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Ændringsforslag 1184
Pascal Canfin

Forslag til direktiv
Kapital V – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forpligtelser for FAIF, der forvalter
særlige former for AIF

Forpligtelser for særlige former for AIF

Or. en

Begrundelse

Forpligtelserne gjaldt AIF.

Ændringsforslag 1185
Pascal Canfin

Forslag til direktiv
Kapitel V – afdeling 1 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forpligtelser for FAIF, der forvalter
gearede AIF

Forpligtelser for gearede AIF

Or. en

Begrundelse

Forpligtelserne gjaldt AIF.
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Ændringsforslag 1186
Syed Kamall

Forslag til direktiv
Artikel 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 22 udgår

ANVENDELSESOMRÅDE

Denne afdeling finder kun anvendelse på 
FAIF, der forvalter en eller flere AIF, 
som systematisk anvender høj gearing.
FAIF foretager på kvartalsbasis en 
vurdering af, om AIF systematisk 
anvender høj gearing, og oplyser de 
kompetente myndigheder herom.
For så vidt angår andet afsnit anses en 
AIF for systematisk at anvende høj 
gearing, hvis den samlede gearing fra alle 
kilder overstiger AIF's egenkapital i to ud 
af de sidste fire kvartaler.

Or. en

Ændringsforslag 1187
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 22 udgår

ANVENDELSESOMRÅDE

Denne afdeling finder kun anvendelse på 
FAIF, der forvalter en eller flere AIF, 
som systematisk anvender høj gearing. 
FAIF foretager på kvartalsbasis en 
vurdering af, om AIF systematisk 
anvender høj gearing, og oplyser de 
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kompetente myndigheder herom.
For så vidt angår andet afsnit anses en 
AIF for systematisk at anvende høj 
gearing, hvis den samlede gearing fra alle 
kilder overstiger AIF's egenkapital i to ud 
af de sidste fire kvartaler.

Or. en

Ændringsforslag 1188
Gay Mitchell

Forslag til direktiv
Artikel 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 22 udgår

ANVENDELSESOMRÅDE

Denne afdeling finder kun anvendelse på 
FAIF, der forvalter en eller flere AIF, 
som systematisk anvender høj gearing. 
FAIF foretager på kvartalsbasis en 
vurdering af, om AIF systematisk 
anvender høj gearing, og oplyser de 
kompetente myndigheder herom.
For så vidt angår andet afsnit anses en 
AIF for systematisk at anvende høj 
gearing, hvis den samlede gearing fra alle 
kilder overstiger AIF's egenkapital i to ud 
af de sidste fire kvartaler.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag afspejler ændringsforslagene i det svenske formandskabs 
kompromisforslag, som vi anser for at være passende.
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Ændringsforslag 1189
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 22 udgår

ANVENDELSESOMRÅDE

Denne afdeling finder kun anvendelse på 
FAIF, der forvalter en eller flere AIF, 
som systematisk anvender høj gearing. 
FAIF foretager på kvartalsbasis en 
vurdering af, om AIF systematisk 
anvender høj gearing, og oplyser de 
kompetente myndigheder herom.
For så vidt angår andet afsnit anses en 
AIF for systematisk at anvende høj 
gearing, hvis den samlede gearing fra alle 
kilder overstiger AIF's egenkapital i to ud 
af de sidste fire kvartaler.

Or. en

Begrundelse

Gearing kan have forskellig betydning i forskellige fonde, og der er mange måder at beregne 
den på. Da der ikke findes nogen metode for, hvordan gearing skal beregnes, er begrebet "høj 
gearing" meningsløst.

Ændringsforslag 1190
Pascal Canfin

Forslag til direktiv
Artikel 22 – første afsnit

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne afdeling finder kun anvendelse på
FAIF, der forvalter en eller flere AIF, 
som systematisk anvender høj gearing.

Denne afdeling finder kun anvendelse på 
AIF, som anvender gearing, som investerer 
på europæiske markeder, og hvis 
forvaltede aktiver, herunder eventuelle 
aktiver erhvervet gennem anvendelse af
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gearing, overskrider tærsklen på 100 mio. 
EUR.

Or. en

Begrundelse

Små AIF skaber ikke nogen systemisk risiko. Da det er vanskeligt at definere en systematisk 
høj gearing, bør denne begrænsning udgå.

Ændringsforslag 1191
Bernd Lange

Forslag til direktiv
Artikel 22 – første afsnit

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne afdeling finder kun anvendelse på
FAIF, der forvalter en eller flere AIF, 
som systematisk anvender høj gearing.

Denne afdeling finder kun anvendelse på 
AIF, som systematisk anvender høj 
gearing, og FAIF, der forvalter en eller 
flere sådanne AIF.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 1192
Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Artikel 22 – første afsnit

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne afdeling finder kun anvendelse på
FAIF, der forvalter en eller flere AIF, 
som systematisk anvender høj gearing.

Denne afdeling finder kun anvendelse på 
AIF, som systematisk anvender høj 
gearing, og FAIF, der forvalter en eller 
flere sådanne AIF.

Or. en
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Begrundelse

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

Ændringsforslag 1193
Derk Jan Eppink

Forslag til direktiv
Artikel 22 – første afsnit

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne afdeling finder kun anvendelse på 
FAIF, der forvalter en eller flere AIF, som
systematisk anvender høj gearing.

Denne afdeling finder kun anvendelse på 
FAIF, der forvalter en eller flere AIF, som 
er udsat for en høj systemisk risiko.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 1194
Wolf Klinz, Carl Haglund

Forslag til direktiv
Artikel 22 – andet afsnit

Kommissionens forslag Ændringsforslag

FAIF foretager på kvartalsbasis en 
vurdering af, om AIF systematisk 
anvender høj gearing, og oplyser de 
kompetente myndigheder herom.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 1195
Pascal Canfin

Forslag til direktiv
Artikel 22 – andet afsnit

Kommissionens forslag Ændringsforslag

FAIF foretager på kvartalsbasis en 
vurdering af, om AIF systematisk 
anvender høj gearing, og oplyser de 
kompetente myndigheder herom.

udgår

Or. en

Begrundelse

Små AIF skaber ikke nogen systemisk risiko. Da det er vanskeligt at definere en systematisk 
høj gearing, bør denne begrænsning udgå.

Ændringsforslag 1196
Bernd Lange

Forslag til direktiv
Artikel 22 – andet afsnit

Kommissionens forslag Ændringsforslag

FAIF foretager på kvartalsbasis en 
vurdering af, om AIF systematisk anvender 
høj gearing, og oplyser de kompetente 
myndigheder herom.

AIF og FAIF foretager på kvartalsbasis en 
vurdering af, om AIF systematisk anvender 
høj gearing, og oplyser de kompetente 
myndigheder herom.

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til titlen. AIF bør også være genstand for direktivets artikel 19-30.
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Ændringsforslag 1197
Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Artikel 22 – andet afsnit

Kommissionens forslag Ændringsforslag

FAIF foretager på kvartalsbasis en 
vurdering af, om AIF systematisk anvender 
høj gearing, og oplyser de kompetente 
myndigheder herom.

AIF og FAIF foretager på kvartalsbasis en 
vurdering af, om AIF systematisk anvender 
høj gearing, og oplyser de kompetente 
myndigheder herom.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 1198
Derk Jan Eppink

Forslag til direktiv
Artikel 22 – andet afsnit

Kommissionens forslag Ændringsforslag

FAIF foretager på kvartalsbasis en 
vurdering af, om AIF systematisk 
anvender høj gearing, og oplyser de 
kompetente myndigheder herom.

FAIF foretager på kvartalsbasis en 
vurdering af, om AIF er udsat for en høj 
systemisk risiko, og oplyser de kompetente 
myndigheder herom.

Or. en

Begrundelse

Direktivet bør fokusere på systemisk risiko, hvor gearing kun udgør en af komponenterne.
Risikoen ved gearing bør kun vurderes i kombination med den tilgrundliggende 
investeringsstrategi, risikostyringsprocesser og det omfang, i hvilket en fonds eksponeringer 
er effektivt afdækket.
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Ændringsforslag 1199
Wolf Klinz, Carl Haglund

Forslag til direktiv
Artikel 22 – tredje afsnit

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For så vidt angår andet afsnit anses en 
AIF for systematisk at anvende høj 
gearing, hvis den samlede gearing fra alle 
kilder overstiger AIF's egenkapital i to ud 
af de sidste fire kvartaler.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1200
Pascal Canfin

Forslag til direktiv
Artikel 22 – tredje afsnit

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For så vidt angår andet afsnit anses en 
AIF for systematisk at anvende høj 
gearing, hvis den samlede gearing fra alle 
kilder overstiger AIF's egenkapital i to ud 
af de sidste fire kvartaler.

udgår

Or. en

Begrundelse

Små AIF skaber ikke nogen systemisk risiko. Da det er vanskeligt at definere en systematisk 
høj gearing, bør denne begrænsning udgå.
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Ændringsforslag 1201
Derk Jan Eppink

Forslag til direktiv
Artikel 22 – tredje afsnit

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For så vidt angår andet afsnit anses en AIF 
for systematisk at anvende høj gearing, 
hvis den samlede gearing fra alle kilder 
overstiger AIF's egenkapital i to ud af de 
sidste fire kvartaler.

For så vidt angår andet afsnit kan en AIF 
anses for at være udsat for en høj 
systemisk risiko, når den systematisk 
anvender en høj gearing. Den anses dog 
kun for at være så udsat, når der er taget 
hensyn til AIF's tilgrundliggende 
investeringsstrategi, dens 
risikostyringsprocesser og det omfang, i 
hvilket dens eksponeringer er effektivt 
afdækket.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 1202
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Forslag til direktiv
Artikel 22 – tredje afsnit

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For så vidt angår andet afsnit anses en AIF 
for systematisk at anvende høj gearing, 
hvis den samlede gearing fra alle kilder 
overstiger AIF's egenkapital i to ud af de 
sidste fire kvartaler.

For så vidt angår andet afsnit anses en AIF 
for systematisk at anvende høj gearing, 
hvis den samlede bruttogearing fra alle 
kilder overstiger AIF's egenkapital i to ud 
af de sidste fire kvartaler.

Or. en
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Ændringsforslag 1203
Wolf Klinz, Carl Haglund

Forslag til direktiv
Artikel 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 23 udgår

Oplysninger til investorerne

FAIF, som forvalter en eller flere AIF, 
der systematisk anvender høj gearing, 
skal for hver AIF:
a) oplyse investorerne om den maksimale 
gearing, som FAIF kan anvende på vegne 
af AIF, og om enhver ret til 
genanvendelse af sikkerhed eller anden 
garanti, der er ydet i henhold til 
gearingsaftalen
b) hvert kvartal oplyse investorerne om 
det samlede beløb, der er gearet for hver 
AIF i det foregående kvartal.

Or. en

Begrundelse

Omfattet af artikel 21.

Ændringsforslag 1204
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 23 udgår

Oplysninger til investorerne

FAIF, som forvalter en eller flere AIF, 
der systematisk anvender høj gearing, 
skal for hver AIF:
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a) oplyse investorerne om den maksimale 
gearing, som FAIF kan anvende på vegne 
af AIF, og om enhver ret til 
genanvendelse af sikkerhed eller anden 
garanti, der er ydet i henhold til 
gearingsaftalen 
b) hvert kvartal oplyse investorerne om 
det samlede beløb, der er gearet for hver 
AIF i det foregående kvartal.

Or. en

Ændringsforslag 1205
Gay Mitchell

Forslag til direktiv
Artikel 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 23 udgår

Oplysninger til investorerne

FAIF, som forvalter en eller flere AIF, 
der systematisk anvender høj gearing, 
skal for hver AIF:
a) oplyse investorerne om den maksimale 
gearing, som FAIF kan anvende på vegne 
af AIF, og om enhver ret til 
genanvendelse af sikkerhed eller anden 
garanti, der er ydet i henhold til 
gearingsaftalen 
b) hvert kvartal oplyse investorerne om 
det samlede beløb, der er gearet for hver 
AIF i det foregående kvartal.

Or. en
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Ændringsforslag 1206
Pascal Canfin

Forslag til direktiv
Artikel 23 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

FAIF, som forvalter en eller flere AIF, der
systematisk anvender høj gearing, skal for 
hver AIF:

AIF, der anvender gearing, skal:

Or. en

Begrundelse

Konsistens med tidligere ændringsforslag.

Ændringsforslag 1207
Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Artikel 23 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

FAIF, som forvalter en eller flere AIF, der 
systematisk anvender høj gearing, skal for 
hver AIF:

AIF, der systematisk anvender høj gearing,
og FAIF, som forvalter en eller flere 
sådanne AIF, skal:

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 1208
Bernd Lange

Forslag til direktiv
Artikel 23 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

FAIF, som forvalter en eller flere AIF, der AIF, der systematisk anvender høj gearing, 
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systematisk anvender høj gearing, skal for 
hver AIF:

og FAIF, som forvalter en eller flere 
sådanne AIF, skal:

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 1209
Pascal Canfin

Forslag til direktiv
Artikel 23 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) oplyse investorerne om den maksimale 
gearing, som FAIF kan anvende på vegne 
af AIF, og om enhver ret til genanvendelse 
af sikkerhed eller anden garanti, der er ydet 
i henhold til gearingsaftalen

a) oplyse investorerne om den maksimale 
gearing, som AIF kan anvende, og om 
enhver ret til genanvendelse af sikkerhed 
eller anden garanti, der er ydet i henhold til 
gearingsaftalen

Or. en

Begrundelse

Konsistens med tidligere ændringsforslag.

Ændringsforslag 1210
Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Artikel 23 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) oplyse investorerne om den maksimale 
gearing, som FAIF kan anvende på vegne 
af AIF, og om enhver ret til genanvendelse 
af sikkerhed eller anden garanti, der er ydet 
i henhold til gearingsaftalen

a) oplyse investorerne om den maksimale 
gearing, som kan anvendes, og om enhver 
ret til genanvendelse af sikkerhed eller 
anden garanti, der er ydet i henhold til 
gearingsaftalen
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Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 1211
Bernd Lange

Forslag til direktiv
Artikel 23 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) oplyse investorerne om den maksimale 
gearing, som FAIF kan anvende på vegne 
af AIF, og om enhver ret til genanvendelse 
af sikkerhed eller anden garanti, der er ydet 
i henhold til gearingsaftalen

a) oplyse investorerne om den maksimale 
gearing, som kan anvendes, og om enhver 
ret til genanvendelse af sikkerhed eller 
anden garanti, der er ydet i henhold til 
gearingsaftalen

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 1212
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Forslag til direktiv
Artikel 23 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) hvert kvartal oplyse investorerne om det 
samlede beløb, der er gearet for hver AIF i 
det foregående kvartal.

b) hvert kvartal oplyse investorerne om det 
samlede beløb, der er gearet for hver AIF i 
det foregående kvartal, de fem største 
kilder til lånte kontanter eller 
værdipapirer og en opdeling mellem 
gearing baseret på lån i kontanter eller 
værdipapirer og gearing i finansielle 
derivater.

Or. en
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Begrundelse

Investorerne skal have et nøjagtigt billede af de risici, de løber, herunder modpartsrisici (som 
det fremgår af kilden til lånte kontanter og værdipapirer).

Ændringsforslag 1213
Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Artikel 23 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) hvert kvartal oplyse investorerne om det 
samlede beløb, der er gearet for hver AIF i 
det foregående kvartal.

b) hvert kvartal oplyse investorerne om det 
samlede beløb, der er gearet i det 
foregående kvartal.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 1214
Pascal Canfin

Forslag til direktiv
Artikel 23 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) hvert kvartal oplyse investorerne om det 
samlede beløb, der er gearet for hver AIF i 
det foregående kvartal.

b) hvert kvartal oplyse investorerne om det 
samlede beløb, der er gearet i det 
foregående kvartal.

Or. en

Begrundelse

Konsistens med tidligere ændringsforslag.
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Ændringsforslag 1215
Bernd Lange

Forslag til direktiv
Artikel 23 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) hvert kvartal oplyse investorerne om det 
samlede beløb, der er gearet for hver AIF i 
det foregående kvartal.

b) hvert kvartal oplyse investorerne om det 
samlede beløb, der er gearet i det 
foregående kvartal.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 1216
Wolf Klinz, Carl Haglund

Forslag til direktiv
Artikel 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 24 udgår

Oplysninger til de kompetente 
myndigheder

1. FAIF, som forvalter en eller flere AIF, 
der systematisk anvender høj gearing, 
skal for hver AIF regelmæssigt levere 
oplysninger til de kompetente 
myndigheder i hjemlandet om det 
gearingsniveau, der generelt anvendes af 
hver af de forvaltede AIF, og en opdeling 
mellem gearinger baseret på lån i 
kontanter eller værdipapirer og gearing i 
finansielle derivater.
I disse oplysninger angives identiteten af 
de fem største kilder til lånte kontanter 
eller værdipapirer for hver forvaltet AIF 
og de gearede beløb, der er modtaget fra 
hver af disse enheder for hver af de 
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forvaltede AIF.
2. Kommissionen vedtager 
gennemførelsesbestemmelser til 
præcisering af oplysningskravene 
vedrørende gearing og hyppigheden af 
indberetningen af oplysninger til de 
kompetente myndigheder og oplysninger 
til investorerne.
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

Omfattet af artikel 21.

Ændringsforslag 1217
Syed Kamall

Forslag til direktiv
Artikel 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 24

Oplysninger til de kompetente 
myndigheder

udgår

1. FAIF, som forvalter en eller flere AIF, 
der systematisk anvender høj gearing, 
skal for hver AIF regelmæssigt levere 
oplysninger til de kompetente 
myndigheder i hjemlandet om det 
gearingsniveau, der generelt anvendes af 
hver af de forvaltede AIF, og en opdeling 
mellem gearinger baseret på lån i 
kontanter eller værdipapirer og gearing i 
finansielle derivater.
I disse oplysninger angives identiteten af 
de fem største kilder til lånte kontanter 
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eller værdipapirer for hver forvaltet AIF 
og de gearede beløb, der er modtaget fra 
hver af disse enheder for hver af de 
forvaltede AIF.
2. Kommissionen vedtager 
gennemførelsesbestemmelser til 
præcisering af oplysningskravene 
vedrørende gearing og hyppigheden af 
indberetningen af oplysninger til de 
kompetente myndigheder og oplysninger 
til investorerne.
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

Ændringsforslag 1218
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 24

Oplysninger til de kompetente 
myndigheder

udgår

1. FAIF, som forvalter en eller flere AIF, 
der systematisk anvender høj gearing, 
skal for hver AIF regelmæssigt levere 
oplysninger til de kompetente 
myndigheder i hjemlandet om det 
gearingsniveau, der generelt anvendes af 
hver af de forvaltede AIF, og en opdeling 
mellem gearinger baseret på lån i 
kontanter eller værdipapirer og gearing i 
finansielle derivater.
I disse oplysninger angives identiteten af 
de fem største kilder til lånte kontanter 
eller værdipapirer for hver forvaltet AIF 
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og de gearede beløb, der er modtaget fra 
hver af disse enheder for hver af de 
forvaltede AIF.
2. Kommissionen vedtager 
gennemførelsesbestemmelser til 
præcisering af oplysningskravene 
vedrørende gearing og hyppigheden af 
indberetningen af oplysninger til de 
kompetente myndigheder og oplysninger 
til investorerne.
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

Ændringsforslag 1219
Gay Mitchell

Forslag til direktiv
Artikel 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 24

Oplysninger til de kompetente 
myndigheder

udgår

1. FAIF, som forvalter en eller flere AIF, 
der systematisk anvender høj gearing, 
skal for hver AIF regelmæssigt levere 
oplysninger til de kompetente 
myndigheder i hjemlandet om det 
gearingsniveau, der generelt anvendes af 
hver af de forvaltede AIF, og en opdeling 
mellem gearinger baseret på lån i 
kontanter eller værdipapirer og gearing i 
finansielle derivater.
I disse oplysninger angives identiteten af 
de fem største kilder til lånte kontanter 
eller værdipapirer for hver forvaltet AIF 
og de gearede beløb, der er modtaget fra 
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hver af disse enheder for hver af de 
forvaltede AIF.
2. Kommissionen vedtager 
gennemførelsesbestemmelser til 
præcisering af oplysningskravene 
vedrørende gearing og hyppigheden af 
indberetningen af oplysninger til de 
kompetente myndigheder og oplysninger 
til investorerne.
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

Ændringsforslag 1220
Pascal Canfin

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 1 - første afsnit

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. FAIF, som forvalter en eller flere AIF, 
der systematisk anvender høj gearing, skal
for hver AIF regelmæssigt levere 
oplysninger til de kompetente 
myndigheder i hjemlandet om det 
gearingsniveau, der generelt anvendes af 
hver af de forvaltede AIF, og en opdeling 
mellem gearinger baseret på lån i kontanter 
eller værdipapirer og gearing i finansielle 
derivater.

1. AIF, der anvender gearing, og hvis 
aktiver, herunder eventuelle aktiver 
erhvervet gennem anvendelse af gearing, 
overskrider tærsklen på 100 mio. EUR, 
skal regelmæssigt levere oplysninger til
ESMA om det gearingsniveau, der generelt 
anvendes, og en opdeling mellem gearinger 
baseret på lån i kontanter eller værdipapirer 
og gearing i finansielle derivater.

Or. en

Begrundelse

Større AIF bør indberette oplysninger om gearing direkte til ESMA.
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Ændringsforslag 1221
Pervenche Berès

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 1 - første afsnit

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. FAIF, som forvalter en eller flere AIF, 
der systematisk anvender høj gearing, skal 
for hver AIF regelmæssigt levere 
oplysninger til de kompetente myndigheder 
i hjemlandet om det gearingsniveau, der 
generelt anvendes af hver af de forvaltede 
AIF, og en opdeling mellem gearinger 
baseret på lån i kontanter eller værdipapirer 
og gearing i finansielle derivater.

1. FAIF, som forvalter en eller flere AIF, 
der systematisk anvender høj gearing, skal 
for hver AIF regelmæssigt levere 
oplysninger til ESMA, ESRB og de 
kompetente myndigheder i hjemlandet om 
det gearingsniveau, der generelt anvendes 
af hver af de forvaltede AIF, og en 
opdeling mellem gearinger baseret på lån i 
kontanter eller værdipapirer og gearing i 
finansielle derivater.

Or. en

Begrundelse

ESMA bør fungere som endeligt tilsynsorgan for FAIF og bør derfor modtage alle 
indberetninger og relevante oplysninger. Når der er tale om gearing, bør indberetningen også 
sendes til Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici.

Ændringsforslag 1222
Bernd Lange

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 1 - første afsnit

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. FAIF, som forvalter en eller flere AIF, 
der systematisk anvender høj gearing, skal
for hver AIF regelmæssigt levere 
oplysninger til de kompetente myndigheder 
i hjemlandet om det gearingsniveau, der 
generelt anvendes af hver af de forvaltede 
AIF, og en opdeling mellem gearinger 
baseret på lån i kontanter eller værdipapirer 
og gearing i finansielle derivater.

1. AIF, der systematisk anvender høj 
gearing, og FAIF, som forvalter en eller 
flere sådanne AIF, skal regelmæssigt 
levere oplysninger til de kompetente 
myndigheder i hjemlandet om det 
gearingsniveau, der generelt anvendes, og 
en opdeling mellem gearinger baseret på 
lån i kontanter eller værdipapirer og 
gearing i finansielle derivater.

Or. en
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Begrundelse

Der er behov for en transparent beregningsmetode på europæisk plan for at muliggøre en 
konsekvent evaluering af den anvendte gearing. De nye europæiske tilsynsmyndigheder bør 
spille en rolle heri.

Ændringsforslag 1223
Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 1 - første afsnit

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. FAIF, som forvalter en eller flere AIF, 
der systematisk anvender høj gearing, skal 
for hver AIF regelmæssigt levere 
oplysninger til de kompetente myndigheder 
i hjemlandet om det gearingsniveau, der 
generelt anvendes af hver af de forvaltede 
AIF, og en opdeling mellem gearinger 
baseret på lån i kontanter eller værdipapirer 
og gearing i finansielle derivater.

1. AIF, der systematisk anvender høj 
gearing, og FAIF, som forvalter en eller 
flere sådanne AIF, skal regelmæssigt 
levere oplysninger til de kompetente 
myndigheder i hjemlandet om det 
gearingsniveau, der generelt anvendes, og 
en opdeling mellem gearinger baseret på 
lån i kontanter eller værdipapirer og 
gearing i finansielle derivater.

Or. en

Ændringsforslag 1224
Bernd Lange

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 1 - andet afsnit

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I disse oplysninger angives identiteten af 
de fem største kilder til lånte kontanter 
eller værdipapirer for hver forvaltet AIF
og de gearede beløb, der er modtaget fra 
hver af disse enheder for hver af de 
forvaltede AIF.

I disse oplysninger angives identiteten af 
de fem største kilder til lånte kontanter 
eller værdipapirer og de gearede beløb, der 
er modtaget fra hver af disse enheder.

Or. en
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Begrundelse

Der er behov for en transparent beregningsmetode på europæisk plan for at muliggøre en 
konsekvent evaluering af den anvendte gearing. De nye europæiske tilsynsmyndigheder bør 
spille en rolle heri.

Ændringsforslag 1225
Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 1 - andet afsnit

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I disse oplysninger angives identiteten af 
de fem største kilder til lånte kontanter 
eller værdipapirer for hver forvaltet AIF
og de gearede beløb, der er modtaget fra 
hver af disse enheder for hver af de 
forvaltede AIF.

I disse oplysninger angives identiteten af 
de fem største kilder til lånte kontanter 
eller værdipapirer og de gearede beløb, der 
er modtaget fra hver af disse enheder.

Or. en

Ændringsforslag 1226
Sharon Bowles

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 2 - første afsnit

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen vedtager 
gennemførelsesbestemmelser til 
præcisering af oplysningskravene 
vedrørende gearing og hyppigheden af 
indberetningen af oplysninger til de 
kompetente myndigheder og oplysninger 
til investorerne.

Kommissionen kan ved hjælp af 
delegerede retsakter i henhold til artikel 
49a, 49b og 49c fastlægge bestemmelser
til præcisering af oplysningskravene 
vedrørende gearing og hyppigheden af 
indberetningen af oplysninger til de 
kompetente myndigheder og oplysninger 
til investorerne.

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

Begrundelse

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

Ændringsforslag 1227
Sylvie Goulard

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 2 - første afsnit

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen vedtager 
gennemførelsesbestemmelser til 
præcisering af oplysningskravene 
vedrørende gearing og hyppigheden af 
indberetningen af oplysninger til de 
kompetente myndigheder og oplysninger 
til investorerne.

2. Efter at have hørt ESRB og ESMA
vedtager Kommissionen delegerede 
retsakter i henhold til artikel 49a, 49b og 
49c til præcisering af oplysningskravene 
vedrørende gearing og hyppigheden af 
indberetningen af oplysninger til de 
kompetente myndigheder og oplysninger 
til investorerne.

Or. en

Begrundelse

De nye aktører i den europæiske tilsynsstruktur bør spille en rolle.

Ændringsforslag 1228
Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 2 - første afsnit

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen vedtager 
gennemførelsesbestemmelser til 
præcisering af oplysningskravene 
vedrørende gearing og hyppigheden af 
indberetningen af oplysninger til de 
kompetente myndigheder og oplysninger 
til investorerne.

2. Efter at have hørt ESRB og ESMA 
vedtager Kommissionen delegerede 
retsakter i henhold til artikel 49a, 49b og 
49c til præcisering af oplysningskravene 
vedrørende gearing og hyppigheden af 
indberetningen af oplysninger til de 
kompetente myndigheder og oplysninger 
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til investorerne.

Or. en

Begrundelse

Der er behov for en transparent beregningsmetode på europæisk plan for at muliggøre en 
konsekvent evaluering af den anvendte gearing. De nye europæiske tilsynsmyndigheder bør 
spille en rolle heri.

Ændringsforslag 1229
Bernd Lange

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 2 - første afsnit

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen vedtager 
gennemførelsesbestemmelser til 
præcisering af oplysningskravene 
vedrørende gearing og hyppigheden af 
indberetningen af oplysninger til de 
kompetente myndigheder og oplysninger 
til investorerne.

2. Efter at have hørt ESRB og ESMA 
vedtager Kommissionen delegerede 
retsakter i henhold til artikel 49a, 49b og 
49c til præcisering af oplysningskravene 
vedrørende gearing og hyppigheden af 
indberetningen af oplysninger til de 
kompetente myndigheder og oplysninger 
til investorerne.

Or. en

Begrundelse

Der er behov for en transparent beregningsmetode på europæisk plan for at muliggøre en 
konsekvent evaluering af den anvendte gearing. De nye europæiske tilsynsmyndigheder bør 
spille en rolle heri.

Ændringsforslag 1230
Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 2 - første afsnit a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen vedtager også delegerede 
retsakter i henhold til artikel 49a, 49b og 
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49c til præcisering af metoden til 
beregning af gearing. Denne metode skal 
være i overensstemmelse med artikel 22, 
hvor den samlede gearing fra alle kilder 
sættes i relation til AIF's egenkapital.

Or. en

Begrundelse

Der er behov for en transparent beregningsmetode på europæisk plan for at muliggøre en 
konsekvent evaluering af den anvendte gearing. De nye europæiske tilsynsmyndigheder bør 
spille en rolle heri.

Ændringsforslag 1231
Bernd Lange

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 2 - første afsnit a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen vedtager også delegerede 
retsakter i henhold til artikel 49a, 49b og 
49c til præcisering af metoden til 
beregning af gearing. Denne metode skal 
være i overensstemmelse med artikel 22, 
hvor den samlede gearing fra alle kilder 
sættes i relation til AIF's egenkapital.

Or. en

Begrundelse

Der er behov for en transparent beregningsmetode på europæisk plan for at muliggøre en 
konsekvent evaluering af den anvendte gearing. De nye europæiske tilsynsmyndigheder bør 
spille en rolle heri.
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Ændringsforslag 1232
Sylvie Goulard

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1. Medlemsstaterne sikrer, at 
kreditinstitutter godkendt i henhold til 
direktiv 2006/48/EF og 
investeringsselskaber godkendt i henhold 
til direktiv 2004/39/EF, der har AIF som 
modparter, indfører og opretholder 
mekanismer til tilsyn med gearingen for 
disse AIF både fra sag til sag og generelt 
og i kontrakten fastsætter grænser for 
modpartsrisikoen for hver AIF, og AIF, 
der anvender den samme 
investeringsstrategi.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 1233
Sylvie Goulard

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at de 
kompetente myndigheder i hjemlandet
anvender de oplysninger, som skal 
indberettes i henhold til artikel 24, med 
henblik på at fastslå, i hvilket omfang 
gearede investeringer bidrager til at forøge 

1. Medlemsstaterne sikrer, at de 
kompetente myndigheder i FAIF's
hjemland anvender de oplysninger, som
indsamles i henhold til artikel 21, med 
henblik på at fastslå, i hvilket omfang 
FAIF's aktiviteter bidrager til at forøge 
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den systemiske risiko i det finansielle 
system eller risikoen for uro på 
markederne.

den systemiske risiko i det finansielle 
system eller risikoen for uro på 
markederne.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 1234
Wolf Klinz

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at de 
kompetente myndigheder i hjemlandet 
anvender de oplysninger, som skal 
indberettes i henhold til artikel 24, med 
henblik på at fastslå, i hvilket omfang 
gearede investeringer bidrager til at forøge 
den systemiske risiko i det finansielle 
system eller risikoen for uro på 
markederne.

1. Medlemsstaterne sikrer, at de 
kompetente myndigheder i hjemlandet 
fremsender de aggregerede oplysninger, 
som i henhold til artikel 21 skal indberettes 
til ESRB, med henblik på at fastslå, i 
hvilket omfang gearede investeringer 
bidrager til at forøge den systemiske risiko 
i det finansielle system eller risikoen for 
uro på markederne.

Or. en

Ændringsforslag 1235
Pervenche Berès

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at de 1. Kommissionen sikrer, at ESMA, ESRB 
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kompetente myndigheder i hjemlandet 
anvender de oplysninger, som skal 
indberettes i henhold til artikel 24, med 
henblik på at fastslå, i hvilket omfang 
gearede investeringer bidrager til at forøge 
den systemiske risiko i det finansielle 
system eller risikoen for uro på 
markederne.

og de kompetente myndigheder i 
hjemlandet anvender de oplysninger, som 
skal indberettes i henhold til artikel 24, 
med henblik på at fastslå, i hvilket omfang 
gearede investeringer bidrager til at forøge 
den systemiske risiko i det finansielle 
system eller risikoen for uro på 
markederne.

Or. en

Begrundelse

ESMA bør fungere som endeligt tilsynsorgan for FAIF og bør derfor modtage alle 
indberetninger og relevante oplysninger. Når der er tale om gearing, bør indberetningen også 
sendes til Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici.

Ændringsforslag 1236
Pascal Canfin

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at de 
kompetente myndigheder i hjemlandet
anvender de oplysninger, som skal 
indberettes i henhold til artikel 24, med 
henblik på at fastslå, i hvilket omfang 
gearede investeringer bidrager til at forøge 
den systemiske risiko i det finansielle 
system eller risikoen for uro på 
markederne.

1. Kommissionen sikrer, at ESMA
anvender de oplysninger, som skal 
indberettes i henhold til artikel 24, med 
henblik på at fastslå, i hvilket omfang 
gearede investeringer bidrager til at forøge 
den systemiske risiko i det finansielle 
system eller risikoen for uro på 
markederne.

Or. en

Begrundelse

Konsistens med tidligere ændringsforslag.
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Ændringsforslag 1237
Sylvie Goulard

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hjemlandet sikrer, at alle oplysninger, 
der er indberettet i henhold til artikel 24 og 
sammenfattet for alle FAIF, hvormed der 
føres tilsyn, stilles til rådighed for andre
kompetente myndigheder efter proceduren 
i artikel 46 om tilsynssamarbejde. 
Hjemlandet giver også via denne 
mekanisme hurtigst muligt oplysninger og 
bilateralt til andre direkte berørte 
medlemsstater, hvis en FAIF, der er 
omfattet af hjemlandets tilsyn, vil kunne
udgøre en vigtig kilde til modpartsrisiko 
for et kreditinstitut eller en anden 
systemrelevant institution i andre 
medlemsstater.

2. De kompetente myndigheder i FAIF's 
hjemland sikrer, at alle oplysninger, der 
indsamles i henhold til artikel 21 og 
sammenfattet for alle FAIF, hvormed der 
føres tilsyn, straks sendes til ESMA og 
stilles til rådighed for de kompetente 
myndigheder i de øvrige medlemsstater og 
for ESRB efter proceduren i artikel 46 om 
tilsynssamarbejde. De giver også via denne 
mekanisme hurtigst muligt oplysninger til 
ESMA og ESRB og bilateralt til andre 
direkte berørte medlemsstater, hvis
aktiviteterne i en FAIF, der er omfattet af 
deres tilsyn, vil kunne udgøre en vigtig 
kilde til modpartsrisiko for et kreditinstitut 
eller en anden systemrelevant institution i 
andre medlemsstater, eller vil kunne 
påvirke de finansielle markeders sunde 
funktion.

Or. en

Begrundelse

Med henblik på en effektiv overvågning og tilsyn med systemiske risici er der behov for en 
mekanisme, hvormed informationsudvekslingen mellem medlemsstaterne og de europæiske 
myndigheder tydeliggøres og tilrettelægges effektivt. Og ESMA gives beføjelser, der giver den 
ret til at modtage relevante oplysninger, gribe ind både løbende og i særlige tilfælde over for 
nationale myndigheder og fondsforvaltere, vedtage juridisk bindende tekniske standarder og 
påvise og fjerne risici for de finansielle markeders integritet og stabilitet, herunder systemisk 
risiko, der stammer fra for høj gearing.
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Ændringsforslag 1238
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hjemlandet sikrer, at alle oplysninger, 
der er indberettet i henhold til artikel 24 og 
sammenfattet for alle FAIF, hvormed der 
føres tilsyn, stilles til rådighed for andre
kompetente myndigheder efter proceduren 
i artikel 46 om tilsynssamarbejde. 
Hjemlandet giver også via denne 
mekanisme hurtigst muligt oplysninger og 
bilateralt til andre direkte berørte 
medlemsstater, hvis en FAIF, der er 
omfattet af hjemlandets tilsyn, vil kunne 
udgøre en vigtig kilde til modpartsrisiko 
for et kreditinstitut eller en anden 
systemrelevant institution i andre 
medlemsstater.

2. Hjemlandets kompetente myndigheder
sikrer, at alle oplysninger, der indsamles i 
henhold til artikel 21 og sammenfattet for 
alle FAIF, hvormed der føres tilsyn, stilles 
til rådighed for de kompetente 
myndigheder i de øvrige medlemsstater, 
ESMA og ESRB efter proceduren i artikel 
46 om tilsynssamarbejde. De giver også via 
denne mekanisme hurtigst muligt 
oplysninger og bilateralt til de kompetente 
myndigheder i andre direkte berørte 
medlemsstater, hvis en FAIF, der er 
omfattet af deres tilsyn, eller en AIF, der 
forvaltes af den pågældende FAIF, vil 
kunne udgøre en vigtig kilde til 
modpartsrisiko for et kreditinstitut eller en 
anden systemrelevant institution i disse 
andre medlemsstater.

Or. en

Ændringsforslag 1239
Syed Kamall

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hjemlandet sikrer, at alle oplysninger, 
der er indberettet i henhold til artikel 24 og 
sammenfattet for alle FAIF, hvormed der 
føres tilsyn, stilles til rådighed for andre
kompetente myndigheder efter proceduren 
i artikel 46 om tilsynssamarbejde. 
Hjemlandet giver også via denne 
mekanisme hurtigst muligt oplysninger og 
bilateralt til andre direkte berørte 

2. De kompetente myndigheder i
hjemlandet sikrer, at alle oplysninger, der 
indsamles i henhold til artikel 21 og 
sammenfattet for alle FAIF, hvormed der 
føres tilsyn, stilles til rådighed for de
kompetente myndigheder i andre
medlemsstater, ESMA og ESRB efter 
proceduren i artikel 46 om
tilsynssamarbejde. De giver også via denne 
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medlemsstater, hvis en FAIF, der er 
omfattet af hjemlandets tilsyn, vil kunne 
udgøre en vigtig kilde til modpartsrisiko 
for et kreditinstitut eller en anden 
systemrelevant institution i andre 
medlemsstater.

mekanisme hurtigst muligt oplysninger og 
bilateralt til de kompetente myndigheder i 
andre direkte berørte medlemsstater, hvis 
en FAIF, der er omfattet af deres tilsyn,
eller en AIF, der forvaltes af den 
pågældende FAIF, vil kunne udgøre en 
vigtig kilde til modpartsrisiko for et 
kreditinstitut eller en anden systemrelevant 
institution i disse andre medlemsstater.

Or. en

Ændringsforslag 1240
Gay Mitchell

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hjemlandet sikrer, at alle oplysninger, 
der er indberettet i henhold til artikel 24 og 
sammenfattet for alle FAIF, hvormed der 
føres tilsyn, stilles til rådighed for andre
kompetente myndigheder efter proceduren 
i artikel 46 om tilsynssamarbejde. 
Hjemlandet giver også via denne 
mekanisme hurtigst muligt oplysninger og 
bilateralt til andre direkte berørte 
medlemsstater, hvis en FAIF, der er 
omfattet af hjemlandets tilsyn, vil kunne 
udgøre en vigtig kilde til modpartsrisiko 
for et kreditinstitut eller en anden 
systemrelevant institution i andre 
medlemsstater.

2. De kompetente myndigheder i 
hjemlandet sikrer, at alle oplysninger, der 
indsamles i henhold til artikel 21 og 
sammenfattet for alle FAIF, hvormed der 
føres tilsyn, stilles til rådighed for de
kompetente myndigheder i andre 
medlemsstater, ESMA og ESRB efter 
proceduren i artikel 46 om 
tilsynssamarbejde. De giver også via denne 
mekanisme hurtigst muligt oplysninger og 
bilateralt til de kompetente myndigheder i 
andre direkte berørte medlemsstater, hvis 
en FAIF, der er omfattet af deres tilsyn, 
eller en AIF, der forvaltes af den 
pågældende FAIF, vil kunne udgøre en 
vigtig kilde til modpartsrisiko for et 
kreditinstitut eller en anden systemrelevant 
institution i disse andre medlemsstater.

Or. en

Begrundelse
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Ændringsforslag 1241
Wolf Klinz

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hjemlandet sikrer, at alle oplysninger, 
der er indberettet i henhold til artikel 24 og 
sammenfattet for alle FAIF, hvormed der 
føres tilsyn, stilles til rådighed for andre 
kompetente myndigheder efter proceduren 
i artikel 46 om tilsynssamarbejde. 
Hjemlandet giver også via denne 
mekanisme hurtigst muligt oplysninger og 
bilateralt til andre direkte berørte 
medlemsstater, hvis en FAIF, der er 
omfattet af hjemlandets tilsyn, vil kunne 
udgøre en vigtig kilde til modpartsrisiko 
for et kreditinstitut eller en anden 
systemrelevant institution i andre 
medlemsstater.

2. Hjemlandet sikrer, at alle oplysninger, 
der er indberettet i henhold til artikel 21 og 
sammenfattet for alle FAIF, hvormed der 
føres tilsyn, stilles til rådighed for andre 
kompetente myndigheder i EU og for 
ESMA. De kompetente myndigheder i 
hjemlandet giver efter proceduren i artikel 
46 om tilsynssamarbejde hurtigst muligt 
oplysninger og bilateralt til andre direkte 
berørte medlemsstater, hvis en FAIF, der er 
omfattet af deres tilsyn, vil kunne udgøre 
en vigtig kilde til modpartsrisiko for et 
kreditinstitut eller en anden systemrelevant 
institution i disse andre medlemsstater.

Or. en

Ændringsforslag 1242
Pascal Canfin

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hjemlandet sikrer, at alle oplysninger, 
der er indberettet i henhold til artikel 24 og 
sammenfattet for alle FAIF, hvormed der 
føres tilsyn, stilles til rådighed for andre
kompetente myndigheder efter proceduren 
i artikel 46 om tilsynssamarbejde. 
Hjemlandet giver også via denne 
mekanisme hurtigst muligt oplysninger og 
bilateralt til andre direkte berørte 
medlemsstater, hvis en FAIF, der er 
omfattet af hjemlandets tilsyn, vil kunne 
udgøre en vigtig kilde til modpartsrisiko 

2. ESMA sikrer, at alle oplysninger, der er 
indberettet i henhold til artikel 24 og 
sammenfattet for alle FAIF, hvormed der 
føres tilsyn, stilles til rådighed for 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder efter proceduren i artikel 46 
om tilsynssamarbejde. Hjemlandet giver 
også via denne mekanisme hurtigst muligt 
oplysninger og bilateralt til andre direkte 
berørte medlemsstater, hvis en FAIF vil 
kunne udgøre en vigtig kilde til 
modpartsrisiko for et kreditinstitut eller en 
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for et kreditinstitut eller en anden 
systemrelevant institution i andre 
medlemsstater.

anden systemrelevant institution i 
medlemsstaterne.

Or. en

Begrundelse

Konsistens med tidligere ændringsforslag.

Ændringsforslag 1243
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hjemlandet sikrer, at alle oplysninger, 
der er indberettet i henhold til artikel 24 og 
sammenfattet for alle FAIF, hvormed der 
føres tilsyn, stilles til rådighed for andre 
kompetente myndigheder efter proceduren 
i artikel 46 om tilsynssamarbejde. 
Hjemlandet giver også via denne 
mekanisme hurtigst muligt oplysninger og 
bilateralt til andre direkte berørte 
medlemsstater, hvis en FAIF, der er 
omfattet af hjemlandets tilsyn, vil kunne 
udgøre en vigtig kilde til modpartsrisiko 
for et kreditinstitut eller en anden 
systemrelevant institution i andre 
medlemsstater.

2. Hjemlandet sikrer, at alle oplysninger, 
der er indberettet i henhold til artikel 24 
stilles til rådighed for andre kompetente 
myndigheder efter proceduren i artikel 46 
om tilsynssamarbejde. Hjemlandet giver 
også via denne mekanisme hurtigst muligt 
oplysninger og bilateralt til andre direkte 
berørte medlemsstater, hvis en FAIF, der er 
omfattet af hjemlandets tilsyn, vil kunne 
udgøre en vigtig kilde til modpartsrisiko 
for et kreditinstitut eller en anden 
systemrelevant institution i andre 
medlemsstater. De oplysninger, der 
indsendes i henhold til dette stykke, skal 
registreres i ESMA. ESMA opretter og 
vedligeholder en særlig database med 
henblik på en sådan registrering, som skal 
være tilgængelig for de kompetente 
myndigheder i alle medlemsstater.

Or. en

Begrundelse

Alle tilgængelige oplysninger bør lagres i et globalt kreditregister oprettet af CESR. Dette er i 
overensstemmelse med det ønske om et globalt register over gearede handelspositioner, der 
blev fremsat i De Larosière-betænkningen. Omfanget af aggregeringen af de oplysninger, der 
registreres i CESR, fastsættes i niveau 2-lovgivning.
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Ændringsforslag 1244
Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hjemlandet sikrer, at alle oplysninger, 
der er indberettet i henhold til artikel 24 og 
sammenfattet for alle FAIF, hvormed der 
føres tilsyn, stilles til rådighed for andre 
kompetente myndigheder efter proceduren 
i artikel 46 om tilsynssamarbejde. 
Hjemlandet giver også via denne 
mekanisme hurtigst muligt oplysninger og 
bilateralt til andre direkte berørte 
medlemsstater, hvis en FAIF, der er 
omfattet af hjemlandets tilsyn, vil kunne 
udgøre en vigtig kilde til modpartsrisiko 
for et kreditinstitut eller en anden 
systemrelevant institution i andre 
medlemsstater.

2. Hjemlandet sikrer, at alle oplysninger, 
der er indberettet i henhold til artikel 24 og 
sammenfattet for alle AIF og FAIF, 
hvormed der føres tilsyn, stilles til rådighed 
for andre kompetente myndigheder samt 
for ESRB og ESMA efter proceduren i 
artikel 46 om tilsynssamarbejde. Det giver 
også via denne mekanisme hurtigst muligt 
oplysninger og bilateralt til andre direkte 
berørte medlemsstater, hvis en AIF eller 
FAIF, der er omfattet af deres tilsyn, vil 
kunne udgøre en vigtig kilde til 
modpartsrisiko for et kreditinstitut eller en 
anden systemrelevant institution i andre 
medlemsstater.

Or. en

Ændringsforslag 1245
Bernd Lange

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hjemlandet sikrer, at alle oplysninger, 
der er indberettet i henhold til artikel 24 og 
sammenfattet for alle FAIF, hvormed der 
føres tilsyn, stilles til rådighed for andre 
kompetente myndigheder efter proceduren 
i artikel 46 om tilsynssamarbejde. 
Hjemlandet giver også via denne 
mekanisme hurtigst muligt oplysninger og 
bilateralt til andre direkte berørte 
medlemsstater, hvis en FAIF, der er 

2. Hjemlandet sikrer, at alle oplysninger, 
der er indberettet i henhold til artikel 24 og 
sammenfattet for alle AIF eller FAIF, 
hvormed der føres tilsyn, stilles til rådighed 
for andre kompetente myndigheder samt 
for Det Europæiske Udvalg for 
Systemiske Risici og Den Europæiske 
Værdipapirtilsynsmyndighed efter 
proceduren i artikel 46 om 
tilsynssamarbejde. De giver også via denne 
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omfattet af hjemlandets tilsyn, vil kunne 
udgøre en vigtig kilde til modpartsrisiko 
for et kreditinstitut eller en anden 
systemrelevant institution i andre 
medlemsstater.

mekanisme hurtigst muligt oplysninger og 
bilateralt til andre direkte berørte 
medlemsstater, hvis en AIF eller FAIF, der 
er omfattet af deres tilsyn, vil kunne 
udgøre en vigtig kilde til modpartsrisiko 
for et kreditinstitut eller en anden 
systemrelevant institution i andre 
medlemsstater.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag indebærer, at begrænsningerne af gearing skal være strammere, jo 
større AIF er. En begrænsning af gearing i forhold til egenkapital er vigtig for at undgå 
systemiske risici.

Ændringsforslag 1246
Sylvie Goulard

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Ud over deres forpligtelser til 
indberetning til ESMA i henhold til stk. 2 
skal de kompetente myndigheder i FAIF's 
hjemland:
a) straks besvare enhver anmodning fra 
ESMA, uanset om en sådan anmodning 
vedrører den FAIF, de fører tilsyn med, 
AIF, der forvaltes af disse FAIF, eller er 
af generel art
b) straks sende ESMA konklusionerne på 
deres vurderinger af de risici, som en 
FAIF's aktiviteter i tilknytning til en AIF, 
den forvalter, vil kunne medføre, 
herunder foranstaltninger, som de 
kompetente myndigheder i FAIF's 
hjemland foreslår i denne forbindelse, og
c) sende ESMA alle oplysninger, som de 
måtte udarbejde, eller som er i deres 
besiddelse, og som de anser for at være 
relevante for ESMA's arbejde.
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Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 1247
Wolf Klinz, Sharon Bowles, Carl Haglund

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. For sikre det finansielle systems 
stabilitet og integritet vedtager 
Kommissionen 
gennemførelsesbestemmelser, der 
indeholder grænser for det 
gearingsniveau, FAIF kan anvende. Ved 
fastsættelsen af disse grænser tages der 
bl.a. højde for hvilken type AIF der er tale 
om, deres strategi og gearingskilder.

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
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Ændringsforslag 1248
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. For sikre det finansielle systems 
stabilitet og integritet vedtager 
Kommissionen 
gennemførelsesbestemmelser, der 
indeholder grænser for det 
gearingsniveau, FAIF kan anvende. Ved 
fastsættelsen af disse grænser tages der 
bl.a. højde for hvilken type AIF der er tale 
om, deres strategi og gearingskilder.

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

Ændringsforslag 1249
Gay Mitchell

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. For sikre det finansielle systems 
stabilitet og integritet vedtager 
Kommissionen 
gennemførelsesbestemmelser, der 
indeholder grænser for det 
gearingsniveau, FAIF kan anvende. Ved 
fastsættelsen af disse grænser tages der 
bl.a. højde for hvilken type AIF der er tale 
om, deres strategi og gearingskilder.

udgår

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

Or. en

Ændringsforslag 1250
Diogo Feio

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. For sikre det finansielle systems 
stabilitet og integritet vedtager 
Kommissionen 
gennemførelsesbestemmelser, der 
indeholder grænser for det 
gearingsniveau, FAIF kan anvende. Ved 
fastsættelsen af disse grænser tages der 
bl.a. højde for hvilken type AIF der er tale 
om, deres strategi og gearingskilder.

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

Da der ikke er nogen tegn på, at gearing i AIF indebærer en systemisk risiko, og da strenge 
grænser for gearing nogle gange kan være skadelige, når der er uro på markedet, og have en 
procyklisk indvirkning som f.eks. at foranledige ledere til at sælge deres positioner på 
allerede faldende markeder, er formålet med dette ændringsforslag at slette forudgående 
gearingslofter. Problemerne med at fastlægge en fælles definition af gearing, der omfatter 
risikoen i forbindelse med de forskellige til grund liggende samlinger af aktiver, må ligeledes 
tages i betragtning.
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Ændringsforslag 1251
Corien Wortmann-Kool

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. For sikre det finansielle systems 
stabilitet og integritet vedtager 
Kommissionen 
gennemførelsesbestemmelser, der 
indeholder grænser for det 
gearingsniveau, FAIF kan anvende. Ved 
fastsættelsen af disse grænser tages der 
bl.a. højde for hvilken type AIF der er tale 
om, deres strategi og gearingskilder.

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

It is of crucial importance that investment funds do not take on leverage to the extent that this 
leads to excessive risks. The risks following from the use of leverage vary between funds, 
depending on the investment strategies used and the market circumstances in which they 
operate. A general limit set by the Commission would not be able to fully take these specific 
characteristics into account. Supervisory authorities are better able to judge what leverage 
level would be appropriate for the funds they authorise, as this is a very technical issue. In 
order to make sure supervisory authorities throughout the European Union assess these risks 
and set leverage limits in an equal manner, and in order to avoid a race the bottom, it is 
appropriate that the Commission adopts implementing measures setting common principles to 
be used by supervisory authorities when setting limits and ESMA - through technical 
standards - further harmonises the way supervisory authorities assess risks following from 
leverage and set limits.



PE439.134v03-00 44/166 AM\807997DA.doc

DA

Ændringsforslag 1252
Sylvie Goulard

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. For sikre det finansielle systems
stabilitet og integritet vedtager 
Kommissionen 
gennemførelsesbestemmelser, der 
indeholder grænser for det 
gearingsniveau, FAIF kan anvende. Ved 
fastsættelsen af disse grænser tages der 
bl.a. højde for hvilken type AIF der er tale 
om, deres strategi og gearingskilder.

3. Af hensyn til de finansielle markeders
stabilitet og integritet kan ESMA på 
grundlag af de vurderinger og analyser, 
der gennemføres i forbindelse med dens 
tilsyn, udvikle og vedtage tekniske 
standarder, der er juridisk bindende.
Sådanne tekniske standarder kan navnlig 
vedrøre omfanget eller arten af den 
gearing, der anvendes i en bestemt 
investeringsstrategi under bestemte 
omstændigheder, eller vægten, 
koncentrationen eller korrelationen af 
AIF's investeringer på et bestemt marked.

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

Med henblik på en effektiv overvågning og tilsyn med systemiske risici er der behov for en 
mekanisme, hvormed informationsudvekslingen mellem medlemsstaterne og de europæiske 
myndigheder tydeliggøres og tilrettelægges effektivt. Og ESMA gives beføjelser, der giver den 
ret til at modtage relevante oplysninger, gribe ind både løbende og i særlige tilfælde over for 
nationale myndigheder og fondsforvaltere, vedtage juridisk bindende tekniske standarder og 
påvise og fjerne risici for de finansielle markeders integritet og stabilitet, herunder systemisk 
risiko, der stammer fra for høj gearing.
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Ændringsforslag 1253
Pascal Canfin

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 3 – første afsnit

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. For sikre det finansielle systems 
stabilitet og integritet vedtager 
Kommissionen 
gennemførelsesbestemmelser, der 
indeholder grænser for det gearingsniveau, 
FAIF kan anvende. Ved fastsættelsen af 
disse grænser tages der bl.a. højde for 
hvilken type AIF der er tale om, deres 
strategi og gearingskilder.

3. For sikre det finansielle systems 
stabilitet og integritet skal ESMA have 
beføjelser til at fastsætte grænser for det 
gearingsniveau, AIF kan anvende. Ved 
fastsættelsen af disse grænser tages der 
bl.a. højde for hvilken type AIF der er tale 
om, deres strategi og gearingskilder.

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

ESMA's værktøjskasse skal omfatte muligheden for at begrænse den gearing, AIF anvender.

Ændringsforslag 1254
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 3 – første afsnit

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. For sikre det finansielle systems 
stabilitet og integritet vedtager 
Kommissionen 
gennemførelsesbestemmelser, der 
indeholder grænser for det gearingsniveau, 
FAIF kan anvende. Ved fastsættelsen af 
disse grænser tages der bl.a. højde for 
hvilken type AIF der er tale om, deres 
strategi og gearingskilder.

3. For sikre det finansielle systems 
stabilitet og integritet og for at fremme en 
langsigtet bæredygtig vækst i økonomien 
vedtager Kommissionen delegerede 
retsakter i henhold til artikel 49a, 49b og 
49c, der indeholder grænser for det 
bruttogearingsniveau, FAIF kan anvende. 
Disse grænser bør ikke overstige fem 
gange værdien af egenkapitalen for hver 
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AIF, undtagen for specifikke kategorier 
af AIF, for hvilke et højere multiplum vil 
være tilladt på grundlag af deres 
virksomhedsmodel og i det omfang et
sådant højere multiplum ikke øger den 
systemiske risiko, er forenelig med den 
pågældende type AIF's risikoprofil og 
efter al sandsynlighed ikke vil føre til, at 
den pågældende type AIF får en 
uforholdsvis stor indflydelse på det 
marked, hvorpå de opererer. Ved 
fastsættelsen af disse grænser tages der 
bl.a. højde for hvilken type AIF der er tale 
om, deres strategi og gearingskilder.
Kommissionen fastsætter også omfanget 
af aggregeringen af de oplysninger, der 
fremsendes i henhold til stk. 2.

Or. en

Begrundelse

Direktivet bør fastsætte et absolut maksimalt gearingsniveau. En overskridelse af disse 
grænser er acceptabel, når det er både nødvendigt af hensyn til AIF's virksomhedsmodel og 
acceptabelt i forhold til ekstra risici.

Ændringsforslag 1255
Bernd Lange

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 3 – første afsnit

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. For sikre det finansielle systems 
stabilitet og integritet vedtager 
Kommissionen
gennemførelsesbestemmelser, der 
indeholder grænser for det gearingsniveau, 
FAIF kan anvende. Ved fastsættelsen af 
disse grænser tages der bl.a. højde for 
hvilken type AIF der er tale om, deres 
strategi og gearingskilder.

3. For sikre det finansielle systems 
stabilitet og integritet vedtager 
Kommissionen, der tager hensyn til 
ESRB's synspunkter, delegerede retsakter 
i henhold til artikel 49a, 49b og 49c, der 
indeholder grænser for det gearingsniveau, 
AIF og FAIF kan anvende. Ved 
fastsættelsen af disse grænser tages der 
bl.a. højde for hvilken type AIF der er tale 
om, deres strategi, størrelse og 
gearingskilder, mens det maksimale 
gearingsniveau ikke må overstige fem 
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gange nettoegenkapitalen.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag indebærer, at begrænsningen af gearingen skal være strammere, jo 
større AIF er. En grænse for gearing i forhold til egenkapital er vigtig for at undgå 
systemiske risici.

Ændringsforslag 1256
Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 3 – første afsnit

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. For sikre det finansielle systems 
stabilitet og integritet vedtager 
Kommissionen 
gennemførelsesbestemmelser, der 
indeholder grænser for det gearingsniveau, 
FAIF kan anvende. Ved fastsættelsen af 
disse grænser tages der bl.a. højde for 
hvilken type AIF der er tale om, deres 
strategi og gearingskilder.

3. For sikre det finansielle systems 
stabilitet og integritet vedtager 
Kommissionen, der tager hensyn til 
ESRB's synspunkter, delegerede retsakter 
i henhold til artikel 49a, 49b og 49c, der 
indeholder grænser for det gearingsniveau, 
AIF og FAIF kan anvende. Ved 
fastsættelsen af disse grænser tages der 
bl.a. højde for hvilken type AIF der er tale 
om, deres strategi, størrelse og 
gearingskilder, mens det maksimale 
gearingsniveau ikke må overstige fem 
gange nettoegenkapitalen.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag indebærer, at grænserne for gearing skal være strammere, jo større 
AIF er. En grænse for gearing i forhold til egenkapital er vigtig for at undgå systemiske risici.
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Ændringsforslag 1257
Pervenche Berès

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 3 – første afsnit

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. For sikre det finansielle systems 
stabilitet og integritet vedtager 
Kommissionen 
gennemførelsesbestemmelser, der 
indeholder grænser for det gearingsniveau, 
FAIF kan anvende. Ved fastsættelsen af 
disse grænser tages der bl.a. højde for 
hvilken type AIF der er tale om, deres 
strategi og gearingskilder.

3. For sikre det finansielle systems 
stabilitet og integritet vedtager 
Kommissionen efter at have hørt ESMA 
delegerede retsakter i henhold til artikel 
49a, 49b og 49c, der indeholder grænser 
for det gearingsniveau, FAIF kan anvende. 
Ved fastsættelsen af disse grænser tages 
der bl.a. højde for hvilken type AIF der er 
tale om, deres strategi og gearingskilder.

Or. en

Begrundelse

Gennemførelsesforanstaltninger eller efterfølgeren hertil i henhold til Lissabontraktaten skal 
tage hensyn til ESMA's ekspertise.

Ændringsforslag 1258
Sharon Bowles

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. For sikre det finansielle systems 
stabilitet og integritet vedtager
Kommissionen 
gennemførelsesbestemmelser, der 
indeholder grænser for det gearingsniveau, 
FAIF kan anvende. Ved fastsættelsen af 
disse grænser tages der bl.a. højde for 
hvilken type AIF der er tale om, deres 
strategi og gearingskilder.

3. For sikre det finansielle systems 
stabilitet og integritet kan Kommissionen 
vedtage delegerede retsakter i henhold til 
artikel 49a, 49b og 49c, der indeholder 
grænser for det gearingsniveau, FAIF kan 
anvende. Ved fastsættelsen af disse 
grænser tages der bl.a. højde for hvilken 
type AIF der er tale om, deres strategi og 
gearingskilder.

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

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 1259
Enikő Győri

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Kommissionen har beføjelser til at 
fastsætte grænser for den aggregerede 
systemiske risiko, der stammer fra AIF's 
aktiviteter, når de anvender en høj 
gearing efter råd fra ESRB. Indikatoren 
for den aggregerede systemiske risiko bør 
fastsættes i en formel og løbende 
overvåges.

Or. en

Begrundelse

Hvis tærsklen for den samlede systemiske risiko fastsættes ved hjælp af en anden formel end 
skønsbeføjelser, vil det lette overvågningen af udviklingen af den aggregerede systemiske 
risiko og en rettidig påvisning af akkumuleringen af individuelle risici i tilknytning til 
strategier med høj gearing, der anvendes af FAIF.

Ændringsforslag 1260
Corien Wortmann-Kool

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. De kompetente myndigheder vurderer 
de risici, som en FAIF's anvendelse af 
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gearing i forhold til den AIF, den 
forvalter, vil kunne medføre, og når det 
anses for at være nødvendigt for at sikre 
det finansielle systems stabilitet og 
integritet, fastsætter de kompetente 
myndigheder i FAIF's hjemland grænser 
for det gearingsniveau, en FAIF kan 
anvende. De kompetente myndigheder i 
FAIF's hjemland informerer behørigt de 
kompetente myndigheder i AIF's 
hjemland, ESMA og ESRB om de 
foranstaltninger, der træffes i denne 
henseende, i henhold til artikel 46.

Or. en

Begrundelse

It is of crucial importance that investment funds do not take on leverage to the extent that this 
leads to excessive risks. The risks following from the use of leverage vary between funds, 
depending on the investment strategies used and the market circumstances in which they 
operate. A general limit set by the Commission would not be able to fully take these specific 
characteristics into account. Supervisory authorities are better able to judge what leverage 
level would be appropriate for the funds they authorise, as this is a very technical issue. In 
order to make sure supervisory authorities throughout the European Union assess these risks 
and set leverage limits in an equal manner, and in order to avoid a race the bottom, it is 
appropriate that the Commission adopts implementing measures setting common principles to 
be used by supervisory authorities when setting limits and ESMA - through technical 
standards - further harmonises the way supervisory authorities assess risks following from 
leverage and set limits.

Ændringsforslag 1261
Gay Mitchell

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. De kompetente myndigheder vurderer 
de systemiske risici, som en FAIF's 
anvendelse af gearing i forhold til de AIF, 
den forvalter, vil kunne medføre, og når 
det anses for at være nødvendigt for at 
sikre det finansielle systems stabilitet og 
integritet, fastsætter de kompetente 
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myndigheder i FAIF's hjemland grænser 
for det gearingsniveau, en FAIF kan 
anvende i forhold til en AIF, den 
forvalter. De kompetente myndigheder i 
FAIF's hjemland informerer behørigt 
CESR og de kompetente myndigheder i 
AIF's hjemland om de foranstaltninger, 
der træffes i denne henseende.

Or. en

Ændringsforslag 1262
Syed Kamall

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. De kompetente myndigheder vurderer 
de systemiske risici, som en FAIF's 
anvendelse af gearing i forhold til de AIF, 
den forvalter, vil kunne medføre, og når 
det anses for at være nødvendigt for at 
sikre det finansielle systems stabilitet og 
integritet, fastsætter de kompetente 
myndigheder i FAIF's hjemland grænser 
for det gearingsniveau, en FAIF kan 
anvende i forhold til en AIF, den 
forvalter. De kompetente myndigheder i 
FAIF's hjemland informerer behørigt 
CESR og de kompetente myndigheder i 
AIF's hjemland om de foranstaltninger, 
der træffes i denne henseende.

Or. en
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Ændringsforslag 1263
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. De kompetente myndigheder vurderer 
de systemiske risici, som en FAIF's 
anvendelse af gearing i forhold til de AIF, 
den forvalter, vil kunne medføre, og når 
det anses for at være nødvendigt for at 
sikre det finansielle systems stabilitet og 
integritet, fastsætter de kompetente 
myndigheder i FAIF's hjemland grænser 
for det gearingsniveau, en FAIF kan 
anvende i forhold til en AIF, den 
forvalter. De kompetente myndigheder i 
FAIF's hjemland informerer behørigt 
CESR og de kompetente myndigheder i 
AIF's hjemland om de foranstaltninger, 
der træffes i denne henseende. 

Or. en

Ændringsforslag 1264
Gay Mitchell

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. Kommissionen vedtager delegerede 
retsakter i henhold til artikel 49a, 49b og 
49c, der fastsætter principper, som 
tydeliggør, under hvilke omstændigheder 
de kompetente myndigheder udøver 
bestemmelserne i stk. 3a under 
hensyntagen til AIF's forskellige 
strategier, de forskellige markedsvilkår, 
som AIF opererer under, og eventuelle 
procykliske virkninger som følge af 
udøvelsen af bestemmelserne.
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Or. en

Ændringsforslag 1265
Corien Wortmann-Kool

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. Kommissionen vedtager delegerede 
retsakter i henhold til artikel 49a, 49b og 
49c, der fastsætter principper, som 
tydeliggør, under hvilke omstændigheder 
de kompetente myndigheder bør 
gennemføre bestemmelserne i stk. 3a 
under hensyntagen til AIF's forskellige 
strategier, de forskellige markedsvilkår, 
som AIF opererer under, og eventuelle 
procykliske virkninger som følge af 
udøvelsen af bestemmelserne.

Or. en

Begrundelse

It is of crucial importance that investment funds do not take on leverage to the extent that this 
leads to excessive risks. The risks following from the use of leverage vary between funds, 
depending on the investment strategies used and the market circumstances in which they 
operate. A general limit set by the Commission would not be able to fully take these specific 
characteristics into account. Supervisory authorities are better able to judge what leverage 
level would be appropriate for the funds they authorise, as this is a very technical issue. In 
order to make sure supervisory authorities throughout the European Union assess these risks 
and set leverage limits in an equal manner, and in order to avoid a race the bottom, it is 
appropriate that the Commission adopts implementing measures setting common principles to 
be used by supervisory authorities when setting limits and ESMA - through technical 
standards - further harmonises the way supervisory authorities assess risks following from 
leverage and set limits.
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Ændringsforslag 1266
Syed Kamall

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. Kommissionen vedtager delegerede 
retsakter i henhold til artikel 49a, 49b og 
49c, der fastsætter principper, som 
tydeliggør, under hvilke omstændigheder 
de kompetente myndigheder bør 
gennemføre bestemmelserne i stk. 3a 
under hensyntagen til AIF's forskellige 
strategier, de forskellige markedsvilkår, 
som AIF opererer under, og eventuelle 
procykliske virkninger som følge af 
udøvelsen af bestemmelserne.

Or. en

Ændringsforslag 1267
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. Kommissionen vedtager delegerede 
retsakter i henhold til artikel 49a, 49b og 
49c, der fastsætter principper, som 
tydeliggør, under hvilke omstændigheder 
de kompetente myndigheder bør 
gennemføre bestemmelserne i stk. 3a 
under hensyntagen til AIF's forskellige 
strategier, de forskellige markedsvilkår, 
som AIF opererer under, og eventuelle 
procykliske virkninger som følge af 
udøvelsen af bestemmelserne.

Or. en
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Ændringsforslag 1268
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 3 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3c. Kommissionen vedtager delegerede 
retsakter i henhold til artikel 49a, 49b og 
49c med henblik på at tydeliggøre 
gearingsmetoderne som fastsat i artikel 3, 
litra l), og i forbindelse med artikel 21, 
stk. 4, hvori det defineres, hvornår 
gearing anses for at blive anvendt 
systematisk, og hvordan gearing skal 
beregnes.

Or. en

Ændringsforslag 1269
Corien Wortmann-Kool

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 3 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3c. For at sikre en ensartet anvendelse af 
denne artikel kan ESMA udarbejde
udkast til tekniske standarder for at 
fastsætte anvendelsesbetingelserne for 
bestemmelserne i stk. 3a, idet der tages 
højde for de delegerede retsakter, som 
Kommissionen har vedtaget i henhold til 
dette stykke.
Kommissionen kan vedtage de udkast til 
tekniske standarder, der er omhandlet i 
første underafsnit i henhold til 
proceduren i artikel 7 i forordning …/….
[ESMA].

Or. en
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Begrundelse

It is of crucial importance that investment funds do not take on leverage to the extent that this 
leads to excessive risks. The risks following from the use of leverage vary between funds, 
depending on the investment strategies used and the market circumstances in which they 
operate. A general limit set by the Commission would not be able to fully take these specific 
characteristics into account. Supervisory authorities are better able to judge what leverage 
level would be appropriate for the funds they authorise, as this is a very technical issue. In 
order to make sure supervisory authorities throughout the European Union assess these risks 
and set leverage limits in an equal manner, and in order to avoid a race the bottom, it is 
appropriate that the Commission adopts implementing measures setting common principles to 
be used by supervisory authorities when setting limits and ESMA - through technical 
standards - further harmonises the way supervisory authorities assess risks following from 
leverage and set limits.

Ændringsforslag 1270
Syed Kamall

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Under ekstraordinære omstændigheder, 
og når det er nødvendigt af hensyn til det 
finansielle systems stabilitet og integritet, 
kan de kompetente myndigheder i 
hjemlandet fastsætte yderligere grænser 
for det gearingsniveau, FAIF kan 
anvende. De foranstaltninger, som træffes 
af de kompetente myndigheder i 
hjemlandet, skal være midlertidige og 
være forenelige med de bestemmelser, 
som Kommissionen har vedtaget i 
henhold til stk. 3.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 1271
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Under ekstraordinære omstændigheder, 
og når det er nødvendigt af hensyn til det 
finansielle systems stabilitet og integritet, 
kan de kompetente myndigheder i 
hjemlandet fastsætte yderligere grænser 
for det gearingsniveau, FAIF kan 
anvende. De foranstaltninger, som træffes 
af de kompetente myndigheder i 
hjemlandet, skal være midlertidige og 
være forenelige med de bestemmelser, 
som Kommissionen har vedtaget i 
henhold til stk. 3.

udgår

Or. en

Begrundelse

Faste grænser for eller lofter over gearing er uhensigtsmæssige og upraktiske. Det er meget 
vanskeligt at definere gearing, og anvendelse af gearing afhænger ofte af den type aktiv, der 
investeres i og/eller den strategi, som en bestemt AIF anvender.

Ændringsforslag 1272
Gay Mitchell

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Under ekstraordinære omstændigheder, 
og når det er nødvendigt af hensyn til det 
finansielle systems stabilitet og integritet, 
kan de kompetente myndigheder i 
hjemlandet fastsætte yderligere grænser 
for det gearingsniveau, FAIF kan 
anvende. De foranstaltninger, som træffes 
af de kompetente myndigheder i 
hjemlandet, skal være midlertidige og 
være forenelige med de bestemmelser, 

udgår
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som Kommissionen har vedtaget i 
henhold til stk. 3.

Or. en

Ændringsforslag 1273
Markus Ferber

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Under ekstraordinære omstændigheder, 
og når det er nødvendigt af hensyn til det 
finansielle systems stabilitet og integritet, 
kan de kompetente myndigheder i 
hjemlandet fastsætte yderligere grænser 
for det gearingsniveau, FAIF kan 
anvende. De foranstaltninger, som træffes 
af de kompetente myndigheder i 
hjemlandet, skal være midlertidige og 
være forenelige med de bestemmelser, 
som Kommissionen har vedtaget i 
henhold til stk. 3.

udgår

Or. en

Begrundelse

Faste grænser for eller lofter over gearing er uhensigtsmæssige og upraktiske. Det er meget 
vanskeligt at definere gearing, og anvendelse af gearing afhænger ofte af den type aktiv, der 
investeres i og/eller den strategi, som en bestemt AIF anvender.
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Ændringsforslag 1274
Corien Wortmann-Kool

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Under ekstraordinære omstændigheder, 
og når det er nødvendigt af hensyn til det 
finansielle systems stabilitet og integritet, 
kan de kompetente myndigheder i 
hjemlandet fastsætte yderligere grænser 
for det gearingsniveau, FAIF kan 
anvende. De foranstaltninger, som træffes 
af de kompetente myndigheder i 
hjemlandet, skal være midlertidige og 
være forenelige med de bestemmelser, 
som Kommissionen har vedtaget i 
henhold til stk. 3.

udgår

Or. en

Begrundelse

It is of crucial importance that investment funds do not take on leverage to the extent that this 
leads to excessive risks. The risks following from the use of leverage vary between funds, 
depending on the investment strategies used and the market circumstances in which they 
operate. A general limit set by the Commission would not be able to fully take these specific 
characteristics into account. Supervisory authorities are better able to judge what leverage 
level would be appropriate for the funds they authorise, as this is a very technical issue. In 
order to make sure supervisory authorities throughout the European Union assess these risks 
and set leverage limits in an equal manner, and in order to avoid a race the bottom, it is 
appropriate that the Commission adopts implementing measures setting common principles to 
be used by supervisory authorities when setting limits and ESMA - through technical 
standards - further harmonises the way supervisory authorities assess risks following from 
leverage and set limits.
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Ændringsforslag 1275
Sylvie Goulard

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Under ekstraordinære omstændigheder, 
og når det er nødvendigt af hensyn til det 
finansielle systems stabilitet og integritet, 
kan de kompetente myndigheder i 
hjemlandet fastsætte yderligere grænser 
for det gearingsniveau, FAIF kan 
anvende. De foranstaltninger, som træffes 
af de kompetente myndigheder i 
hjemlandet, skal være midlertidige og 
være forenelige med de bestemmelser, 
som Kommissionen har vedtaget i 
henhold til stk. 3.

4. ESMA, der på grundlag af de 
oplysninger, som den modtager i henhold 
til dette direktiv, uanset om det er på et 
regelmæssigt grundlag eller på ad hoc-
basis eller på anmodning eller på enhver 
anden måde med henblik på at sikre de 
finansielle markeders stabilitet og 
integritet:

a) skal føre tilsyn med og vurdere de 
risici, der er forbundet med alle FAIF's 
aktiviteter vedrørende de AIF, den 
forvalter. Med henblik på denne 
vurdering etablerer ESMA forbindelser til 
ESRB og til de kompetente myndigheder i 
FAIF's hjemland
b) kan, når den anser det for at være 
nødvendigt, anmode om supplerende 
oplysninger fra den pågældende FAIF, 
som den anser for at være relevante, 
enten direkte eller via de kompetente 
myndigheder i FAIF's hjemland
c) kan på eget initiativ og/eller, når de 
kompetente myndigheder i FAIF's 
hjemland ikke træffer passende 
foranstaltninger, vedtage individuelle 
afgørelser, hvori det kræves, at de 
kompetente myndigheder i FAIF's
hjemland træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at tage enhver risiko 
op, der vil kunne bringe de finansielle 
markeders integritet eller hele eller en del 
af det finansielle systems stabilitet i fare, 
ved at sikre, at der fremsættes passende 
anmodninger eller pålægges 
begrænsninger for en eller flere FAIF's 



AM\807997DA.doc 61/166 PE439.134v03-00

DA

aktiviteter vedrørende de AIF, den eller de 
forvalter; sådanne anmodninger eller 
begrænsninger omfatter grænser for 
gearing, navnlig vedrørende omfanget 
eller arten heraf, som en FAIF kan 
anvende uden hensyntagen til bl.a. typen 
af AIF, deres strategi, kilderne til deres 
gearing, og koncentrationen af deres 
investeringer, de markedsvilkår AIF 
opererer under, og de eventuelle 
procykliske virkninger af indførelsen af 
sådanne grænser; sådanne anmodninger 
eller begrænsninger omfatter ligeledes 
ændringer af AIF's investeringspolitik, i 
forbindelse med hvilken ESMA skal 
informere ESRB om den individuelle 
afgørelse, den har truffet; når de 
kompetente myndigheder i FAIF's 
hjemland ikke opfylder en sådan 
individuel afgørelse fra ESMA inden for 
den frist, der er fastsat i afgørelsen, kan 
ESMA vedtage en individuel afgørelse 
rettet til en eller flere berørte FAIF, hvori 
det kræves, at sidstnævnte træffer de 
nødvendige foranstaltninger (herunder 
ophører med en bestemt praksis) for at 
leve op til den individuelle afgørelse fra 
ESMA; ESMA's individuelle afgørelser, 
som er stilet direkte til FAIF, har forrang 
frem for enhver anden afgørelse truffet af 
de kompetente myndigheder i FAIF's 
hjemland om samme spørgsmål; under 
alle omstændigheder skal alle 
foranstaltninger, der træffes af de 
kompetente myndigheder i FAIF's 
hjemland i tilknytning til 
omstændigheder, der er genstand for en 
individuel afgørelse fra ESMA stilet enten 
til de kompetente myndigheder i FAIF's 
hjemland eller til FAIF, være forenelige 
med en sådan individuel afgørelse.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 1276
Pervenche Berès

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Under ekstraordinære omstændigheder, 
og når det er nødvendigt af hensyn til det
finansielle systems stabilitet og integritet, 
kan de kompetente myndigheder i 
hjemlandet fastsætte yderligere grænser for 
det gearingsniveau, FAIF kan anvende. De 
foranstaltninger, som træffes af de 
kompetente myndigheder i hjemlandet, 
skal være midlertidige og være forenelige 
med de bestemmelser, som Kommissionen 
har vedtaget i henhold til stk. 3.

4. Under ekstraordinære omstændigheder, 
og når ESRB finder det nødvendigt af 
hensyn til det finansielle systems stabilitet 
og integritet, kan de kompetente 
myndigheder i hjemlandet fastsætte 
yderligere grænser for det gearingsniveau, 
FAIF kan anvende. De foranstaltninger, 
som træffes af de kompetente myndigheder 
i hjemlandet i overensstemmelse med 
ESMA's retningslinjer og ESRB's 
henstillinger, skal være midlertidige og 
være forenelige med de bestemmelser, som 
Kommissionen har vedtaget i henhold til 
stk. 3.

Or. en

Begrundelse

ESRB bør varetage påvisningen af usædvanlige omstændigheder, der udsætter det finansielle 
systems stabilitet og integritet for risiko. De foranstaltninger, der træffes af de kompetente 
myndigheder i hjemlandet for at afbøde denne risiko, skal være i overensstemmelse med 
ESMA's retningslinjer og ESRB's henstillinger for at sikre ensartede spilleregler og en 
konsekvent gennemførelse af dette direktiv.



AM\807997DA.doc 63/166 PE439.134v03-00

DA

Ændringsforslag 1277
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Under ekstraordinære omstændigheder, 
og når det er nødvendigt af hensyn til det 
finansielle systems stabilitet og integritet, 
kan de kompetente myndigheder i 
hjemlandet fastsætte yderligere grænser for 
det gearingsniveau, FAIF kan anvende. De 
foranstaltninger, som træffes af de 
kompetente myndigheder i hjemlandet, 
skal være midlertidige og være forenelige 
med de bestemmelser, som Kommissionen 
har vedtaget i henhold til stk. 3.

4. Under ekstraordinære omstændigheder, 
og når det er nødvendigt af hensyn til det 
finansielle systems stabilitet og integritet
eller af hensyn til den langsigtede 
bæredygtige vækst i økonomien, kan de 
kompetente myndigheder i hjemlandet og 
Kommissionen fastsætte yderligere 
grænser for det gearingsniveau, FAIF kan 
anvende. De foranstaltninger, som træffes 
af de kompetente myndigheder i 
hjemlandet, skal være midlertidige og være 
forenelige med de bestemmelser, som 
Kommissionen har vedtaget i henhold til 
stk. 3.

Or. en

Begrundelse

De kompetente myndigheder i hjemlandet eller Kommissionen bør træffe beslutning om, 
hvorvidt der skal indføres midlertidige grænser for gearing.

Ændringsforslag 1278
Wolf Klinz, Carl Haglund

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Under ekstraordinære omstændigheder, 
og når det er nødvendigt af hensyn til det 
finansielle systems stabilitet og integritet, 
kan de kompetente myndigheder i 
hjemlandet fastsætte yderligere grænser 
for det gearingsniveau, FAIF kan anvende. 
De foranstaltninger, som træffes af de 
kompetente myndigheder i hjemlandet, 
skal være midlertidige og være forenelige 

4. Under ekstraordinære omstændigheder, 
og når det er nødvendigt af hensyn til det 
finansielle systems stabilitet og integritet, 
kan de kompetente myndigheder i FAIF's 
hjemland fastsætte grænser for det 
gearingsniveau, FAIF kan anvende. AIF's 
hjemland, ESMA, ESRB og 
Kommissionen informeres om alle 
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med de bestemmelser, som Kommissionen 
har vedtaget i henhold til stk. 3.

sådanne foranstaltninger. 

Or. en

Ændringsforslag 1279
Pascal Canfin

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Under ekstraordinære omstændigheder, 
og når det er nødvendigt af hensyn til det 
finansielle systems stabilitet og integritet, 
kan de kompetente myndigheder i 
hjemlandet fastsætte yderligere grænser for 
det gearingsniveau, FAIF kan anvende. De 
foranstaltninger, som træffes af de 
kompetente myndigheder i hjemlandet, 
skal være midlertidige og være forenelige 
med de bestemmelser, som Kommissionen 
har vedtaget i henhold til stk. 3.

4. Under ekstraordinære omstændigheder, 
og når det er nødvendigt af hensyn til det 
finansielle systems stabilitet og integritet, 
kan de kompetente myndigheder i 
hjemlandet fastsætte yderligere grænser for 
det gearingsniveau, AIF kan anvende. De 
foranstaltninger, som træffes af de 
kompetente myndigheder i hjemlandet, 
skal være midlertidige. ESMA informeres 
af de kompetente myndigheder i 
hjemlandet om en sådan begrænsning.

Or. en

Begrundelse

ESMA skal informeres for at sikre konsekvente foranstaltninger på EU-plan.

Ændringsforslag 1280
Bernd Lange

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Under ekstraordinære omstændigheder, 
og når det er nødvendigt af hensyn til det 
finansielle systems stabilitet og integritet, 
kan de kompetente myndigheder i 
hjemlandet fastsætte yderligere grænser for 
det gearingsniveau, FAIF kan anvende. De 

4. Under ekstraordinære omstændigheder, 
og når det er nødvendigt af hensyn til det 
finansielle systems stabilitet og integritet, 
kan de kompetente myndigheder i 
hjemlandet fastsætte yderligere grænser for 
det gearingsniveau, FAIF og AIF kan 
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foranstaltninger, som træffes af de 
kompetente myndigheder i hjemlandet, 
skal være midlertidige og være forenelige 
med de bestemmelser, som Kommissionen 
har vedtaget i henhold til stk. 3.

anvende. De foranstaltninger, som træffes 
af de kompetente myndigheder i 
hjemlandet, skal være midlertidige og være 
forenelige med de bestemmelser, som 
Kommissionen har vedtaget i henhold til 
stk. 3.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 1281
Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Under ekstraordinære omstændigheder, 
og når det er nødvendigt af hensyn til det 
finansielle systems stabilitet og integritet, 
kan de kompetente myndigheder i 
hjemlandet fastsætte yderligere grænser for 
det gearingsniveau, FAIF kan anvende. De 
foranstaltninger, som træffes af de 
kompetente myndigheder i hjemlandet, 
skal være midlertidige og være forenelige 
med de bestemmelser, som Kommissionen 
har vedtaget i henhold til stk. 3.

4. Under ekstraordinære omstændigheder, 
og når det er nødvendigt af hensyn til det 
finansielle systems stabilitet og integritet, 
kan de kompetente myndigheder i 
hjemlandet fastsætte yderligere grænser for 
det gearingsniveau, FAIF og AIF kan 
anvende. De foranstaltninger, som træffes 
af de kompetente myndigheder i 
hjemlandet, skal være midlertidige og være 
forenelige med de bestemmelser, som 
Kommissionen har vedtaget i henhold til 
stk. 3.

Or. en

Begrundelse

AIF bør også være genstand for direktivets artikel 19-30.
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Ændringsforslag 1282
Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Kommissionen vedtager standarder 
for den langsigtede finansielle solvens i 
selskaber, der er genstand for AIF's 
gearede buy-out. Standarderne skal 
indeholde en kombination af fire 
indikatorer, der består af:
a) gældsbetjeningsdækning (forholdet 
mellem cash flow og den samlede 
gældsbetjening)
b) samlet gearing "dynamisk gearing 1" 
(forholdet mellem konsolideret EBITDA 
og nettoforrentningen)
c) dynamisk gearing 2 (forholdet mellem 
nettogælden og det frie cash flow); og
d) egenkapitalandel (forholdet mellem 
egenkapitalen og den samlede kapital).
Selskaberne skal opfylde alle fire 
indikatorer og skal gennemføre 
regelmæssige solvenstest.
Udbytteudbetalinger skal begrænses til en 
udbetaling om året og må ikke overstige 
indtjeningen. I tilfælde af en negativ 
solvens udbetales der ikke udbytte.

Or. en

Begrundelse

Denne bestemmelse vedrører de værste tilfælde af leveraged buy-out (LBO) af noterede og 
ikke-noterede selskaber gennemført af private equity-fonde. Kombinationen af fire indikatorer 
skal beskytte selskabernes egenkapital, særlig SMV'ers, mod at blive belastet af ikke 
bæredygtige gældsbyrder og selskabstømning. Solvenstest i kombination med begrænsningen 
af udbytteudbetalinger er nødvendig for at opretholde solvensen i selskaber gearet af AIF, 
særlig med hensyn til internationale regnskabsstandarder.
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Ændringsforslag 1283
Bernd Lange

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Kommissionen vedtager standarder 
for den langsigtede finansielle solvens i 
selskaber, der er genstand for AIF's 
gearede buy-out. Standarderne skal 
indeholde en kombination af fire 
indikatorer, der består af:
a) gældsbetjeningsdækning (forholdet 
mellem cash flow og den samlede 
gældsbetjening)
b) samlet gearing "dynamisk gearing 1" 
(forholdet mellem konsolideret EBITDA 
og nettoforrentningen)
c) dynamisk gearing 2 (forholdet mellem 
nettogælden og det frie cash flow); 
d) egenkapitalandel (forholdet mellem 
egenkapitalen og den samlede kapital).
Selskaber skal opfylde alle fire indikatorer 
og skal gennemføre regelmæssige 
solvenstest. Udbytteudbetalinger skal 
begrænses til en udbetaling om året og må 
ikke overstige indtjeningen. I tilfælde af 
en negativ solvens udbetales der ikke 
udbytte.

Or. en

Begrundelse

Denne bestemmelse vedrører de værste tilfælde af leveraged buy-out (LBO) af noterede og 
ikke-noterede virksomheder gennemført af private equity-fonde. Kombinationen af fire 
indikatorer skal beskytte selskabernes egenkapital, særlig SMV'ers, mod at blive belastet af 
ikke bæredygtige gældsbyrder og selskabstømning. Solvenstest i kombination med 
begrænsningen af udbytteudbetalinger er nødvendig for at opretholde solvensen i selskaber
gearet af AIF, særlig med hensyn til internationale regnskabsstandarder.

Ændringsforslag 1284
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Pascal Canfin

Forslag til direktiv
Kapitel V – afdeling 2 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

FORPLIGTELSER FOR FAIF, DER 
FORVALTER AIF, SOM ERHVERVER 
KONTROLLERENDE INDFLYDELSE I 
SELSKABER

FORPLIGTELSER FOR AIF, SOM 
ERHVERVER INDFLYDELSE I 
SELSKABER

Or. en

Begrundelse

Forpligtelserne gælder for AIF og ikke for FAIF.

Ændringsforslag 1285
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Forslag til direktiv
Kapitel V – afdeling 2 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

FORPLIGTELSER FOR FAIF, DER 
FORVALTER AIF, SOM ERHVERVER 
KONTROLLERENDE INDFLYDELSE I 
SELSKABER

FORPLIGTELSER FOR FAIF, DER 
FORVALTER AIF, SOM ERHVERVER 
EN VÆSENTLIG INTERESSE ELLER 
EN KONTROLLERENDE 
INDFLYDELSE I SELSKABER

Or. en

Ændringsforslag 1286
José Manuel García-Margallo y Marfil, Emilio Menéndez del Valle, Pablo Zalba 
Bidegain

Forslag til direktiv
Artikel 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 26 udgår
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ANVENDELSESOMRÅDE
1. Denne afdeling finder anvendelse på:
a) FAIF, som forvalter en eller flere AIF, 
der enten individuelt eller kollektivt 
erhverver 30 % og derover af 
stemmerettighederne i en udsteder eller i 
givet fald i et ikke-noteret selskab 
hjemmehørende i Fællesskabet
b) FAIF, der har indgået en aftale med en 
eller flere andre FAIF, som ville gøre det 
muligt for den af disse FAIF forvaltede 
AIF at erhverve 30 % og derover af 
stemmerettighederne i en udsteder eller i 
givet fald i det ikke-noterede selskab.
2. Denne afdeling finder ikke anvendelse, 
hvis udstederne eller de ikke-noterede 
selskaber er små og mellemstore 
virksomheder med færre end 250 ansatte, 
har en årsomsætning på ikke over 50 mio. 
EUR og/eller en årlig balance på ikke 
over 43 mio. EUR.

Or. en

Begrundelse

Bestemmelserne i artikel 26-30 bør konsekvent finde anvendelse på alle dem, der erhverver 
den relevante størrelse kapitalinteresse og ikke blot på FAIF og de virksomheder, de 
investerer i. Eventuelle betænkeligheder med hensyn til åbenhed eller arbejdstagernes og de 
berørte aktører i virksomhedens interesser gælder ligeledes de aktiviteter, der udføres af alle 
former for kontrollerende indflydelse i en EU-virksomhed, ikke blot situationer, der vedrører 
FAIF. Enhver oplysningsforpligtelse skal konsekvent anvendes i et generelt selskabsdirektiv i 
stedet for at stille FAIF og de virksomheder, de investerer i, ugunstigt.

Ændringsforslag 1287
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Forslag til direktiv
Artikel 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 26 udgår
ANVENDELSESOMRÅDE
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1. Denne afdeling finder anvendelse på:
a) FAIF, som forvalter en eller flere AIF, 
der enten individuelt eller kollektivt 
erhverver 30 % og derover af 
stemmerettighederne i en udsteder eller i 
givet fald i et ikke-noteret selskab 
hjemmehørende i Fællesskabet
b) FAIF, der har indgået en aftale med en 
eller flere andre FAIF, som ville gøre det 
muligt for den af disse FAIF forvaltede 
AIF at erhverve 30 % og derover af 
stemmerettighederne i en udsteder eller i 
givet fald i det ikke-noterede selskab.
2. Denne afdeling finder ikke anvendelse, 
hvis udstederne eller de ikke-noterede 
selskaber er små og mellemstore 
virksomheder med færre end 250 ansatte, 
har en årsomsætning på ikke over 50 mio. 
EUR og/eller en årlig balance på ikke 
over 43 mio. EUR.

Or. en

Begrundelse

The provisions of Articles 26 to 30 should apply as a matter on a consistent basis to all those 
acquiring the relevant size of holding, and not just to AIFM and the undertakings in which 
they invest. Any concerns there may be regarding transparency, or the interests of employees 
and stakeholders in the business, apply equally to the activities of all types of controller of an 
EU company, not just to situations involving AIFM. Accordingly any disclosure obligations 
should be applied in a general Company Law Directive on a consistent basis, rather than 
disadvantaging AIFM and the companies in which they invest.

Ændringsforslag 1288
Sylvie Goulard

Forslag til direktiv
Artikel 26 – titel og stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ANVENDELSESOMRÅDE Forsigtighedstilsyn med gearede buy-out-
operationer for ikke-noterede selskaber
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1. Denne afdeling finder anvendelse på: 1. Medlemsstaterne sikrer, at FAIF, der 
forvalter en eller flere AIF, som enten 
individuelt eller kollektivt erhverver 
kontrollerende indflydelse i et ikke-noteret 
selskab, oplyser, hvor stor en gæld der 
enten direkte eller indirekte er i 
målvirksomheden før og efter dens 
erhvervelse. 

a) FAIF, som forvalter en eller flere AIF, 
der enten individuelt eller kollektivt 
erhverver 30 % og derover af 
stemmerettighederne i en udsteder eller i 
givet fald i et ikke-noteret selskab 
hjemmehørende i Fællesskabet
b) FAIF, der har indgået en aftale med en 
eller flere andre FAIF, som ville gøre det 
muligt for den af disse FAIF forvaltede 
AIF at erhverve 30 % og derover af 
stemmerettighederne i en udsteder eller i 
givet fald i det ikke-noterede selskab.

Or. en

Begrundelse

De oplysningsforpligtelser, der pålægges forvaltere af private equity i forslagets artikel 26-
30, er ikke relevante og hensigtsmæssige i forbindelse med tilsyn med systemiske risici. De 
vedrører således oplysningsforpligtelser, der ikke allerede er omfattet af andre EU-direktiver, 
eller som ikke finder anvendelse (f.eks. forpligtelsen til at oplyse udviklingsplanen for ikke-
noterede selskaber, der giver anledning til alvorlig bekymring med hensyn til fortrolighed 
og/eller økonomisk intelligens). Desuden finder de ikke anvendelse på alle markedsdeltagere, 
hvis aktiviteter kan indebære en systemisk risiko.

Ændringsforslag 1289
Pascal Canfin

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Denne afdeling finder anvendelse på: 1. Denne afdeling finder anvendelse på
AIF, der enten alene eller i samarbejde 
med en eller flere andre AIF erhverver en 
væsentlig eller kontrollerende indflydelse, 
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som defineret i IFRS-standarderne, i en 
udsteder eller et ikke-noteret selskab 
hjemmehørende i EU:

a) FAIF, som forvalter en eller flere AIF, 
der enten individuelt eller kollektivt 
erhverver 30 % og derover af 
stemmerettighederne i en udsteder eller i
givet fald i et ikke-noteret selskab 
hjemmehørende i Fællesskabet
b) FAIF, der har indgået en aftale med en 
eller flere andre FAIF, som ville gøre det 
muligt for den af disse FAIF forvaltede 
AIF at erhverve 30 % og derover af 
stemmerettighederne i en udsteder eller i 
givet fald i det ikke-noterede selskab.

Or. en

Begrundelse

Kravene bør stå i forhold til den indflydelse, AIF får i selskabet.

Ændringsforslag 1290
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) FAIF, som forvalter en eller flere AIF, 
der enten individuelt eller kollektivt 
erhverver 30 % og derover af 
stemmerettighederne i en udsteder eller i 
givet fald i et ikke-noteret selskab 
hjemmehørende i Fællesskabet

a) FAIF, som forvalter en eller flere AIF, 
der enten individuelt eller kollektivt 
erhverver 10 %, 20 %, 30 % og 50 % og 
derover af stemmerettighederne i en 
udsteder eller i givet fald i et ikke-noteret 
selskab hjemmehørende i EU

Or. en

Begrundelse

Private equity has so far disclosed very little information, mostly unverifiable and not 
provided on a consistent basis. As this type of ownership leads to significant changes in the 
management style of companies, it is of the utmost importance to have a complete and 
consistent picture of companies under leverage buy-outs. This information is important for 
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investors, supervisors, employees and the public. There should be no exemption from 
information requirements, be it on the basis of the fund size or the managed company size. 
The impact of private equity investment may be felt even when a small interest is purchased, 
such as 10%. The impact then increases with the significance of the stake.

Ændringsforslag 1291
Bernd Lange

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) FAIF, som forvalter en eller flere AIF, 
der enten individuelt eller kollektivt 
erhverver 30 % og derover af 
stemmerettighederne i en udsteder eller i 
givet fald i et ikke-noteret selskab 
hjemmehørende i Fællesskabet

a) AIF, der enten individuelt eller 
kollektivt erhverver 25 % og derover af 
stemmerettighederne i en udsteder eller i 
givet fald i et ikke-noteret selskab 
hjemmehørende i EU, og FAIF, der 
forvalter en eller flere sådanne AIF

Or. en

Begrundelse

Leveraged Buy-Outs (LBO) har ofte alvorlige konsekvenser for selskaberne og 
arbejdstagerne. Tærsklen for regulering af private equity-fonde bør derfor sænkes til niveauet 
for sikkerhedskontrol; 25 % af stemmerettighederne kan anses for at være tærsklen for 
dominerende indflydelse. I mange medlemsstater fokuserer private equity-fonde specifikt på 
beskæftigelsesintensive SMV'er, som ikke ville være omfattet af tærsklerne i stk. 2.

Ændringsforslag 1292
Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) FAIF, som forvalter en eller flere AIF, 
der enten individuelt eller kollektivt 
erhverver 30 % og derover af 
stemmerettighederne i en udsteder eller i 
givet fald i et ikke-noteret selskab 
hjemmehørende i Fællesskabet

a) AIF, der enten individuelt eller 
kollektivt erhverver 25 % og derover af 
stemmerettighederne i en udsteder eller i 
givet fald i et ikke-noteret selskab 
hjemmehørende i EU, og FAIF, der 
forvalter en eller flere sådanne AIF
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Or. en

Begrundelse

Leveraged Buy-Outs (LBO) har ofte alvorlige konsekvenser for selskaberne og 
arbejdstagerne. Tærsklen for regulering af private equity-fonde bør derfor sænkes til niveauet 
for sikkerhedskontrol; 25 % af stemmerettighederne kan anses for at være tærsklen for 
dominerende indflydelse. I mange medlemsstater fokuserer private equity-fonde specifikt på 
beskæftigelsesintensive SMV'er, som ikke ville være omfattet af tærsklerne i stk. 2.

Ændringsforslag 1293
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Denne afdeling finder anvendelse på: 1. Denne afdeling finder anvendelse på:
a) FAIF, som forvalter en eller flere AIF, 
der enten individuelt eller kollektivt 
erhverver 30 % og derover af 
stemmerettighederne i en udsteder eller i 
givet fald i et ikke-noteret selskab 
hjemmehørende i Fællesskabet

a) FAIF, som forvalter en eller flere AIF, 
der enten individuelt eller kollektivt 
erhverver en kontrollerende indflydelse i 
et ikke-noteret selskab

b) FAIF, der har indgået en aftale med en 
eller flere andre FAIF, som ville gøre det 
muligt for den af disse FAIF forvaltede 
AIF at erhverve 30 % og derover af 
stemmerettighederne i en udsteder eller i 
givet fald i det ikke-noterede selskab.

b) FAIF, der har indgået en aftale med en 
eller flere andre FAIF, som ville gøre det 
muligt for den af disse FAIF forvaltede 
AIF at erhverve kontrollerende indflydelse 
i et ikke-noteret selskab.

I dette afsnit forstås ved en kontrollerende 
indflydelse 50 % af stemmerettighederne i 
et ikke-noteret selskab.

Or. en
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Ændringsforslag 1294
Sharon Bowles

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Denne afdeling finder anvendelse på: 1. Denne afdeling finder anvendelse på:
a) FAIF, som forvalter en eller flere AIF, 
der enten individuelt eller kollektivt 
erhverver 30 % og derover af 
stemmerettighederne i en udsteder eller i 
givet fald i et ikke-noteret selskab 
hjemmehørende i Fællesskabet

a) FAIF, som forvalter en eller flere AIF, 
der enten individuelt eller kollektivt 
erhverver en kontrollerende indflydelse i 
et ikke-noteret selskab hjemmehørende i 
EU

b) FAIF, der har indgået en aftale med en 
eller flere andre FAIF, som ville gøre det 
muligt for den af disse FAIF forvaltede 
AIF at erhverve 30 % og derover af 
stemmerettighederne i en udsteder eller i 
givet fald i det ikke-noterede selskab.

b) FAIF, der har indgået en aftale med en 
eller flere andre FAIF, som ville gøre det 
muligt for den af disse FAIF forvaltede 
AIF at erhverve en kontrollerende 
indflydelse i givet fald i det ikke-noterede 
selskab.

Or. en

Begrundelse

Dette direktiv bør ikke vedrøre udstedere, da dette spørgsmål er korrekt reguleret i 
selskabslovgivningen. "Kontrollerende indflydelse" bør bringes i overensstemmelse med 
selskabslovgivningen.

Ændringsforslag 1295
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) FAIF, der har indgået en aftale med en 
eller flere andre FAIF, som ville gøre det 
muligt for den af disse FAIF forvaltede 
AIF at erhverve 30 % og derover af 
stemmerettighederne i en udsteder eller i 
givet fald i det ikke-noterede selskab.

b) FAIF, der handler sammen med en eller 
flere andre FAIF om den af disse FAIF 
forvaltede AIF's erhvervelse eller 
udøvelse af stemmerettigheder, hvor 
sådanne FAIF forvalter en eller flere 
AIF, der enten individuelt eller kollektivt 
erhverver 10 %, 20 %, 30 % og 50 % og 
derover af stemmerettighederne i en 
udsteder eller i givet fald i det ikke-
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noterede selskab.

Or. en

Begrundelse

Private equity har indtil videre givet meget lidt information, som for det meste ikke kan 
kontrolleres og ikke indgives konsekvent. Da denne form for ejerskab fører til betydelige 
ændringer i selskabernes ledelsesstil, er det af største vigtighed, at man har et fuldstændigt og 
konsekvent billede af selskaber under leverage buy-out. Disse oplysninger er vigtige for 
investorer, tilsynsorganer, arbejdstagere og offentligheden. Der bør ikke være nogen 
fritagelse fra informationskravene, hverken på grundlag af fondsstørrelse eller på grundlag af 
det forvaltede selskabs størrelse.

Ændringsforslag 1296
Bernd Lange

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) FAIF, der har indgået en aftale med en 
eller flere andre FAIF, som ville gøre det 
muligt for den af disse FAIF forvaltede 
AIF at erhverve 30 % og derover af 
stemmerettighederne i en udsteder eller i 
givet fald i det ikke-noterede selskab.

b) FAIF, der har indgået en aftale med en 
eller flere andre FAIF, som ville gøre det 
muligt for den af disse FAIF forvaltede 
AIF at erhverve 25 % og derover af 
stemmerettighederne i en udsteder eller i 
givet fald i det ikke-noterede selskab.

Or. en

Begrundelse

Leveraged Buy-Outs (LBO) har ofte alvorlige konsekvenser for selskaberne og 
arbejdstagerne. Tærsklen for regulering af private equity-fonde bør derfor sænkes til niveauet 
for sikkerhedskontrol; 25 % af stemmerettighederne kan anses for at være tærsklen for 
dominerende indflydelse. I mange medlemsstater fokuserer private equity-fondes midler 
specifikt på beskæftigelsesintensive SMV'er, som ikke ville være omfattet af tærsklerne i stk. 2.
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Ændringsforslag 1297
Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) FAIF, der har indgået en aftale med en 
eller flere andre FAIF, som ville gøre det 
muligt for den af disse FAIF forvaltede 
AIF at erhverve 30 % og derover af 
stemmerettighederne i en udsteder eller i 
givet fald i det ikke-noterede selskab.

b) FAIF, der har indgået en aftale med en 
eller flere andre FAIF, som ville gøre det 
muligt for den af disse FAIF forvaltede 
AIF at erhverve 25 % og derover af 
stemmerettighederne i en udsteder eller i 
givet fald i det ikke-noterede selskab.

Or. en

Begrundelse

Leveraged Buy-Outs (LBO) har ofte alvorlige konsekvenser for selskaberne og
arbejdstagerne. Tærsklen for regulering af private equity-fonde bør derfor sænkes til niveauet 
for sikkerhedskontrol; 25 % af stemmerettighederne kan anses for at være tærsklen for 
dominerende indflydelse. I mange medlemsstater fokuserer private equity-fondes midler 
specifikt på beskæftigelsesintensive SMV'er, som ikke ville være omfattet af tærsklerne i stk. 2.

Ændringsforslag 1298
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Ikke-noterede selskaber kontrolleret af 
FAIF skal opfylde den relevante EU-
selskabslovgivning og den nationale 
selskabslovgivning om oplysning.

Or. en

Begrundelse

Kun en global fremgangsmåde vil forhindre forvridningen af markedskonkurrencen mellem 
aktører, der reguleres af dette direktiv, og dem, der ikke gør. Derfor bør en eventuel 
oplysningsforpligtelse behandles ens for alle former for privat ejerskab via ændringer af EU's 
selskabsdirektiver.
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Ændringsforslag 1299
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Senest den …* fremlægger 
Kommissionen en rapport for Europa-
Parlamentet og Rådet baseret på en 
gennemgang af den relevante 
selskabslovgivning og af de relevante 
direktiver inden for den finansielle sektor, 
som eventuelt ledsages af et 
lovgivningsforslag, der eventuelt 
indeholder ændringsforslag til dette 
direktiv. Kommissionen tager i sin 
vurdering hensyn til målene om øget 
åbenhed, retfærdig konkurrence og 
fortsat ens spilleregler for alle selskaber 
uden forskelsbehandling baseret på 
ejerskab. Den tager også hensyn til EU's 
konkurrenceevne med hensyn til 
finansiering af innovation.
* EUT: Indsæt venligst dato: * dato for 
direktivets ikrafttrædelse.

Or. en

Begrundelse

Kun en global fremgangsmåde vil forhindre forvridningen af markedskonkurrencen mellem 
aktører, der reguleres af dette direktiv, og dem, der ikke gør. Derfor bør en eventuel 
oplysningsforpligtelse behandles ens for alle former for privat ejerskab via ændringer af EU's 
selskabsdirektiver.
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Ændringsforslag 1300
Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Denne afdeling finder ikke anvendelse, 
hvis udstederne eller de ikke-noterede 
selskaber er små og mellemstore 
virksomheder med færre end 250 ansatte, 
har en årsomsætning på ikke over 50 mio. 
EUR og/eller en årlig balance på ikke 
over 43 mio. EUR.

udgår

Or. en

Begrundelse

Leveraged Buy-Outs (LBO) har ofte alvorlige konsekvenser for selskaberne og 
arbejdstagerne. Tærsklen for regulering af private equity-fonde bør derfor sænkes til niveauet 
for sikkerhedskontrol; 25 % af stemmerettighederne kan anses for at være tærsklen for 
dominerende indflydelse. I mange medlemsstater fokuserer private equity-fonde specifikt på 
beskæftigelsesintensive SMV'er, som ikke ville være omfattet af tærsklerne i stk. 2.

Ændringsforslag 1301
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Denne afdeling finder ikke anvendelse, 
hvis udstederne eller de ikke-noterede 
selskaber er små og mellemstore 
virksomheder med færre end 250 ansatte, 
har en årsomsætning på ikke over 50 mio. 
EUR og/eller en årlig balance på ikke 
over 43 mio. EUR.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 1302
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Denne afdeling finder ikke anvendelse, 
hvis udstederne eller de ikke-noterede 
selskaber er små og mellemstore 
virksomheder med færre end 250 ansatte, 
har en årsomsætning på ikke over 50 mio. 
EUR og/eller en årlig balance på ikke 
over 43 mio. EUR.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1303
Bernd Lange

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Denne afdeling finder ikke anvendelse, 
hvis udstederne eller de ikke-noterede 
selskaber er små og mellemstore 
virksomheder med færre end 250 ansatte, 
har en årsomsætning på ikke over 50 mio. 
EUR og/eller en årlig balance på ikke 
over 43 mio. EUR.

udgår

Or. en

Begrundelse

Leveraged Buy-Outs (LBO) har ofte alvorlige konsekvenser for selskaberne og 
arbejdstagerne. Tærsklen for regulering af private equity-fonde bør derfor sænkes til niveauet 
for sikkerhedskontrol; 25 % af stemmerettighederne kan anses for at være tærsklen for 
dominerende indflydelse. I mange medlemsstater fokuserer private equity-fonde specifikt på 
beskæftigelsesintensive SMV'er, som ikke ville være omfattet af tærsklerne i stk. 2.
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Ændringsforslag 1304
Sylvie Goulard

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Denne afdeling finder ikke anvendelse, 
hvis udstederne eller de ikke-noterede 
selskaber er små og mellemstore 
virksomheder med færre end 250 ansatte, 
har en årsomsætning på ikke over 50 mio. 
EUR og/eller en årlig balance på ikke 
over 43 mio. EUR.

2. I forbindelse med stk. 1 informerer 
FAIF forud for erhvervelsen af et ikke-
noteret selskab de kompetente 
myndigheder i deres medlemsstat, når den 
påtænkte erhvervelse enten direkte eller 
indirekte kan medføre, at selskabets gæld 
er højere end et multiplum af selskabets 
værdi. I sådanne tilfælde foretager de 
kompetente myndigheder 
forsigtighedskontrol af de potentielle 
konsekvenser af erhvervelsen, særlig med 
hensyn til de tilknyttede systemiske risici. 

Or. en

Begrundelse

De oplysningsforpligtelser, der pålægges forvaltere af private equity i forslagets artikel 26-
30, er ikke relevante og hensigtsmæssige i forbindelse med tilsyn med systemiske risici. De 
vedrører således oplysningsforpligtelser, der ikke allerede er omfattet af andre EU-direktiver, 
eller som ikke finder anvendelse (f.eks. forpligtelsen til at oplyse udviklingsplanen for ikke-
noterede selskaber, der giver anledning til alvorlig bekymring med hensyn til fortrolighed 
og/eller økonomisk intelligens). Desuden finder de ikke anvendelse på alle markedsdeltagere, 
hvis aktiviteter kan indebære en systemisk risiko.

Ændringsforslag 1305
Pascal Canfin

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Denne afdeling finder ikke anvendelse, 
hvis udstederne eller de ikke-noterede 
selskaber er små og mellemstore 
virksomheder med færre end 250 ansatte, 
har en årsomsætning på ikke over 50 mio. 
EUR og/eller en årlig balance på ikke 

2. Denne afdeling finder ikke anvendelse, 
hvis de ikke-noterede selskaber har færre 
end 50 ansatte.
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over 43 mio. EUR.

Or. en

Begrundelse

Kravene bør stå i forhold til selskabernes størrelse. Hvis alle SMV'er udelukkes, vil det dog 
udelukke de fleste buy-out overtagelser fra direktivets anvendelsesområde.

Ændringsforslag 1306
Othmar Karas

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Denne afdeling finder ikke anvendelse, 
hvis udstederne eller de ikke-noterede 
selskaber er små og mellemstore 
virksomheder med færre end 250 ansatte, 
har en årsomsætning på ikke over 50 mio. 
EUR og/eller en årlig balance på ikke 
over 43 mio. EUR.

2. Denne afdeling finder ikke anvendelse, 
hvis de ikke-noterede selskaber er SPV-
selskaber eller små og mellemstore 
virksomheder.

I dette afsnit forstås ved:
a) SPV-selskaber, som i henhold til deres 
vedtægter eller til gældende national 
lovgivning kun har ret til at erhverve, 
besidde eller sælge aktiver eller interesser 
i andre SPV, som i overensstemmelse med 
AIF-regler eller -vedtægter og national 
lovgivning kan erhverves, besiddes eller 
sælges for eller af AIF
b) små og mellemstore virksomheder 
betyder selskaber, som i henhold til deres 
seneste årsregnskaber eller konsoliderede 
regnskaber opfylder mindst to af 
nedenstående kriterier:
i) et gennemsnitligt antal ansatte i EU i 
løbet af regnskabsåret på under 250 
personer
ii) en samlet balance, der ikke overstiger 
43 mio. EUR
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iii) en samlet nettoomsætning, der ikke 
overstiger 50 mio. EUR.

Or. en

Begrundelse

Den udifferentierede medtagelse af alle fonde med kontrollerende indflydelse i selskaber 
betyder, at åbne fonde, der investerer i fast ejendom, og som besidder ejendom via SPV, 
klassificeres som AIF med kontrollerende indflydelse. Dette ville ødelægge almindelig praksis 
med åbne fonde, der investerer i fast ejendom, der er afgørende for at få adgang til visse 
markeder for fast ejendom. Derfor ser medtagelsen af åbne fonde, der investerer i fast 
ejendom, ikke berettiget, og en eventuel kontrollerende indflydelse i en sådan SPV kan ikke i 
sig selv anvendes som kriterium for en sådan medtagelse.

Ændringsforslag 1307
Wolf Klinz

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Denne afdeling finder ikke anvendelse, 
hvis udstederne eller de ikke-noterede 
selskaber er små og mellemstore 
virksomheder med færre end 250 ansatte,
har en årsomsætning på ikke over 50 mio. 
EUR og/eller en årlig balance på ikke over 
43 mio. EUR.

2. Denne afdeling finder ikke anvendelse, 
hvis de ikke-noterede selskaber er små og 
mellemstore virksomheder, der enten har 
færre end 250 ansatte eller har en 
årsomsætning på ikke over 50 mio. EUR 
og/eller en årlig balance på ikke over 43 
mio. EUR.

Or. en

Ændringsforslag 1308
Sylvie Goulard

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Kommissionen vedtager delegerede 
retsakter i henhold til artikel 49a, 49b og 
49c, hvori defineres begreberne ikke-
noterede selskaber, erhvervelse af 
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kontrollerende indflydelse, multiplum 
(herunder definition af grundlaget) og 
værdiansættelse, ligesom de 
forsigtighedsregler, der gælder i denne 
forbindelse, fastsættes.

Or. en

Begrundelse

The provisions of Articles 26 to 30 should apply as a matter on a consistent basis to all those 
acquiring the relevant size of holding, and not just to AIFM and the undertakings in which 
they invest. Any concerns there may be regarding transparency, or the interests of employees 
and stakeholders in the business, apply equally to the activities of all types of controller of an 
EU company, not just to situations involving AIFM. Accordingly any disclosure obligations 
should be applied in a general Company Law Directive on a consistent basis, rather than 
disadvantaging AIFM and the companies in which they invest.

Ændringsforslag 1309
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Artikel 28-30 bør ikke finde 
anvendelse på industrielle 
holdingselskaber, hvis aktier handles på 
et EU-reguleret marked, hvis disse 
selskaber ejer andele i deres 
datterselskaber eller tilknyttede selskaber 
med henblik på at gennemføre en 
industriel forretningsstrategi, og de ikke 
er oprettet med det primære formål at 
skabe udbytte til deres investorer ved 
afhændelse af aktiver inden for en fastsat 
tidsramme.

Or. en

Begrundelse

Noterede industrielle holdingselskaber reguleres af prospekt- og 
gennemsigtighedsdirektiverne samt af national selskabslovgivning, børsregler og andre 
nationale bestemmelser. Dette sikrer tilstrækkelig åbenhed i forhold til investorer, lovgivere 
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og samfundet generelt. Bestemmelserne i artikel 28-30 er irrelevante eller uhensigtsmæssige 
for denne type selskaber. 

Ændringsforslag 1310
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Forslag til direktiv
Artikel 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 27 udgår
Anmeldelse af erhvervelsen af 
kontrollerende indflydelse i ikke-noterede 
selskaber
1. Medlemsstaterne sikrer, at en FAIF, 
som er i stand til at udøve 30 % og 
derover af stemmerettighederne i et ikke-
noteret selskab, anmelder oplysningerne i 
stk. 2 til det ikke-noterede selskab og alle 
andre aktionærer.
Anmeldelsen skal ske så hurtigt som 
muligt, men senest inden fire 
handelsdage, hvoraf den første er dagen, 
hvor FAIF er blevet i stand til at udøve 30 
% af stemmerettighederne.
2. Den i stk. 1 omhandlede anmeldelse 
skal indeholde følgende oplysninger:
a) den deraf følgende situation for så vidt 
angår stemmerettigheder
b) under hvilke betingelser grænsen på 30 
% er blevet nået med angivelse af 
identiteten af de deltagende aktionærer
c) den dato, hvor grænsen blev nået eller 
overskredet.

Or. en

Begrundelse

Bestemmelserne i artikel 26-30 bør konsekvent finde anvendelse på alle dem, der erhverver 
den relevante størrelse kapitalinteresse, og ikke blot på FAIF og de virksomheder, de 
investerer i. Eventuelle betænkeligheder med hensyn til åbenhed eller arbejdstagernes og 
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interessenterne i virksomhedens interesser gælder ligeledes de aktiviteter, der udføres af alle 
former for kontrollerende indflydelse i en EU-virksomhed, ikke blot situationer, der vedrører 
FAIF. Enhver oplysningsforpligtelse skal konsekvent anvendes i et generelt selskabsdirektiv i 
stedet for at stille FAIF og de virksomheder, de investerer i, ugunstigt.

Ændringsforslag 1311
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Forslag til direktiv
Artikel 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 27 udgår
Anmeldelse af erhvervelsen af 
kontrollerende indflydelse i ikke-noterede 
selskaber 
1. Medlemsstaterne sikrer, at en FAIF, 
som er i stand til at udøve 30 % og 
derover af stemmerettighederne i et ikke-
noteret selskab, anmelder oplysningerne i 
stk. 2 til det ikke-noterede selskab og alle 
andre aktionærer.
Anmeldelsen skal ske så hurtigt som 
muligt, men senest inden fire 
handelsdage, hvoraf den første er dagen, 
hvor FAIF er blevet i stand til at udøve 30 
% af stemmerettighederne.
2. Den i stk. 1 omhandlede anmeldelse 
skal indeholde følgende oplysninger:
a) den deraf følgende situation for så vidt 
angår stemmerettigheder
b) under hvilke betingelser grænsen på 30 
% er blevet nået med angivelse af 
identiteten af de deltagende aktionærer
c) den dato, hvor grænsen blev nået eller 
overskredet.

Or. en

Begrundelse

The provisions of Art. 26 to 30 should apply as a matter on a consistent basis to all those 
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acquiring the relevant size of holding, and not just to AIFM and the undertakings in which 
they invest. Any concerns there may be regarding transparency, or the interests of employees 
and stakeholders in the business, apply equally to the activities of all types of controller of an 
EU company, not just to situations involving AIFM. Accordingly, any disclosure obligations 
should be applied in a general Company Law Directive on a consistent basis, rather than 
disadvantaging AIFM and the companies in which they invest.

Ændringsforslag 1312
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
Artikel 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 27 udgår
Anmeldelse af erhvervelsen af 
kontrollerende indflydelse i ikke-noterede 
selskaber 
1. Medlemsstaterne sikrer, at en FAIF, 
som er i stand til at udøve 30 % og 
derover af stemmerettighederne i et ikke-
noteret selskab, anmelder oplysningerne i 
stk. 2 til det ikke-noterede selskab og alle 
andre aktionærer.
Anmeldelsen skal ske så hurtigt som 
muligt, men senest inden fire 
handelsdage, hvoraf den første er dagen, 
hvor FAIF er blevet i stand til at udøve 30 
% af stemmerettighederne.
2. Den i stk. 1 omhandlede anmeldelse 
skal indeholde følgende oplysninger:
a) den deraf følgende situation for så vidt 
angår stemmerettigheder
b) under hvilke betingelser grænsen på 30 
% er blevet nået med angivelse af 
identiteten af de deltagende aktionærer
c) den dato, hvor grænsen blev nået eller 
overskredet.

Or. en
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Begrundelse

Kun en global fremgangsmåde vil forhindre forvridningen af markedskonkurrencen mellem 
aktører, der reguleres af dette direktiv, og dem, der ikke gør. Derfor bør en eventuel 
oplysningsforpligtelse behandles ens for alle former for privat ejerskab via ændringer af EU's 
selskabsdirektiver.

Ændringsforslag 1313
Sylvie Goulard

Forslag til direktiv
Artikel 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 27 udgår
Anmeldelse af erhvervelsen af 
kontrollerende indflydelse i ikke-noterede 
selskaber 
1. Medlemsstaterne sikrer, at en FAIF, 
som er i stand til at udøve 30 % og 
derover af stemmerettighederne i et ikke-
noteret selskab, anmelder oplysningerne i 
stk. 2 til det ikke-noterede selskab og alle 
andre aktionærer.
Anmeldelsen skal ske så hurtigt som 
muligt, men senest inden fire 
handelsdage, hvoraf den første er dagen, 
hvor FAIF er blevet i stand til at udøve 30 
% af stemmerettighederne.
2. Den i stk. 1 omhandlede anmeldelse 
skal indeholde følgende oplysninger:
a) den deraf følgende situation for så vidt 
angår stemmerettigheder
b) under hvilke betingelser grænsen på 30 
% er blevet nået med angivelse af 
identiteten af de deltagende aktionærer
c) den dato, hvor grænsen blev nået eller 
overskredet.

Or. en
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Begrundelse

De oplysningsforpligtelser, der pålægges forvaltere af private equity i forslagets artikel 26-
30, er ikke relevante og hensigtsmæssige i forbindelse med tilsyn med systemiske risici. De 
vedrører således oplysningsforpligtelser, der ikke allerede er omfattet af andre EU-direktiver, 
eller som ikke finder anvendelse (f.eks. forpligtelsen til at oplyse udviklingsplanen for ikke-
noterede selskaber, der giver anledning til alvorlig bekymring med hensyn til fortrolighed 
og/eller økonomisk intelligens). Desuden finder de ikke anvendelse på alle markedsdeltagere, 
hvis aktiviteter kan indebære en systemisk risiko.

Ændringsforslag 1314
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Forslag til direktiv
Artikel 27 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Anmeldelse af erhvervelsen af 
kontrollerende indflydelse i ikke-noterede 
selskaber

Anmeldelse af erhvervelsen af en 
væsentlig interesse i ikke-noterede 
selskaber og udstedere

Or. en

Ændringsforslag 1315
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Forslag til direktiv
Artikel 27 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at en FAIF, som 
er i stand til at udøve 30 % og derover af 
stemmerettighederne i et ikke-noteret 
selskab, anmelder oplysningerne i stk. 2 til 
det ikke-noterede selskab og alle andre 
aktionærer.

1. Medlemsstaterne sikrer, at en FAIF, når 
den alene eller sammen med en anden 
FAIF via en eller flere AIF, som den 
forvalter, erhverver 10 %, 20 %, 30 % 
eller 50 % af stemmerettighederne i en 
udsteder eller i et ikke-noteret selskab,
meddeler udstederen eller det ikke-
noterede selskab, dets 
arbejdstagerrepræsentanter, 
medarbejderne selv, den kompetente 
myndighed, som FAIF henhører under, 
og den kompetente myndighed i den 
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medlemsstat, hvor udstederen eller det 
ikke-noterede selskab er etableret,
oplysningerne i stk. 2.

Anmeldelsen skal ske så hurtigt som 
muligt, men senest inden fire handelsdage, 
hvoraf den første er dagen, hvor FAIF er 
blevet i stand til at udøve 30 % af 
stemmerettighederne.

Anmeldelsen skal ske så hurtigt som 
muligt, men senest inden fire handelsdage, 
hvoraf den første er dagen, hvor FAIF via 
en eller flere AIF, som den forvalter, 
erhvervede 10 %, 20 %, 30 % eller 50 % af 
stemmerettighederne.

Or. en

Ændringsforslag 1316
Pascal Canfin

Forslag til direktiv
Artikel 27 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at en FAIF, 
som er i stand til at udøve 30 % og derover 
af stemmerettighederne i et ikke-noteret 
selskab, anmelder oplysningerne i stk. 2 til 
det ikke-noterede selskab og alle andre 
aktionærer.

1. Medlemsstaterne sikrer, at en AIF, som 
er i stand til at udøve en væsentlig eller 
kontrollerende indflydelse, som defineret i 
IFRS-standarderne, i et ikke-noteret 
selskab, anmelder oplysningerne i stk. 2 til 
det ikke-noterede selskab og alle andre 
aktionærer.

Anmeldelsen skal ske så hurtigt som 
muligt, men senest inden fire handelsdage, 
hvoraf den første er dagen, hvor FAIF er 
blevet i stand til at udøve 30 % af 
stemmerettighederne.

Anmeldelsen skal ske så hurtigt som 
muligt, men senest inden fire handelsdage, 
hvoraf den første er dagen, hvor AIF er 
blevet i stand til at have en væsentlig eller 
kontrollerende indflydelse.

Efter den første anmeldelse foretager AIF 
en anmeldelse, hver gang antallet af dens 
stemmerettigheder stiger med 5 
procentpoint, eller når AIF erhverver 
kontrol, som defineret i IFRS-
standarderne, med det ikke-noterede 
selskab.

Or. en
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Begrundelse

AIF skal foretage anmeldelse, så snart de erhverver en væsentlig indflydelse i et ikke-noteret 
selskab.

Ændringsforslag 1317
Syed Kamall

Forslag til direktiv
Artikel 27 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at en FAIF, som 
er i stand til at udøve 30 % og derover af 
stemmerettighederne i et ikke-noteret 
selskab, anmelder oplysningerne i stk. 2 til 
det ikke-noterede selskab og alle andre
aktionærer.

1. Medlemsstaterne kræver, at en FAIF, 
som bliver i stand til at udøve 30 % og 
derover af stemmerettighederne i et ikke-
noteret selskab, meddeler det ikke-noterede 
selskab og aktionærerne, hvis identitet og 
adresser, FAIF er i besiddelse af, eller 
kan få fra det ikke-noterede selskab eller 
et register, som FAIF har eller kan få 
adgang til, oplysningerne i stk. 2.

Anmeldelsen skal ske så hurtigt som 
muligt, men senest inden fire handelsdage, 
hvoraf den første er dagen, hvor FAIF er 
blevet i stand til at udøve 30 % af 
stemmerettighederne.

Informationen stilles til rådighed så 
hurtigt som muligt, men senest inden 10
arbejdsdage, hvoraf den første er dagen, 
hvor FAIF er blevet i stand til at udøve 
kontrol.

Or. en

Begrundelse

The provisions of Article 27 should apply as a matter on a consistent basis to all those 
acquiring the relevant size of holding, and not just to AIFM and the undertakings in which 
they invest. Any concerns there may be regarding transparency, or the interests of employees 
and stakeholders in the business, apply equally to the activities of all types of controller of an 
EU company, not just to situations involving AIFM. Accordingly any disclosure obligations 
should be applied in a general Company Law Directive on a consistent basis, rather than 
disadvantaging AIFM and the companies in which they invest.
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Ændringsforslag 1318
Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Artikel 27 – stk. 1 – første afsnit

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at en FAIF, som 
er i stand til at udøve 30 % og derover af 
stemmerettighederne i et ikke-noteret 
selskab, anmelder oplysningerne i stk. 2 til 
det ikke-noterede selskab og alle andre 
aktionærer.

1. Medlemsstaterne sikrer, at en AIF eller
FAIF, som er i stand til at udøve 25 % og 
derover af stemmerettighederne i et ikke-
noteret selskab, anmelder oplysningerne i 
stk. 2 til det ikke-noterede selskab og alle 
andre aktionærer.

Or. en

Ændringsforslag 1319
Bernd Lange

Forslag til direktiv
Artikel 27 – stk. 1 – første afsnit

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at en FAIF, som 
er i stand til at udøve 30 % og derover af 
stemmerettighederne i et ikke-noteret 
selskab, anmelder oplysningerne i stk. 2 til 
det ikke-noterede selskab og alle andre 
aktionærer.

1. Medlemsstaterne sikrer, at en AIF eller 
FAIF, som er i stand til at udøve 25 % og 
derover af stemmerettighederne i et ikke-
noteret selskab, anmelder oplysningerne i 
stk. 2 til det ikke-noterede selskab og alle 
andre aktionærer.

Or. en

Ændringsforslag 1320
Pervenche Berès

Forslag til direktiv
Artikel 27 – stk. 1 – første afsnit

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at en FAIF, 1. ESMA sikrer, at en FAIF, som er i stand 
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som er i stand til at udøve 30 % og derover 
af stemmerettighederne i et ikke-noteret 
selskab, anmelder oplysningerne i stk. 2 til 
det ikke-noterede selskab og alle andre 
aktionærer.

til at udøve 30 % og derover af 
stemmerettighederne i et ikke-noteret 
selskab, anmelder oplysningerne i stk. 2 til 
det ikke-noterede selskab og alle andre 
aktionærer.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 1321
Bernd Lange

Forslag til direktiv
Artikel 27 – stk. 1 – andet afsnit

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Anmeldelsen skal ske så hurtigt som 
muligt, men senest inden fire handelsdage, 
hvoraf den første er dagen, hvor FAIF er 
blevet i stand til at udøve 30 % af 
stemmerettighederne.

Anmeldelsen skal ske så hurtigt som 
muligt, men senest inden fire arbejdsdage, 
hvoraf den første er dagen, hvor AIF eller
FAIF er blevet i stand til at udøve 25 % af 
stemmerettighederne.

Or. en

Ændringsforslag 1322
Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Artikel 27 – stk. 1 – andet afsnit

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Anmeldelsen skal ske så hurtigt som 
muligt, men senest inden fire handelsdage, 
hvoraf den første er dagen, hvor FAIF er 
blevet i stand til at udøve 30 % af 
stemmerettighederne.

Anmeldelsen skal ske så hurtigt som 
muligt, men senest inden fire arbejdsdage, 
hvoraf den første er dagen, hvor AIF eller 
FAIF er blevet i stand til at udøve 25 % af 
stemmerettighederne.
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Or. en

Ændringsforslag 1323
Wolf Klinz

Forslag til direktiv
Artikel 27 – stk. 1 – andet afsnit

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Anmeldelsen skal ske så hurtigt som 
muligt, men senest inden fire handelsdage, 
hvoraf den første er dagen, hvor FAIF er 
blevet i stand til at udøve 30 % af 
stemmerettighederne.

Anmeldelsen skal ske så hurtigt som 
muligt, men senest inden fem arbejdsdage, 
hvoraf den første er dagen, hvor FAIF er 
blevet i stand til at udøve 30 % af 
stemmerettighederne.

Or. en

Ændringsforslag 1324
Pervenche Berès

Forslag til direktiv
Artikel 27 – stk. 1 – andet afsnit

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Anmeldelsen skal ske så hurtigt som 
muligt, men senest inden fire handelsdage, 
hvoraf den første er dagen, hvor FAIF er 
blevet i stand til at udøve 30 % af 
stemmerettighederne.

Anmeldelsen skal ske så hurtigt som 
muligt, men senest inden fire handelsdage, 
hvoraf den første er dagen, hvor FAIF er 
blevet i stand til at udøve en 
kontrollerende indflydelse.

Or. en

Begrundelse

Alle anmeldelser og indberetninger bør ske til ESMA, som er det endelige tilsynsorgan for 
FAIF.
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Ændringsforslag 1325
Syed Kamall

Forslag til direktiv
Artikel 27 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den i stk. 1 omhandlede anmeldelse
skal indeholde følgende oplysninger:

2. Den i stk. 1 omhandlede information
skal omfatte sådanne oplysninger, som 
kræves stillet til rådighed eller oplyst til de 
i stk. 1 omhandlede personer i henhold til 
gældende EU-ret:

a) den deraf følgende situation for så vidt 
angår stemmerettigheder
b) under hvilke betingelser grænsen på 30 
% er blevet nået med angivelse af 
identiteten af de deltagende aktionærer
c) den dato, hvor grænsen blev nået eller 
overskredet.

Or. en

Begrundelse

The provisions of Article 27 should apply as a matter on a consistent basis to all those 
acquiring the relevant size of holding, and not just to AIFM and the undertakings in which 
they invest. Any concerns there may be regarding transparency, or the interests of employees 
and stakeholders in the business, apply equally to the activities of all types of controller of an 
EU company, not just to situations involving AIFM. Accordingly any disclosure obligations 
should be applied in a general Company Law Directive on a consistent basis, rather than 
disadvantaging AIFM and the companies in which they invest.

Ændringsforslag 1326
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Forslag til direktiv
Artikel 27 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) under hvilke betingelser grænsen på 30
% er blevet nået med angivelse af 
identiteten af de deltagende aktionærer

b) under hvilke betingelser grænsen er 
blevet nået med angivelse af den fulde 
identitet af de deltagende FAIF, AIF og
aktionærer og af personer, der handler i 
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forening med dem, alle fysiske personer 
eller juridiske enheder, der har ret til at 
udøve stemmerettigheder på deres vegne,
og eventuelt den kæde af virksomheder, 
gennem hvilken stemmerettighederne rent 
faktisk besiddes

Or. en

Ændringsforslag 1327
Pascal Canfin

Forslag til direktiv
Artikel 27 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) under hvilke betingelser grænsen på 30 
% er blevet nået med angivelse af 
identiteten af de deltagende aktionærer

b) under hvilke betingelser den væsentlige 
eller kontrollerende indflydelse er blevet 
nået med angivelse af identiteten af de 
deltagende aktionærer

Or. en

Begrundelse

Konsistens med tidligere ændringsforslag.

Ændringsforslag 1328
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Forslag til direktiv
Artikel 27 – stk. 2 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

FAIF's hensigt med hensyn til yderligere 
erhvervelse af stemmerettigheder, 
hensigten om at erhverve kontrol, 
omfanget af den gearing, der anvendes til 
at finansiere erhvervelsen, og den 
planlagte investeringshorisont for 
erhvervelsen.
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Or. en

Ændringsforslag 1329
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Forslag til direktiv
Artikel 27 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. I tilfælde af en større ændring i de 
anmeldte oplysninger anmelder FAIF de 
opdaterede oplysninger i henhold til 
proceduren i stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 1330
Sharon Bowles

Forslag til direktiv
Artikel 27 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 27a
Krav til kapitalgrundlag i målselskaber

For at undgå potentielle 
selskabstømninger bør nettoaktiverne i en 
virksomhed, som kontrolleres af en AIF, 
opfylde kapitalkravene i andet 
selskabsretsdirektiv.

Or. en

Begrundelse

Bestemmelserne i artikel 15, stk. 1, litra a, i Rådets andet direktiv 77/91/EØF af 13. december 
1976 om samordning af garantier, og bestemmelserne i artikel 1, stk. 4, litra b, og artikel 1, 
stk. 5, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/68/EF af 6. september 2006 om 
ændring af Rådets direktiv 77/91/EØF for så vidt angår stiftelsen af aktieselskabet samt 
bevarelsen af og ændringer i dets kapital kunne bidrage til at forhindre selskabstømning som 
afhændelse af aktiver blot for at betale anskaffelsesgæld og samtidig give tilstrækkeligt 
spillerum for legitime strategiske omstruktureringer.



PE439.134v03-00 98/166 AM\807997DA.doc

DA

Ændringsforslag 1331
Wolf Klinz

Forslag til direktiv
Artikel 27 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 27b
Forpligtelser med hensyn til investeringer 
i målselskaber
Uanset national lovgivning og for at 
undgå selskabstømning i virksomheder, 
som FAIF, der forvalter en AIF, 
investerer i, skal hver enkelt FAIF sikre 
en fastlåsningsperiode på tre år for AIF-
investeringen i virksomheden.

Or. en

Begrundelse

Lukkede fonde, som opnår kontrollerende indflydelse i en virksomhed, skal fastlåse deres 
investering i en periode på tre år for at undgå selskabstømning i den pågældende virksomhed.

Ændringsforslag 1332
Pascal Canfin

Forslag til direktiv
Artikel 27 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 27c
Begrænsning af gearing ved erhvervelse 
af en kontrollerende indflydelse
Gearing anvendt af AIF, som har
erhvervet en kontrollerende indflydelse i 
et ikke-noteret selskab, er begrænset til et 
forhold mellem den gæld, der er anvendt 
til erhvervelsen, og indtjeningen før 
renter, skat, af- og nedskrivninger.
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Dette forhold må ikke være højere end 4 
på tidspunktet for erhvervelsen af den 
kontrollerende indflydelse.
Den gæld, der anvendes til beregningen, 
omfatter hele den gæld, som AIF har 
anvendt til at erhverve en kontrollerende 
indflydelse, uanset hvor gælden er 
placeret i enten det erhvervede selskab 
eller AIF.
Kommissionen vedtager delegerede 
retsakter i henhold til artikel 49a, 49b og 
49c til præcisering af metoden til 
beregning af forholdet.

Or. en

Begrundelse

Der bør ikke anvendes en for høj gearing til opkøb af selskaber, da det har skadelige 
konsekvenser for deres udviklings- og investeringspolitikker.

Ændringsforslag 1333
Pascal Canfin

Forslag til direktiv
Artikel 27 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 27d
Begrænsning af underkapitalisering for 
AIF, der investerer i ikke-noterede 
selskaber.
AIF, som har erhvervet en kontrollerende 
indflydelse i ikke-noterede selskaber via 
gearing, må ikke anvende det erhvervede 
selskabs indtjening forud for erhvervelsen 
til at tilbagebetale anskaffelsesgælden. 
Selskaber, der er erhvervet af en AIF via 
gearing, udbetaler ikke udbytte i de første 
to år efter erhvervelsen, som ville føre til 
et mindre tilbageholdt overskud end på 
tidspunktet for erhvervelsen.
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Kommissionen vedtager delegerede 
retsakter i henhold til artikel 49a, 49b og 
49c til præcisering af metoden til 
beregning af udbyttebegrænsningen.

Or. en

Begrundelse

Selskabets ressourcer skal ikke anvendes til at betale anskaffelsesgælden.
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Ændringsforslag 1334
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Forslag til direktiv
Artikel 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 28

Oplysninger i tilfælde af erhvervelse af 
kontrollerende indflydelse i udstedere eller 
ikke-noterede selskaber
1. Ud over oplysningerne i artikel 27 sikrer 
medlemsstaterne, at en FAIF, som er i 
stand til at udøve 30 % og derover af 
stemmerettighederne i en udsteder eller et 
ikke-noteret selskab, stiller oplysningerne i 
andet og tredje afsnit til rådighed for 
udstederen, det ikke-noterede selskab, 
deres respektive aktionærer og 
arbejdstagerrepræsentanter, eller såfremt 
der ikke er sådanne repræsentanter, 
arbejdstagerne selv.
FAIF stiller følgende oplysninger til 
rådighed for den pågældende udsteder, 
dens aktionærer og repræsentanterne for 
arbejdstagerne:
a) oplysningerne i artikel 6, stk. 3, i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/25/EF af 21. april 2004 om 
overtagelsestilbud
b) politikken for forebyggelse og styring 
af interessekonflikter, særlig mellem 
FAIF og udstederen
c) udstederens politik for ekstern og 
intern kommunikation, særlig over for 
arbejdstagerne.
FAIF stiller følgende oplysninger til 
rådighed for ikke-noterede selskaber, 
deres aktionærer og 
arbejdstagerrepræsentanterne:
d) identiteten af den FAIF, som enten 

udgår
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individuelt eller sammen med andre FAIF er 
nået grænsen på 30 %
e) udviklingsplanen for det ikke-noterede 
selskab
f) politikken for forebyggelse og styring af 
interessekonflikter, særlig mellem FAIF 
og det ikke-noterede selskab
g) udstederens politik for ekstern og 
intern kommunikation, særlig over for 
arbejdstagerne.
2. Kommissionen vedtager 
gennemførelsesbestemmelser vedrørende:
a) det detaljerede indhold af 
oplysningerne omhandlet i stk. 1
b) den måde, hvorpå oplysningerne skal 
videregives.
Disse foranstaltninger, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol, jf. 
artikel 49, stk. 3.

Or. en

Begrundelse

Bestemmelserne i artikel 26-30 bør konsekvent finde anvendelse på alle dem, der erhverver 
den relevante størrelse kapitalinteresse, og ikke blot på FAIF og de virksomheder, de 
investerer i. Eventuelle betænkeligheder med hensyn til åbenhed eller arbejdstagernes og 
interessenterne i virksomhedens interesser gælder ligeledes de aktiviteter, der udføres af alle 
former for kontrollerende indflydelse i en EU-virksomhed, ikke blot situationer, der vedrører 
FAIF. Enhver oplysningsforpligtelse skal konsekvent anvendes i et generelt selskabsdirektiv i 
stedet for at stille FAIF og de virksomheder, de investerer i, ugunstigt.

Ændringsforslag 1335
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Forslag til direktiv
Artikel 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 28 udgår
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Oplysninger i tilfælde af erhvervelse af 
kontrollerende indflydelse i udstedere 
eller ikke-noterede selskaber
1. Ud over oplysningerne i artikel 27 
sikrer medlemsstaterne, at en FAIF, som 
er i stand til at udøve 30 % og derover af 
stemmerettighederne i en udsteder eller et 
ikke-noteret selskab, stiller oplysningerne 
i andet og tredje afsnit til rådighed for 
udstederen, det ikke-noterede selskab, 
deres respektive aktionærer og 
arbejdstagerrepræsentanter, eller såfremt 
der ikke er sådanne repræsentanter, 
arbejdstagerne selv.
FAIF stiller følgende oplysninger til 
rådighed for den pågældende udsteder, 
dens aktionærer og repræsentanterne for 
arbejdstagerne:
a) oplysningerne i artikel 6, stk. 3, i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/25/EF af 21. april 2004 om 
overtagelsestilbud
b) politikken for forebyggelse og styring 
af interessekonflikter, særlig mellem 
FAIF og udstederen
c) udstederens politik for ekstern og 
intern kommunikation, særlig over for 
arbejdstagerne.
FAIF stiller følgende oplysninger til 
rådighed for ikke-noterede selskaber, 
deres aktionærer og 
arbejdstagerrepræsentanterne:
d) identiteten af den FAIF, som enten 
individuelt eller sammen med andre FAIF er 
nået grænsen på 30 %
e) udviklingsplanen for det ikke-noterede 
selskab
f) politikken for forebyggelse og styring af 
interessekonflikter, særlig mellem FAIF 
og det ikke-noterede selskab
g) udstederens politik for ekstern og 
intern kommunikation, særlig over for 



PE439.134v03-00 104/166 AM\807997DA.doc

DA

arbejdstagerne.
2. Kommissionen vedtager 
gennemførelsesbestemmelser vedrørende:
a) det detaljerede indhold af 
oplysningerne omhandlet i stk. 1
b) den måde, hvorpå oplysningerne skal 
videregives.
Disse foranstaltninger, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol, jf. 
artikel 49, stk. 3.

Or. en

Begrundelse

The provisions of Articles 26 to 30 should apply as a matter on a consistent basis to all those 
acquiring the relevant size of holding, and not just to AIFM and the undertakings in which 
they invest. Any concerns there may be regarding transparency, or the interests of employees 
and stakeholders in the business, apply equally to the activities of all types of controller of an 
EU company, not just to situations involving AIFM. Accordingly any disclosure obligations 
should be applied in a general Company Law Directive on a consistent basis, rather than 
disadvantaging AIFM and the companies in which they invest.

Ændringsforslag 1336
Sylvie Goulard

Forslag til direktiv
Artikel 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 28

Oplysninger i tilfælde af erhvervelse af 
kontrollerende indflydelse i udstedere 
eller ikke-noterede selskaber
1. Ud over oplysningerne i artikel 27 
sikrer medlemsstaterne, at en FAIF, som 
er i stand til at udøve 30 % og derover af 
stemmerettighederne i en udsteder eller et 
ikke-noteret selskab, stiller oplysningerne 
i andet og tredje afsnit til rådighed for 

udgår
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udstederen, det ikke-noterede selskab, 
deres respektive aktionærer og 
arbejdstagerrepræsentanter, eller såfremt 
der ikke er sådanne repræsentanter, 
arbejdstagerne selv.
FAIF stiller følgende oplysninger til 
rådighed for den pågældende udsteder, 
dens aktionærer og repræsentanterne for 
arbejdstagerne:
a) oplysningerne i artikel 6, stk. 3, i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/25/EF af 21. april 2004 om 
overtagelsestilbud
b) politikken for forebyggelse og styring 
af interessekonflikter, særlig mellem 
FAIF og udstederen
c) udstederens politik for ekstern og 
intern kommunikation, særlig over for 
arbejdstagerne.
FAIF stiller følgende oplysninger til 
rådighed for ikke-noterede selskaber, 
deres aktionærer og 
arbejdstagerrepræsentanterne:
d) identiteten af den FAIF, som enten 
individuelt eller sammen med andre FAIF er 
nået grænsen på 30 %
e) udviklingsplanen for det ikke-noterede 
selskab
f) politikken for forebyggelse og styring af 
interessekonflikter, særlig mellem FAIF 
og det ikke-noterede selskab
g) udstederens politik for ekstern og 
intern kommunikation, særlig over for 
arbejdstagerne.
2. Kommissionen vedtager 
gennemførelsesbestemmelser vedrørende:
a) det detaljerede indhold af 
oplysningerne omhandlet i stk. 1
b) den måde, hvorpå oplysningerne skal 
videregives.
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, jf. 
artikel 49, stk. 3.

Or. en

Begrundelse

De oplysningsforpligtelser, der pålægges forvaltere af private equity i forslagets artikel 26-
30, er ikke relevante og hensigtsmæssige i forbindelse med tilsyn med systemiske risici. De 
vedrører således oplysningsforpligtelser, der ikke allerede er omfattet af andre EU-direktiver, 
eller som ikke finder anvendelse (f.eks. forpligtelsen til at oplyse udviklingsplanen for ikke-
noterede selskaber, der giver anledning til alvorlig bekymring med hensyn til fortrolighed 
og/eller økonomisk intelligens). Desuden finder de ikke anvendelse på alle markedsdeltagere, 
hvis aktiviteter kan indebære en systemisk risiko.

Ændringsforslag 1337
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
Artikel 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 28

Oplysninger i tilfælde af erhvervelse af 
kontrollerende indflydelse i udstedere 
eller ikke-noterede selskaber
1. Ud over oplysningerne i artikel 27 
sikrer medlemsstaterne, at en FAIF, som 
er i stand til at udøve 30 % og derover af 
stemmerettighederne i en udsteder eller et 
ikke-noteret selskab, stiller oplysningerne 
i andet og tredje afsnit til rådighed for 
udstederen, det ikke-noterede selskab, 
deres respektive aktionærer og 
arbejdstagerrepræsentanter, eller såfremt 
der ikke er sådanne repræsentanter, 
arbejdstagerne selv.
FAIF stiller følgende oplysninger til 
rådighed for den pågældende udsteder, 
dens aktionærer og repræsentanterne for 
arbejdstagerne:
a) oplysningerne i artikel 6, stk. 3, i 

udgår
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Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/25/EF af 21. april 2004 om 
overtagelsestilbud
b) politikken for forebyggelse og styring 
af interessekonflikter, særlig mellem 
FAIF og udstederen
c) udstederens politik for ekstern og 
intern kommunikation, særlig over for 
arbejdstagerne.
FAIF stiller følgende oplysninger til 
rådighed for ikke-noterede selskaber, 
deres aktionærer og 
arbejdstagerrepræsentanterne:
d) identiteten af den FAIF, som enten 
individuelt eller sammen med andre FAIF er 
nået grænsen på 30 %
e) udviklingsplanen for det ikke-noterede 
selskab
f) politikken for forebyggelse og styring af
interessekonflikter, særlig mellem FAIF 
og det ikke-noterede selskab
g) udstederens politik for ekstern og 
intern kommunikation, særlig over for 
arbejdstagerne.
2. Kommissionen vedtager 
gennemførelsesbestemmelser vedrørende:
a) det detaljerede indhold af 
oplysningerne omhandlet i stk. 1
b) den måde, hvorpå oplysningerne skal 
videregives.
Disse foranstaltninger, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol, jf.
artikel 49, stk. 3.

Or. en

Begrundelse

Kun en global fremgangsmåde vil forhindre forvridningen af markedskonkurrencen mellem 
aktører, der reguleres af dette direktiv, og dem, der ikke gør. Derfor bør en eventuel 
oplysningsforpligtelse behandles ens for alle former for privat ejerskab via ændringer af EU's 



PE439.134v03-00 108/166 AM\807997DA.doc

DA

selskabsdirektiver.

Ændringsforslag 1338
Wolf Klinz

Forslag til direktiv
Artikel 28 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Oplysninger i tilfælde af erhvervelse af 
kontrollerende indflydelse i udstedere eller
ikke-noterede selskaber

Oplysninger i tilfælde af erhvervelse af 
kontrollerende indflydelse i ikke-noterede 
selskaber

Or. en

Ændringsforslag 1339
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Forslag til direktiv
Artikel 28 – stk. 1 – første afsnit

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ud over oplysningerne i artikel 27 sikrer 
medlemsstaterne, at en FAIF, som er i 
stand til at udøve 30 % og derover af 
stemmerettighederne i en udsteder eller et 
ikke-noteret selskab, stiller oplysningerne i 
andet og tredje afsnit til rådighed for
udstederen, det ikke-noterede selskab, 
deres respektive aktionærer og 
arbejdstagerrepræsentanter, eller såfremt 
der ikke er sådanne repræsentanter, 
arbejdstagerne selv.

1. Ud over oplysningerne i artikel 27 sikrer 
medlemsstaterne, at en FAIF, som handler 
individuelt eller sammen med andre 
FAIF, via en eller flere AIF, den 
forvalter, kommer i besiddelse af 30 % og 
derover af stemmerettighederne i en 
udsteder eller et ikke-noteret selskab eller 
på anden måde har en kontrollerende 
indflydelse i en sådan AIF, anmelder
oplysningerne i andet afsnit til udstederen, 
det ikke-noterede selskab, deres respektive 
aktionærer og arbejdstagerrepræsentanter, 
eller såfremt der ikke er sådanne 
repræsentanter, arbejdstagerne selv, den 
kompetente myndighed, som FAIF 
henhører under, og den kompetente 
myndighed i den medlemsstat, hvor 
udstederen eller det ikke-noterede selskab 
er etableret.



AM\807997DA.doc 109/166 PE439.134v03-00

DA

Or. en

Ændringsforslag 1340
Sharon Bowles

Forslag til direktiv
Artikel 28 – stk. 1 – første afsnit

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ud over oplysningerne i artikel 27 sikrer 
medlemsstaterne, at en FAIF, som er i 
stand til at udøve 30 % og derover af 
stemmerettighederne i en udsteder eller et 
ikke-noteret selskab, stiller oplysningerne i 
andet og tredje afsnit til rådighed for 
udstederen, det ikke-noterede selskab, 
deres respektive aktionærer og 
arbejdstagerrepræsentanter, eller såfremt 
der ikke er sådanne repræsentanter, 
arbejdstagerne selv.

1. Ud over oplysningerne i artikel 27 sikrer 
medlemsstaterne, at en FAIF, som er i 
stand til at udøve en kontrollerende 
indflydelse i et ikke-noteret selskab, stiller 
følgende oplysninger til rådighed for 
udstederen, det ikke-noterede selskab, 
deres respektive aktionærer og 
arbejdstagerrepræsentanter:

Or. en

Begrundelse

Dette direktiv bør ikke vedrøre udstedere, da dette spørgsmål er korrekt reguleret i 
selskabslovgivningen. Det er ikke hensigtsmæssigt at kræve, at FAIF, der erhverver en 
kontrollerende indflydelse, skal afsløre følsomme kommercielle oplysninger.

Ændringsforslag 1341
Pascal Canfin

Forslag til direktiv
Artikel 28 – stk. 1 – første afsnit

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ud over oplysningerne i artikel 27 sikrer 
medlemsstaterne, at en FAIF, som er i 
stand til at udøve 30 % og derover af 
stemmerettighederne i en udsteder eller et 
ikke-noteret selskab, stiller oplysningerne i 
andet og tredje afsnit til rådighed for 
udstederen, det ikke-noterede selskab, 

1. Ud over oplysningerne i artikel 27 sikrer 
medlemsstaterne, at en AIF, som er i stand 
til at udøve en væsentlig eller 
kontrollerende indflydelse i en udsteder 
eller et ikke-noteret selskab, stiller 
oplysningerne i andet og tredje afsnit til 
rådighed for udstederen, det ikke-noterede 
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deres respektive aktionærer og 
arbejdstagerrepræsentanter, eller såfremt 
der ikke er sådanne repræsentanter, 
arbejdstagerne selv.

selskab, deres respektive aktionærer og 
arbejdstagerrepræsentanter, eller såfremt 
der ikke er sådanne repræsentanter, 
arbejdstagerne selv.

Or. en

Begrundelse

Konsistens med tidligere ændringsforslag.

Ændringsforslag 1342
Wolf Klinz

Forslag til direktiv
Artikel 28 – stk. 1 – første afsnit

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ud over oplysningerne i artikel 27 sikrer 
medlemsstaterne, at en FAIF, som er i 
stand til at udøve 30 % og derover af 
stemmerettighederne i en udsteder eller et 
ikke-noteret selskab, stiller oplysningerne i 
andet og tredje afsnit til rådighed for 
udstederen, det ikke-noterede selskab, 
deres respektive aktionærer og 
arbejdstagerrepræsentanter, eller såfremt 
der ikke er sådanne repræsentanter, 
arbejdstagerne selv.

1. Ud over oplysningerne i artikel 27 sikrer 
medlemsstaterne, at en FAIF, som er i 
stand til at udøve 30 % og derover af 
stemmerettighederne i et ikke-noteret 
selskab, så hurtigt som muligt stiller 
oplysningerne i andet og tredje afsnit til 
rådighed for det ikke-noterede selskab, 
deres respektive aktionærer og 
arbejdstagerrepræsentanter, eller såfremt 
der ikke er sådanne repræsentanter, 
arbejdstagerne selv.

Or. en

Ændringsforslag 1343
Bernd Lange

Forslag til direktiv
Artikel 28 – stk. 1 – første afsnit

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ud over oplysningerne i artikel 27 sikrer 
medlemsstaterne, at en FAIF, som er i 
stand til at udøve 30 % og derover af 
stemmerettighederne i en udsteder eller et 

1. Ud over oplysningerne i artikel 27 sikrer 
medlemsstaterne, at en AIF eller FAIF, 
som er i stand til at udøve 25 % og derover 
af stemmerettighederne i en udsteder eller 
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ikke-noteret selskab, stiller oplysningerne i 
andet og tredje afsnit til rådighed for 
udstederen, det ikke-noterede selskab, 
deres respektive aktionærer og 
arbejdstagerrepræsentanter, eller såfremt 
der ikke er sådanne repræsentanter, 
arbejdstagerne selv.

et ikke-noteret selskab, stiller 
oplysningerne i andet og tredje afsnit til 
rådighed for udstederen, det ikke-noterede 
selskab, deres respektive aktionærer og 
arbejdstagerrepræsentanter, eller såfremt 
der ikke er sådanne repræsentanter, 
arbejdstagerne selv.

Or. en

Begrundelse

Leveraged Buy-Outs (LBO) har ofte alvorlige konsekvenser for selskaberne og 
arbejdstagerne. Oplysnings- og høringsrettigheder for arbejdstagerne er derfor vigtige.

Ændringsforslag 1344
Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Artikel 28 – stk. 1 – første afsnit

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ud over oplysningerne i artikel 27 sikrer 
medlemsstaterne, at en FAIF, som er i 
stand til at udøve 30 % og derover af 
stemmerettighederne i en udsteder eller et 
ikke-noteret selskab, stiller oplysningerne i 
andet og tredje afsnit til rådighed for 
udstederen, det ikke-noterede selskab, 
deres respektive aktionærer og 
arbejdstagerrepræsentanter, eller såfremt 
der ikke er sådanne repræsentanter, 
arbejdstagerne selv.

1. Ud over oplysningerne i artikel 27 sikrer 
medlemsstaterne, at en AIF eller FAIF, 
som er i stand til at udøve 25 % og derover 
af stemmerettighederne i en udsteder eller 
et ikke-noteret selskab, stiller 
oplysningerne i andet og tredje afsnit til 
rådighed for udstederen, det ikke-noterede 
selskab, deres respektive aktionærer og 
arbejdstagerrepræsentanter, eller såfremt 
der ikke er sådanne repræsentanter, 
arbejdstagerne selv.

Or. en

Begrundelse

Leveraged Buy-Outs (LBO) har ofte alvorlige konsekvenser for selskaberne og 
arbejdstagerne. Oplysnings- og høringsrettigheder for arbejdstagerne er derfor vigtige.
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Ændringsforslag 1345
Wolf Klinz

Forslag til direktiv
Artikel 28 – stk. 1 – andet afsnit – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

FAIF stiller følgende oplysninger til 
rådighed for den pågældende udsteder, 
dens aktionærer og repræsentanterne for 
arbejdstagerne:

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1346
Sharon Bowles

Forslag til direktiv
Artikel 28 – stk. 1– andet afsnit– indledning 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

FAIF stiller følgende oplysninger til 
rådighed for den pågældende udsteder, 
dens aktionærer og repræsentanterne for 
arbejdstagerne:

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette direktiv bør ikke vedrøre udstedere, da dette spørgsmål er korrekt reguleret i 
selskabslovgivningen.

Ændringsforslag 1347
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Forslag til direktiv
Artikel 28 – stk. 1– andet afsnit– indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

FAIF stiller følgende oplysninger til Uanset artikel 6, stk. 3, i Europa-
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rådighed for den pågældende udsteder, 
dens aktionærer og repræsentanterne for 
arbejdstagerne:

Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/25/EF af 21. april 2004 om 
overtagelsestilbud1 skal den i afsnit 1 
krævede anmeldelse indeholde følgende 
oplysninger:
____________________

1 EUT L 142 af 30.4.2004, s. 12.

Or. en

Ændringsforslag 1348
Bernd Lange

Forslag til direktiv
Artikel 28 – stk. 1 – andet afsnit – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

FAIF stiller følgende oplysninger til 
rådighed for den pågældende udsteder, 
dens aktionærer og repræsentanterne for 
arbejdstagerne:

AIF eller FAIF stiller følgende oplysninger 
til rådighed for den pågældende udsteder, 
dens aktionærer og repræsentanterne for 
arbejdstagerne:

Or. en

Begrundelse

Leveraged Buy-Outs (LBO) har ofte alvorlige konsekvenser for selskaberne og 
arbejdstagerne. Oplysnings- og høringsrettigheder for arbejdstagerne er derfor vigtige.

Ændringsforslag 1349
Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Artikel 28 – stk. 1 – andet afsnit – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

FAIF stiller følgende oplysninger til 
rådighed for den pågældende udsteder, 
dens aktionærer og repræsentanterne for 

AIF eller FAIF stiller følgende oplysninger 
til rådighed for den pågældende udsteder, 
dens aktionærer og repræsentanterne for 
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arbejdstagerne: arbejdstagerne:

Or. en

Begrundelse

Leveraged Buy-Outs (LBO) har ofte alvorlige konsekvenser for selskaberne og 
arbejdstagerne. Oplysnings- og høringsrettigheder for arbejdstagerne er derfor vigtige.

Ændringsforslag 1350
Wolf Klinz

Forslag til direktiv
Artikel 28 – stk. 1 – andet afsnit – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) oplysningerne i artikel 6, stk. 3, i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/25/EF af 21. april 2004 om 
overtagelsestilbud

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1351
Sharon Bowles

Forslag til direktiv
Artikel 28 – stk. 1 – andet afsnit – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) oplysningerne i artikel 6, stk. 3, i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/25/EF af 21. april 2004 om 
overtagelsestilbud

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette direktiv bør ikke vedrøre udstedere, da dette spørgsmål er korrekt reguleret i 
selskabslovgivningen.
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Ændringsforslag 1352
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Forslag til direktiv
Artikel 28 – stk. 1 – andet afsnit – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) oplysningerne i artikel 6, stk. 3, i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/25/EF af 21. april 2004 om 
overtagelsestilbud

a) FAIF's hensigter med hensyn til 
udstederens eller det ikke-noterede 
selskabs fremtidige virksomhed, 
beskyttelse af deres arbejdstageres 
arbejdspladser og forvaltning, herunder 
væsentlige ændringer i 
ansættelsesvilkårene, og især FAIF's 
strategiplan eller udviklingsplan og de 
sandsynlige konsekvenser af en sådan 
plan for beskæftigelsen og placeringen af 
virksomhedens hjemsteder

Or. en

Begrundelse

Åbenhed kræver, at væsentlige oplysninger formidles til alle berørte aktører, når AIF 
erhverver en væsentlig indflydelse. Dette omfatter navnlig investorens strategiplan og dens 
indflydelse på beskæftigelsen og hjemstederne samt eventuelle planlagte afhændelser af 
aktiver (da sådanne afhændelser, ved gearede buy-outs normalt foretages med henblik på 
tilbagebetaling af det lån, som overtagelsesselskabet har optaget for at finansiere 
erhvervelsen af virksomheden).

Ændringsforslag 1353
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Forslag til direktiv
Artikel 28 – stk. 1 – andet afsnit – litra a a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(aa) planlagte væsentlige afhændelser af 
aktiver

Or. en

Begrundelse

Åbenhed kræver, at væsentlige oplysninger formidles til alle berørte aktører, når AIF 
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erhverver en væsentlig indflydelse. Dette omfatter navnlig investorens strategiplan og dens 
indflydelse på beskæftigelsen og hjemstederne samt eventuelle planlagte afhændelser af
aktiver (da sådanne afhændelser, ved gearede buy-outs normalt foretages med henblik på 
tilbagebetaling af det lån, som overtagelsesselskabet har optaget for at finansiere 
erhvervelsen af selskabet).

Ændringsforslag 1354
Wolf Klinz

Forslag til direktiv
Artikel 28 – stk. 1 – andet afsnit – litra b 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) politikken for forebyggelse og styring 
af interessekonflikter, særlig mellem 
FAIF og udstederen

udgår

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslag 1355
Sharon Bowles

Forslag til direktiv
Artikel 28 – stk. 1– andet afsnit – litra b 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) politikken for forebyggelse og styring 
af interessekonflikter, særlig mellem 
FAIF og udstederen

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette direktiv bør ikke vedrøre udstedere, da dette spørgsmål er korrekt reguleret i 
selskabslovgivningen.
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Ændringsforslag 1356
Bernd Lange

Forslag til direktiv
Artikel 28 – stk. 1 – andet afsnit – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) politikken for forebyggelse og styring af 
interessekonflikter, særlig mellem FAIF og 
udstederen

b) politikken for forebyggelse og styring af 
interessekonflikter, særlig mellem AIF 
eller FAIF og udstederen

Or. en

Begrundelse

Leveraged Buy-Outs (LBO) har ofte alvorlige konsekvenser for selskaberne og 
arbejdstagerne. Oplysnings- og høringsrettigheder for arbejdstagerne er derfor vigtige.

Ændringsforslag 1357
Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Artikel 28 – stk. 1 – andet afsnit – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) politikken for forebyggelse og styring af 
interessekonflikter, særlig mellem FAIF og 
udstederen

b) politikken for forebyggelse og styring af 
interessekonflikter, særlig mellem AIF 
eller FAIF og udstederen

Or. en

Begrundelse

Leveraged Buy-Outs (LBO) har ofte alvorlige konsekvenser for selskaberne og 
arbejdstagerne. Oplysnings- og høringsrettigheder for arbejdstagerne er derfor vigtige.
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Ændringsforslag 1358
Wolf Klinz

Forslag til direktiv
Artikel 28 – stk. 1 – andet afsnit – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) udstederens politik for ekstern og 
intern kommunikation, særlig over for 
arbejdstagerne.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1359
Sharon Bowles

Forslag til direktiv
Artikel 28 – stk. 1 – andet afsnit – litra c 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) udstederens politik for ekstern og 
intern kommunikation, særlig over for 
arbejdstagerne.

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette direktiv bør ikke vedrøre udstedere, da dette spørgsmål er korrekt reguleret i 
selskabslovgivningen.

Ændringsforslag 1360
Pascal Canfin

Forslag til direktiv
Artikel 28 – stk. 1 – andet afsnit – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) udstederens politik for ekstern og intern 
kommunikation, særlig over for 
arbejdstagerne.

c) for en AIF, der har en kontrollerende 
indflydelse, udstederens politik for ekstern 
og intern kommunikation, særlig over for 
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arbejdstagerne.

Or. en

Begrundelse

Kravene bør stå i forhold til kontrolniveauet.

Ændringsforslag 1361
Bernd Lange

Forslag til direktiv
Artikel 28 – stk. 1 – andet afsnit – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) de potentielle konsekvenser for 
arbejdstagerne.

Or. en

Begrundelse

Leveraged Buy-Outs (LBO) har ofte alvorlige konsekvenser for selskaberne og 
arbejdstagerne. Oplysnings- og høringsrettigheder for arbejdstagerne er derfor vigtige.

Ændringsforslag 1362
Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Artikel 28 – stk. 1 – andet afsnit – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) de potentielle konsekvenser for 
arbejdstagerne.

Or. en

Begrundelse

Leveraged Buy-Outs (LBO) har ofte alvorlige konsekvenser for selskaberne og 
arbejdstagerne. Oplysnings- og høringsrettigheder for arbejdstagerne er derfor vigtige.
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Ændringsforslag 1363
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Forslag til direktiv
Artikel 28 – stk. 1 – tredje afsnit

Kommissionens forslag Ændringsforslag

FAIF stiller følgende oplysninger til 
rådighed for ikke-noterede selskaber, 
deres aktionærer og 
arbejdstagerrepræsentanterne:

udgår

d) identiteten af den FAIF, som enten 
individuelt eller sammen med andre FAIF 
er nået grænsen på 30 %
e) udviklingsplanen for det ikke-noterede 
selskab
f) politikken for forebyggelse og styring af 
interessekonflikter, særlig mellem FAIF 
og det ikke-noterede selskab
g) udstederens politik for ekstern og 
intern kommunikation, særlig over for 
arbejdstagerne.

Or. en

Ændringsforslag 1364
Sharon Bowles

Forslag til direktiv
Artikel 28 – stk. 1– tredje afsnit – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

FAIF stiller følgende oplysninger til 
rådighed for ikke-noterede selskaber, 
deres aktionærer og 
arbejdstagerrepræsentanterne:

udgår

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med ændringerne af artikel 28, stk. 1, afsnit 1.
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Ændringsforslag 1365
Bernd Lange

Forslag til direktiv
Artikel 28 – stk. 1 – tredje afsnit – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

FAIF stiller følgende oplysninger til 
rådighed for ikke-noterede selskaber, deres 
aktionærer og 
arbejdstagerrepræsentanterne:

AIF eller FAIF stiller følgende oplysninger 
til rådighed for ikke-noterede selskaber, 
deres aktionærer og 
arbejdstagerrepræsentanterne:

Or. en

Begrundelse

Leveraged Buy-Outs (LBO) har ofte alvorlige konsekvenser for selskaberne og 
arbejdstagerne. Oplysnings- og høringsrettigheder for arbejdstagerne er derfor vigtige.

Ændringsforslag 1366
Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Artikel 28 – stk. 1 – tredje afsnit – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

FAIF stiller følgende oplysninger til 
rådighed for ikke-noterede selskaber, deres 
aktionærer og 
arbejdstagerrepræsentanterne:

AIF eller FAIF stiller følgende oplysninger 
til rådighed for ikke-noterede selskaber, 
deres aktionærer og 
arbejdstagerrepræsentanterne:

Or. en

Begrundelse

Leveraged Buy-Outs (LBO) har ofte alvorlige konsekvenser for selskaberne og 
arbejdstagerne. Oplysnings- og høringsrettigheder for arbejdstagerne er derfor vigtige.
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Ændringsforslag 1367
Bernd Lange

Forslag til direktiv
Artikel 28 – stk. 1 – tredje afsnit - litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) identiteten af den FAIF, som enten 
individuelt eller sammen med andre FAIF 
er nået grænsen på 30 %

d) identiteten af den AIF eller FAIF, som 
enten individuelt eller sammen med andre 
FAIF er nået grænsen på 25 %

Or. en

Begrundelse

Leveraged Buy-Outs (LBO) har ofte alvorlige konsekvenser for selskaberne og 
arbejdstagerne. Oplysnings- og høringsrettigheder for arbejdstagerne er derfor vigtige.

Ændringsforslag 1368
Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Artikel 28 – stk. 1 – tredje afsnit - litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) identiteten af den FAIF, som enten 
individuelt eller sammen med andre FAIF 
er nået grænsen på 30 %

d) identiteten af den AIF eller FAIF, som 
enten individuelt eller sammen med andre 
FAIF er nået grænsen på 25 %

Or. en

Begrundelse

Leveraged Buy-Outs (LBO) har ofte alvorlige konsekvenser for selskaberne og 
arbejdstagerne. Oplysnings- og høringsrettigheder for arbejdstagerne er derfor vigtige.
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Ændringsforslag 1369
Pascal Canfin

Forslag til direktiv
Artikel 28 – stk. 1 – tredje afsnit – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) identiteten af den FAIF, som enten 
individuelt eller sammen med andre FAIF 
er nået grænsen på 30 %

d) identiteten af den FAIF, som enten 
individuelt eller sammen med andre FAIF 
har erhvervet en væsentlig eller 
kontrollerende indflydelse

Or. en

Begrundelse

Konsistens med tidligere ændringsforslag.

Ændringsforslag 1370
Sharon Bowles

Forslag til direktiv
Artikel 28 – stk. 1 – tredje afsnit – litra d 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) identiteten af den FAIF, som enten 
individuelt eller sammen med andre FAIF 
er nået grænsen på 30 %

d) identiteten af den FAIF, som enten 
individuelt eller sammen med andre FAIF 
har opnået kontrollerende indflydelse

Or. en

Begrundelse

"Kontrollerende indflydelse" bør bringes i overensstemmelse med selskabslovgivningen.
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Ændringsforslag 1371
Wolf Klinz

Forslag til direktiv
Artikel 28 – stk. 1 – tredje afsnit – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) udviklingsplanen for det ikke-noterede 
selskab

udgår

Or. en

Begrundelse

Vigtige selskabsoplysninger, der forvrider konkurrencen og fører til uensartedes spilleregler.

Ændringsforslag 1372
Sharon Bowles

Forslag til direktiv
Artikel 28 – stk. 1 – tredje afsnit – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) udviklingsplanen for det ikke-noterede 
selskab

udgår

Or. en

Begrundelse

Det er ikke hensigtsmæssigt at kræve, at FAIF, der erhverver en kontrollerende indflydelse, 
skal afsløre følsomme kommercielle oplysninger.

Ændringsforslag 1373
Pascal Canfin

Forslag til direktiv
Artikel 28 – stk. 1 – tredje afsnit – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) udviklingsplanen for det ikke-noterede 
selskab

e) for AIF, der har en kontrollerende 
indflydelse, og som anvender gearing, 
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udviklingsplanen for det ikke-noterede 
selskab

Or. en

Begrundelse

Kravene bør stå i forhold til kontrolniveauet og anvendelsen af gearing eller ej.

Ændringsforslag 1374
Bernd Lange

Forslag til direktiv
Artikel 28 – stk. 1 – tredje afsnit – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) politikken for forebyggelse og styring af 
interessekonflikter, særlig mellem FAIF og 
det ikke-noterede selskab

f) politikken for forebyggelse og styring af 
interessekonflikter, særlig mellem AIF 
eller FAIF og det ikke-noterede selskab

Or. en

Begrundelse

Leveraged Buy-Outs (LBO) har ofte alvorlige konsekvenser for selskaberne og 
arbejdstagerne. Oplysnings- og høringsrettigheder for arbejdstagerne er derfor vigtige.

Ændringsforslag 1375
Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Artikel 28 – stk. 1 – tredje afsnit – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) politikken for forebyggelse og styring af 
interessekonflikter, særlig mellem FAIF og 
det ikke-noterede selskab

f) politikken for forebyggelse og styring af 
interessekonflikter, særlig mellem AIF 
eller FAIF og det ikke-noterede selskab

Or. en

Begrundelse

Leveraged Buy-Outs (LBO) har ofte alvorlige konsekvenser for selskaberne og 
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arbejdstagerne. Oplysnings- og høringsrettigheder for arbejdstagerne er derfor vigtige.

Ændringsforslag 1376
Sharon Bowles

Forslag til direktiv
Artikel 28 – stk. 1 – tredje afsnit – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) udstederens politik for ekstern og 
intern kommunikation, særlig over for 
arbejdstagerne.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1377
Pascal Canfin

Forslag til direktiv
Artikel 28 – stk. 1 – tredje afsnit – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) udstederens politik for ekstern og intern 
kommunikation, særlig over for 
arbejdstagerne.

g) for AIF, der har en kontrollerende 
indflydelse, og som anvender gearing, 
udstederens eller det ikke-noterede 
selskabs politik for ekstern og intern 
kommunikation, særlig over for 
arbejdstagerne.

Or. en

Begrundelse

Kravene bør stå i forhold til kontrolniveauet og anvendelsen af gearing eller ej.
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Ændringsforslag 1378
Bernd Lange

Forslag til direktiv
Artikel 28 – stk. 1 – tredje afsnit – litra g a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) de potentielle konsekvenser for 
arbejdstagerne af spørgsmål i tilknytning 
til virksomhedsstrategi og 
beskæftigelsespolitik.

Or. en

Begrundelse

Leveraged Buy-Outs (LBO) har ofte alvorlige konsekvenser for selskaberne og 
arbejdstagerne. Oplysnings- og høringsrettigheder for arbejdstagerne er derfor vigtige.

Ændringsforslag 1379
Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Artikel 28 – stk. 1 – tredje afsnit – litra g a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) de potentielle konsekvenser for 
arbejdstagerne af spørgsmål i tilknytning 
til virksomhedsstrategi og 
beskæftigelsespolitik.

Or. en

Begrundelse

Leveraged Buy-Outs (LBO) har ofte alvorlige konsekvenser for selskaberne og 
arbejdstagerne. Oplysnings- og høringsrettigheder for arbejdstagerne er derfor vigtige.
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Ændringsforslag 1380
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Forslag til direktiv
Artikel 28 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Oplysningen af 
arbejdstagerrepræsentanterne eller af 
arbejdstagerne i henhold til stk. 1 skal ske 
i medfør af Rådets direktiv 2001/23/EF af 
12. marts 2001 om tilnærmelse af 
medlemsstaternes lovgivning om 
varetagelse af arbejdstagernes rettigheder 
i forbindelse med overførsel af 
virksomheder, bedrifter eller dele af 
virksomheder eller bedrifter1.
__________________________

1 EFT L 82 af 22.3.2001, s. 16.

Or. en

Ændringsforslag 1381
Wolf Klinz

Forslag til direktiv
Artikel 28 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen vedtager 
gennemførelsesbestemmelser vedrørende: udgår

a) det detaljerede indhold af 
oplysningerne omhandlet i stk. 1
b) den måde, hvorpå oplysningerne skal 
videregives.
Disse foranstaltninger, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol, jf. 
artikel 49, stk. 3.

Or. en
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Ændringsforslag 1382
Sharon Bowles

Forslag til direktiv
Artikel 28 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen vedtager
gennemførelsesbestemmelser vedrørende:

2. Kommissionen kan ved hjælp af 
delegerede retsakter i henhold til artikel 
49a, 49b og 49c fastsætte bestemmelser
vedrørende:

a) det detaljerede indhold af oplysningerne 
omhandlet i stk. 1

a) det detaljerede indhold af oplysningerne 
omhandlet i stk. 1

b) den måde, hvorpå oplysningerne skal 
videregives.

b) den måde, hvorpå oplysningerne skal 
videregives.

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

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 1383
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Forslag til direktiv
Artikel 28 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) det detaljerede indhold af oplysningerne 
omhandlet i stk. 1

a) det detaljerede indhold af oplysningerne 
omhandlet i denne artikel

Or. en
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Ændringsforslag 1384
Bernd Lange

Forslag til direktiv
Artikel 28 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Hvor AIF eller FAIF er blevet i stand 
til at udøve kontrollerende rettigheder, 
oplyser virksomheden sine 
arbejdstagerrepræsentanter, eller når 
sådanne ikke findes, arbejdstagerne selv, 
indgående og rettidigt om overtagelsen via 
fremlæggelse af al relevant 
dokumentation omhandlet i artikel 9, stk. 
5, i direktiv 2004/25/EF, hvis og i det 
omfang, erhvervsudøvelsen ikke bringes i 
fare.

Or. en

Begrundelse

Leveraged Buy-Outs (LBO) har ofte alvorlige konsekvenser for selskaberne og 
arbejdstagerne. Oplysnings- og høringsrettigheder for arbejdstagerne er derfor vigtige.

Ændringsforslag 1385
Bernd Lange

Forslag til direktiv
Artikel 28 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 28a
Oplysning
1. FAIF skal inden for 20 arbejdsdage 
oplyse selskabet om følgende:
a) målene med overtagelsen
b) oprindelsen af kapitalen til 
overtagelsen
Oplysningerne offentliggøres af selskabet.
2. Selskabet informerer straks 
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arbejdstagerrepræsentanterne, eller hvis 
sådanne ikke findes, arbejdstagerne selv 
om bestemmelserne i stk. 1.

Or. en

Begrundelse

Leveraged Buy-Outs (LBO) har ofte alvorlige konsekvenser for selskaberne og 
arbejdstagerne. Oplysnings- og høringsrettigheder for arbejdstagerne er derfor vigtige.

Ændringsforslag 1386
Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Artikel 28 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 28a
Oplysning
1. FAIF skal inden for 20 arbejdsdage 
oplyse selskabet om følgende:
a) målene med overtagelsen
b) oprindelsen af kapitalen til 
overtagelsen
Oplysningerne offentliggøres af selskabet.
2. Selskabet informerer straks 
arbejdstagerrepræsentanterne, eller hvis 
sådanne ikke findes, arbejdstagerne selv 
om bestemmelserne i stk. 1.

Or. en

Begrundelse

Leveraged Buy-Outs (LBO) har ofte alvorlige konsekvenser for selskaberne og 
arbejdstagerne. Oplysnings- og høringsrettigheder for arbejdstagerne er derfor vigtige.
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Ændringsforslag 1387
Bernd Lange

Forslag til direktiv
Artikel 28 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 28b
Sanktioner
1. Medlemsstaterne bestemmer, at enhver 
beslutning, som FAIF og/eller selskabet 
træffer, og som udgør en alvorlig 
overtrædelse af informations- og 
oplysningskravene i artikel 27, 28 og 28a, 
ikke har nogen retsvirkning. De vil 
fortsætte med ikke at have nogen 
retsvirkning, indtil FAIF og/eller 
selskabet har opfyldt sine forpligtelser 
eller, hvis dette ikke længere er muligt, 
der er truffet passende foranstaltninger til 
genoprettelse i henhold til de 
bestemmelser og procedurer, der 
fastlægges af medlemsstaterne.
2. I forbindelse med stk. 1 forstås ved 
alvorlige overtrædelser, især:
a) en fuldstændig manglende oplysning af 
arbejdstagerrepræsentanterne forud for 
beslutningstagningen, og
b) tilbageholdelse af vigtige oplysninger 
eller afgivelse af falske oplysninger, der 
gør udøvelsen af retten til information
ineffektiv.

Or. en

Begrundelse

Erfaringen viser, at mange store virksomheder foretrækker at betale en bøde frem for at 
overholde oplysningskravene.
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Ændringsforslag 1388
Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Artikel 28 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 28b
Sanktioner
1. Medlemsstaterne bestemmer, at enhver 
beslutning, som FAIF og/eller selskabet 
træffer, og som udgør en væsentlig 
overtrædelse af informations- og 
oplysningskravene i artikel 27, 28 og 28a, 
ikke har nogen retsvirkning. De vil 
fortsætte med ikke at have nogen 
retsvirkning, indtil FAIF og/eller 
selskabet har opfyldt sine forpligtelser 
eller, hvis dette ikke længere er muligt, 
der er truffet passende foranstaltninger til 
genoprettelse i henhold til de 
bestemmelser og procedurer, der 
fastlægges af medlemsstaterne.
2. I forbindelse med stk. 1 forstås ved 
alvorlige overtrædelser, især:
a) en fuldstændig manglende oplysning af 
arbejdstagerrepræsentanterne forud for 
beslutningstagningen, eller
b) tilbageholdelse af vigtige oplysninger 
eller afgivelse af falske oplysninger, der 
gør udøvelsen af retten til information
ineffektiv.

Or. en

Begrundelse

Erfaringen viser, at mange store virksomheder foretrækker at betale en bøde frem for at 
overholde oplysningskravene.
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Ændringsforslag 1389
José Manuel García-Margallo y Marfil, Iñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegaín

Forslag til direktiv
Artikel 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 29

Særlige bestemmelser om årsberetningen 
for AIF, der udøver en kontrollerende 
indflydelse i udstedere eller ikke-noterede 
selskaber
1. Medlemsstaterne sikrer, at FAIF i den i 
artikel 19 omhandlede årsberetning for 
hver AIF, de forvalter, medtager de 
yderligere oplysninger, der er nævnt i stk. 
2 i nærværende artikel.
2. Årsberetningen for AIF skal indeholde 
følgende yderligere oplysninger for hver 
udsteder og ikke-noteret selskab, som AIF 
har investeret i:
a) angående den driftsmæssige og 
finansielle udvikling, fremlæggelse af 
tallene for indtjening for hvert 
forretningssegment, oplysninger om 
udviklingen i selskabets aktiviteter og 
finansielle anliggender, vurdering af den 
forventede udvikling i aktiviteterne og de 
finansielle anliggender, rapport om 
væsentlige begivenheder i regnskabsåret
b) angående de finansielle og andre risici, 
som minimum de finansielle risici, der er 
forbundet med kapitalstrukturen
c) angående ansatte, 
personaleomsætning, opsigelser, 
ansættelser
d) oplysninger om væsentlige afhændelser 
af aktiver.
Endvidere indeholder årsberetningen for 
hver udsteder, hvori AIF har erhvervet 
kontrollerende indflydelse, de 
oplysninger, der er omhandlet i artikel 
46a, stk. 1, litra f), i Rådets fjerde direktiv 

udgår
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78/660/EØF af 25. juli 1978 på grundlag 
af traktatens artikel 54, stk. 3, litra g), om 
årsregnskaberne for visse selskabsformer,
og en oversigt over kapitalstrukturen, jf. 
artikel 10, stk. 1, litra a) og d), i direktiv 
2004/25/EF.
For hvert ikke-noteret selskab, hvori AIF 
har erhvervet kontrollerende indflydelse, 
skal årsberetningen indeholde en oversigt 
over de forvaltningsordninger og 
oplysninger, som er omhandlet i artikel 3, 
litra b), c) og e)-h), i Rådets andet direktiv 
77/91/EØF af 13. december 1976 om 
samordning af de garantier, der kræves i 
medlemsstaterne af de i artikel 58, stk. 2, i 
traktaten nævnte selskaber til beskyttelse 
af såvel selskabsdeltagernes som 
tredjemands interesser, for så vidt angår 
stiftelsen af aktieselskabet samt 
bevarelsen af og ændringer i dets kapital, 
med det formål at gøre disse garantier lige 
byrdefulde.
3. For hver forvaltet AIF og for hvilken 
FAIF er omfattet af denne afdelings 
bestemmelser, fremsender FAIF de 
nævnte oplysninger i stk. 2 til alle 
repræsentanter for arbejdstagerne i det 
pågældende selskab, jf. artikel 26, stk. 1, 
inden for den i artikel 19, stk. 1, nævnte 
frist.
4. Kommissionen vedtager 
gennemførelsesbestemmelser til 
præcisering af det detaljerede indhold af 
de oplysninger, som skal leveres i henhold 
til stk. 1 og 2.
Disse foranstaltninger, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol, jf. 
artikel 49, stk. 3.

Or. en

Begrundelse

Bestemmelserne i artikel 26-30 bør konsekvent finde anvendelse på alle dem, der erhverver 
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den relevante størrelse kapitalinteresse og ikke blot på FAIF og de virksomheder, de 
investerer i. Eventuelle betænkeligheder med hensyn til åbenhed eller arbejdstagernes og 
interessenterne i virksomhedens interesser gælder ligeledes de aktiviteter, der udføres af alle 
former for kontrollerende indflydelse i en EU-virksomhed, ikke blot situationer, der vedrører 
FAIF. Enhver oplysningsforpligtelse skal konsekvent anvendes i et generelt selskabsdirektiv i 
stedet for at stille FAIF og de virksomheder, de investerer i, ugunstigt.

Ændringsforslag 1390
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Forslag til direktiv
Artikel 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 29

Særlige bestemmelser om årsberetningen 
for AIF, der udøver en kontrollerende 
indflydelse i udstedere eller ikke-noterede 
selskaber
1. Medlemsstaterne sikrer, at FAIF i den i 
artikel 19 omhandlede årsberetning for 
hver AIF, de forvalter, medtager de 
yderligere oplysninger, der er nævnt i stk. 
2 i nærværende artikel.
2. Årsberetningen for AIF skal indeholde 
følgende yderligere oplysninger for hver 
udsteder og ikke-noteret selskab, som AIF 
har investeret i:
a) angående den driftsmæssige og 
finansielle udvikling, fremlæggelse af 
tallene for indtjening for hvert 
forretningssegment, oplysninger om 
udviklingen i selskabets aktiviteter og 
finansielle anliggender, vurdering af den 
forventede udvikling i aktiviteterne og de 
finansielle anliggender, rapport om 
væsentlige begivenheder i regnskabsåret
b) angående de finansielle og andre risici, 
som minimum de finansielle risici, der er 
forbundet med kapitalstrukturen
c) angående ansatte, 
personaleomsætning, opsigelser, 

udgår
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ansættelser
d) oplysninger om væsentlige afhændelser 
af aktiver.
Endvidere indeholder årsberetningen for 
hver udsteder, hvori AIF har erhvervet 
kontrollerende indflydelse, de 
oplysninger, der er omhandlet i artikel 
46a, stk. 1, litra f), i Rådets fjerde direktiv 
78/660/EØF af 25. juli 1978 på grundlag 
af traktatens artikel 54, stk. 3, litra g), om 
årsregnskaberne for visse selskabsformer, 
og en oversigt over kapitalstrukturen, jf. 
artikel 10, stk. 1, litra a) og d), i direktiv 
2004/25/EF.
For hvert ikke-noteret selskab, hvori AIF 
har erhvervet kontrollerende indflydelse, 
skal årsberetningen indeholde en oversigt 
over de forvaltningsordninger og 
oplysninger, som er omhandlet i artikel 3, 
litra b), c) og e)-h), i Rådets andet direktiv 
77/91/EØF af 13. december 1976 om 
samordning af de garantier, der kræves i 
medlemsstaterne af de i artikel 58, stk. 2, i 
traktaten nævnte selskaber til beskyttelse 
af såvel selskabsdeltagernes som 
tredjemands interesser, for så vidt angår 
stiftelsen af aktieselskabet samt 
bevarelsen af og ændringer i dets kapital, 
med det formål at gøre disse garantier lige 
byrdefulde.
3. For hver forvaltet AIF og for hvilken 
FAIF er omfattet af denne afdelings 
bestemmelser, fremsender FAIF de 
nævnte oplysninger i stk. 2 til alle 
repræsentanter for arbejdstagerne i det 
pågældende selskab, jf. artikel 26, stk. 1, 
inden for den i artikel 19, stk. 1, nævnte 
frist.
4. Kommissionen vedtager 
gennemførelsesbestemmelser til 
præcisering af det detaljerede indhold af 
de oplysninger, som skal leveres i henhold 
til stk. 1 og 2.
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, jf. 
artikel 49, stk. 3.

Or. en

Begrundelse

The provisions of Articles 26 to 30 should apply as a matter on a consistent basis to all those 
acquiring the relevant size of holding, and not just to AIFM and the undertakings in which 
they invest. Any concerns there may be regarding transparency, or the interests of employees 
and stakeholders in the business, apply equally to the activities of all types of controller of an 
EU company, not just to situations involving AIFM. Accordingly any disclosure obligations 
should be applied in a general Company Law Directive on a consistent basis, rather than 
disadvantaging AIFM and the companies in which they invest.

Ændringsforslag 1391
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
Artikel 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 29

Særlige bestemmelser om årsberetningen 
for AIF, der udøver en kontrollerende 
indflydelse i udstedere eller ikke-noterede 
selskaber
1. Medlemsstaterne sikrer, at FAIF i den i 
artikel 19 omhandlede årsberetning for 
hver AIF, de forvalter, medtager de 
yderligere oplysninger, der er nævnt i stk. 
2 i nærværende artikel.
2. Årsberetningen for AIF skal indeholde 
følgende yderligere oplysninger for hver 
udsteder og ikke-noteret selskab, som AIF 
har investeret i:
a) angående den driftsmæssige og 
finansielle udvikling, fremlæggelse af 
tallene for indtjening for hvert 
forretningssegment, oplysninger om 
udviklingen i selskabets aktiviteter og 
finansielle anliggender, vurdering af den 

udgår
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forventede udvikling i aktiviteterne og de 
finansielle anliggender, rapport om 
væsentlige begivenheder i regnskabsåret
b) angående de finansielle og andre risici, 
som minimum de finansielle risici, der er 
forbundet med kapitalstrukturen
c) angående ansatte, 
personaleomsætning, opsigelser, 
ansættelser
d) oplysninger om væsentlige afhændelser 
af aktiver.
Endvidere indeholder årsberetningen for 
hver udsteder, hvori AIF har erhvervet 
kontrollerende indflydelse, de 
oplysninger, der er omhandlet i artikel 
46a, stk. 1, litra f), i Rådets fjerde direktiv 
78/660/EØF af 25. juli 1978 på grundlag 
af traktatens artikel 54, stk. 3, litra g), om 
årsregnskaberne for visse selskabsformer, 
og en oversigt over kapitalstrukturen, jf. 
artikel 10, stk. 1, litra a) og d), i direktiv 
2004/25/EF.
For hvert ikke-noteret selskab, hvori AIF 
har erhvervet kontrollerende indflydelse, 
skal årsberetningen indeholde en oversigt 
over de forvaltningsordninger og 
oplysninger, som er omhandlet i artikel 3, 
litra b), c) og e)-h), i Rådets andet direktiv 
77/91/EØF af 13. december 1976 om 
samordning af de garantier, der kræves i 
medlemsstaterne af de i artikel 58, stk. 2, i 
traktaten nævnte selskaber til beskyttelse 
af såvel selskabsdeltagernes som 
tredjemands interesser, for så vidt angår 
stiftelsen af aktieselskabet samt 
bevarelsen af og ændringer i dets kapital, 
med det formål at gøre disse garantier lige 
byrdefulde.
3. For hver forvaltet AIF og for hvilken 
FAIF er omfattet af denne afdelings 
bestemmelser, fremsender FAIF de 
nævnte oplysninger i stk. 2 til alle 
repræsentanter for arbejdstagerne i det 
pågældende selskab, jf. artikel 26, stk. 1, 
inden for den i artikel 19, stk. 1, nævnte 



PE439.134v03-00 140/166 AM\807997DA.doc

DA

frist.
4. Kommissionen vedtager 
gennemførelsesbestemmelser til 
præcisering af det detaljerede indhold af 
de oplysninger, som skal leveres i henhold 
til stk. 1 og 2.
Disse foranstaltninger, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol, jf. 
artikel 49, stk. 3.

Or. en

Begrundelse

Kun en global fremgangsmåde vil forhindre forvridningen af markedskonkurrencen mellem 
aktører, der reguleres af dette direktiv, og dem, der ikke gør. Derfor bør eventuelle 
oplysningsforpligtelser behandles ens for alle former for privat ejerskab via ændringer af 
EU's selskabsdirektiver.

Ændringsforslag 1392
Sylvie Goulard

Forslag til direktiv
Artikel 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 29

Særlige bestemmelser om årsberetningen 
for AIF, der udøver en kontrollerende 
indflydelse i udstedere eller ikke-noterede 
selskaber
1. Medlemsstaterne sikrer, at FAIF i den i 
artikel 19 omhandlede årsberetning for 
hver AIF, de forvalter, medtager de 
yderligere oplysninger, der er nævnt i stk. 
2 i nærværende artikel.
2. Årsberetningen for AIF skal indeholde 
følgende yderligere oplysninger for hver 
udsteder og ikke-noteret selskab, som AIF 
har investeret i:

udgår
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a) angående den driftsmæssige og 
finansielle udvikling, fremlæggelse af 
tallene for indtjening for hvert 
forretningssegment, oplysninger om 
udviklingen i selskabets aktiviteter og 
finansielle anliggender, vurdering af den 
forventede udvikling i aktiviteterne og de 
finansielle anliggender, rapport om 
væsentlige begivenheder i regnskabsåret
b) angående de finansielle og andre risici, 
som minimum de finansielle risici, der er 
forbundet med kapitalstrukturen
c) angående ansatte, 
personaleomsætning, opsigelser, 
ansættelser
d) oplysninger om væsentlige afhændelser 
af aktiver.
Endvidere indeholder årsberetningen for 
hver udsteder, hvori AIF har erhvervet 
kontrollerende indflydelse, de 
oplysninger, der er omhandlet i artikel 
46a, stk. 1, litra f), i Rådets fjerde direktiv 
78/660/EØF af 25. juli 1978 på grundlag 
af traktatens artikel 54, stk. 3, litra g), om 
årsregnskaberne for visse selskabsformer, 
og en oversigt over kapitalstrukturen, jf. 
artikel 10, stk. 1, litra a) og d), i direktiv 
2004/25/EF.
For hvert ikke-noteret selskab, hvori AIF 
har erhvervet kontrollerende indflydelse, 
skal årsberetningen indeholde en oversigt 
over de forvaltningsordninger og 
oplysninger, som er omhandlet i artikel 3, 
litra b), c) og e)-h), i Rådets andet direktiv 
77/91/EØF af 13. december 1976 om 
samordning af de garantier, der kræves i 
medlemsstaterne af de i artikel 58, stk. 2, i 
traktaten nævnte selskaber til beskyttelse 
af såvel selskabsdeltagernes som 
tredjemands interesser, for så vidt angår 
stiftelsen af aktieselskabet samt 
bevarelsen af og ændringer i dets kapital, 
med det formål at gøre disse garantier lige 
byrdefulde.
3. For hver forvaltet AIF og for hvilken 
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FAIF er omfattet af denne afdelings 
bestemmelser, fremsender FAIF de 
nævnte oplysninger i stk. 2 til alle 
repræsentanter for arbejdstagerne i det 
pågældende selskab, jf. artikel 26, stk. 1, 
inden for den i artikel 19, stk. 1, nævnte 
frist.
4. Kommissionen vedtager 
gennemførelsesbestemmelser til 
præcisering af det detaljerede indhold af 
de oplysninger, som skal leveres i henhold 
til stk. 1 og 2.
Disse foranstaltninger, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol, jf. 
artikel 49, stk. 3.

Or. en

Begrundelse

De oplysningsforpligtelser, der pålægges forvaltere af private equity i forslagets artikel 26-
30, er ikke relevante og hensigtsmæssige i forbindelse med tilsyn med systemiske risici. De 
vedrører således oplysningsforpligtelser, der ikke allerede er omfattet af andre EU-direktiver, 
eller som ikke finder anvendelse (f.eks. forpligtelsen til at oplyse udviklingsplanen for ikke-
noterede selskaber, der giver anledning til alvorlig bekymring med hensyn til fortrolighed 
og/eller økonomisk intelligens). Desuden finder de ikke anvendelse på alle markedsdeltagere, 
hvis aktiviteter kan indebære en systemisk risiko.

Ændringsforslag 1393
Wolf Klinz

Forslag til direktiv
Artikel 29 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Særlige bestemmelser om årsberetningen 
for AIF, der udøver en kontrollerende 
indflydelse i udstedere eller ikke-noterede 
selskaber

Særlige bestemmelser om årsberetningen 
for AIF, der udøver en kontrollerende 
indflydelse i ikke-noterede selskaber

Or. en
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Ændringsforslag 1394
Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Artikel 29 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at FAIF i den i 
artikel 19 omhandlede årsberetning for 
hver AIF, de forvalter, medtager de 
yderligere oplysninger, der er nævnt i stk. 2 
i nærværende artikel.

1. Medlemsstaterne sikrer, at AIF og FAIF
for hver AIF, de forvalter, i den i artikel 
19 omhandlede årsberetning medtager de 
yderligere oplysninger, der er nævnt i stk. 2 
i nærværende artikel.

Or. en

Ændringsforslag 1395
Bernd Lange

Forslag til direktiv
Artikel 29 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at FAIF i den i 
artikel 19 omhandlede årsberetning for 
hver AIF, de forvalter, medtager de 
yderligere oplysninger, der er nævnt i stk. 2 
i nærværende artikel.

1. Medlemsstaterne sikrer, at AIF og FAIF 
for hver AIF, de forvalter, i den i artikel 
19 omhandlede årsberetning medtager de 
yderligere oplysninger, der er nævnt i stk. 2 
i nærværende artikel.

Or. en

Begrundelse

En aktivt forvaltet private equity-portefølje, som investerer og afhænder aktiver i et hurtigt 
tempo, indebærer større risiko for arbejdstagerne.
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Ændringsforslag 1396
Pascal Canfin

Forslag til direktiv
Artikel 29 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Årsberetningen for AIF skal indeholde 
følgende yderligere oplysninger for hver 
udsteder og ikke-noteret selskab, som AIF 
har investeret i:

2. Årsberetningen for AIF skal indeholde 
følgende yderligere oplysninger for hver 
udsteder og ikke-noteret selskab, som AIF 
har en kontrollerende indflydelse i:

Or. en

Begrundelse

Kravene bør stå i forhold til kontrolniveauet.

Ændringsforslag 1397
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Forslag til direktiv
Artikel 29 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Årsberetningen for AIF skal indeholde 
følgende yderligere oplysninger for hver 
udsteder og ikke-noteret selskab, som AIF 
har investeret i:

2. Årsberetningen for AIF skal indeholde 
følgende yderligere oplysninger for hver 
udsteder og ikke-noteret selskab, som en 
FAIF udøver en kontrollerende 
indflydelse i i betydningen i artikel 28:

Or. en

Ændringsforslag 1398
Wolf Klinz

Forslag til direktiv
Artikel 29 – stk. 2 – første afsnit - indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Årsberetningen for AIF skal indeholde 
følgende yderligere oplysninger for hver

2. Årsberetningen for AIF skal indeholde 
følgende yderligere oplysninger for hvert



AM\807997DA.doc 145/166 PE439.134v03-00

DA

udsteder og ikke-noteret selskab, som AIF 
har investeret i:

ikke-noteret selskab, som AIF har en 
kontrollerende indflydelse i:

Or. en

Ændringsforslag 1399
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Forslag til direktiv
Artikel 29 – stk. 2 – første afsnit - litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) angående den driftsmæssige og 
finansielle udvikling, fremlæggelse af 
tallene for indtjening for hvert 
forretningssegment, oplysninger om 
udviklingen i selskabets aktiviteter og 
finansielle anliggender, vurdering af den 
forventede udvikling i aktiviteterne og de 
finansielle anliggender, rapport om 
væsentlige begivenheder i regnskabsåret

a) angående den driftsmæssige og 
finansielle udvikling, fremlæggelse af 
tallene for indtjening for hvert 
forretningssegment, oplysninger om 
udviklingen i selskabets aktiviteter og 
finansielle anliggender, vurdering af den 
forventede udvikling i aktiviteterne og de 
finansielle anliggender, rapport om 
væsentlige begivenheder i regnskabsåret, 
forsknings- og udviklingsindsatsen

Or. en

Ændringsforslag 1400
Wolf Klinz

Forslag til direktiv
Artikel 29 – stk. 2 – første afsnit - litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) angående den driftsmæssige og 
finansielle udvikling, fremlæggelse af 
tallene for indtjening for hvert 
forretningssegment, oplysninger om 
udviklingen i selskabets aktiviteter og 
finansielle anliggender, vurdering af den 
forventede udvikling i aktiviteterne og de 
finansielle anliggender, rapport om 
væsentlige begivenheder i regnskabsåret

a) angående den driftsmæssige og 
finansielle udvikling, fremlæggelse af 
tallene for indtjening for hvert 
forretningssegment, oplysninger om 
udviklingen i selskabets aktiviteter og 
finansielle anliggender, rapport om 
væsentlige begivenheder i regnskabsåret
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Or. en

Ændringsforslag 1401
Pascal Canfin

Forslag til direktiv
Artikel 29 – stk. 2 – første afsnit - litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) angående den driftsmæssige og 
finansielle udvikling, fremlæggelse af 
tallene for indtjening for hvert 
forretningssegment, oplysninger om 
udviklingen i selskabets aktiviteter og 
finansielle anliggender, vurdering af den 
forventede udvikling i aktiviteterne og de 
finansielle anliggender, rapport om 
væsentlige begivenheder i regnskabsåret

a) angående den driftsmæssige og 
finansielle udvikling, kapitalstruktur, 
kapitaludgifter og forsknings- og 
udviklingsudgifter, fremlæggelse af tallene 
for indtjening for hvert forretningssegment, 
oplysninger om udviklingen i selskabets 
aktiviteter og finansielle anliggender, 
vurdering af den forventede udvikling i 
aktiviteterne og de finansielle anliggender, 
rapport om væsentlige begivenheder i 
regnskabsåret

Or. en

Begrundelse

Disse elementer er vigtige for at kunne evaluere virkningen af AIF's kontrol.

Ændringsforslag 1402
Wolf Klinz 

Forslag til direktiv
Artikel 29 – stk. 2 – første afsnit - litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) angående de finansielle og andre risici, 
som minimum de finansielle risici, der er 
forbundet med kapitalstrukturen

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 1403
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Forslag til direktiv
Artikel 29 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) angående ansatte, personaleomsætning,
opsigelser, ansættelser

c) angående ansatte, personaleomsætning, 
opsigelser, ansættelser, lønpolitik og andre 
ansættelsesvilkår

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt med et klart billede af private equity med hensyn til en række spørgsmål, 
herunder F&U-indsatsen, beskæftigelse, ansættelsesvilkår, afhændelse af aktiver, miljø, 
erhvervelse af finansiering, lønpakken for ledelsen, erhvervelses- og gensalsgspriser samt 
hjemsteder. Industrien giver nogle gange disse oplysninger frivilligt, men disse oplysninger er 
ikke konsekvente, ikke fuldstændige og ikke pålidelige.

Ændringsforslag 1404
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Forslag til direktiv
Artikel 29 – stk. 2 – første afsnit - litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) oplysninger om væsentlige afhændelser 
af aktiver.

d) oplysninger om gennemførte, 
igangværende eller planlagte væsentlige 
afhændelser af aktiver.

Or. en

Ændringsforslag 1405
Bernd Lange

Forslag til direktiv
Artikel 29 – stk. 2 – første afsnit - litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) oplysninger om væsentlige afhændelser d) oplysninger om væsentlige afhændelser 



PE439.134v03-00 148/166 AM\807997DA.doc

DA

af aktiver. af aktiver og den årlige omsætning af 
aktiverne.

Or. en

Begrundelse

En aktivt forvaltet private equity-portefølje, som investerer og afhænder aktiver i et hurtigt 
tempo, indebærer større risiko for arbejdstagerne.

Ændringsforslag 1406
Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Artikel 29 – stk. 2 – første afsnit - litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) oplysninger om væsentlige afhændelser 
af aktiver.

d) oplysninger om væsentlige afhændelser 
af aktiver og den årlige omsætning af 
aktiverne.

Or. en

Begrundelse

En aktivt forvaltet private equity-portefølje, som investerer og afhænder aktiver i et hurtigt 
tempo, indebærer større risiko for arbejdstagerne.

Ændringsforslag 1407
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Forslag til direktiv
Artikel 29 – stk. 2 – første afsnit - litra d a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) miljøpolitikken

Or. en

Begrundelse

Der skal gives fuldstændige oplysninger om selskaber, der kontrolleres af FAIF.
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Ændringsforslag 1408
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Forslag til direktiv
Artikel 29 – stk. 2 – første afsnit - litra d b (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

db) finansiering af erhvervelsen, plan for 
genfinansiering efter erhvervelsen

Or. en

Begrundelse

Der skal gives fuldstændige oplysninger om selskaber, der kontrolleres af FAIF.

Ændringsforslag 1409
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Forslag til direktiv
Artikel 29 – stk. 2 – første afsnit - litra d c (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

dc) lønpakken for ledelsen

Or. en

Begrundelse

Der skal gives fuldstændige oplysninger om selskaber, der kontrolleres af FAIF.

Ændringsforslag 1410
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Forslag til direktiv
Artikel 29 – stk. 2 – første afsnit - litra d d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

dd) erhvervelse og gensalgspris
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Or. en

Begrundelse

Der skal gives fuldstændige oplysninger om selskaber, der kontrolleres af FAIF.

Ændringsforslag 1411
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Forslag til direktiv
Artikel 29 – stk. 2 – første afsnit - litra d e (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

de) større ændringer af udstederens eller 
den private virksomheds hjemsteder.

Or. en

Begrundelse

Der skal gives fuldstændige oplysninger om selskaber, der kontrolleres af FAIF.

Ændringsforslag 1412
Wolf Klinz

Forslag til direktiv
Artikel 29 – stk. 2 – andet afsnit

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Endvidere indeholder årsberetningen for 
hver udsteder, hvori AIF har erhvervet 
kontrollerende indflydelse, de 
oplysninger, der er omhandlet i artikel 
46a, stk. 1, litra f), i Rådets fjerde direktiv 
78/660/EØF af 25. juli 1978 på grundlag 
af traktatens artikel 54, stk. 3, litra g), om 
årsregnskaberne for visse selskabsformer,
og en oversigt over kapitalstrukturen, jf. 
artikel 10, stk. 1, litra a) og d), i direktiv 
2004/25/EF.

udgår

Or. en



AM\807997DA.doc 151/166 PE439.134v03-00

DA

Ændringsforslag 1413
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Forslag til direktiv
Artikel 29 – stk. 2 – andet afsnit

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Endvidere indeholder årsberetningen for 
hver udsteder, hvori AIF har erhvervet 
kontrollerende indflydelse, de 
oplysninger, der er omhandlet i artikel 
46a, stk. 1, litra f), i Rådets fjerde direktiv 
78/660/EØF af 25. juli 1978 på grundlag 
af traktatens artikel 54, stk. 3, litra g), om 
årsregnskaberne for visse selskabsformer, 
og en oversigt over kapitalstrukturen, jf. 
artikel 10, stk. 1, litra a) og d), i direktiv 
2004/25/EF.

Endvidere indeholder årsberetningen for 
hver udsteder, hvori en FAIF udøver en 
kontrollerende indflydelse i betydningen i 
artikel 28:

a) sammensætningen af administrations-, 
ledelses- og tilsynsorganerne og disses 
udvalg samt disses funktion, og 
b) et overblik over kapitalstrukturen, 
herunder værdipapirer, der ikke er 
optaget til handel på et reguleret marked i 
en medlemsstat, hvor det er relevant med 
en angivelse af de forskellige aktieklasser,
de rettigheder og forpligtelser, der knytter 
sig til dem, og den procentdel af den 
samlede aktiekapital, den udgør, og 
detaljerede oplysninger om indehaverne 
af eventuelle værdipapirer med særlige 
kontrolrettigheder og en beskrivelse af 
disse rettigheder.

Or. en

Begrundelse

Det foreslåede ændringsforslag ændrer ikke direktivets indhold, men omfatter substansen i de 
artikler, der tidligere blev henvist til.
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Ændringsforslag 1414
Wolf Klinz

Forslag til direktiv
Artikel 29 – stk. 2 – tredje afsnit

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For hvert ikke-noteret selskab, hvori AIF 
har erhvervet kontrollerende indflydelse, 
skal årsberetningen indeholde en oversigt 
over de forvaltningsordninger og 
oplysninger, som er omhandlet i artikel 3, 
litra b), c) og e)-h), i Rådets andet direktiv 
77/91/EØF af 13. december 1976 om 
samordning af de garantier, der kræves i 
medlemsstaterne af de i artikel 58, stk. 2, i 
traktaten nævnte selskaber til beskyttelse 
af såvel selskabsdeltagernes som 
tredjemands interesser, for så vidt angår 
stiftelsen af aktieselskabet samt 
bevarelsen af og ændringer i dets kapital, 
med det formål at gøre disse garantier lige 
byrdefulde.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1415
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Forslag til direktiv
Artikel 29 – stk. 2 – tredje afsnit

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For hvert ikke-noteret selskab, hvori AIF
har erhvervet kontrollerende indflydelse, 
skal årsberetningen indeholde en oversigt 
over de forvaltningsordninger og 
oplysninger, som er omhandlet i artikel 3, 
litra b), c) og e)-h), i Rådets andet direktiv 
77/91/EØF af 13. december 1976 om 
samordning af de garantier, der kræves i 
medlemsstaterne af de i artikel 58, stk. 2, i 
traktaten nævnte selskaber til beskyttelse 
af såvel selskabsdeltagernes som 

For hvert ikke-noteret selskab, hvori en 
FAIF udøver en kontrollerende 
indflydelse i betydningen i artikel 28, skal
AIF's årsberetning indeholde en oversigt 
over de forvaltningsordninger og 
oplysninger:
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tredjemands interesser, for så vidt angår 
stiftelsen af aktieselskabet samt 
bevarelsen af og ændringer i dets kapital, 
med det formål at gøre disse garantier lige 
byrdefulde.

a) den pålydende værdi af de tegnede 
aktier, og mindst en gang om året antallet 
af disse aktier 
b) antallet af tegnede aktier uden 
pålydende værdi, såfremt den nationale 
lovgivning tillader udstedelsen af sådanne 
aktier 
c) såfremt der findes flere aktieklasser, de 
under litra a) og b) omhandlede 
oplysninger for hver klasse samt de 
rettigheder, der er knyttet til aktierne i 
hver af disse klasser 
d) aktiernes form, lydende på navn eller 
på ihændehaver, såfremt den nationale 
lovgivning tillader begge former, samt 
enhver bestemmelse om ændring fra den 
ene til den anden form, medmindre loven 
fastsætter de nærmere regler herfor 
e) størrelsen af den del af den tegnede 
kapital, der er indbetalt på tidspunktet for 
selskabets stiftelse eller for opnåelse af 
tilladelsen til at påbegynde dets 
virksomhed 
f) den pålydende værdi af de aktier eller, 
ved aktier uden pålydende værdi, antallet 
af de aktier, der udstedes mod indskud i 
form af andre værdier end kontanter, 
samt oplysninger om arten af disse 
indskud og indskydernes navn.

Or. en

Begrundelse

Det foreslåede ændringsforslag ændrer ikke direktivets indhold, men omfatter substansen i de 
artikler, der tidligere blev henvist til.
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Ændringsforslag 1416
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Forslag til direktiv
Artikel 29 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. For hver forvaltet AIF og for hvilken 
FAIF er omfattet af denne afdelings 
bestemmelser, fremsender FAIF de nævnte 
oplysninger i stk. 2 til alle repræsentanter 
for arbejdstagerne i det pågældende 
selskab, jf. artikel 26, stk. 1, inden for den i 
artikel 19, stk. 1, nævnte frist.

3. For hver forvaltet AIF og for hvilken 
FAIF er omfattet af denne afdelings 
bestemmelser, fremsender FAIF de nævnte 
oplysninger i stk. 2 til alle repræsentanter 
for arbejdstagerne i det pågældende 
selskab, jf. artikel 26, stk. 1, til den 
kompetente myndighed, som FAIF 
henhører under, og til den kompetente 
myndighed i den medlemsstat, hvor 
udstederen eller det ikke-noterede selskab 
er etableret, inden for den i artikel 19, stk. 
1, nævnte frist.

Or. en

Begrundelse

Fuldstændig åbenhed kræver, at årsberetningen for AIF, der udøver en kontrollerende 
indflydelse i selskaber, indgives til de kompetente myndigheder med henblik på tilsyn og 
statistiske formål.

Ændringsforslag 1417
Bernd Lange

Forslag til direktiv
Artikel 29 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. For hver forvaltet AIF og for hvilken 
FAIF er omfattet af denne afdelings 
bestemmelser, fremsender FAIF de nævnte 
oplysninger i stk. 2 til alle repræsentanter 
for arbejdstagerne i det pågældende 
selskab, jf. artikel 26, stk. 1, inden for den i 
artikel 19, stk. 1, nævnte frist.

3. AIF, der er omfattet af denne afdelings 
bestemmelser, og FAIF skal for hver AIF, 
de forvalter, fremsende de nævnte 
oplysninger i stk. 2 til alle repræsentanter 
for arbejdstagerne i det pågældende 
selskab, jf. artikel 26, stk. 1, inden for den i 
artikel 19, stk. 1, nævnte frist.

Or. en
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Ændringsforslag 1418
Wolf Klinz

Forslag til direktiv
Artikel 29 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen vedtager 
gennemførelsesbestemmelser til 
præcisering af det detaljerede indhold af 
de oplysninger, som skal leveres i henhold 
til stk. 1 og 2.

udgår

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

Or. en

Ændringsforslag 1419
Sharon Bowles

Forslag til direktiv
Artikel 29 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen vedtager
gennemførelsesbestemmelser til 
præcisering af det detaljerede indhold af de 
oplysninger, som skal leveres i henhold til 
stk. 1 og 2.

4. Kommissionen kan via delegerede 
retsakter i henhold til artikel 49a, 49b og 
49c fastlægge bestemmelser til præcisering 
af det detaljerede indhold af de 
oplysninger, som skal leveres i henhold til 
stk. 1 og 2.

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

Or. en
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Begrundelse

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

Ændringsforslag 1420
Pascal Canfin

Forslag til direktiv
Artikel 29 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 29a
Specifikke bestemmelser om oplysning af 
arbejdstagerne i selskaber, i hvilke AIF 
udøver en kontrollerende indflydelse
For AIF, der har erhvervet en 
kontrollerende indflydelse i et ikke-noteret 
selskab ved hjælp af gearing, skal FAIF 
senest to måneder efter erhvervelsen 
mødes med arbejdstagerrepræsentanterne, 
eller, hvor sådanne repræsentanter ikke 
findes, arbejdstagerne selv. Dette møde 
skal omfatte en gennemgang af 
udviklingsplanen for det ikke-noterede 
selskab, og de potentielle konsekvenser 
for arbejdstagerne af AIF's erhvervelse 
skal drøftes.
Efter erhvervelsen skal FAIF mindst en 
gang om året mødes med 
arbejdstagerrepræsentanterne, eller, hvor 
sådanne repræsentanter ikke findes, 
arbejdstagerne selv for at drøfte 
oplysningerne i AIF's årsberetning 
vedrørende det erhvervede selskab.

Or. en

Begrundelse

Arbejdstagerrepræsentanterne skal have adgang til FAIF, da den gæld, som AIF har anvendt 
til at købe selskabet, afgør den strategi, som det erhvervede selskab skal følge.
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Ændringsforslag 1421
Pascal Canfin

Forslag til direktiv
Artikel 29 b - stk. 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 29b
Specifikke bestemmelser for AIF, der 
deltager i generalforsamlingen i noterede 
selskaber
1. AIF, der investerer i noterede 
selskaber, skal have haft deres aktier i 
mindst to måneder, før de kan benytte de 
tilknyttede stemmerettigheder på 
generalforsamlingen i sådanne noterede 
selskaber.

Or. en

Begrundelse

Kortsigtede investorer bør forhindres i at påvirke noterede selskabers langsigtede strategi.

Ændringsforslag 1422
Pascal Canfin

Forslag til direktiv
Artikel 29 b – stk. 2 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Stemmerettigheder i et noteret selskab i 
tilknytning til lånte aktier, som AIF er i 
besiddelse af, kan ikke anvendes på 
generalforsamlingen i et sådant noteret 
selskab.

Or. en

Begrundelse

Lånte aktier bør ikke give nogen ret til at påvirke noterede selskabers langsigtede strategi.
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Ændringsforslag 1423
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Forslag til direktiv
Artikel 29 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 29c
Specifikke bestemmelser om 
værdiudtrækning
1. Når FAIF, der udøver en 
kontrollerende indflydelse i betydningen i 
artikel 28 i en udsteder eller et ikke-
noteret selskab, ønsker at afhænde
virksomhedens materielle aktiver, gælder 
følgende principper:
a) De retlige repræsentanter for både 
udstederen eller det ikke-noterede selskab 
og AIF skal udstede en erklæring om, 
hvorfor afhændelsen foretages, hvori de 
attesterer, at afhændelsen efter deres 
bedste viden og overbevisning og efter 
behørig overvejelse er i udstederens eller 
det ikke-noterede selskabs bedste 
interesse. Erklæringen skal indgå i 
årsberetningen.
b) Såfremt det foreslåede salg har 
forbindelse til en tilbagebetaling af 
anskaffelsesgælden, skal udstederens eller 
det ikke-noterede selskabs 
arbejdstagerrepræsentanter orienteres og 
høres 
c) Såfremt udstederen eller det ikke-
noterede selskab bliver insolvent som 
følge af afhændelsen, holdes FAIF 
ansvarlig for eventuelle følger heraf.
2. Når en FAIF udøver en kontrollerende 
indflydelse i betydningen i artikel 28 i en 
udsteder eller et ikke-noteret selskab, skal 
den retlige repræsentant for udstederen 
eller de ikke-noterede selskab udstede en 
erklæring i årsberetningen om, at alle 
kapitaludbetalinger (herunder ledelsens 
lønninger) er i udstederens eller det ikke-
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noterede selskabs langsigtede interesse.
3. Kommissionen vedtager delegerede 
retsakter i henhold til artikel 49a, 49b og 
49 c, hvori specificeres det detaljerede 
indhold af de erklæringer, der er 
omhandlet i stk. 1 og 2, og de betingelser, 
under hvilke FAIF's ansvar kan gøres 
gældende i henhold til stk. 1.

Or. en

Begrundelse

It is well known that asset stripping is motivated by the need to repay a portion of the 
acquisition debt. It may impair the target company’s ability to develop and in some cases, 
lead to insolvency. It should thus be appropriately controlled. To this effect, in the event a 
company under private equity control wishes to sell company assets in any material respect, 
the management of both the target company and the AIF should issue a statement as to why 
the sale is implemented and certifying that the proposed sale is in the best interest of the 
target company. Second, in the event the proposed sale is connected to a repayment of the 
acquisition debt, the employees of the target company should be informed and consulted, 
through the workers’ council when there is one. Third, in the event the company becomes 
insolvent after the asset stripping, the private equity firm should be held liable. More 
generally, management of companies under LBO should be required to issue a statement that 
capital outflows (including management fees paid) is in the long term interest of the company.

Ændringsforslag 1424
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Forslag til direktiv
Artikel 29 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 29d
Specifikke bestemmelser om gearingen af 
selskaber eller udstedere ud over 
overtagelsen
1. Ud over de begrænsninger, der er 
fastsat i artikel 29c, øger en FAIF, der 
udøver en kontrollerende indflydelse i 
betydningen i artikel 28 i en udsteder eller 
et ikke-noteret selskab, ikke den gearing, 
som en sådan udsteder eller et sådan 
selskab har anvendt i forbindelse med en 
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udlodning til AIF eller en afdeling heraf, 
med mere end 20 % i forhold til
situationen før overtagelsen, hvis 
gearingen af en sådan udsteder eller et 
sådant selskab som følge af en sådan 
forøgelse er højere end 1,5 gange den 
gennemsnitlige gearing inden for 
industrien, der finder anvendelse på 
denne udsteder eller dette selskab, eller 
gearingen af en sådan udsteder eller et 
sådant selskab overstiger tre gange 
værdien af dens/dets egenkapital.
2. Kommissionen vedtager delegerede 
retsakter i henhold til artikel 49a, 49b og 
49c om gearing, udlodning, den 
gennemsnitlige gearing inden for 
industrien og processen.

Or. en

Begrundelse

Det er velkendt, at øget gældsætning, der opstår i forbindelse med udlodninger til 
aktionærerne, generelt er begrundet i behovet for at tilbagebetale en del af 
anskaffelsesgælden. En sådan praksis kan hindre selskabets udvikling og kan i nogle tilfælde 
føre til insolvens. Den bør derfor kontrolleres behørigt. Med henblik herpå er det ud over den 
beskyttelse, der er omhandlet i artikel 29a, nødvendigt at indføre et sikkerhedsnet baseret på 
klare regler og hårde tal.

Ændringsforslag 1425
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Forslag til direktiv
Artikel 29 e (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 29e
Specifikke bestemmelser om 
fastlåsningsperioden
1. Når en FAIF udøver en kontrollerende 
indflydelse i en udsteder eller et ikke-
noteret selskab i betydningen i artikel 28 
via en AIF, har en sådan udsteder eller et 
sådant selskab ikke lov til at udlodde,
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direkte eller indirekte, til en sådan AIF 
eller en afdeling heraf et beløb, der 
overskrider 50 % af værdien af dens 
oprindelige investering i en sådan 
udsteder eller et sådant selskab, før 
udløbet af en periode, der enten udløber 
på femårsdagen for afslutningen af 
investeringen eller ved salg af dens 
interesser i et sådant selskab eller en 
sådan udsteder, hvad der end måtte 
komme først.
2. Kommissionen vedtager delegerede 
retsakter i henhold til artikel 49a, 49b og 
49c til gennemførelse af stk. 1.

Or. en

Begrundelse

Det er velkendt, at selskabstømning generelt er begrundet i behovet for at tilbagebetale en del 
af anskaffelsesgælden. Det kan hindre selskabets udvikling og kan i nogle tilfælde føre til 
insolvens. Det bør derfor kontrolleres behørigt. Med henblik herpå bør 50 % af værdien af 
investeringen i hver enkelt porteføljeselskab fastlåses i fem år eller indtil selskabet sælges, 
hvis dette sker på et tidligere tidspunkt.

Ændringsforslag 1426
José Manuel García-Margallo y Marfil, Iñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegaín

Forslag til direktiv
Artikel 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 30 udgår
Særlige bestemmelser for selskaber, hvis 
aktier ikke længere optages til handel på 
et reguleret marked
Såfremt en udsteders aktier ikke længere 
optages til handel på et reguleret marked 
som følge af erhvervelsen af 30 % og 
derover af stemmerettighederne i denne 
udsteder, finder bestemmelserne i direktiv 
2004/109/EF dog fortsat anvendelse i to 
år efter tidspunktet for tilbagetrækningen 
på det regulerede marked.
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Or. en

Begrundelse

Bestemmelserne i artikel 26-30 bør konsekvent finde anvendelse på alle dem, der erhverver 
den relevante størrelse kapitalinteresse og ikke blot på FAIF og de virksomheder, de 
investerer i. Eventuelle betænkeligheder med hensyn til åbenhed eller arbejdstagernes og 
interessenterne i virksomhedens interesser gælder ligeledes de aktiviteter, der udføres af alle 
former for kontrollerende indflydelse i en EU-virksomhed, ikke blot situationer, der vedrører 
FAIF. Enhver oplysningsforpligtelse skal konsekvent anvendes i et generelt selskabsdirektiv i 
stedet for at stille FAIF og de virksomheder, de investerer i, ugunstigt.

Ændringsforslag 1427
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka

Forslag til direktiv
Artikel 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 30 udgår
Særlige bestemmelser for selskaber, hvis 
aktier ikke længere optages til handel på 
et reguleret marked
Såfremt en udsteders aktier ikke længere 
optages til handel på et reguleret marked 
som følge af erhvervelsen af 30 % og 
derover af stemmerettighederne i denne 
udsteder, finder bestemmelserne i direktiv 
2004/109/EF dog fortsat anvendelse i to 
år efter tidspunktet for tilbagetrækningen 
på det regulerede marked.

Or. en

Begrundelse

Bestemmelserne i artikel 26-30 bør konsekvent finde anvendelse på alle dem, der erhverver 
den relevante størrelse kapitalinteresse og ikke blot på FAIF og de selskaber, de investerer i. 
Eventuelle betænkeligheder med hensyn til åbenhed eller arbejdstagernes og interessenterns 
interesser gælder ligeledes de aktiviteter, der udføres af alle former for kontrollerende 
investorer i en EU-virksomhed, ikke blot FAIF. Oplysningsforpligtelser bør defineres i et 
generelt selskabsdirektiv.
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Ændringsforslag 1428
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
Artikel 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 30 udgår
Særlige bestemmelser for selskaber, hvis 
aktier ikke længere optages til handel på 
et reguleret marked
Såfremt en udsteders aktier ikke længere 
optages til handel på et reguleret marked 
som følge af erhvervelsen af 30 % og 
derover af stemmerettighederne i denne 
udsteder, finder bestemmelserne i direktiv 
2004/109/EF dog fortsat anvendelse i to 
år efter tidspunktet for tilbagetrækningen 
på det regulerede marked.

Or. en

Begrundelse

Kun en global fremgangsmåde vil forhindre forvridningen af markedskonkurrencen mellem 
aktører, der reguleres af dette direktiv, og dem, der ikke gør. Derfor bør eventuelle 
oplysningsforpligtelse behandles ens for alle former for privat ejerskab via ændringer af EU's 
selskabsdirektiver.

Ændringsforslag 1429
Wolf Klinz

Forslag til direktiv
Artikel 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 30 udgår
Særlige bestemmelser for selskaber, hvis 
aktier ikke længere optages til handel på 
et reguleret marked
Såfremt en udsteders aktier ikke længere 
optages til handel på et reguleret marked 
som følge af erhvervelsen af 30 % og 
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derover af stemmerettighederne i denne 
udsteder, finder bestemmelserne i direktiv 
2004/109/EF dog fortsat anvendelse i to 
år efter tidspunktet for tilbagetrækningen 
på det regulerede marked.

Or. en

Ændringsforslag 1430
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 30 udgår
Særlige bestemmelser for selskaber, hvis 
aktier ikke længere optages til handel på 
et reguleret marked
Såfremt en udsteders aktier ikke længere 
optages til handel på et reguleret marked 
som følge af erhvervelsen af 30 % og 
derover af stemmerettighederne i denne 
udsteder, finder bestemmelserne i direktiv 
2004/109/EF dog fortsat anvendelse i to 
år efter tidspunktet for tilbagetrækningen 
på det regulerede marked.

Or. en

Ændringsforslag 1431
Sylvie Goulard

Forslag til direktiv
Artikel 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 30 udgår
Særlige bestemmelser for selskaber, hvis 
aktier ikke længere optages til handel på 
et reguleret marked
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Såfremt en udsteders aktier ikke længere 
optages til handel på et reguleret marked 
som følge af erhvervelsen af 30 % og 
derover af stemmerettighederne i denne 
udsteder, finder bestemmelserne i direktiv 
2004/109/EF dog fortsat anvendelse i to 
år efter tidspunktet for tilbagetrækningen 
på det regulerede marked.

Or. en

Begrundelse

De oplysningsforpligtelser, der pålægges forvaltere af private equity i forslagets artikel 26-
30, er ikke relevante og hensigtsmæssige i forbindelse med tilsyn med systemiske risici. De 
vedrører således oplysningsforpligtelser, der ikke allerede er omfattet af andre EU-direktiver, 
eller som ikke finder anvendelse (f.eks. forpligtelsen til at oplyse udviklingsplanen for ikke-
noterede selskaber, der giver anledning til alvorlig bekymring med hensyn til fortrolighed 
og/eller økonomisk intelligens). Desuden finder de ikke anvendelse på alle markedsdeltagere, 
hvis aktiviteter kan indebære en systemisk risiko.

Ændringsforslag 1432
Pascal Canfin

Forslag til direktiv
Artikel 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Såfremt en udsteders aktier ikke længere 
optages til handel på et reguleret marked 
som følge af erhvervelsen af 30 % og 
derover af stemmerettighederne i denne 
udsteder, finder bestemmelserne i direktiv 
2004/109/EF dog fortsat anvendelse i to år 
efter tidspunktet for tilbagetrækningen på 
det regulerede marked.

Såfremt en udsteders aktier ikke længere 
optages til handel på et reguleret marked 
som følge af erhvervelsen af en 
kontrollerende indflydelse i denne 
udsteder, finder bestemmelserne i direktiv 
2004/109/EF dog fortsat anvendelse i to år 
efter tidspunktet for tilbagetrækningen på 
det regulerede marked.

Or. en

Begrundelse

Konsistens med tidligere ændringsforslag.
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