget til at 
markedsføre aktier eller andele i disse AIF 
til professionelle investorer i Fællesskabet i 
overensstemmelse med betingelserne i 
kapitel VI og, hvis det er relevant, artikel 
35.

Or. en
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Begrundelse

Vi tilslutter os den foreslåede nye ændring i det svenske formandskabs kompromisforslag.

Ændringsforslag 334
Wolf Klinz

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En FAIF, som i henhold til nærværende 
direktiv har tilladelse til at levere 
forvaltningsydelser til en eller flere AIF, er 
også berettiget til at markedsføre aktier 
eller andele i disse AIF til professionelle 
investorer i Fællesskabet i 
overensstemmelse med betingelserne i 
kapitel VI og, hvis det er relevant, artikel 
35.

En FAIF, som i henhold til nærværende 
direktiv har tilladelse til at forvalte en eller 
flere AIF, er også berettiget til at 
markedsføre aktier eller andele i disse AIF 
til professionelle investorer i Fællesskabet i 
overensstemmelse med betingelserne i 
kapitel VI og, hvis det er relevant, artikel 
35.

Or. en

Begrundelse

Der bør kun være en forvalter, som skal være den FAIF, der har ansvaret for at opfylde 
kravene i dette direktiv.

Ændringsforslag 335
Jürgen Klute

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Artikel 19 til 30 finder anvendelse på 
alle AIF, der markedsføres i EU, uanset 
hvor de er etableret, og om de er 
hjemmehørende i EU eller ej.

Or. en
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Ændringsforslag 336
Bernd Lange

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Artikel 19 til 30 finder anvendelse på 
alle AIF, der markedsføres i EU, uanset 
hvor de er etableret, og om de er 
hjemmehørende i EU.

Or. en

Begrundelse

Direktivet bør omfatte alle de AIF, som europæiske investorer investerer i, og alle de 
aktiviteter henhørende under (F)AIF, der er af europæisk eller ikkeeuropæisk oprindelse på 
EU's finansielle markeder. Det løser sporingsproblemet med de FAIF og fonde, som ikke er 
hjemmehørende i EU, og problemet med offshorefonde, der bruges af skattemæssige årsager 
og for at undgå tilsynsarbitrage.

Ændringsforslag 337
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Artikel 31 og 33 finder ikke 
anvendelse på markedsføringen af aktier 
eller andele i AIF, som på det pågældende 
tidspunkt udbydes til offentligheden i 
henhold til et prospekt udarbejdet og 
offentliggjort i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/71/EF af 4. november 2003 om det 
prospekt, der skal offentliggøres, når 
værdipapirer udbydes til offentligheden 
eller optages til handel1

1 EUT L 345, 31.12.2003, s. 64.

Or. en
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Begrundelse

Det er vigtigt at indføre bestemmelser om hævdvundne rettigheder 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 338
Corien Wortmann-Kool

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1c. Dette direktiv forhindrer eller 
begrænser ikke investorer i at afsætte 
andele eller aktiver, som de ejer i AIF, på 
kapitalmarkedet. Disse investorer eller 
deres mellemmænd kan tilbyde eller sætte 
sådanne andele eller aktiver på markedet 
til investorer i en medlemsstat i 
overensstemmelse med den nationale 
lovgivning i den pågældende medlemsstat.
Når et sådant tilbud eller en sådan 
markedsplacering sker på initiativ af den 
FAIF, som forvalter en sådan AIF, skal et 
sådant tilbud eller en sådan 
markedsplacering betragtes som 
markedsføring af en sådan FAIF i 
henhold til dette direktiv.

Or. en

Begrundelse

Investors in funds which are closed-ended and do not permit redemptions, such as private 
equity funds, rely on being able to sell their fund investments to other investors in order to be 
able to exit funds when needed. Because private equity funds are not typically listed on a 
securities market or exchange, such sales take place by way of transactions between 
investors. This “secondary market” is substantial and critically important to EU private 
equity funds of funds and other European investors (including pension funds) not only as a 
means of achieving liquidity but also as a means of acquiring mature private equity assets -
which can enhance investment returns.
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Ændringsforslag 339
Hans-Peter Martin

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Direktivet finder ikke anvendelse på: udgår
a) FAIF, som enten direkte eller indirekte 
via et selskab, som FAIF er knyttet til 
gennem fælles administration eller 
kontrol eller gennem en betydelig direkte 
eller indirekte besiddelse, forvalter i AIF-
porteføljer, hvis samlede aktiver under 
forvaltning, herunder eventuelle aktiver 
erhvervet via gearing, ikke overskrider en 
tærskelværdi på 100 mio. EUR eller 500 
mio. EUR, når AIF-porteføljen består af 
AIF, som ikke er gearet, og der ikke kan 
gøres nogen indløsningsrettigheder 
gældende i en periode på 5 år efter 
tidspunktet for oprettelsen af hver AIF
b) FAIF, som er etableret i Fællesskabet, 
og som ikke leverer forvaltningsydelser til 
AIF hjemmehørende i Fællesskabet og 
ikke markedsfører AIF i Fællesskabet
c) investeringsinstitutter (UCITS) eller 
disses forvaltningsselskaber eller 
investeringsselskaber, der har erhvervet 
tilladelse i henhold til direktiv 2009/…/EF 
[UCITS-direktivet]
d) kreditinstitutter, som er omfattet af 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2006/48/EF af 14. juni 2006 om adgang 
til at optage og udøve virksomhed som 
kreditinstitut (omarbejdning)
e) institutioner, som er omfattet af 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/41/EF af 3. juni 2003 om 
arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers 
aktiviteter og tilsynet hermed[13]
f) institutioner, som er omfattet af Rådets 
første direktiv 73/239/EØF af 24. juli 
1973 om samordning af de administrativt 
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eller ved lov fastsatte bestemmelser om 
adgang til udøvelse af direkte 
forsikringsvirksomhed bortset fra 
livsforsikring[14], Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2002/83/EF af 5. 
november 2002 om livsforsikring[15] og 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2005/68/EF af 16. november 2005 om 
genforsikringsvirksomhed og om ændring 
af Rådets direktiv 73/239/EØF og 
92/49/EØF samt direktiv 98/78/EF og 
2002/83/EF[16].
g) overnationale institutioner som f.eks. 
Verdensbanken, IMF, ECB, EIB, EIF, 
andre overnationale institutioner og 
lignende internationale organisationer, 
hvis sådanne institutioner og 
organisationer forvalter en eller flere 
AIF.

Or. de

Ændringsforslag 340
Bernd Lange

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) FAIF, som enten direkte eller indirekte 
via et selskab, som FAIF er knyttet til 
gennem fælles administration eller 
kontrol eller gennem en betydelig direkte 
eller indirekte besiddelse, forvalter i AIF-
porteføljer, hvis samlede aktiver under 
forvaltning, herunder eventuelle aktiver 
erhvervet via gearing, ikke overskrider en 
tærskelværdi på 100 mio. EUR eller 500 
mio. EUR, når AIF-porteføljen består af 
AIF, som ikke er gearet, og der ikke kan 
gøres nogen indløsningsrettigheder 
gældende i en periode på 5 år efter 
tidspunktet for oprettelsen af hver AIF

udgår
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Or. en

Begrundelse

Reguleringen af hedgefonde og private equity-fonde skal omfatte alle fonde og deres 
forvaltere og ikke indeholde smuthuller. Antagelsen om, at private equity-fonde ikke er 
gearede, hvilket ville retfærdiggøre en højere tærskelværdi, er ikke realistisk. Tærskelværdier 
og de minimis-undtagelser tilskynder FAIF til kreativ bogføring for at undgå regulering.

Ændringsforslag 341
Jürgen Klute

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) FAIF, som enten direkte eller indirekte 
via et selskab, som FAIF er knyttet til 
gennem fælles administration eller 
kontrol eller gennem en betydelig direkte 
eller indirekte besiddelse, forvalter i AIF-
porteføljer, hvis samlede aktiver under 
forvaltning, herunder eventuelle aktiver 
erhvervet via gearing, ikke overskrider en 
tærskelværdi på 100 mio. EUR eller 500 
mio. EUR, når AIF-porteføljen består af 
AIF, som ikke er gearet, og der ikke kan 
gøres nogen indløsningsrettigheder 
gældende i en periode på 5 år efter 
tidspunktet for oprettelsen af hver AIF

udgår

Or. en

Begrundelse

Reguleringen af hedgefonde og private equity-fonde skal omfatte alle fonde og deres 
forvaltere og ikke indeholde smuthuller. Antagelsen om, at private equity-fonde ikke er 
gearede, hvilket ville retfærdiggøre en højere tærskelværdi, er ikke realistisk. Tærskelværdier 
og de minimis-undtagelser tilskynder FAIF til kreativ bogføring for at undgå regulering.
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Ændringsforslag 342
Pascal Canfin

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) FAIF, som enten direkte eller indirekte 
via et selskab, som FAIF er knyttet til 
gennem fælles administration eller 
kontrol eller gennem en betydelig direkte 
eller indirekte besiddelse, forvalter i AIF-
porteføljer, hvis samlede aktiver under 
forvaltning, herunder eventuelle aktiver 
erhvervet via gearing, ikke overskrider en 
tærskelværdi på 100 mio. EUR eller 500 
mio. EUR, når AIF-porteføljen består af 
AIF, som ikke er gearet, og der ikke kan 
gøres nogen indløsningsrettigheder 
gældende i en periode på 5 år efter 
tidspunktet for oprettelsen af hver AIF

udgår

Or. en

Begrundelse

Alle fonde skal være omfattet af direktivets anvendelsesområde, så målet om at beskytte 
investorerne kan nås.

Ændringsforslag 343
Wolf Klinz

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) FAIF, som enten direkte eller indirekte 
via et selskab, som FAIF er knyttet til 
gennem fælles administration eller 
kontrol eller gennem en betydelig direkte 
eller indirekte besiddelse, forvalter i AIF-
porteføljer, hvis samlede aktiver under 
forvaltning, herunder eventuelle aktiver 
erhvervet via gearing, ikke overskrider en 
tærskelværdi på 100 mio. EUR eller 500 

udgår
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mio. EUR, når AIF-porteføljen består af 
AIF, som ikke er gearet, og der ikke kan 
gøres nogen indløsningsrettigheder 
gældende i en periode på 5 år efter 
tidspunktet for oprettelsen af hver AIF

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 344
Udo Bullmann, Robert Goebbels

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) FAIF, som enten direkte eller indirekte 
via et selskab, som FAIF er knyttet til 
gennem fælles administration eller 
kontrol eller gennem en betydelig direkte 
eller indirekte besiddelse, forvalter i AIF-
porteføljer, hvis samlede aktiver under 
forvaltning, herunder eventuelle aktiver 
erhvervet via gearing, ikke overskrider en 
tærskelværdi på 100 mio. EUR eller 500 
mio. EUR, når AIF-porteføljen består af 
AIF, som ikke er gearet, og der ikke kan 
gøres nogen indløsningsrettigheder 
gældende i en periode på 5 år efter 
tidspunktet for oprettelsen af hver AIF

udgår

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 345
Syed Kamall

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) FAIF, som enten direkte eller indirekte 
via et selskab, som FAIF er knyttet til 
gennem fælles administration eller 
kontrol eller gennem en betydelig direkte 
eller indirekte besiddelse, forvalter i AIF-
porteføljer, hvis samlede aktiver under 
forvaltning, herunder eventuelle aktiver 
erhvervet via gearing, ikke overskrider en 
tærskelværdi på 100 mio. EUR eller 500 
mio. EUR, når AIF-porteføljen består af 
AIF, som ikke er gearet, og der ikke kan 
gøres nogen indløsningsrettigheder 
gældende i en periode på 5 år efter 
tidspunktet for oprettelsen af hver AIF

a) FAIF, som forvalter AIF, hvis samlede 
aktiver under forvaltning, herunder 
eventuelle aktiver erhvervet via gearing, 
ikke overskrider en tærskelværdi på 1 mia. 
EUR eller 1,5 mia. EUR, når AIF består af 
ejerandele, (a) som ikke er gearet, og (b) 
hvor der ikke kan gøres nogen 
indløsningsrettigheder gældende i en 
periode på 5 år efter tidspunktet for 
oprettelsen af AIF. Ved beregningen af 
sådanne tærskelværdier:

(i) medregnes de AIF, som FAIF 
forvalter, eller for hvilke FAIF har 
uddelegeret forvaltningen til en 
virksomhed i den samme koncern som 
FAIF
(ii) med hensyn til AIF, (a) som ikke er 
gearet, og (b) hvor der ikke kan gøres 
nogen indløsningsrettigheder gældende i 
en periode på 5 år efter tidspunktet for 
oprettelsen af AIF, finder 
tærskelværdierne anvendelse på 
investorernes kapitalinteresse i AIF

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at dette direktiv er forholdsmæssigt og ikke bebyrdende for små FAIF.
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Ændringsforslag 346
Olle Schmidt

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) FAIF, som enten direkte eller indirekte 
via et selskab, som FAIF er knyttet til 
gennem fælles administration eller 
kontrol eller gennem en betydelig direkte 
eller indirekte besiddelse, forvalter i AIF-
porteføljer, hvis samlede aktiver under 
forvaltning, herunder eventuelle aktiver 
erhvervet via gearing, ikke overskrider en 
tærskelværdi på 100 mio. EUR eller 500 
mio. EUR, når AIF-porteføljen består af 
AIF, som ikke er gearet, og der ikke kan 
gøres nogen indløsningsrettigheder 
gældende i en periode på 5 år efter 
tidspunktet for oprettelsen af hver AIF

a) FAIF, som forvalter AIF, hvis samlede 
aktiver under forvaltning, herunder 
eventuelle aktiver erhvervet via gearing, 
ikke overskrider en tærskelværdi på 500 
mio. EUR eller 1 mia. EUR, når AIF består 
af ejerandele, (a) som ikke er gearet, og 
(b) hvor der ikke kan gøres nogen 
indløsningsrettigheder gældende i en 
periode på 5 år efter tidspunktet for 
oprettelsen af AIF. Ved beregningen af 
sådanne tærskelværdier:

(i) medregnes de AIF-porteføljer, som 
FAIF forvalter, eller for hvilke FAIF har 
uddelegeret forvaltningen til en 
virksomhed i den samme koncern som 
FAIF
(ii) med hensyn til AIF, (a) som ikke er 
gearet, og (b) hvor der ikke kan gøres 
nogen indløsningsrettigheder gældende i 
en periode på 5 år efter tidspunktet for 
oprettelsen af AIF, finder 
tærskelværdierne anvendelse på 
investorernes samlede forpligtelser over 
for AIF

Or. en

Begrundelse

It is not clear what is meant by the reference to portfolios being managed indirectly or by the 
undefined references to substantive direct or indirect holdings. Suggested clarificatory 
wording has been provided indicating that it refers both to portfolios which the AIFM itself 
manages and to portfolios the management of which it delegates to a group member (using 
the normal Community definitions of a group undertakings). Equity AIFs normally obtain 
commitments from their investors which are not drawn down until an investment is to be 
made. Accordingly the commitments do not become assets under management at the time the 
investors make commitments. We assume that Private Equity AIFMs which have raised AIFs 
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with commitments over the relevant threshold are nevertheless intended to be subject to 
regulation under the Directive. 

Ændringsforslag 347
Gunnar Hökmark

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) FAIF, som enten direkte eller indirekte 
via et selskab, som FAIF er knyttet til 
gennem fælles administration eller 
kontrol eller gennem en betydelig direkte 
eller indirekte besiddelse, forvalter i AIF-
porteføljer, hvis samlede aktiver under 
forvaltning, herunder eventuelle aktiver 
erhvervet via gearing, ikke overskrider en 
tærskelværdi på 100 mio. EUR eller 500 
mio. EUR, når AIF-porteføljen består af 
AIF, som ikke er gearet, og der ikke kan 
gøres nogen indløsningsrettigheder 
gældende i en periode på 5 år efter 
tidspunktet for oprettelsen af hver AIF

a) FAIF, som forvalter AIF, hvis samlede 
aktiver under forvaltning, herunder 
eventuelle aktiver erhvervet via gearing, 
ikke overskrider en tærskelværdi på 500 
mio. EUR eller 1 mia. EUR, når AIF består 
af ejerandele, (a) som ikke er gearet, og 
(b) hvor der ikke kan gøres nogen 
indløsningsrettigheder gældende i en 
periode på 5 år efter tidspunktet for 
oprettelsen af AIF. Ved beregningen af 
sådanne tærskelværdier:

(i) medregnes de AIF, som FAIF 
forvalter, eller for hvilke FAIF har 
uddelegeret forvaltningen til en 
virksomhed i den samme koncern som 
FAIF
(ii) med hensyn til AIF, (a) som ikke er 
gearet, og (b) hvor der ikke kan gøres 
nogen indløsningsrettigheder gældende i 
en periode på 5 år efter tidspunktet for 
oprettelsen af AIF, finder 
tærskelværdierne anvendelse på 
investorernes kapitalinteresse i AIF

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 348
Corien Wortmann-Kool

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) FAIF, som enten direkte eller indirekte 
via et selskab, som FAIF er knyttet til 
gennem fælles administration eller kontrol 
eller gennem en betydelig direkte eller 
indirekte besiddelse, forvalter i AIF-
porteføljer, hvis samlede aktiver under 
forvaltning, herunder eventuelle aktiver 
erhvervet via gearing, ikke overskrider en 
tærskelværdi på 100 mio. EUR eller 500 
mio. EUR, når AIF-porteføljen består af 
AIF, som ikke er gearet, og der ikke kan 
gøres nogen indløsningsrettigheder 
gældende i en periode på 5 år efter 
tidspunktet for oprettelsen af hver AIF

a) FAIF, som enten direkte eller indirekte 
via et selskab, som FAIF er knyttet til 
gennem fælles administration eller kontrol 
eller gennem en betydelig direkte eller 
indirekte besiddelse, forvalter i AIF-
porteføljer, hvis samlede aktiver under 
forvaltning, herunder eventuelle aktiver 
erhvervet via gearing, ikke overskrider en 
tærskelværdi på 100 mio. EUR eller 1 mia. 
EUR, når AIF-porteføljen består af AIF, 
som ikke er gearet, og hvor der ikke kan 
gøres nogen indløsningsrettigheder 
gældende i en periode på 5 år efter 
tidspunktet for oprettelsen af hver AIF. 
Ved beregningen af sådanne 
tærskelværdier:
(i) medtages de AIF-porteføljer, som 
FAIF forvalter, eller for hvilke FAIF har 
uddelegeret forvaltningen, men udelukkes 
de porteføljer, som FAIF forvalter ved 
uddelegering
(ii) med hensyn til AIF, som ikke er 
gearet, og hvor der ikke kan gøres nogen 
indløsningsrettigheder gældende i en 
periode på 5 år efter tidspunktet for 
oprettelsen af AIF, finder 
tærskelværdierne anvendelse på 
investorernes samlede forpligtelser over 
for AIF, snarere end antallet af aktiver 
under forvaltning

Or. en
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Begrundelse

Ændringen tager i højere grad hensyn til de egenskaber, der kendetegner de forskellige typer 
AIF, og forhindrer, at SMV'er konfronteres med en stor administrativ byrde, samtidig med at 
der sikres et passende tilsyn.

Ændringsforslag 349
Sirpa Pietikäinen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) FAIF, som enten direkte eller indirekte 
via et selskab, som FAIF er knyttet til 
gennem fælles administration eller 
kontrol eller gennem en betydelig direkte 
eller indirekte besiddelse, forvalter i AIF-
porteføljer, hvis samlede aktiver under 
forvaltning, herunder eventuelle aktiver 
erhvervet via gearing, ikke overskrider en 
tærskelværdi på 100 mio. EUR eller 500 
mio. EUR, når AIF-porteføljen består af 
AIF, som ikke er gearet, og der ikke kan 
gøres nogen indløsningsrettigheder 
gældende i en periode på 5 år efter 
tidspunktet for oprettelsen af hver AIF

a) FAIF, som forvalter i AIF-porteføljer, 
hvis samlede aktiver under forvaltning, 
herunder eventuelle aktiver erhvervet via 
gearing, ikke overskrider en tærskelværdi 
på 100 mio. EUR eller 1 mia. EUR, når 
AIF-porteføljen består af AIF, (a) som ikke 
er gearet, og (b) hvor der ikke kan gøres 
nogen indløsningsrettigheder gældende i en 
periode på 5 år efter tidspunktet for 
oprettelsen af AIF.

Ved beregningen af sådanne 
tærskelværdier:
(i) medregnes de AIF-porteføljer, som 
FAIF forvalter, eller for hvilke FAIF har 
uddelegeret forvaltningen til en 
virksomhed i den samme koncern som 
FAIF
(ii) med hensyn til AIF, (a) som ikke er 
gearet, og (b) hvor der ikke kan gøres 
nogen indløsningsrettigheder gældende i 
en periode på 5 år efter tidspunktet for 
oprettelsen af AIF, finder 
tærskelværdierne anvendelse på 
investorernes samlede forpligtelser over 
for AIF, snarere end antallet af aktiver 
under forvaltning

Or. en
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Ændringsforslag 350
Olle Schmidt

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) FAIF, som enten direkte eller indirekte 
via et selskab, som FAIF er knyttet til 
gennem fælles administration eller kontrol 
eller gennem en betydelig direkte eller 
indirekte besiddelse, forvalter i AIF-
porteføljer, hvis samlede aktiver under 
forvaltning, herunder eventuelle aktiver 
erhvervet via gearing, ikke overskrider en 
tærskelværdi på 100 mio. EUR eller 500 
mio. EUR, når AIF-porteføljen består af 
AIF, som ikke er gearet, og der ikke kan 
gøres nogen indløsningsrettigheder 
gældende i en periode på 5 år efter 
tidspunktet for oprettelsen af hver AIF

a) FAIF, som enten direkte eller indirekte 
via et selskab, som FAIF er knyttet til 
gennem fælles administration eller kontrol 
eller gennem en betydelig direkte eller 
indirekte besiddelse, forvalter i AIF-
porteføljer, hvis samlede aktiver under 
forvaltning, herunder eventuelle aktiver 
erhvervet via gearing, ikke overskrider en 
tærskelværdi på 500 mio. EUR eller 1 mia.
EUR, når AIF-porteføljen består af AIF, 
som ikke er gearet, og der ikke kan gøres 
nogen indløsningsrettigheder gældende i en 
periode på 5 år efter tidspunktet for 
initialinvesteringen i hver AIF. Sådanne 
FAIF skal dog registreres i deres 
hjemland

Or. en

Begrundelse

Mener ikke, at de indirekte skader som følge af det nuværende forslag kan forsvares. Da 
mange af de produkter, som er omfattet af FAIF-direktivets bestemmelser, bliver reguleret på 
det relevante nationale plan, bør vi rette vores regulerende indsats mod lukningen af hullerne 
i den eksisterende lovgivning på fornuftig vis.

Ændringsforslag 351
Marta Andreasen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) FAIF, som enten direkte eller indirekte 
via et selskab, som FAIF er knyttet til 
gennem fælles administration eller kontrol 

a) FAIF, som enten direkte eller indirekte 
via et selskab, som FAIF er knyttet til 
gennem fælles administration eller kontrol 
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eller gennem en betydelig direkte eller 
indirekte besiddelse, forvalter i AIF-
porteføljer, hvis samlede aktiver under 
forvaltning, herunder eventuelle aktiver 
erhvervet via gearing, ikke overskrider en 
tærskelværdi på 100 mio. EUR eller 500 
mio. EUR, når AIF-porteføljen består af 
AIF, som ikke er gearet, og der ikke kan 
gøres nogen indløsningsrettigheder 
gældende i en periode på 5 år efter 
tidspunktet for oprettelsen af hver AIF

eller gennem en betydelig direkte eller 
indirekte besiddelse, forvalter i AIF-
porteføljer, hvis samlede aktiver under 
forvaltning, herunder eventuelle aktiver 
erhvervet via gearing, ikke overskrider en 
tærskelværdi på 200 mio. EUR eller 1 mia. 
EUR, når AIF-porteføljen består af AIF, 
som ikke er gearet, og der ikke kan gøres 
nogen indløsningsrettigheder gældende i en 
periode på 5 år efter tidspunktet for 
oprettelsen af hver AIF

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 352
Thomas Mann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) administrationsselskaber, der i 
henhold til den nationale lovgivning har 
fået tilladelse til at levere 
forvaltningsydelser til nationalt 
regulerede kollektive 
investeringsforetagender, der 
udelukkende markedsføres i deres 
hjemland

Or. en
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Ændringsforslag 353
Pascal Canfin

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) FAIF, som er etableret i Fællesskabet, 
og som ikke leverer forvaltningsydelser til 
AIF hjemmehørende i Fællesskabet og 
ikke markedsfører AIF i Fællesskabet

udgår

Or. en

Begrundelse

Ubegrundet med den nye definition af anvendelsesområdet, der blev fremsat i 
ændringsforslag 26.

Ændringsforslag 354
Syed Kamall

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) FAIF, som er etableret i Fællesskabet, 
og som ikke leverer forvaltningsydelser til
AIF hjemmehørende i Fællesskabet og ikke 
markedsfører AIF i Fællesskabet

b) FAIF, som er etableret i Fællesskabet, 
og som ikke forvalter AIF hjemmehørende 
i Fællesskabet og ikke markedsfører AIF i 
Fællesskabet ud over de fritagelser i 
forbindelse med private investeringer, som 
AIF har fået tilladelse til i henhold til den 
nationale lovgivning i en medlemsstat

Or. en

Begrundelse

We welcome the fact that both the Gauzès Report and the Swedish Presidency Compromise 
Proposal now seek to define management services more clearly. Member States should 
continue to have the ability to define private placement exemptions for offering AIF to classes 
of investors that do not require the protections of this Directive and AIFM – whether 
incorporated in the EU or not – should not be caught by the Directive if they do not market in 
the EU other than to such investors and do not manage AIF established or incorporated in the 
Community. We believe that this principle has been accepted in the Swedish Presidency 
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Compromise Proposal and the Gauzès Report as a consequence of amendments to Article 4.
We are of the view that retaining subparagraph (b) above, with the amendments suggested 
above, further clarifies the position. We welcome the revised definition of "marketing" and 
agree that an AIFM should only be treated as marketing if it initiates the offer.

Ændringsforslag 355
Sari Essayah

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) FAIF, som er etableret i Fællesskabet, 
og som ikke leverer forvaltningsydelser til
AIF hjemmehørende i Fællesskabet og ikke 
markedsfører AIF i Fællesskabet

b) FAIF, som er etableret i Fællesskabet, 
og som ikke forvalter AIF hjemmehørende 
i Fællesskabet og ikke markedsfører AIF i 
Fællesskabet ud over de fritagelser i
forbindelse med private investeringer, som 
AIF har fået tilladelse til i henhold til den 
nationale lovgivning i en medlemsstat

Or. en

Ændringsforslag 356
Wolf Klinz

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) FAIF, som er etableret i Fællesskabet, 
og som ikke leverer forvaltningsydelser til
AIF hjemmehørende i Fællesskabet og ikke 
markedsfører AIF i Fællesskabet

b) FAIF, som er etableret i Fællesskabet, 
og som ikke forvalter AIF hjemmehørende 
i Fællesskabet og ikke markedsfører AIF i 
Fællesskabet

Or. en

Begrundelse

Der bør kun være en forvalter, som skal være den FAIF, der har ansvaret for at opfylde 
kravene i dette direktiv.
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Ændringsforslag 357
Peter Skinner

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) FAIF, som er etableret i Fællesskabet, 
og som ikke leverer forvaltningsydelser til
AIF hjemmehørende i Fællesskabet og ikke 
markedsfører AIF i Fællesskabet

b) FAIF, som forvalter AIF, der ikke er
hjemmehørende i Fællesskabet, og som 
ikke markedsføres i Fællesskabet

Or. en

Begrundelse

Alle tredjelandsfonde er pr. definition AIF. Hvis en europæisk AIF forvalter fonde i 
tredjelande, som ikke markedsføres i EU, er det ikke nødvendigt at anvende EU's regler på 
denne aktivitet, da det ville føre til bebyrdende overlapninger og uoverensstemmelser mellem 
reglerne for en aktivitet, der ikke har nogen indre markedsdimension. En sådan begrænsning 
ville blot betyde, at europæiske investeringsforvaltere ikke kan konkurrere med 
ikkeeuropæiske forvaltere om mandater fra ikkeeuropæiske fonde.

Ændringsforslag 358
Sari Essayah

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) FAIF, der udelukkende leverer 
forvaltningsydelser til deres 
moderselskaber, deres datterselskaber 
eller andre datterselskaber af deres 
moderselskaber

Or. en
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Ændringsforslag 359
Wolf Klinz, Carl Haglund

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) FAIF, der udelukkende forvalter en 
eller flere AIF for deres moderselskaber, 
deres datterselskaber eller andre 
datterselskaber af deres moderselskaber 

Or. en

Begrundelse

For at undgå utilsigtede og uforholdsmæssige konsekvenser og minimere de indirekte skader, 
bør der indføres visse begrænsede undtagelser. Industrielle holdingselskaber er en sådan 
undtagelse.

Ændringsforslag 360
Thomas Mann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) FAIF, som forvalter en eller flere 
AIF, hvis eneste investorer er FAIF selv, 
deres moderselskaber eller deres 
datterselskaber eller andre datterselskaber 
af disse moderselskaber, forudsat at ingen 
af disse investorer selv er en AIF

Or. en
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Ændringsforslag 361
Udo Bullmann, Robert Goebbels

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) investeringsinstitutter (UCITS) eller 
disses forvaltningsselskaber eller 
investeringsselskaber, der har erhvervet 
tilladelse i henhold til direktiv 2009/…/EF 
[UCITS-direktivet]

udgår

Or. en

Ændringsforslag 362
Syed Kamall

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) investeringsinstitutter (UCITS) eller 
disses forvaltningsselskaber eller 
investeringsselskaber, der har erhvervet 
tilladelse i henhold til direktiv 2009/…/EF 
[UCITS-direktivet]

c) investeringsinstitutter (UCITS) eller 
disses forvaltningsselskaber eller 
investeringsselskaber, der har erhvervet 
tilladelse i henhold til direktiv 2009/…/EF 
[UCITS-direktivet], i det omfang disse 
forvaltnings- eller investeringsselskaber 
ikke forvalter AIF

Or. en

Begrundelse

Vi tilslutter os den foreslåede ændring i Gauzèsbetænkningen.
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Ændringsforslag 363
Syed Kamall

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) kreditinstitutter, som er omfattet af 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2006/48/EF af 14. juni 2006 om adgang 
til at optage og udøve virksomhed som 
kreditinstitut (omarbejdning)

udgår

Or. en

Begrundelse

Vi tilslutter os både den foreslåede ændring i det svenske formandskabs kompromisforslag og 
i Gauzèsbetænkningen. Der er ingen begrundelse for at give kreditinstitutter en særlig 
undtagelse fra direktivet, det ville blot skabe ulige konkurrencevilkår blandt de forskellige 
kategorier af regulerede enheder.

Ændringsforslag 364
Syed Kamall

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) institutioner, som er omfattet af Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/41/EF af 3. juni 2003 om 
arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers 
aktiviteter og tilsynet hermed[13]

e) institutioner, som er omfattet af Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/41/EF af 3. juni 2003 om 
arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers 
aktiviteter og tilsynet hermed[13] (IORP), 
herunder i givet fald de autoriserede 
enheder, der er ansvarlige for 
forvaltningen af IORP, og som handler på 
deres vegne, som omhandlet i artikel 2, 
stk. 1, i nærværende direktiv, eller de 
udnævnte investeringsadministratorer i 
henhold til artikel 19, stk. 1, i det samme 
direktiv, for så vidt som de ikke forvalter
AIF, der er etableret i EU
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Or. en

Begrundelse

Vi tilslutter os den foreslåede ændring i det svenske formandskabs kompromisforslag.

Ændringsforslag 365
Olle Schmidt

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) institutioner, som er omfattet af
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/41/EF af 3. juni 2003 om 
arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers 
aktiviteter og tilsynet hermed[13]

e) en institution, der falder ind under 
artikel 2, stk. 1, i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2003/41/EF af 3. juni 2003 
om arbejdsmarkedsrelaterede 
pensionskassers aktiviteter og tilsynet 
hermed[13], herunder som anvendt ved 
artikel 3 i direktiv 2003/41/EF, men med 
undtagelse af enhver institution, der er 
omfattet af artikel 2, stk. 2, litra b, i 
direktiv 2003/41/EF. For at afgøre om en 
institution i henhold til dette direktiv er 
omfattet af artikel 2, stk. 1, i direktiv 
2003/41/EF, skal der ses bort fra enhver 
medlemsstats undladelse af at anvende 
direktivet i henhold til artikel 5 i direktiv 
2003/41/EF

Or. en

Begrundelse

Pensionsfonde bør ikke være omfattet af direktivets bestemmelser. Definitionens ordlyd bør 
rettes, så det sikres, at de små lokale institutioner, der efter nationalt skøn og for at mindske 
den administrative byrde ikke er omfattet af IORP-direktivet, ikke skal søge om tilladelse i 
henhold til FAIF-direktivet.
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Ændringsforslag 366
Othmar Karas

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) institutioner, som er omfattet af
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/41/EF af 3. juni 2003 om 
arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers 
aktiviteter og tilsynet hermed[13]

e) en institution, der falder ind under 
artikel 2, stk. 1, i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2003/41/EF af 3. juni 2003 
om arbejdsmarkedsrelaterede 
pensionskassers aktiviteter og tilsynet 
hermed[13], herunder som anvendt ved 
artikel 3 i direktiv 2003/41/EF, men med 
undtagelse af enhver institution, der er 
omfattet af artikel 2, stk. 2, litra b, i 
direktiv 2003/41/EF. For at afgøre om en 
institution i henhold til dette direktiv er 
omfattet af artikel 2, stk. 1, i direktiv 
2003/41/EF, skal der ses bort fra enhver 
medlemsstats undladelse af at anvende 
direktivet i henhold til artikel 5 i direktiv
2003/41/EF

Or. en

Begrundelse

Definitionens ordlyd bør rettes, så det sikres, at de små lokale institutioner, der efter nationalt 
skøn og for at mindske den administrative byrde ikke er omfattet af IORP-direktivet, ikke skal 
søge om tilladelse i henhold til FAIF-direktivet.

Ændringsforslag 367
Pascal Canfin

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) institutioner, som er omfattet af Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/41/EF af 3. juni 2003 om 
arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers 
aktiviteter og tilsynet hermed[13]

e) institutioner, som er omfattet af Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/41/EF af 3. juni 2003 om 
arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers 
aktiviteter og tilsynet hermed[13], forudsat 
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at de ikke fungerer som AIF

Or. en

Begrundelse

Direktivet bør omfatte pensionsfonde, der fungerer som AIF.

Ændringsforslag 368
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) institutioner, som er omfattet af 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/41/EF af 3. juni 2003 om 
arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers 
aktiviteter og tilsynet hermed[13]

e) nationale, regionale og lokale 
myndigheder og organer eller
institutioner, som forvalter fonde til støtte 
for socialsikrings- og pensionssystemer

Or. en

Begrundelse

Denne ændring skal sikre, at FAIF-direktivets anvendelsesområde ikke omfatter offentlige og 
ikkoffentlige institutioner og organer, der har ansvaret for socialsikrings- og 
pensionssystemer (herunder de arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser).

Ændringsforslag 369
Wolf Klinz, Carl Haglund

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) nationale, regionale og lokale 
myndigheder, statslige 
investeringsselskaber og organer eller 
institutioner, som forvalter fonde til støtte 
for socialsikrings- og pensionssystemer
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Or. en

Begrundelse

Regeringsmyndigheder og socialsikrings- og pensionssystemer bør være undtaget.

Ændringsforslag 370
Syed Kamall

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) en person eller enhed, for så vidt som 
denne kun investerer for egen regning

Or. en

Begrundelse

Vi er enige i princippet bag forslaget om det nye punkt, litra fa), i Gauzèsbetænkningen, men 
kan ikke se, hvorfor det skal være forbeholdt særlige typer enheder. Alle enheder eller 
personer, der udelukkende handler for egen regning, bør udelukkes fra virkningerne af 
direktivet.

Ændringsforslag 371
Olle Schmidt, Carl Haglund

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) FAIF, som forvalter private equity-
fonde eller lukkede fonde

Or. en

Begrundelse

Det er absolut nødvendigt at indføre bestemmelser om hævdvundne rettigheder, bl.a. at 
udelukke de eksisterende private equity-FAIF og private equity-AIF fra anvendelsesområdet, 
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eftersom betingelserne for de eksisterende private equity-AIF er blevet forhandlet, uden 
hensyntagen til de omkostninger og forpligtelser, som AIF med direktivet vil få pålagt. Da 
små private equity-AIF ikke berører det indre marked, sandsynligvis ikke får gavn af 
pasrettigheder og formodentlig kommer til at kæmpe med overholdelsen af reglerne og med
øgede omkostninger, bør sådanne AIF udelukkes fra direktivets anvendelsesområde.

Ændringsforslag 372
Olle Schmidt

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

gb) administrationsselskaber, der i 
henhold til den nationale lovgivning har 
fået tilladelse til at levere 
forvaltningsydelser til nationalt 
regulerede kollektive 
investeringsforetagender, der 
udelukkende markedsføres i deres 
hjemland

Or. en

Begrundelse

Rent nationale AIF udgør ingen systemisk risiko, da de ofte er strengt regulerede detailfonde, 
som for en stor del forvaltes på samme måde som UCITS.

Ændringsforslag 373
Olle Schmidt

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

gc) nationalt regulerede kollektive 
investeringsforetagender, der 
udelukkende markedsføres i deres 
hjemland

Or. en
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Begrundelse

Rent nationale AIF udgør ingen systemisk risiko, da de ofte er strengt regulerede detailfonde, 
som for en stor del forvaltes på samme måde som UCITS.

Ændringsforslag 374
Olle Schmidt

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

gd) FAIF, der udelukkende leverer 
forvaltningsydelser til deres 
moderselskaber, deres datterselskaber 
eller andre datterselskaber af deres 
moderselskaber

Or. en

Begrundelse

Udelukkelse af kapitalforvaltere, der ikke leverer ydelser til tredjemand.

Ændringsforslag 375
Olle Schmidt, Carl Haglund

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 – afsnit 1 – litra g e (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ge) internt forvaltede selskaber, der ikke 
indrømmer aktionærerne 
indløsningsrettigheder eller ret til 
tilbagekøb, investerer langsigtet 
hovedsageligt i værdipapirer, ikke eller 
kun i begrænset omfang anvender 
gearing og omsætter deres aktier på et 
europæisk reguleret marked

Or. en
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Begrundelse

In the case of listed, closed-ended companies which use no or only limited leverage and invest 
for the longer term predominantly in transferable securities, the risks and objectives cited by 
the European Commission in proposing the new Directive are either inapplicable (e.g. 
liquidity risk or excessive leverage) or already addressed by the current regulatory 
framework (e.g. investor protection is sufficiently secured by existing EU regulations which 
apply to listed companies such as the Transparency or the Prospectus Directives). These 
companies do not pose systemic risks to financial markets and should be exempt in the same 
way that other listed trading or holding companies, which take minority stakes in other 
businesses and have common structural characteristics (e.g. governance structure), are not 
intended to be covered by the Directive. The proposed exclusion is sufficiently narrow so as to
not to provide a loophole for other AIFMs to circumvent the legislation.

Ændringsforslag 376
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 – litra g f (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

gf) ordninger for medarbejderdeltagelse

Or. en

Begrundelse

Ordninger for medarbejderdeltagelse bør ikke være omfattet af direktivets bestemmelser.

Ændringsforslag 377
Wolf Klinz, Carl Haglund

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 – litra g f (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

gf) ordninger for medarbejderdeltagelse

Or. en
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Begrundelse

Ordninger for medarbejderdeltagelse bør undtages.

Ændringsforslag 378
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 – litra g f (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

gf) ordninger for medarbejderdeltagelse

Or. en

Ændringsforslag 379
Syed Kamall

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 – litra g f (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

gf) ordninger for medarbejderdeltagelse

Or. en

Begrundelse

Vi tilslutter os de foreslåede ændringer i det svenske formandskabs kompromisforslag og i 
Gauzèsbetænkningen.

Ændringsforslag 380
Sirpa Pietikäinen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

gg) FAIF, for så vidt angår AIF, hvis 
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samtlige investorer er forhenværende 
eller nuværende medlemmer, aktionærer, 
bestyrelsesmedlemmer, ledere eller 
ansatte i den pågældende FAIF eller en 
anden virksomhed i koncernen, og/eller 
som rådgiver eller leverer tjenesteydelser 
til AIF eller FAIF og/eller FAIF og de 
andre virksomheder i koncernen og/eller 
andre, der er berettiget dertil i henhold til 
beskæftigelsesordningerne

Or. en

Begrundelse

It is necessary to provide exclusion for employee share schemes. It is also normal, and 
frequently required by investors that AIFM and their group members and their respective 
employees should co-invest with funds they manage, particularly in relation to Private Equity 
Funds. This does not require regulation and investor protections of the kind appropriate for 
third party investors. Like other employee share schemes (which would also benefit from this 
exclusion) such arrangements should be encouraged as aligning the interests of staff and 
investors and encouraging the commitment of employees without subjecting them to further 
regulation.

Ændringsforslag 381
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 – litra g h (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

gh) institutioner eller organisationer, der 
styres af nationale, regionale og lokale 
myndigheder og institutioner, som 
forvalter fonde til støtte for socialsikrings-
og pensionssystemer, hvis sådanne 
institutioner eller organisationer forvalter 
en eller flere AIF

Or. en

Begrundelse

Udelukkelse af offentlig risikovillig kapital fra anvendelsesområdet.
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Ændringsforslag 382
Thomas Mann

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 – litra g i (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

gi) kollektive foretagender, der er 
tilstrækkeligt reguleret i henhold til den 
relevante nationale lovgivning i den 
medlemsstat, hvor de er hjemmehørende, 
og som udelukkende markedsføres i den 
pågældende medlemsstat

Or. en

Ændringsforslag 383
Thomas Mann

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 – litra g j (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

gj) "special-purpose vehicles", der 
oprettes med det formål at sikre visse 
aktiver

Or. en

Ændringsforslag 384
Syed Kamall

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 – litra g j (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

gj) sikringen af "special-purpose 
vehicles"
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Or. en

Begrundelse

Vi tilslutter os de foreslåede ændringer i det svenske formandskabs kompromisforslag og i 
Gauzèsbetænkningen.

Ændringsforslag 385
Gunnar Hökmark

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 – litra g k (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

gk) industrielle holdingselskaber, hvis 
aktier handles på et EU-reguleret marked, 
hvis de ejer andele i deres datterselskaber 
eller tilknyttede selskaber, som de har 
kontrollerende indflydelse på, med 
henblik på at gennemføre en industriel 
forretningsstrategi

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 386
Marta Andreasen

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 – litra g l (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

gl) børsnoterede lukkede 
investeringsforeninger
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Or. en

Begrundelse

Børsnoterede selskaber, der driver lukkede investeringsforeninger, har ikke nogen FAIF og 
forvaltes af de ansatte. Bestyrelsen, der står til regnskab over for aktionærerne, har ansvaret 
for risiko- og investeringsstrategien.

Ændringsforslag 387
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 – litra g m (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

gm) FAIF, som forvalter en eller flere 
AIF, hvis eneste investorer er deres 
moderselskaber eller datterselskaber eller 
andre datterselskaber af disse 
moderselskaber, forudsat at ingen af disse 
investorer selv er en AIF

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 388
Burkhard Balz

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 – litra g m (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

gm) FAIF, som forvalter en eller flere 
AIF, hvis eneste investorer er deres 
moderselskaber eller datterselskaber eller 
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andre datterselskaber af disse 
moderselskaber, forudsat at ingen af disse 
investorer selv er en AIF

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 389
Syed Kamall

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 – litra g m (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

gm) FAIF, som forvalter en eller flere 
AIF, hvis eneste investorer er FAIF selv, 
deres direkte eller indirekte 
moderselskaber eller datterselskaber eller 
andre datterselskaber af disse direkte eller 
indirekte moderselskaber

Or. en

Begrundelse

We broadly agree with the new subparagraph (ba) proposed in the Swedish Presidency 
Compromise Proposal (which we set out as a new subparagraph above) with the final caveat 
"provided that none of those investors itself is an AIF" removed. AIFM that operate AIF for 
their own account or for investment solely by other group companies should not be subject to 
the requirements of the Directive. However, we do not see the need for an exclusion for 
investors that are themselves AIF – where appropriate, those AIF would themselves be caught 
by the Directive and we do not see the need for both levels to be regulated.
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Ændringsforslag 390
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 – litra g n (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

gn) FAIF, der i henhold til den nationale 
lovgivning har fået tilladelse til at levere 
forvaltningsydelser til AIF, som 
udelukkende markedsføres i hjemlandet

Or. en

Ændringsforslag 391
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 – litra g o (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

go) FAIF, som kun forvalter 
investeringsforetagender, der 
udelukkende investerer i aktier eller andre 
værdipapirer, som giver dem ret til at 
erhverve kapitalandele i et 
ikkebørsnoteret selskab, eller lignende 
børsnoterede værdipapirer, forudsat at 
FAIF forpligter sig til at eje sådanne 
børsnoterede værdipapirer i en periode på 
mindst [et år]

Or. en
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Ændringsforslag 392
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 – litra g p (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

gp) administrationsselskaber, der i 
henhold til den nationale lovgivning har 
fået tilladelse til at levere 
forvaltningsydelser til nationalt 
regulerede kollektive 
investeringsforetagender, der 
udelukkende markedsføres i deres 
hjemland

Or. en

Ændringsforslag 393
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 – litra g p (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

gp) administrationsselskaber, der i 
henhold til den nationale lovgivning har 
fået tilladelse til at levere 
forvaltningsydelser til nationalt 
regulerede kollektive 
investeringsforetagender, der 
udelukkende markedsføres i deres 
hjemland

Or. en

Begrundelse

Da der ikke er noget beviseligt behov for en EU-lovgivning for den rent nationale forvaltning 
af regulerede investeringsfonde uden systemisk betydning og markedsføringen af dem på det 
nationale marked, giver forslaget til direktiv anledning til bekymring vedrørende 
subsidiaritetsprincippet, som fastsat i artikel 5, stk. 2, i traktaten om oprettelse af Det 
Europæiske Fællesskab (EF-traktaten).
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Ændringsforslag 394
Othmar Karas

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 – litra g p (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

gp) administrationsselskaber, der i 
henhold til den nationale lovgivning har 
fået tilladelse til at levere 
forvaltningsydelser til nationalt 
regulerede kollektive 
investeringsforetagender, der 
udelukkende markedsføres i deres 
hjemland

Or. en

Begrundelse

Anvendelse af subsidiaritetsprincippet (artikel 5, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske 
Union). Udelukkelse af rent nationale AIF uden grænseoverskridende distribution og deres 
forvaltere fra anvendelsesområdet.

Ændringsforslag 395
Burkhard Balz

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 – litra g p (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

gp) administrationsselskaber, der i 
henhold til den nationale lovgivning har 
fået tilladelse til at levere 
forvaltningsydelser til nationalt 
regulerede kollektive 
investeringsforetagender med højst fem 
investorer, der udelukkende markedsføres 
i deres hjemland

Or. en
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Begrundelse

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

Ændringsforslag 396
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 – litra g q (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

gq) nationale centralbanker

Or. en

Ændringsforslag 397
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 – litra g q (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

gq) nationale centralbanker

Or. en

Ændringsforslag 398
Syed Kamall

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 – litra g q (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

gq) nationale centralbanker

Or. en
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Begrundelse

Vi tilslutter os de foreslåede ændringer i det svenske formandskabs kompromisforslag og i 
Gauzèsbetænkningen.

Ændringsforslag 399
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 – litra g r (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

gr) nationale, regionale og lokale 
myndigheder, statslige 
investeringsselskaber og organer eller 
institutioner, som forvalter fonde til støtte 
for socialsikrings- og pensionssystemer, 
hvis sådanne institutioner eller 
organisationer forvalter en eller flere AIF

Or. en

Ændringsforslag 400
Syed Kamall

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 – litra g s (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

gs) nationale, regionale og lokale 
myndigheder og organer eller 
institutioner, som forvalter fonde til støtte 
for socialsikrings- og pensionssystemer

Or. en

Begrundelse

Vi tilslutter os de foreslåede ændringer i det svenske formandskabs kompromisforslag og i 
Gauzèsbetænkningen.
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Ændringsforslag 401
Wolf Klinz, Carl Haglund

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 – litra g t (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

gt) FAIF, som udelukkende forvalter 
tilladte investeringsprodukter i henhold til 
den nationale lovgivning og kun sælger 
dem nationalt inden for den pågældende 
medlemsstats grænser

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 402
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 – litra g u (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

gu) industrielle holdingselskaber, hvis 
aktier handles på et EU-reguleret marked, 
hvis de ejer andele i deres datterselskaber 
eller tilknyttede selskaber med henblik på 
at gennemføre en industriel 
forretningsstrategi

Or. en

Begrundelse

Industrial holding companies are long term owners without a planned exit horizon and have 
an industrial approach to their holdings – whether as holding companies of industrial 
conglomerates or as industrial investment companies. Such companies pose limited systemic 
risk and, insofar as they are listed, are subject to existing EU Company Law, national 
regulation and stock exchange listing rules, which provides effective protection for investors. 
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Industrial holding companies which are more industrial than trading oriented in their 
investments should therefore be exempted from the scope of the Directive.

Ændringsforslag 403
Syed Kamall

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 – litra g v (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

gv) FAIF, hvis de er et selskab, hvis 
forretningsstrategi er at få kontrollerende 
eller væsentlige kapitalandele i et eller 
flere datterselskaber eller tilknyttede 
selskaber, og som ikke er oprettet med det 
primære formål at skabe udbytte til deres 
investorer ved afhændelse af deres 
datterselskaber eller tilknyttede selskaber 
inden for en forudbestemt tidsramme

Or. en

Begrundelse

Denne ændring sigter mod et mere afbalanceret direktiv, der ikke skader små aktører uden 
systemisk betydning.

Ændringsforslag 404
Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 – litra g w (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

gw) internt forvaltede AIF, som er en 
juridisk person, ikke indrømmer 
aktionærerne indløsningsrettigheder eller 
ret til tilbagekøb, hovedsageligt investerer 
i værdipapirer, ikke eller kun i begrænset 
omfang anvender gearing og omsætter 
deres aktier på et reguleret marked i EU

Or. en
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Begrundelse

Forslaget til direktiv passer næppe nogle af de mere traditionelle investerings- eller 
porteføljeselskaber, som, uden at være registeret som UCITS, handler på regulerede 
markeder, ikke indrømmer deres aktionærer nogen indløsningsrettigheder eller ret til 
tilbagekøb og ikke eller kun i begrænset omfang anvender gearing. Desuden er de risici og 
målsætninger, der ligger til grund for forslaget til direktiv, berettiget for ægte AIF, men enten 
uanvendelige (f.eks. likviditetsrisiko) eller allerede behandlet i rammebestemmelserne (f.eks. 
gennemsigtighed) for investerings- og porteføljeselskaber.

Ændringsforslag 405
José Manuel García-Margallo y Marfil, Emilio Menéndez del Valle, Pablo Zalba 
Bidegain

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 – litra g w (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

gw) internt forvaltede AIF, som er en 
juridisk person, ikke indrømmer 
aktionærerne indløsningsrettigheder eller 
ret til tilbagekøb, hovedsageligt investerer 
i værdipapirer, ikke eller kun i begrænset 
omfang anvender gearing og omsætter 
deres aktier på et reguleret marked i EU

Or. en

Begrundelse

The draft AIFM Directive has been crafted bearing in mind genuine AIF like hedge funds or 
private equity funds, which do not have legal personality and are managed by AIFM which 
manages simultaneously several funds. For these arche-typical AIF it makes sense that the 
Directive requires the interposition of a single depositary. This approach seems however 
unnecessary and burdensome for traditional investment or portfolio companies which have 
legal personality as independent companies, are internally-managed, are traded on a 
regulated market and, thus, are already subject to strict standards on auditing, accounting 
and risk control.
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Ændringsforslag 406
Olle Schmidt, Carl Haglund

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 – litra g x (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

gx) internt forvaltede selskaber, der ikke 
indrømmer aktionærerne 
indløsningsrettigheder eller ret til 
tilbagekøb, investerer langsigtet 
hovedsageligt i værdipapirer, ikke eller 
kun i begrænset omfang anvender 
gearing og omsætter deres aktier på et 
europæisk reguleret marked

Or. en

Begrundelse

In the case of listed, closed-ended companies which use no or only limited leverage and invest 
for the longer term predominantly in transferable securities, the risks and objectives cited by 
the European Commission in proposing the new Directive are either inapplicable (e.g. 
liquidity risk or excessive leverage) or already addressed by the current regulatory 
framework (e.g. investor protection is sufficiently secured by existing EU regulations which 
apply to listed companies such as the Transparency or the Prospectus Directives). These 
companies do not pose systemic risks to financial markets and should be exempt in the same 
way that other listed trading or holding companies, which take minority stakes in other 
businesses and have common structural characteristics (e.g. governance structure), are not 
intended to be covered by the Directive. The proposed exclusion is sufficiently narrow so as to 
not to provide a loophole for other AIFMs to circumvent the legislation

Ændringsforslag 407
Syed Kamall

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 – litra g x (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

gx) FAIF, som forvalter internt forvaltede 
AIF, der ikke indrømmer aktionærerne 
indløsningsrettigheder eller ret til 
tilbagekøb, investerer langsigtet 
hovedsageligt i værdipapirer, ikke eller 



PE438.497v02-00 58/116 AM\806449DA.doc

DA

kun i begrænset omfang anvender 
gearing og omsætter deres aktier på et 
europæisk reguleret marked

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget er en direkte anvendelse af "Protokollen om anvendelse af 
nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet", hvor det i artikel 5 kræves, at der i 
udkastene til lovgivningsmæssige retsakter skal tages hensyn til, at enhver byrde, der 
pålægges erhvervsdrivende, skal "begrænses mest muligt og stå i rimeligt forhold til det mål, 
der skal nås". Anvendelsen af det nye FAIF-direktiv på britiske investeringsforeninger er en 
uheldig og utilsigtet bivirkning af Kommissionens "altomspændende" tilgang ved 
udarbejdelsen af direktivet og står ikke i rimeligt forhold til målene i direktivet.

Ændringsforslag 408
Sharon Bowles

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 – litra g y (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

gy) FAIF, som udelukkende forvalter en 
eller flere AIF for deres moderselskaber, 
deres datterselskaber eller andre 
datterselskaber af deres moderselskaber, 
og lukkede kollektive 
investeringsforetagender, der er 
registreret på et reguleret marked, som er 
underlagt direktiv 2001/34/EF, 
2004/109/EF eller 2003/71/EF

Or. en

Begrundelse

FAIF, der udelukkende forvalter AIF for deres moderselskaber eller deres datterselskaber, er 
ikke kollektive investeringer og bør ikke reguleres i henhold til dette direktiv. Lukkede 
kollektive investeringsforetagender er allerede reguleret i henhold til CARD, 
prospektdirektivet og gennemsigtighedsdirektivet, og bør derfor også undtages. Disse 
direktiver bør revideres af Kommissionen, så man kan sikre en horisontal tilgang og undgå 
tilsynsarbitrage.
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Ændringsforslag 409
Sirpa Pietikäinen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Kun kapitel V, afdeling 2a, i dette 
direktiv finder anvendelse på de FAIF, 
som forvalter i AIF-porteføljer, hvis 
samlede aktiver under forvaltning ikke 
overskrider en tærskelværdi på 1 mia. 
EUR, når AIF-porteføljen består af AIF, 
som ikke er gearet, og der ikke kan gøres 
nogen indløsningsrettigheder gældende i 
en periode på 5 år efter tidspunktet for 
oprettelsen af hver AIF. Ved beregningen 
af sådanne tærskelværdier:
(i) medregnes de AIF-porteføljer, som 
FAIF forvalter, eller for hvilke FAIF har 
uddelegeret forvaltningen, men udelukkes 
de porteføljer, som FAIF forvalter ved 
uddelegering
(ii) finder tærskelværdierne anvendelse på 
investorernes samlede forpligtelser over 
for AIF, snarere end antallet af aktiver 
under forvaltning
En FAIF, som i henhold til nærværende 
direktiv har tilladelse til at levere 
forvaltningsydelser til en eller flere AIF, 
er også berettiget til at markedsføre aktier 
eller andele i disse AIF til professionelle 
investorer i Fællesskabet i 
overensstemmelse med betingelserne i 
kapitel VI og, hvis det er relevant, artikel 
35.

Or. en

Begrundelse

FAIF, som forvalter porteføljer, der består af AIF, som ikke er gearede, og hvis aktiver under 
forvaltning ligger under 1 mia. EUR, skal ikke være underlagt alle forpligtelserne i dette 
direktiv. Enhver lovgivning, der pålægges disse FAIF, bør være nøje tilpasset de begrænsede 
risici, som de udgør.
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Ændringsforslag 410
Corien Wortmann-Kool

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Dette direktiv finder ikke anvendelse 
på de FAIF, som forvalter en eller flere 
AIF, hvis eneste investorer er (i) FAIF 
selv, (ii) deres moderselskaber eller 
datterselskaber, (iii) andre datterselskaber 
af disse moderselskaber eller (iv) 
pensionsfonde tilknyttet de institutioner, 
der er nævnt under (i), (ii) og (iii), og som 
disse institutioner indbetaler 
pensionspræmier til, forudsat at ingen af 
disse investorer selv er en AIF.

Or. en

Begrundelse

Ydelsen af finansielle tjenester inden for en gruppe af selskaber har historisk set altid været 
undtaget fra den europæiske finansielle lovgivnings anvendelsesområde. En sådan undtagelse 
bliver nyttig for mange multinationale selskaber i EU, forudsat at det klart fremgår, at deres 
multinationale pensionsfonde falder ind under denne undtagelse.

Ændringsforslag 411
Wolf Klinz, Carl Haglund

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2c. Ikkesystematisk relevante FAIF er 
kun omfattet af artikel 6a, 19-21 og 40-44 
i dette direktiv.

Or. en
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Begrundelse

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

Ændringsforslag 412
Olle Schmidt

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2c. Ikkesystematisk relevante FAIF er 
kun omfattet af artikel 6a, 19-21 og 40-44 
i dette direktiv

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 413
Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til direktiv
Artikel 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 2a
Særlige bestemmelser for selvforvaltede 

AIF, der handles på regulerede markeder
Selvforvaltede AIF, hvis aktier handles på 
et reguleret marked i EU, og som ikke 
indrømmer aktionærerne 
indløsningsrettigheder eller ret til 
tilbagekøb, hovedsageligt investerer i 
værdipapirer og ikke eller kun i meget 



PE438.497v02-00 62/116 AM\806449DA.doc

DA

begrænset omfang anvender gearing, er 
omfattet af følgende særlige 
bestemmelser:
1. Artikel 6, stk. 1, litra c), finder kun 
anvendelse på aktionærer med en 
kvalificeret deltagelse, som sidder i AIF's 
bestyrelse eller på anden vis udøver eller 
søger at udøve indflydelse på AIF's 
bestyrelse eller ledelse.
2. Artikel 12 finder ikke anvendelse.
3. De er omfattet af de 
regnskabsstandarder og 
værdiansættelsesregler, som gælder for de 
selskaber, der handles på regulerede 
markeder, i stedet for artikel 16 
[værdiansættelse].
4. Artikel 17 finder kun anvendelse på 
aktier og andre værdipapirer, som 
handles på organiserede eller regulerede 
markeder. Selvforvaltede AIF får ret til at 
anvende mere end én depositar eller 
depotinstitution.

Or. en

Begrundelse

Med denne bestemmelse sikres de særlige karakteristika ved selvforvaltede AIF og en bedre 
anvendelse af direktivet.

Ændringsforslag 414
Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstater skal sikre, at FAIF, hvis 
samlede aktiver ikke når op over 
tærskelværdien i stk. 2, litra a), har ret til 
at blive betragtet som FAIF, som er 
omfattet af dette direktiv.

udgår
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Or. en

Begrundelse

Reguleringen af hedgefonde og private equity-fonde skal omfatte alle fonde og deres 
forvaltere og ikke indeholde smuthuller. Antagelsen om, at private equity-fonde ikke er 
gearede, hvilket ville retfærdiggøre en højere tærskelværdi, er ikke realistisk. Tærskelværdier 
og de minimis-undtagelser tilskynder FAIF til kreativ bogføring for at undgå regulering.

Ændringsforslag 415
Bernd Lange

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstater skal sikre, at FAIF, hvis 
samlede aktiver ikke når op over 
tærskelværdien i stk. 2, litra a), har ret til 
at blive betragtet som FAIF, som er 
omfattet af dette direktiv.

udgår

Or. en

Begrundelse

Reguleringen af hedgefonde og private equity-fonde skal omfatte alle fonde og deres 
forvaltere og ikke indeholde smuthuller. Antagelsen om, at private equity-fonde ikke er 
gearede, hvilket ville retfærdiggøre en højere tærskelværdi, er ikke realistisk. Tærskelværdier 
og de minimis-undtagelser tilskynder FAIF til kreativ bogføring for at undgå regulering.

Ændringsforslag 416
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstater skal sikre, at FAIF, hvis 
samlede aktiver ikke når op over 
tærskelværdien i stk. 2, litra a), har ret til 
at blive betragtet som FAIF, som er 
omfattet af dette direktiv.

udgår
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Or. en

Begrundelse

Tærskelværdierne fjernes, se ændringsforslag til artikel 2, stk. 2

Ændringsforslag 417
Pascal Canfin

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstater skal sikre, at FAIF, hvis 
samlede aktiver ikke når op over 
tærskelværdien i stk. 2, litra a), har ret til 
at blive betragtet som FAIF, som er 
omfattet af dette direktiv.

udgår

Or. en

Begrundelse

Tærskelværdierne er blevet slettet af ændringsforslag 27.

Ændringsforslag 418
Hans-Peter Martin

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstater skal sikre, at FAIF, hvis 
samlede aktiver ikke når op over 
tærskelværdien i stk. 2, litra a), har ret til 
at blive betragtet som FAIF, som er 
omfattet af dette direktiv.

udgår

Or. de
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Ændringsforslag 419
Wolf Klinz, Carl Haglund

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstater skal sikre, at FAIF, hvis 
samlede aktiver ikke når op over 
tærskelværdien i stk. 2, litra a), har ret til 
at blive betragtet som FAIF, som er 
omfattet af dette direktiv.

3. Medlemsstater skal sikre, at FAIF, der 
udelukkes i henhold til stk. 2, litra ba), 
eller som henhører under den mere 
lempelige ordning, som fastsat i stk. 2, 
litra a), har ret til frivilligt at blive 
betragtet som FAIF, som er omfattet af 
dette direktiv.

Or. en

Begrundelse

Der bør være en opt-in-mulighed.

Ændringsforslag 420
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstater skal sikre, at FAIF, hvis 
samlede aktiver ikke når op over 
tærskelværdien i stk. 2, litra a), har ret til at 
blive betragtet som FAIF, som er omfattet 
af dette direktiv.

3. Medlemsstater skal sikre, at FAIF, hvis 
samlede aktiver ikke når op over 
tærskelværdien i stk. 2, litra a), har ret til at 
sælge andele eller aktiver i en AIF til 
professionelle investorer i EU i henhold 
til dette direktiv, forudsat at de har fået 
tilladelse til det i overensstemmelse med 
den nationale lovgivning i deres hjemland 
og giver de relevante myndigheder i denne 
medlemsstat de oplysninger, der er 
omhandlet i artikel 31 og 33, og giver 
investorerne de oplysninger, der er 
omhandlet i artikel 20.

Or. en
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Ændringsforslag 421
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstater skal sikre, at FAIF, hvis 
samlede aktiver ikke når op over 
tærskelværdien i stk. 2, litra a), har ret til at 
blive betragtet som FAIF, som er omfattet 
af dette direktiv.

3. Medlemsstater skal sikre, at FAIF, hvis 
samlede aktiver ikke når op over 
tærskelværdien i stk. 2, litra a), eller som 
udelukkes i henhold til stk. 2, litra j), har 
ret til at blive betragtet som FAIF, som er 
omfattet af dette direktiv.

Or. en

Begrundelse

Forvaltere og fonde, som er underlagt national lovgivning, og hvor andelene eller aktierne 
udelukkende distribueres på nationalt niveau, bør være undtaget fra FAIF-direktivet, men 
have ret til at vælge det til.

Ændringsforslag 422
Othmar Karas

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstater skal sikre, at FAIF, hvis 
samlede aktiver ikke når op over 
tærskelværdien i stk. 2, litra a), har ret til at 
blive betragtet som FAIF, som er omfattet 
af dette direktiv.

3. Medlemsstater skal sikre, at FAIF, hvis 
samlede aktiver ikke når op over 
tærskelværdien i stk. 2, litra a), eller som 
udelukkes i henhold til stk. 2, litra aa), har 
ret til at blive betragtet som FAIF, som er 
omfattet af dette direktiv.

Or. en

Begrundelse

Hvis de FAIF, som forvalter nationalt regulerede fonde og kun markedsfører dem i deres egen 
medlemsstat, udelukkes fra FAIF-direktivets anvendelsesområde, bør de have mulighed for at 
vælge det til.
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Ændringsforslag 423
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstater skal sikre, at FAIF, hvis 
samlede aktiver ikke når op over 
tærskelværdien i stk. 2, litra a), har ret til at 
blive betragtet som FAIF, som er omfattet 
af dette direktiv.

3. Medlemsstater skal sikre, at FAIF, hvis 
samlede aktiver ikke når op over 
tærskelværdien i stk. 2, litra a), har ret til at 
blive betragtet som FAIF, som er omfattet 
af dette direktiv, og sælge andele eller 
aktiver i en AIF til professionelle 
investorer i EU i henhold til dette direktiv, 
forudsat at de har fået tilladelse til det i 
overensstemmelse med den nationale 
lovgivning i deres hjemland og giver de 
relevante myndigheder i denne 
medlemsstat de oplysninger, der er 
omhandlet i artikel 31 og 33, og giver 
investorerne de oplysninger, der er 
omhandlet i artikel 20.

Or. en

Ændringsforslag 424
Sari Essayah

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. FAIF, som når den tærskelværdi, der 
er fastlagt i stk. 2, litra a), er med hensyn 
til AIF, (a) som ikke er gearet, og (b) hvor 
der ikke kan gøres nogen 
indløsningsrettigheder gældende i en 
periode på 5 år efter tidspunktet for 
oprettelsen af AIF, omfattet af 
bestemmelserne i artikel 1-10, 15, 19, 20, 
21, stk. 3, og artikel 31-34 og kapitel VIII 
og IX og ingen andre bestemmelser i dette 
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direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 425
Sirpa Pietikäinen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. FAIF, som når den tærskelværdi, der 
er fastlagt i stk. 2, litra a), er med hensyn 
til AIF, (a) som ikke er gearet, og (b) hvor 
der ikke kan gøres nogen 
indløsningsrettigheder gældende i en 
periode på 5 år efter tidspunktet for 
oprettelsen af AIF, omfattet af 
bestemmelserne i artikel 1-3, 4-8, 9, 10, 
15, 19, 20, 21, stk. 3, 31, 32, 33 og 34 og 
kapitel VIII og IX og ingen andre 
bestemmelser i dette direktiv.

Or. en

Begrundelse

I forslaget til direktiv hedder det ganske rigtigt, at "private equity-fonde har derimod ikke 
bidraget til at øge makroprudentielle risici". De artikler, der sigter mod at kontrollere 
systemiske risici eller lignende uhensigtsmæssige risici for sådanne fonde, bør ikke finde 
anvendelse på private equity-FAIF og private equity-AIF.

Ændringsforslag 426
Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen vedtager 
gennemførelsesforanstaltninger med 
henblik på at fastlægge de procedurer, i 
henhold til hvilke FAIF, der forvalter 

udgår
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AIF-porteføljer, hvori aktiverne under 
forvaltning ikke overstiger den 
tærskelværdi, der er fastsat i stk. 2, litra 
a), kan udøve deres ret i henhold til stk. 3.
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

Reguleringen af hedgefonde og private equity-fonde skal omfatte alle fonde og deres 
forvaltere og ikke indeholde smuthuller. Antagelsen om, at private equity-fonde ikke er 
gearede, hvilket ville retfærdiggøre en højere tærskelværdi, er ikke realistisk. Tærskelværdier 
og de minimis-undtagelser tilskynder FAIF til kreativ bogføring for at undgå regulering.

Ændringsforslag 427
Bernd Lange

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen vedtager 
gennemførelsesforanstaltninger med 
henblik på at fastlægge de procedurer, i 
henhold til hvilke FAIF, der forvalter 
AIF-porteføljer, hvori aktiverne under 
forvaltning ikke overstiger den 
tærskelværdi, der er fastsat i stk. 2, litra 
a), kan udøve deres ret i henhold til stk. 3.
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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Begrundelse

Reguleringen af hedgefonde og private equity-fonde skal omfatte alle fonde og deres 
forvaltere og ikke indeholde smuthuller. Antagelsen om, at private equity-fonde ikke er 
gearede, hvilket ville retfærdiggøre en højere tærskelværdi, er ikke realistisk. Tærskelværdier 
og de minimis-undtagelser tilskynder FAIF til kreativ bogføring for at undgå regulering.

Ændringsforslag 428
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen vedtager 
gennemførelsesforanstaltninger med 
henblik på at fastlægge de procedurer, i 
henhold til hvilke FAIF, der forvalter 
AIF-porteføljer, hvori aktiverne under 
forvaltning ikke overstiger den 
tærskelværdi, der er fastsat i stk. 2, litra
a), kan udøve deres ret i henhold til stk. 3.
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

Tærskelværdierne fjernes, se ændringsforslag til artikel 2, stk. 2

Ændringsforslag 429
Wolf Klinz

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen vedtager 
gennemførelsesforanstaltninger med 

udgår
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henblik på at fastlægge de procedurer, i 
henhold til hvilke FAIF, der forvalter 
AIF-porteføljer, hvori aktiverne under 
forvaltning ikke overstiger den 
tærskelværdi, der er fastsat i stk. 2, litra 
a), kan udøve deres ret i henhold til stk. 3.
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

Disse gennemførelsesforanstaltninger er overflødige.

Ændringsforslag 430
Pascal Canfin

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen vedtager 
gennemførelsesforanstaltninger med 
henblik på at fastlægge de procedurer, i 
henhold til hvilke FAIF, der forvalter 
AIF-porteføljer, hvori aktiverne under 
forvaltning ikke overstiger den 
tærskelværdi, der er fastsat i stk. 2, litra 
a), kan udøve deres ret i henhold til stk. 3.

udgår

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

Or. en

Begrundelse

Tærskelværdierne er blevet slettet af ændringsforslag 27.
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Ændringsforslag 431
Hans-Peter Martin

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen vedtager 
gennemførelsesforanstaltninger med 
henblik på at fastlægge de procedurer, i 
henhold til hvilke FAIF, der forvalter 
AIF-porteføljer, hvori aktiverne under 
forvaltning ikke overstiger den 
tærskelværdi, der er fastsat i stk. 2, litra 
a), kan udøve deres ret i henhold til stk. 3.

udgår

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

Or. de

Ændringsforslag 432
Sharon Bowles

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen vedtager 
gennemførelsesforanstaltninger med 
henblik på at fastlægge de procedurer, i 
henhold til hvilke FAIF, der forvalter AIF-
porteføljer, hvori aktiverne under 
forvaltning ikke overstiger den 
tærskelværdi, der er fastsat i stk. 2, litra a), 
kan udøve deres ret i henhold til stk. 3.

4. Kommissionen fastsætter, ved hjælp af 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 49a, 49b og 49c, 
foranstaltninger med henblik på at 
fastlægge de procedurer, i henhold til 
hvilke FAIF, der forvalter AIF-porteføljer, 
hvori aktiverne under forvaltning ikke 
overstiger den tærskelværdi, der er fastsat i 
stk. 2, litra a), kan udøve deres ret i 
henhold til stk. 3.

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

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 433
Jean-Paul Gauzès

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen vedtager 
gennemførelsesforanstaltninger med 
henblik på at fastlægge de procedurer, i 
henhold til hvilke FAIF, der forvalter 
AIF-porteføljer, hvori aktiverne under 
forvaltning ikke overstiger den 
tærskelværdi, der er fastsat i stk. 2, litra 
a), kan udøve deres ret i henhold til stk. 3.

4. Kommissionen vedtager delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
49a, 49b og 49c for at tilpasse de krav om
likviditetsstyring, værdiansættelse, 
oplysninger til investorerne, der gælder 
for FAIF, som forvalter private equity-
fonde, realkreditfonde og AIF med 
særlige karakteristika med hensyn til 
størrelse og antal af institutionelle 
investorer, og som ikke skaber systemiske 
risici.
Med disse tilpasninger skal der tages 
hensyn til de gældende nationale 
lovgivninger og EU-lovgivningen, der 
gælder for disse produkter.

Or. en
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Ændringsforslag 434
Sirpa Pietikäinen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen vedtager 
gennemførelsesforanstaltninger med 
henblik på at fastlægge de procedurer, i 
henhold til hvilke FAIF, der forvalter AIF-
porteføljer, hvori aktiverne under 
forvaltning ikke overstiger den 
tærskelværdi, der er fastsat i stk. 2, litra a), 
kan udøve deres ret i henhold til stk. 3.

4. Kommissionen vedtager delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
49a, 49b og 49c med henblik på at 
fastlægge de procedurer, i henhold til 
hvilke FAIF, der forvalter AIF-porteføljer, 
hvori aktiverne under forvaltning ikke 
overstiger den tærskelværdi, der er fastsat i 
stk. 2, litra a), har ret til at blive betragtet 
som FAIF, som er omfattet af dette 
direktiv. Der tages i disse retsakter hensyn 
til størrelsen og typen af sådanne FAIF, 
og der stilles ikke krav om, at de er 
omfattet af direktivets bestemmelser, med 
undtagelse af bestemmelserne i artikel 1-
3, 4-8, 9, 10, 15, 19, 20, 21, stk. 3, 31, 32, 
33 og 34 og kapitel VIII og IX.

Or. en

Begrundelse

De foranstaltninger, som Kommissionen pålægger små FAIF, bør tage højde for deres type, 
ikke påføre sådanne AIF mere omkostningsfulde krav og være begrænset til de nævnte 
artikler. Det er særlig vigtigt, at små FAIF af denne type, som på private equity-området for 
en stor del fokuserer på risikovillig kapital og ydelsen af hårdt tiltrængt kapital og ekspertise 
til nye og nystartede virksomheder, ikke omfattes af bebyrdende bestemmelser, hvis de vælger 
at slutte sig til direktivet.

Ændringsforslag 435
Sirpa Pietikäinen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen vedtager delegerede 
retsakter i henhold til artikel 49a, 49b og 
49c, der fastsætter, under hvilke 
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yderligere omstændigheder FAIF og de 
AIF, som de forvalter, ikke forventes at 
være omfattet af dette direktiv, enten 
generelt eller med hensyn til specifikke 
bestemmelser i direktivet, fordi sådanne 
omstændigheder ikke skaber systemiske 
risici eller ikke kræver den grad af 
investorbeskyttelse, som omhandles i dette 
direktiv.

Or. en

Begrundelse

De foranstaltninger, som Kommissionen pålægger små FAIF, bør tage højde for deres type, 
ikke påføre sådanne AIF mere omkostningsfulde krav og være begrænset til de nævnte 
artikler. Det er særlig vigtigt, at små FAIF af denne type, som på private equity-området for 
en stor del fokuserer på risikovillig kapital og ydelsen af hårdt tiltrængt kapital og ekspertise 
til nye og nystartede virksomheder, ikke omfattes af bebyrdende bestemmelser, hvis de vælger 
at slutte sig til direktivet.

Ændringsforslag 436
Sari Essayah

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Uanset retten til at uddelegere opgaver 
i henhold til artikel 18, sikrer 
medlemsstaterne, at hver AIF, som 
forvaltes inden for dette direktivs 
anvendelsesområde, har en enkelt FAIF, 
som er ansvarlig for at sikre, at kravene i 
direktivet opfyldes.
En FAIF er en ekstern forvalter, som er 
en juridisk person udpeget af AIF eller på 
vegne af AIF (den udpegede FAIF), og 
som gennem denne udpegning får 
ansvaret for at forvalte hele AIF-
porteføljen

Or. en
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Ændringsforslag 437
Syed Kamall

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) "alternativ investeringsfond" eller AIF: 
et kollektivt investeringsinstitut, eller 
investeringsafdelinger deraf, hvis formål er 
kollektive investeringer i aktiver, og som 
ikke kræver tilladelse i henhold artikel 5 i 
direktiv 2009…/EF [UCITS-direktivet]

a) "alternativ investeringsfond" eller AIF: 
et kollektivt investeringsinstitut, eller 
investeringsafdelinger deraf, som rejser 
kapital ved at markedsføre aktier eller 
andele i det kollektive institut til 
professionelle investorer med henblik på 
at investere indtægterne i 
overensstemmelse med en defineret 
investeringspolitik, der bygger på 
princippet om risikospredning til fordel 
for disse investorer, men som ikke 
omfatter lukkede selskaber eller 
selskabsformer og enheder, der kræver
tilladelse i henhold artikel 5 i direktiv 
2009/65/EF [UCITS-direktivet], kollektive 
investeringsforetagender, hvis 
forvaltningsfunktion i henhold til 
stiftelsesdokumenterne hovedsageligt 
varetages af det kollektive 
investeringsforetagende selv eller af et af 
dets medlemmer, eller kollektive 
investeringsforetagender, hvis investorer 
udelukkende består af andre AIF

Or. en

Begrundelse

Funds should only be classified as AIF to the extent that they are actively marketed, and 
operate on the basis of risk spreading. Closed-ended and corporate vehicles should not be 
dealt with under this regime. Likewise, self-managed funds should be exempted as they are 
not operated by third party managers. Master/feeder structures should not be subject to dual 
regulation and therefore funds that invest in other AIF should be expressly excluded. We 
welcome the revised definitions of "marketing" proposed in both the Gauzès Report and the 
Swedish Presidency Compromise Proposal. We believe it is important that only 'active' 
marketing is caught (such that marketing taking place at the initiative of the investor is not 
restricted).
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Ændringsforslag 438
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) "alternativ investeringsfond" eller AIF: 
et kollektivt investeringsinstitut, eller 
investeringsafdelinger deraf, hvis formål er 
kollektive investeringer i aktiver, og som 
ikke kræver tilladelse i henhold artikel 5 i 
direktiv 2009…/EF [UCITS-direktivet]

a) "alternativ investeringsfond" eller AIF: 
et kollektivt investeringsinstitut, eller 
investeringsafdelinger deraf, som rejser 
kapital ved at markedsføre aktier eller 
andele i det kollektive institut til 
professionelle investorer med henblik på 
at investere indtægterne i 
overensstemmelse med en defineret 
investeringspolitik, der bygger på 
princippet om risikospredning til fordel 
for disse investorer, men som ikke 
omfatter lukkede selskaber eller 
selskabsformer og enheder, der kræver
tilladelse i henhold artikel 5 i direktiv 
2009/65/EF [UCITS-direktivet], kollektive 
investeringsforetagender, hvis 
forvaltningsfunktion i henhold til 
stiftelsesdokumenterne hovedsageligt 
varetages af det kollektive 
investeringsforetagende selv eller af et af 
dets medlemmer, eller kollektive 
investeringsforetagender, hvis investorer 
udelukkende består af andre AIF

Or. en

Ændringsforslag 439
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) "alternativ investeringsfond" eller AIF: 
et kollektivt investeringsinstitut, eller 

a) "alternativ investeringsfond" eller AIF: 
et kollektivt investeringsinstitut, eller 
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investeringsafdelinger deraf, hvis formål er 
kollektive investeringer i aktiver, og som 
ikke kræver tilladelse i henhold artikel 5 i 
direktiv 2009…/EF [UCITS-direktivet]

investeringsafdelinger deraf, som rejser 
kapital ved at markedsføre aktier eller 
andele i det kollektive institut til 
professionelle investorer med henblik på 
at investere indtægterne i 
overensstemmelse med en defineret 
investeringspolitik, der bygger på 
princippet om risikospredning til fordel 
for disse investorer, men som ikke 
omfatter lukkede selskaber eller 
selskabsformer og enheder, der kræver
tilladelse i henhold artikel 5 i direktiv 
2009/65/EF [UCITS-direktivet], kollektive 
investeringsforetagender, hvis 
forvaltningsfunktion i henhold til 
stiftelsesdokumenterne hovedsageligt 
varetages af det kollektive 
investeringsforetagende selv eller af et af 
dets medlemmer, eller kollektive 
investeringsforetagender, hvis investorer 
udelukkende består af andre AIF

Or. en

Begrundelse

Fonde bør kun klassificeres som AIF, i det omfang de markedsføres aktivt og opererer på 
grundlag af risikospredning. Lukkede fonde og selskabsformer bør ikke behandles i denne 
lovgivning. På samme vis bør selvforvaltede fonde undtages, da de ikke drives af tredjemand.
Master- og feeder-strukturer bør ikke pålægges dobbeltregler, og derfor bør fonde, der 
investerer i andre AIF, udtrykkeligt udelukkes.

Ændringsforslag 440
Corien Wortmann-Kool

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) "alternativ investeringsfond" eller AIF: 
et kollektivt investeringsinstitut, eller 
investeringsafdelinger deraf, hvis formål 
er kollektive investeringer i aktiver, og 
som ikke kræver tilladelse i henhold artikel 
5 i direktiv 2009…/EF [UCITS-direktivet]

a) "alternativ investeringsfond" eller AIF: 
et kollektivt investeringsinstitut, som rejser 
kapital fra en række investorer med 
henblik på at investere den i 
overensstemmelse med en defineret 
investeringspolitik, der bygger på 
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princippet om risikospredning til fordel 
for disse investorer, eller 
investeringsafdelinger af et sådant institut, 
og som ikke kræver tilladelse i henhold 
artikel 5 i direktiv 2009…/EF [UCITS-
direktivet]

Or. en

Begrundelse

The definition of ‘Alternative investment fund’ is a key definition in the context of the scope of 
the Directive and the definition should clearly specify the collective investment undertakings 
intended to be covered. The concept of raising capital for investment in accordance with a 
defined investment policy on the principle of risk-spreading are key features of a fund which 
distinguish a fund from other types of undertaking - such as joint venture entities or holding 
entities - which would not in any normal sense be regarded as funds but which might be said 
to be collective investment undertakings because of the very broad and uncertain scope of this 
term.

Ændringsforslag 441
Othmar Karas

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) "alternativ investeringsfond" eller AIF: 
et kollektivt investeringsinstitut, eller 
investeringsafdelinger deraf, hvis formål er 
kollektive investeringer i aktiver, og som 
ikke kræver tilladelse i henhold artikel 5 i 
direktiv 2009…/EF [UCITS-direktivet]

a) "alternativ investeringsfond" eller AIF: 
et kollektivt investeringsinstitut, eller 
investeringsafdelinger deraf, hvis formål er 
at rejse kapital fra en række investorer 
med henblik på at investere den i 
overensstemmelse med en defineret 
investeringspolitik til fordel for disse 
investorer, og som ikke kræver tilladelse i 
henhold artikel 5 i direktiv 2009/65/EF

Or. en

Begrundelse

Hensigten med forslaget er at præcisere den særlige karakter ved kollektive investeringer i 
definitionen af AIF.
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Ændringsforslag 442
Astrid Lulling

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) "alternativ investeringsfond" eller AIF: 
et kollektivt investeringsinstitut, eller 
investeringsafdelinger deraf, hvis formål er 
kollektive investeringer i aktiver, og som 
ikke kræver tilladelse i henhold artikel 5 i 
direktiv 2009…/EF [UCITS-direktivet]

a) "alternativ investeringsfond" eller AIF: 
et kollektivt investeringsinstitut, eller 
investeringsafdelinger deraf,

(i) som rejser kapital fra en række 
investorer med henblik på at investere den 
i overensstemmelse med en defineret 
investeringspolitik til fordel for disse 
investorer
(ii) og som ikke kræver tilladelse i henhold 
artikel 5 i direktiv 2009/65/EF

Or. en

Begrundelse

Denne formulering gør definitionen af AIF mere passende. Se desuden artikel 3, litra a), i 
formandskabets reviderede kompromisforslag af 15. december 2009.

Ændringsforslag 443
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) "alternativ investeringsfond" eller AIF: 
et kollektivt investeringsinstitut, eller 
investeringsafdelinger deraf, hvis formål er 
kollektive investeringer i aktiver, og som 
ikke kræver tilladelse i henhold artikel 5 i 
direktiv 2009…/EF [UCITS-direktivet]

a) "alternativ investeringsfond" eller AIF: 
et kollektivt investeringsinstitut, eller 
investeringsafdelinger deraf, hvis formål er 
kollektive investeringer i aktiver, 
enkeltinvestorfonde og lånefinansierede 
forvaltede konti, og som ikke kræver 
tilladelse i henhold artikel 5 i direktiv 
2009/65/EF
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Or. en

Ændringsforslag 444
Wolf Klinz

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) "alternativ investeringsfond" eller AIF: 
et kollektivt investeringsinstitut, eller 
investeringsafdelinger deraf, hvis formål er 
kollektive investeringer i aktiver, og som 
ikke kræver tilladelse i henhold artikel 5 i 
direktiv 2009…/EF [UCITS-direktivet]

a) "alternativ investeringsfond" eller AIF: 
et kollektivt investeringsinstitut, eller 
investeringsafdelinger deraf, hvis formål er 
kollektive investeringer i en portefølje af
aktiver, og som ikke kræver tilladelse i 
henhold artikel 5 i direktiv 2009…/EF 
[UCITS-direktivet]

Or. en

Begrundelse

Præcisering af definitionen.

Ændringsforslag 445
Wolf Klinz, Carl Haglund

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra a a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) "ikkesystematisk relevant FAIF": 
FAIF, som enten direkte eller indirekte 
via et selskab, som FAIF er knyttet til 
gennem fælles administration eller 
kontrol eller gennem en betydelig direkte 
eller indirekte besiddelse, forvalter i AIF-
porteføljer, hvis individuelle aktiver under 
forvaltning, herunder eventuelle aktiver 
erhvervet via gearing, ikke overskrider en 
tærskelværdi på 100 mio. EUR eller i alt 
ikke overskrider en tærskelværdi på 250 
mio. EUR, eller hvis samlede aktiver 
under forvaltning ikke overskrider 500 
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mio. EUR, når AIF-porteføljen består af 
AIF, som ikke er gearet, og hvor der ikke 
kan gøres nogen indløsningsrettigheder 
gældende i en periode på 5 år efter 
tidspunktet for oprettelsen af hver AIF

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 446
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra a a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) "ikkesystematisk relevant FAIF": 
FAIF, som enten direkte eller indirekte 
via et selskab, som FAIF er knyttet til 
gennem fælles administration eller 
kontrol eller gennem en betydelig direkte 
eller indirekte besiddelse, forvalter i AIF-
porteføljer, hvis individuelle aktiver under 
forvaltning, herunder eventuelle aktiver 
erhvervet via gearing, ikke overskrider 
100 mio. EUR eller i alt ikke overskrider 
en tærskelværdi på 500 mio. EUR, eller 
hvis samlede aktiver under forvaltning 
ikke overskrider 1 mia. EUR, når AIF-
porteføljen består af AIF, som ikke er 
gearet, og hvor der ikke kan gøres nogen 
indløsningsrettigheder gældende i en 
periode på 5 år efter tidspunktet for 
oprettelsen af hver AIF

Or. en

Begrundelse

Mener ikke, at de indirekte skader som følge af det nuværende forslag kan forsvares. Da 
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mange af de produkter, som er omfattet af FAIF-direktivets bestemmelser, bliver reguleret på 
det relevante nationale plan, bør vi rette vores regulerende indsats mod lukningen af hullerne 
i den eksisterende lovgivning på fornuftig vis.

Ændringsforslag 447
Astrid Lulling

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra a a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) "etableret registreringssystem eller 
indirekte besiddelse": deltagelse i en 
centralt reguleret værdipapircentral eller 
en international centralt reguleret 
værdipapircentral af en depositar eller en 
tredjemand, til hvem han direkte eller 
indirekte har uddelegeret de funktioner, 
der er fastsat i artikel 17, stk. 1, litra b), i 
henhold til de fastsatte krav i artikel 17, 
stk. 4

Or. en

Begrundelse

Denne formulering gør det muligt at præcisere, om og under hvilke omstændigheder en 
depositar skal uddelegere funktioner til en tredjemand, herunder navnlig prime brokers og 
transferagents/registratorer i målfonde.

Ændringsforslag 448
Syed Kamall

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) "forvalter af alternative 
investeringsfonde" eller FAIF: en fysisk 
eller juridisk person, hvis erhvervsmæssige 
virksomhed består i at forvalte en eller 
flere AIF

b) "forvalter af alternative 
investeringsfonde" eller FAIF: en juridisk 
person, som forvalter en eller flere AIF og 
er ansvarlig for, at kravene i direktivet 
opfyldes, og som, afhængig af AIF's 
juridiske form, enten kan være AIF selv 
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eller en ekstern enhed

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 449
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) "forvalter af alternative 
investeringsfonde" eller FAIF: en fysisk 
eller juridisk person, hvis erhvervsmæssige 
virksomhed består i at forvalte en eller 
flere AIF

b) "forvalter af alternative 
investeringsfonde" eller FAIF: en juridisk 
person, som forvalter en eller flere AIF og 
er ansvarlig for, at kravene i direktivet 
opfyldes, og som, afhængig af AIF's 
juridiske form, enten kan være AIF selv 
eller en ekstern enhed

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 450
Wolf Klinz

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) "forvalter af alternative 
investeringsfonde" eller FAIF: en fysisk 
eller juridisk person, hvis erhvervsmæssige 
virksomhed består i at forvalte en eller 
flere AIF

b) "forvalter af alternative 
investeringsfonde" eller FAIF: en juridisk 
person, som forvalter en eller flere AIF og 
er ansvarlig for, at kravene i direktivet 
opfyldes, og som, afhængig af AIF's 
juridiske form, enten kan være AIF selv, 
medmindre den har udpeget en ekstern 
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enhed

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 451
Peter Skinner

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) "forvalter af alternative 
investeringsfonde" eller FAIF: en fysisk 
eller juridisk person, hvis erhvervsmæssige 
virksomhed består i at forvalte en eller 
flere AIF

b) "forvalter af alternative 
investeringsfonde" eller FAIF: en juridisk 
person, som har ansvaret for 
forvaltningen af en eller flere AIF og som, 
afhængig af AIF's juridiske form, enten 
kan være AIF selv eller en ekstern 
forvalter

Or. en

Begrundelse

FAIF er den enhed, der er ansvarlig for forvaltningen af AIF, og kan kun være en juridisk 
person. Direktivet skal tage hensyn til forskellige fondsstrukturer og, afhængig af den 
juridiske form, kan FAIF være AIF selv eller en ekstern enhed.

Ændringsforslag 452
Othmar Karas

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) "forvalter af alternative 
investeringsfonde" eller FAIF: en fysisk 
eller juridisk person, hvis erhvervsmæssige 

b) "forvalter af alternative 
investeringsfonde" eller FAIF: en juridisk 
person, som har ansvaret for 
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virksomhed består i at forvalte en eller 
flere AIF

forvaltningen af en eller flere AIF og som, 
afhængig af AIF's juridiske form, enten 
kan være AIF selv eller en ekstern 
forvalter

Or. en

Begrundelse

FAIF er den enhed, der er ansvarlig for forvaltningen af AIF, og kan kun være en juridisk 
person. Direktivet skal tage hensyn til forskellige fondsstrukturer og, afhængig af den 
juridiske form, kan FAIF være AIF selv eller en ekstern enhed.

Ændringsforslag 453
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) "evaluator": en fysisk eller juridisk 
person eller et selskab, som ansætter 
værdien af aktiverne eller af aktierne eller 
andelene i en AIF

udgår

Or. en

Begrundelse

Hensigten er at indføre en mere praktisk og uafhængig procedure for værdiansættelsen af alle 
typer aktiver, der tager hensyn til deres karakteristika og organisationen af AIF selv.

Ændringsforslag 454
Wolf Klinz

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) "evaluator": en fysisk eller juridisk 
person eller et selskab, som ansætter 
værdien af aktiverne eller af aktierne eller 

udgår
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andelene i en AIF

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 455
Pascal Canfin

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) "evaluator": en fysisk eller juridisk 
person eller et selskab, som ansætter 
værdien af aktiverne eller af aktierne eller 
andelene i en AIF

c) "evaluator": en fysisk eller juridisk 
person eller et selskab, som ansætter 
værdien af aktiverne eller af aktierne eller 
andelene i en AIF, og som godkendes og 
overvåges af en kompetent myndighed

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at godkende og overvåge evaluatorer.

Ændringsforslag 456
Syed Kamall

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) "evaluator": en fysisk eller juridisk 
person eller et selskab, som ansætter 
værdien af aktiverne eller af aktierne eller 
andelene i en AIF

c) "evaluator": en fysisk eller juridisk 
person, som ansætter værdien af aktiverne 
eller af aktierne eller andelene i en AIF
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Or. en

Begrundelse

Et selskab er en juridisk person og bør derfor slettes. Vi vil også gøre opmærksom på, at vi 
ikke finder det passende, at evaluatoren, som foreslået i ændringsforslag 36 og 65 i 
Gauzèsbetænkningen, skal godkendes og overvåges af en kompetent myndighed, eftersom 
værdiansættelse er en aktivitet, der hverken nu eller fremover foreslås som en aktivitet, som 
reguleres i medlemsstaterne.

Ændringsforslag 457
Gunnar Hökmark

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) "evaluator": en fysisk eller juridisk 
person eller et selskab, som ansætter 
værdien af aktiverne eller af aktierne eller 
andelene i en AIF

c) "evaluator": en fysisk eller juridisk 
person, som godkendes og overvåges af en 
kompetent myndighed, herunder FAIF,
og som ansætter værdien af aktiverne eller 
af aktierne eller andelene i en AIF

Or. en

Ændringsforslag 458
Wolf Klinz

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) "deponeringsopgave": uafhængig 
funktion, der består i opbevaring af 
finansielle instrumenter, modtagelse af 
betalinger fra investorer og kontrol af 
ejendomsret til aktiver, som AIF 
investerer i

Or. en
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Begrundelse

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

Ændringsforslag 459
Wolf Klinz

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) "forvaltningsydelser": forvaltning og 
administration af en eller flere AIF på 
vegne af en eller flere investorer

d) "forvaltningsydelser": de funktioner, 
der er defineret i artikel 4a og Bilag II i 
direktiv 2009/65/EF

Or. en

Begrundelse

Tilpasning til eksisterende fællesskabslovgivning (UCITS) og en mere præcis definition.

Ændringsforslag 460
Othmar Karas

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) "forvaltningsydelser": forvaltning og 
administration af en eller flere AIF på 
vegne af en eller flere investorer

d) "forvaltningsydelser": de
forvaltningsfunktioner, der er defineret i 
artikel 4a og i bilaget

Or. en

Begrundelse

Hensigten med ændringsforslaget er at tilpasse definitionen af forvaltningsydelser til UCITS 
IV-direktivet for at skabe en sammenhængende lovgivningsramme for hele den europæiske 
fondsindustri. Jf. begrundelsen for ændringsforslaget til artikel 4, litra a (ny), for flere 
detaljer.
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Ændringsforslag 461
Syed Kamall

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) "forvaltningsydelser": forvaltning og 
administration af en eller flere AIF på 
vegne af en eller flere investorer

d) "forvaltningsydelser": forvaltning af en 
eller flere AIF

Or. en

Ændringsforslag 462
Astrid Lulling

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) "forvaltningsydelser": forvaltning og 
administration af en eller flere AIF på 
vegne af en eller flere investorer

d) "forvaltning": de funktioner, der er 
defineret i bilaget

Or. en

Begrundelse

Bilaget er baseret på det relevante bilag i UCITS IV-direktivet. Se også Gauzèsbetænkningen 
(ændringsforslag 37).

Ændringsforslag 463
Corien Wortmann-Kool

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) "markedsføring": offentlig udbydelse 
eller placering af andele eller aktier i en 

e) "markedsføring": direkte eller indirekte
udbydelse eller placering, på initiativ af en 
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AIF til eller hos investorer hjemmehørende 
i Fællesskabet, uanset på hvis initiativ 
udbydelsen eller placeringen finder sted

FAIF eller på vegne af en FAIF, af andele 
eller aktier i en AIF til eller hos investorer 
hjemmehørende i Fællesskabet

Kommissionen vedtager delegerede 
retsakter i henhold til artikel 49a, 49b og 
49c, der fastsætter principper, som 
tydeliggør, under hvilke omstændigheder 
markedsføringen, som defineret under 
litra e), anses for at være på initiativ af 
FAIF, under hensyntagen til 
kommunikationsmidlerne over for 
investorerne og formen og indholdet af de 
tilgængelige oplysninger om AIF

Or. en

Begrundelse

I gældende europæisk og national lovgivning bliver "markedsføring" ofte fortolket som "aktiv 
markedsføring", eftersom det kun er tilladelsen til aktiv markedsføring, der håndhæves.

Ændringsforslag 464
Syed Kamall

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) "markedsføring": offentlig udbydelse 
eller placering af andele eller aktier i en 
AIF til eller hos investorer hjemmehørende 
i Fællesskabet, uanset på hvis initiativ 
udbydelsen eller placeringen finder sted

e) "markedsføring": offentlig udbydelse 
eller placering af andele eller aktier i en 
AIF til eller hos investorer hjemmehørende 
i Fællesskabet, men ikke (i) uopfordrede 
tilbud og henvendelser eller (ii) tilbud og 
henvendelser, der lovligt er afgivet i en 
medlemsstat i henhold til lovgivningen i 
den pågældende medlemsstat, ud over 
lovgivningen om gennemførelse af dette 
direktiv

Or. en

Begrundelse

Unsolicited approaches should not be covered by the Directive. The Directive should not 
supplant the private placement regimes of individual Member States where available. These 



PE438.497v02-00 92/116 AM\806449DA.doc

DA

amendments would allow professional and institutional investors such as pension funds 
greater choice and thus allow them to diversify their investment risk. This was endorsed in the 
Gauzès Report (Amendments 17 and 118). We note the reference to “an intermediary 
responsible for distribution” in Amendment 38 in the Gauzès Report and would urge that the 
Directive be appropriately amended to clarify the position of intermediaries who market AIF 
pursuant to an appointment directly by the AIF itself.

Ændringsforslag 465
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) "markedsføring": offentlig udbydelse 
eller placering af andele eller aktier i en 
AIF til eller hos investorer hjemmehørende 
i Fællesskabet, uanset på hvis initiativ 
udbydelsen eller placeringen finder sted

e) "markedsføring": direkte eller indirekte
udbydelse eller placering, på initiativ af en 
FAIF eller på vegne af en FAIF, af andele 
eller aktier i en AIF, som den forvalter, til 
eller hos investorer hjemmehørende i 
Fællesskabet

Or. en

Begrundelse

For ikke at reducere de europæiske investorers investeringsmuligheder væsentligt bør køb på 
initiativ af professionelle kunder ("reverse enquiries") udelukkes fra definitionen af 
markedsføring og ligge uden for direktivets anvendelsesområde. Professionelle investorer kan 
med deres ekspertise selv afgøre, hvilken investering der passer dem bedst. Kun aktiv 
markedsføring bør medtages i definitionen.

Ændringsforslag 466
Thomas Mann

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) "markedsføring": offentlig udbydelse 
eller placering af andele eller aktier i en 
AIF til eller hos investorer hjemmehørende 

e) "markedsføring": direkte eller indirekte
offentlig udbydelse eller placering t, på 
initiativ af en FAIF, af andele eller aktier i 
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i Fællesskabet, uanset på hvis initiativ 
udbydelsen eller placeringen finder sted

en AIF til eller hos investorer 
hjemmehørende i Fællesskabet

Or. en

Ændringsforslag 467
Derk Jan Eppink

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) "markedsføring": offentlig udbydelse 
eller placering af andele eller aktier i en 
AIF til eller hos investorer hjemmehørende 
i Fællesskabet, uanset på hvis initiativ 
udbydelsen eller placeringen finder sted

e) "markedsføring": aktiv udbydelse eller
placering af andele eller aktier i en AIF til 
eller hos investorer hjemmehørende i 
Fællesskabet. Spørgsmål fra investorer til 
en FAIF eller yderligere bidrag fra 
eksisterende investorer er ikke omfattet af 
denne definition

Or. en

Begrundelse

Direktivet bør ikke forbyde såkaldte "reverse enquiries", hvorved sofistikerede investorer kan 
anmode forvalterne om oplysninger om deres AIF.

Ændringsforslag 468
Diogo Feio

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) "markedsføring": offentlig udbydelse 
eller placering af andele eller aktier i en 
AIF til eller hos investorer hjemmehørende 
i Fællesskabet, uanset på hvis initiativ 
udbydelsen eller placeringen finder sted

e) "markedsføring": offentlig udbydelse 
eller placering, på vegne af en FAIF eller 
en formidler, der er ansvarlig for 
spredning, af andele eller aktier i en AIF til 
eller hos investorer hjemmehørende i 
Fællesskabet, men ikke (i) uopfordrede 
tilbud eller (ii) tilbud og henvendelser, der 
lovligt er afgivet i en medlemsstat i 
henhold til lovgivningen i den 
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pågældende medlemsstat, ud over 
lovgivningen om gennemførelse af dette 
direktiv

Or. en

Begrundelse

Med den nye definition af "markedsføring" kan de nationale private placeringsordninger 
fortsat eksistere side om side med direktivet, uden at det skaber protektionistiske 
forhindringer, og give investorerne øget valgfrihed og spredning af deres 
investeringsmuligheder. Uopfordrede tilbud bør ikke være omfattet af dette direktiv.

Ændringsforslag 469
Gunnar Hökmark

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) "markedsføring": offentlig udbydelse 
eller placering af andele eller aktier i en 
AIF til eller hos investorer hjemmehørende 
i Fællesskabet, uanset på hvis initiativ 
udbydelsen eller placeringen finder sted

e) "markedsføring": offentlig udbydelse 
eller placering på initiativ af AIF eller 
FAIF af andele eller aktier i en AIF til 
eller hos investorer hjemmehørende i 
Fællesskabet

Or. en

Begrundelse

Fjerner forbuddet mod uopfordrede (passive) investeringer.

Ændringsforslag 470
Othmar Karas

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) "markedsføring": offentlig udbydelse 
eller placering af andele eller aktier i en 
AIF til eller hos investorer hjemmehørende 
i Fællesskabet, uanset på hvis initiativ 

e) "markedsføring": direkte eller indirekte
offentlig udbydelse eller placering på
initiativ af FAIF af andele eller aktier i en 
AIF til eller hos investorer hjemmehørende 
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udbydelsen eller placeringen finder sted i Fællesskabet

Or. en

Begrundelse

Hvad angår distribution, bør forslaget til direktiv begrænse sit anvendelsesområde til 
offentlig markedsføring. Bilaterale aftaler mellem fondsforvaltere og investorer på grundlag 
af eksisterende private placeringsordninger bør udelades.

Ændringsforslag 471
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) "markedsføring": offentlig udbydelse 
eller placering af andele eller aktier i en 
AIF til eller hos investorer hjemmehørende 
i Fællesskabet, uanset på hvis initiativ 
udbydelsen eller placeringen finder sted

e) "markedsføring": udbydelse eller 
placering af andele eller aktier i en AIF til 
eller hos investorer hjemmehørende i 
Fællesskabet, uanset på hvis initiativ 
udbydelsen eller placeringen finder sted

Or. en

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 472
Pascal Canfin

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) "AIF, som tilbydes investorer": AIF, 
der modtager midler fra investorer, som er 
hjemmehørende i EU

Or. en



PE438.497v02-00 96/116 AM\806449DA.doc

DA

Begrundelse

Overensstemmelse med den ændrede artikel 2.

Ændringsforslag 473
Pascal Canfin

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) "hjemland": den medlemsstat, hvor 
FAIF har erhvervet tilladelse i henhold til 
artikel 6

h) "hjemland": den medlemsstat, hvor AIF 
er hjemmehørende

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med de næste ændringer.

Ændringsforslag 474
Syed Kamall

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ha) "depositarens hjemland":
(i) når depositaren er en kreditinstitution, 
der er meddelt tilladelse i henhold til 
direktiv 2006/48/EF, er hjemlandet som 
defineret i det pågældende direktivs 
artikel 4, stk. 7.
(ii) når depositaren er et 
investeringsselskab, der er meddelt 
tilladelse i overensstemmelse med direktiv 
2004/39/EF, er hjemlandet som defineret i 
det pågældende direktivs artikel 4, stk. 1, 
punkt 20, litra a)
(iii) når depositaren er en juridisk person, 
som omhandlet i artikel 17, stk. 3, litra c) 
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eller d), der er etableret i EU, er 
hjemlandet den medlemsstat, hvor 
depositaren har sit vedtægtsmæssige 
hjemsted

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 475
Astrid Lulling

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ha) "depositarens hjemland":
(i) når depositaren er en kreditinstitution, 
der er meddelt tilladelse i henhold til 
direktiv 2006/48/EF, er hjemlandet som 
defineret i det pågældende direktivs 
artikel 4, stk. 7
(ii) når depositaren er et 
investeringsselskab, der er meddelt 
tilladelse i overensstemmelse med direktiv 
2004/39/EF, er hjemlandet som defineret i 
det pågældende direktivs artikel 4, stk. 1, 
punkt 20, litra a)
(iii) når en AIF er hjemmehørende i et 
tredjeland, er det dét land, hvor 
depositaren er meddelt tilladelse i henhold 
til artikel 17, stk. 3, litra b)

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at præcisere depositarens hjemland, da der nu foreslås tre kategorier.
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Ændringsforslag 476
Pascal Canfin

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) "værtsland": en anden medlemsstat end 
hjemlandet, på hvis område en FAIF 
leverer forvaltningsydelser til AIF eller 
markedsfører aktier eller andele deri

i) "værtsland": en medlemsstat, på hvis 
område en AIF tilbydes investorer

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med de foregående og næste ændringsforslag.

Ændringsforslag 477
Pascal Canfin

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) "kompetente myndigheder": de nationale 
myndigheder, der ved lov eller anden 
forskrift er bemyndiget til at føre tilsyn 
med FAIF

j) "kompetente myndigheder": de nationale 
og europæiske myndigheder, der ved lov 
eller anden forskrift er bemyndiget til at 
føre tilsyn med AIF og deres FAIF

Or. en

Begrundelse

Der bør i direktivet tages hensyn til den nye tilsynsramme på europæisk niveau.
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Ændringsforslag 478
Othmar Karas

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) "kompetente myndigheder": de nationale 
myndigheder, der ved lov eller anden 
forskrift er bemyndiget til at føre tilsyn 
med FAIF

j) "kompetente myndigheder": de nationale 
myndigheder, der ved lov eller anden 
forskrift er bemyndiget til at føre tilsyn 
med FAIF. Så snart en FAIF bedriver 
AIF i mere end tre medlemsstater, er Den 
Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed 
(ESMA) den kompetente myndighed.

Or. de

Begrundelse

Hvis en FAIF har grænseoverskridende aktiviteter, kan en national tilsynsmyndighed ikke 
længere garantere et adækvat tilsyn. Da AIF'er i modsætning til andre aktører på det 
finansielle marked næppe har nogen regional reference, forekommer det i dette tilfælde 
hensigtsmæssigt at overdrage kompetencen til en europæisk tilsynsmyndighed.

Ændringsforslag 479
Syed Kamall

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ja) "kompetente myndigheder for så vidt 
angår depositarer":
(i) når depositaren er en kreditinstitution, 
der er meddelt tilladelse i henhold til 
direktiv 2006/48/EF, er de kompetente 
myndigheder som defineret i det 
pågældende direktivs artikel 4, stk. 4.
(ii) når depositaren er et 
investeringsselskab, der er meddelt 
tilladelse i overensstemmelse med direktiv 
2004/39/EF, er den kompetente 
myndighed som defineret i det 
pågældende direktivs artikel 4, stk. 1, 
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punkt 22
(iii) når depositaren er en juridisk person, 
som omhandlet i artikel 17, stk. 3, litra c), 
der er etableret i EU, er det de nationale 
myndigheder i depositarens hjemland, der 
ved lov eller anden forskrift er bemyndiget 
til at føre tilsyn med sådanne juridiske 
personer

Or. en

Begrundelse

Der skal foretages konsekvensændringer, når artikel 17 er endeligt udarbejdet. Definitionen 
af depositaren kan være påkrævet for at sikre, at de enkelte medlemsstaters 
gennemførelsesforanstaltninger eller retspraksis ikke tilføjer eksplicitte eller implicitte 
forpligtelser, der har en overregulerende virkning med hensyn til de fastsatte forpligtelser i 
FAIF-direktivet.

Ændringsforslag 480
Astrid Lulling

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ja) "kompetente myndigheder for så vidt 
angår depositarer":
(i) når depositaren er en kreditinstitution, 
der er meddelt tilladelse i henhold til 
direktiv 2006/48/EF, er de kompetente 
myndigheder som defineret i det 
pågældende direktivs artikel 4, stk. 4.
(ii) når depositaren er et 
investeringsselskab, der er meddelt 
tilladelse i overensstemmelse med direktiv 
2004/39/EF, er den kompetente 
myndighed som defineret i det 
pågældende direktivs artikel 4, stk. 1, 
punkt 22
(iii) når en AIF er hjemmehørende i et 
tredjeland, er det de nationale 
myndigheder i dét land, hvor depositaren 
er meddelt tilladelse i henhold til artikel 
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17, stk. 3, litra b)

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at præcisere de kompetente myndigheder med hensyn til depositaren, da 
der nu foreslås tre kategorier.

Ændringsforslag 481
Syed Kamall

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra l

Kommissionens forslag Ændringsforslag

l) "gearing": en metode, som FAIF 
anvender til at øge eksponeringen af en 
AIF, som FAIF forvalter, i forhold til en 
bestemt investering ved hjælp af lån af 
kontante midler eller værdipapirer, gearede 
positioner i afledte instrumenter eller 
andre midler

l) "gearing": en metode, som FAIF 
anvender til at øge eksponeringen af en 
AIF, som FAIF forvalter, i forhold til 
bestemte investeringer ved hjælp af lån af 
kontante midler eller værdipapirer, gearede 
positioner i afledte instrumenter;
gearingsniveauet skal i alle tilfælde 
beregnes netto på et passende risikovægtet 
grundlag

Or. en

Begrundelse

It is desirable to distinguish leverage as an investment method from any particular measure of 
the resulting risk-exposure, the “level of leverage”. Among other things, the drawing of such 
a distinction permits the possibility of differing leverage measures for differing AIF-types.
This, among other things, should help to reduce the risk of circumvention. “Particular 
investments” (not restricted to the singular) keeps the definition wider, and allows for the 
“level of leverage” to be understood as being capable of being determined at portfolio level, 
as is required for certain purposes.
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Ændringsforslag 482
Gay Mitchell

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra l

Kommissionens forslag Ændringsforslag

l) "gearing": en metode, som FAIF 
anvender til at øge eksponeringen af en 
AIF, som FAIF forvalter, i forhold til en 
bestemt investering ved hjælp af lån af 
kontante midler eller værdipapirer, gearede 
positioner i afledte instrumenter eller 
andre midler

l) "gearing": en metode, som FAIF 
anvender til at øge eksponeringen af en 
AIF, som FAIF forvalter, i forhold til 
bestemte investeringer ved hjælp af lån af 
kontante midler eller værdipapirer, gearede 
positioner i afledte instrumenter; 
gearingsniveauet skal i alle tilfælde 
beregnes netto på et passende risikovægtet 
grundlag

Or. en

Begrundelse

It is desirable to distinguish leverage as an investment method from any particular measure of 
the resulting risk-exposure, the “level of leverage”. Among other things, the drawing of such 
a distinction permits the possibility of differing leverage measures for differing AIF-types.
This, among other things, should help to reduce the risk of circumvention. “Particular 
investments” (not restricted to the singular) keeps the definition wider, and allows for the 
“level of leverage” to be understood as being capable of being determined at portfolio level, 
as is required for certain purposes.

Ændringsforslag 483
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra l

Kommissionens forslag Ændringsforslag

l) "gearing": en metode, som FAIF 
anvender til at øge eksponeringen af en 
AIF, som FAIF forvalter, i forhold til en 
bestemt investering ved hjælp af lån af 
kontante midler eller værdipapirer, gearede 
positioner i afledte instrumenter eller 

l) "gearing": en metode, som FAIF 
anvender til at øge eksponeringen af en 
AIF, som FAIF forvalter, i forhold til 
bestemte investeringer ved hjælp af lån af 
kontante midler eller værdipapirer, gearede 
positioner i afledte instrumenter; 
gearingsniveauet skal i alle tilfælde 
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andre midler beregnes netto på et passende risikovægtet 
grundlag

Or. en

Ændringsforslag 484
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra l

Kommissionens forslag Ændringsforslag

l) "gearing": en metode, som FAIF 
anvender til at øge eksponeringen af en 
AIF, som FAIF forvalter, i forhold til en 
bestemt investering ved hjælp af lån af 
kontante midler eller værdipapirer, gearede 
positioner i afledte instrumenter eller 
andre midler

l) "gearing": en metode, som FAIF 
anvender til at øge eksponeringen af en 
AIF, som FAIF forvalter, i forhold til 
bestemte investeringer ved hjælp af lån af 
kontante midler eller værdipapirer, gearede 
positioner i afledte instrumenter; 
gearingsniveauet skal i alle tilfælde 
beregnes netto på et passende risikovægtet 
grundlag

Or. en

Begrundelse

It is desirable to distinguish leverage as an investment method from any particular measure of 
the resulting risk-exposure, the “level of leverage”. Among other things, the drawing of such 
a distinction permits the possibility of differing leverage measures for differing AIF-types. 
This, among other things, should help to reduce the risk of circumvention. “Particular 
investments” (not restricted to the singular) keeps the definition wider, and allows for the 
“level of leverage” to be understood as being capable of being determined at portfolio level, 
as is required for certain purposes.
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Ændringsforslag 485
Burkhard Balz

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra l

Kommissionens forslag Ændringsforslag

l) "gearing": en metode, som FAIF 
anvender til at øge eksponeringen af en 
AIF, som FAIF forvalter, i forhold til en 
bestemt investering ved hjælp af lån af 
kontante midler eller værdipapirer, gearede 
positioner i afledte instrumenter eller 
andre midler

l) "gearing": en metode, som FAIF 
anvender til at øge eksponeringen af en 
AIF, som FAIF forvalter, i forhold til 
bestemte investeringer ved hjælp af lån af 
kontante midler eller værdipapirer eller 
gennem afledte instrumenter; 
gearingsniveauet skal i alle tilfælde 
beregnes netto på et passende risikovægtet 
grundlag

Or. en

Begrundelse

Gearing bør vurderes netto og beregnes på et risikovægtet grundlag. Et absolut tal, der 
fastsætter en gearingsratio, tager ikke højde for den reelle underliggende risiko.

Ændringsforslag 486
Diogo Feio

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra l

Kommissionens forslag Ændringsforslag

l) "gearing": en metode, som FAIF 
anvender til at øge eksponeringen af en 
AIF, som FAIF forvalter, i forhold til en 
bestemt investering ved hjælp af lån af 
kontante midler eller værdipapirer, gearede 
positioner i afledte instrumenter eller 
andre midler

l) "gearing": en metode, som FAIF 
anvender til at øge eksponeringen af en 
AIF, som FAIF forvalter, i forhold til 
bestemte investeringer ved hjælp af lån af 
kontante midler eller værdipapirer eller 
gennem afledte instrumenter; 
gearingsniveauet skal i alle tilfælde 
beregnes netto på et passende risikovægtet 
grundlag

Or. en
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Begrundelse

Det er vanskeligt at give en meningsfuld definition af gearing, da gearing ikke er et 
fritstående risikomål, og der er tilfælde, hvor øget gearing betyder mindre risiko. Ideelt vil 
man indføre et gearingsmål, der justerer risikoen af de underliggende aktiver (som f.eks. 
Basel II-risikovægtede aktiver). Det ville dog resultere i en meget kompleks rammelovgivning.

Ændringsforslag 487
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra l

Kommissionens forslag Ændringsforslag

l) "gearing": en metode, som FAIF 
anvender til at øge eksponeringen af en 
AIF, som FAIF forvalter, i forhold til en 
bestemt investering ved hjælp af lån af 
kontante midler eller værdipapirer, gearede 
positioner i afledte instrumenter eller andre 
midler

l) "gearing": en metode, som FAIF 
anvender til at øge eksponeringen af en 
AIF, som FAIF forvalter, i forhold til en 
bestemt investering ved hjælp af lån af 
kontante midler eller værdipapirer, gearede 
positioner i afledte instrumenter eller andre 
midler, herunder gearing, der anvendes af 
fonde eller andre juridiske enheder, som 
kontrolleres af AIF alene eller sammen 
med andre AIF

Or. en

Begrundelse

Et højt gearingsniveau kan anvendes af enheder, der hører under fonden. Der bør tages
hensyn til dem, især hvad angår private equity.

Ændringsforslag 488
Othmar Karas

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra l

Kommissionens forslag Ændringsforslag

l) "gearing": en metode, som FAIF 
anvender til at øge eksponeringen af en 
AIF, som FAIF forvalter, i forhold til en 
bestemt investering ved hjælp af lån af 

l) "gearing": en metode, som FAIF 
anvender til at øge den eksisterende 
eksponering af en AIF, som FAIF 
forvalter, i forhold til en bestemt 
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kontante midler eller værdipapirer, gearede 
positioner i afledte instrumenter eller 
andre midler

investering ved hjælp af lån af kontante 
midler eller værdipapirer, gearede 
positioner på den samme bestemte 
investering i afledte instrumenter; en AIF 
falder ikke ind under denne definition, 
når dens investeringsstrategi indeholder
handel med en diversificeret portefølje af 
futures og omfatter et passende 
handelsloft, medmindre der tilføres 
fremmedkapital for at øge investeringen

Or. en

Begrundelse

Der bør i direktivet skelnes mellem de forskellige former for gearing. Fokus på tilførslen af 
fremmedkapital for at øge gearingseffekten fremgår af direktivet.

Ændringsforslag 489
Wolf Klinz

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra l

Kommissionens forslag Ændringsforslag

l) "gearing": en metode, som FAIF 
anvender til at øge eksponeringen af en 
AIF, som FAIF forvalter, i forhold til en 
bestemt investering ved hjælp af lån af 
kontante midler eller værdipapirer, gearede 
positioner i afledte instrumenter eller andre 
midler

l) "gearing": en metode, som FAIF 
anvender til at øge eksponeringen af en 
AIF, som FAIF forvalter, ved hjælp af lån 
af kontante midler eller værdipapirer, 
gearede positioner i afledte instrumenter 
eller andre midler

Or. en
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Ændringsforslag 490
Syed Kamall

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen vedtager delegerede 
retsakter i henhold til artikel 49a, 49b og 
49c med henblik på at tydeliggøre 
gearingsmetoderne som fastsat i stk. 1, 
litra l), og i forbindelse med artikel 21, 
stk. 4, hvori det defineres, hvornår 
gearing anses for at blive anvendt 
systemisk, og hvordan gearing beregnes.

Or. en

Ændringsforslag 491
Sirpa Pietikäinen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen vedtager delegerede 
retsakter i henhold til artikel 49a, 49b og 
49c med henblik på at tydeliggøre 
gearingsmetoderne som fastsat i stk. 1, 
litra l), og i forbindelse med artikel 21, 
stk. 4, hvori det defineres, hvornår 
gearing anses for at blive anvendt 
systemisk, og hvordan gearing beregnes.

Or. en
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Ændringsforslag 492
Gay Mitchell

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen vedtager delegerede 
retsakter i henhold til artikel 49a, 49b og 
49c med henblik på at tydeliggøre 
gearingsmetoderne som fastsat i stk. 1, 
litra l), og i forbindelse med artikel 21, 
stk. 4, hvori det defineres, hvornår 
gearing anses for at blive anvendt 
systemisk, og hvordan gearing beregnes.

Or. en

Begrundelse

Jf. ovenstående ændringsforslag til definitionen af gearing (ændringsforslag 3) og 
ændringsforslagene til artikel 21, stk. 4.

Ændringsforslag 493
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra o a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

oa) "lånefinansierede forvaltede konti": 
en investeringskonto, som forvaltes af en 
tredjepart, som har beføjelse til at foretage 
transaktioner uden forudgående 
godkendelse fra ejeren, og hvor der 
bruges lånefinansiering i forbindelse med 
sådanne transaktioner.

Or. en
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Ændringsforslag 494
Sharon Bowles

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra o b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ob) "målvirksomhed": en udsteder eller et 
ikkenoteret selskab, der er mål for en 
overtagelse af en investor, som har opnået 
kontrollerende indflydelse

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at definere betydningen af en målvirksomhed i forbindelse med 
spørgsmålet om selskabstømning.

Ændringsforslag 495
Sharon Bowles

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra o c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

oc) "lukket kollektivt 
investeringsforetagende": et kollektivt 
investeringsforetagende, hvis aktier og 
andele ikke, på anmodning af 
indehaverne, kan tilbagekøbes eller 
indløses direkte eller indirekte fra det 
pågældende foretagendes aktiver

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at definere lukkede kollektive investeringsforetagender for at skelne dem 
fra kollektive investeringsforetagender, som bør være omfattet af dette direktiv.
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Ændringsforslag 496
Robert Goebbels

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra o d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

od) "short selling": salg af værdipapir, 
som sælger ikke ejer, og ethvert salg, der 
gennemføres ved levering af værdipapir, 
som sælger har lånt, eller for sælgers 
regning

Or. en

Ændringsforslag 497
Robert Goebbels

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra o e (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

oe) "naked short selling": en grov eller 
manipulativ transaktion, hvor 
værdipapirer sælges af en modpart, der 
ikke råder fuldt ud over værdipapirerne 
ved ejerskab eller ved lån af disse forud 
for leveringen i overensstemmelse med 
den almindelige afviklingscyklus

Or. en

Ændringsforslag 498
Peter Skinner

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra o f (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

oc) "lukket AIF": en AIF, hvis aktier og 
andele ejerne ikke har ret til at 
tilbagekøbe eller indløse direkte eller 
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indirekte fra aktiverne i den pågældende 
AIF

Or. en

Begrundelse

Lukkede fonde tilbyder ikke indløsning efter anmodning. Den lukkede struktur bør anerkendes 
i direktivet. Det første skridt er at definere en lukket AIF.

Ændringsforslag 499
Jean-Pierre Audy

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra o g (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

og) "opbevaring": tage finansielle 
instrumenter i forvaring eller bevare en 
position på vegne af AIF

Or. en

Ændringsforslag 500
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra o g (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

og) "opbevaring": tage finansielle 
instrumenter i forvaring eller bevare en 
position på vegne af AIF

Or. en

Begrundelse

It is of paramount importance that the regulatory framework reflects the market reality in 
order for depositaries to be able to fulfil their obligations under the directive. Due to 
differences of holding different asset classes there has to be a distinction between the over-all 
"safe-keeping" duties which could be either through custody (assets held directly or in-
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directly by the depositary e.g. book-entry financial instruments in CSD or cash central banks) 
or position-keeping (assets not under the direct control of depositary e.g. OTC-derivatives, 
third party banks, clearing brokers, transfer agents, real estate).

Ændringsforslag 501
Gunnar Hökmark

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra o g (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

og) "opbevaring": tage finansielle 
instrumenter i forvaring eller bevare en 
position på vegne af AIF

Or. en

Begrundelse

Der er forskelle mellem ihændehavelsen af forskellige typer aktiver, og der bør skelnes 
mellem depositarens direkte eller indirekte ihændehavelse af aktiver eller aktiver, som 
depositaren ikke har direkte kontrol over, hvilket er forvaring og bevarelse af positioner. Det 
bør præciseres i direktivet, for at det lettere kan finde anvendelse på markedspraksis.

Ændringsforslag 502
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra o h (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

oh)"industrielt holdingselskab": et 
selskab, hvis formål er at gennemføre en 
industriel forretningsstrategi gennem sine 
datterselskaber eller tilknyttede selskaber, 
og som ikke er oprettet med det primære 
formål at skabe udbytte til deres 
investorer ved afhændelse af deres 
datterselskaber eller tilknyttede selskaber 
inden for en planlagt tidsramme

Or. en
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Begrundelse

Industrial holding companies are long term owners without a planned exit horizon and have 
an industrial approach to their holdings – whether as holding companies of industrial 
conglomerates or as industrial investment companies. Such companies pose limited systemic 
risk and, insofar as they are listed, are subject to existing EU Company Law, national 
regulation and stock exchange listing rules, which provides effective protection for investors. 
Industrial holding companies which are more industrial than trading oriented in their 
investments should therefore be exempted from the scope of the Directive.

Ændringsforslag 503
Gunnar Hökmark

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra o h (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

oh)"industrielt holdingselskab": et 
selskab med kontrollerende kapitalandele 
i et eller flere selskaber, hvis formål er at 
gennemføre en industriel 
forretningsstrategi gennem sine 
datterselskaber eller tilknyttede selskaber, 
og som ikke er oprettet med det primære 
formål at skabe udbytte til deres 
investorer ved afhændelse af deres 
datterselskaber eller tilknyttede selskaber 
inden for en planlagt tidsramme

Or. en

Begrundelse

Anvendelsesområdet skal begrænses til FAIF, som udgør en systemisk risiko, da det ellers vil 
blive vanskeligt at opretholde den tilsigtede kontrol på en rimelig måde. Industrielle 
holdingselskaber er langsigtede ejere uden en planlagt exithorisont og har en industriel 
holdning til deres ejerandele. Sådanne selskaber udgør ikke en systemisk risiko og er, hvis de 
er registreret, underlagt den eksisterende EU-selskabslovgivning, nationale bestemmelser og 
børsregler, som giver en effektiv beskyttelse for investorerne. Disse bør undtages.
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Ændringsforslag 504
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra o i (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

oj) "tilknyttet selskab": et selskab, i 
hvilket et industrielt holdingselskab 
gennem direkte eller indirekte ejerskab 
ejer over 20 % af stemmerettighederne.

Or. en

Begrundelse

Industrial holding companies are long term owners without a planned exit horizon and have 
an industrial approach to their holdings – whether as holding companies of industrial 
conglomerates or as industrial investment companies. Such companies pose limited systemic 
risk and, insofar as they are listed, are subject to existing EU Company Law, national 
regulation and stock exchange listing rules, which provides effective protection for investors. 
Industrial holding companies which are more industrial than trading oriented in their 
investments should therefore be exempted from the scope of the Directive.

Ændringsforslag 505
Gunnar Hökmark

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra o j (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

oj) "kontrollerende indflydelse": direkte 
eller indirekte besiddelse, der udgør over 
20 % af stemmerettighederne i et selskab.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 506
Syed Kamall

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra o k (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ok) "feeder-AIF": en AIF, der mindst 
investerer 85 % af sine aktiver i en anden 
AIF's aktier og andele (master-AIF), og 
henvisninger til "investerer som en 
feeder-AIF" henviser til investeringen af 
mindst 85 % af aktiverne i en AIF i en 
master-AIF's aktier eller andele

Or. en

Begrundelse

Den nye definition anvendes i de følgende foreslåede ændringsforslag. Den tager 
udgangspunkt i den definition af feeder-fonde, som anvendes i UCITS IV-direktivet (f.eks. en 
85 % test), og blev også foreslået i det svenske formandskabs kompromisforslag.

Ændringsforslag 507
Syed Kamall

Forslag til direktiv
Artikel 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3a
Fastlæggelse af FAIF

Uanset retten til at uddelegere opgaver i 
henhold til artikel 18, sikrer 
medlemsstaterne, at hver AIF, som 
forvaltes inden for dette direktivs 
anvendelsesområde, har en enkelt FAIF, 
som er ansvarlig for at sikre, at kravene i 
direktivet opfyldes.
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Or. en

Begrundelse

To avoid multiple levels of regulation it is important that there is only one AIFM per AIF and, 
therefore, we suggest changing the definition to the party that is primarily liable to manage 
the AIF. We also welcome the revisions to Recital 5 in the Swedish Presidency Compromise 
Proposal and other new provisions in the Gauzès Report which specify that each AIF can only 
have one AIFM. It follows from the above that we broadly agree with the approach suggested 
at the proposed new Article 3A 1(a) of the Swedish Presidency Compromise Proposal. As per 
previous comments, however, we do not agree with Article 3A (1)(b) as we take the view that 
where an AIF is internally managed it should not be subject to the Directive.


