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PR_COD_1am

Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Når der er tale om en ændringsretsakt, markeres 
tekstdele, der er overtaget uændret fra en eksisterende bestemmelse, som 
Parlamentet ønsker at ændre, men som Kommissionen ikke har ændret, med 
fede typer. Hvis der udelades tekst i sådanne passager, indsættes [...]. 
Kursivering uden fede typer er en oplysning til de tekniske tjenestegrene, 
som vedrører elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der foreslås rettet 
med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller manglende tekst 
i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af de berørte 
tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forvaltere af alternative 
investeringsfonde og om ændring af direktiv 2004/39/EF og 2009/.../EF
(KOM(2009)0207 – C7–0040/2009 – 2009/0064(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2009)0207),

– der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 47, stk. 2, på grundlag af hvilke 
Kommissionen har forelagt forslaget (C7-0040/2009),

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget og udtalelse fra Retsudvalget 
(A7–0000/2009),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Dette direktivs anvendelsesområde bør 
begrænses til forvaltningen af kollektive 
investeringsforetagender, som 
tilvejebringer kapital fra en række 
investorer med henblik på investering efter 
en nærmere defineret investeringspolitik, 
der er baseret på princippet om 
risikospredning til fordel for disse 
investorer. Dette direktiv bør ikke finde 
anvendelse på forvaltningen af 
pensionskasser eller forvaltere af 
investeringer, som ikke er kollektive 
investeringer, f.eks. stiftelser, statsejede 
investeringsfonde eller kreditinstitutters, 

(5) Dette direktivs anvendelsesområde bør 
begrænses til forvaltningen af kollektive 
investeringsforetagender, som 
tilvejebringer kapital fra en række 
investorer med henblik på investering efter 
en nærmere defineret investeringspolitik til 
fordel for disse investorer.  Dette direktiv 
bør ikke finde anvendelse på forvaltere af 
investeringer, som ikke er kollektive 
investeringer, f.eks. stiftelser, statsejede 
investeringsfonde, centralbanker eller 
kreditinstitutters, pensionsfondes eller 
forsikrings- eller genforsikringsselskabers 
egne aktiver. For at drage nytte af 
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forsikrings- eller genforsikringsselskabers 
egne aktiver. Direktivet bør heller ikke 
finde anvendelse på aktivt forvaltede 
investeringer i form af værdipapirer som 
f.eks. certifikater, managed futures eller 
indeksregulerede obligationer. Det bør 
imidlertid omfatte forvaltere af alle 
kollektive investeringsforetagender, som 
ikke kræver tilladelse som 
investeringsinstitutter (UCITS). 
Investeringsselskaber, som har erhvervet 
tilladelse i henhold til direktiv 2004/39/EF 
om markeder for finansielle instrumenter, 
skal ikke have tilladelse i henhold til 
nærværende direktiv til at levere 
investeringstjenesteydelser til AIF. 
Investeringsselskaber kan dog kun levere 
investeringstjenesteydelser til alternative 
investeringsfonde, hvis andelene eller 
aktierne heri kan markedsføres i 
overensstemmelse med nærværende 
direktiv.

undtagelserne i dette direktiv bør berørte 
FAIF altid overholde betingelserne for 
disse undtagelser. Dette direktiv bør 
imidlertid omfatte forvaltere af alle 
kollektive investeringsforetagender, som 
ikke kræver tilladelse som 
investeringsinstitutter (UCITS). 
Investeringsselskaber, som har erhvervet 
tilladelse i henhold til direktiv 2004/39/EF 
om markeder for finansielle instrumenter, 
skal ikke have tilladelse i henhold til 
nærværende direktiv til at levere 
investeringstjenesteydelser til AIF. 
Investeringsselskaber kan dog kun levere 
investeringstjenesteydelser til alternative 
investeringsfonde, hvis andelene eller 
aktierne heri kan markedsføres i 
overensstemmelse med nærværende 
direktiv.

Or. en

Begrundelse

 Undtagelserne bør være begrænsede for at sikre lige vilkår for alle.

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) For ikke at indføre for vidtgående eller 
uforholdsmæssigt strenge krav indeholder 
dette direktiv undtagelsesbestemmelser for 
FAIF, hvis de samlede forvaltede AIF-
aktiver ligger under en tærskelværdi på 
100 mio. EUR. Den pågældende FAIF's 
aktiviteter kan ikke forventes at få 
væsentlige konsekvenser for den 
finansielle stabilitet eller 
markedseffektiviteten. For FAIF, som 
kun forvalter ikke-gearede AIF og ikke 

udgår
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indrømmer investorer 
indløsningsrettigheder i en periode på fem 
år, gælder en særlig tærskelværdi på 500 
mio. EUR. Denne særlige tærskelværdi er 
begrundet i, at forvaltere af ikke-gearede 
fonde, der er specialiseret i langfristede 
investeringer, i endog mindre grad kan 
forventes at skabe systemiske risici. 
Desuden bevirker den femårige 
bindingsperiode for investorerne, at 
likviditetsrisikoen elimineres. FAIF, som 
er undtaget fra dette direktivs 
bestemmelser, bør fortsat være 
underkastet alle relevante nationale 
lovbestemmelser. De bør dog kunne 
behandles som FAIF i henhold til opt-in-
proceduren i dette direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Formålet med direktivet er at fastlægge 
et harmoniseret og stringent regelsæt til 
regulering af og tilsyn med FAIF's 
aktiviteter. Tilladelse i overensstemmelse 
med dette direktiv bør omfatte forvaltning 
og administration af AIF i hele 
Fællesskabet. Desuden bør FAIF, som har 
opnået tilladelse, have ret til at 
markedsføre AIF i Fællesskabet til 
professionelle investorer, hvis de forinden 
har gennemført en anmeldelsesprocedure.

(7) Formålet med direktivet er at fastlægge 
et harmoniseret og stringent regelsæt til 
regulering af og tilsyn med FAIF's 
aktiviteter. Tilladelse i overensstemmelse 
med dette direktiv bør omfatte forvaltning 
og administration af AIF i hele 
Fællesskabet. Desuden bør FAIF, som har 
opnået tilladelse, have ret til at 
markedsføre AIF hjemmehørende i 
Fællesskabet i hele Fællesskabet til 
professionelle investorer, hvis de forinden 
har gennemført en anmeldelsesprocedure.

Or. en
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Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Med forbehold af andre EU-retsakter 
kan medlemsstaterne indføre strengere 
krav til FAIF, når en FAIF markedsfører en 
AIF udelukkende til detailinvestorer, eller 
når FAIF markedsfører samme AIF både til 
professionelle investorer og 
detailinvestorer, uanset om andelene eller 
aktierne i denne AIF markedsføres inden 
for et lands grænser eller på tværs af disse. 
Disse to undtagelser giver medlemsstaterne 
mulighed for at indføre yderligere 
sikkerhedsforanstaltninger, som de anser 
for nødvendige for at beskytte 
detailinvestorer. Derved tages der højde 
for, at AIF ofte er illikvide og udsat for stor 
risiko for betydelige kapitaltab. 
Investeringsstrategierne for AIF er 
almindeligvis ikke tilpasset 
detailinvestorers investeringsprofil eller 
behov. De er mere velegnede til 
professionelle investorer og investorer med 
en tilstrækkelig stor investeringsportefølje 
til at kunne absorbere de større tabsrisici, 
der er forbundet med disse investeringer. 
Medlemsstaterne kan dog tillade, at alle 
eller visse typer AIF, der forvaltes af FAIF, 
markedsføres til detailinvestorer på deres 
område. Uunder henvisning til artikel 19, 
stk. 4 og 5, i direktiv 2004/39/EF bør 
medlemsstaterne fortsat sikre, at der 
træffes passende forholdsregler, når de 
tillader markedsføring af AIF til 
detailinvestorer. Investeringsselskaber, der 
har opnået tilladelse i henhold til direktiv 
2004/39/EF, og som yder 
investeringsservice til detailkunder, skal 
tage højde for disse yderligere 
sikkerhedsforanstaltninger ved vurderingen 
af, om en bestemt AIF er velegnet til en 
individuel detailkunde. Giver en 
medlemsstat tilladelse til at markedsføre 

(9) Med forbehold af andre EU-retsakter 
kan medlemsstaterne indføre strengere 
krav til FAIF, når en FAIF markedsfører en 
AIF udelukkende til detailinvestorer, eller 
når FAIF markedsfører samme AIF både til 
professionelle investorer og 
detailinvestorer, uanset om andelene eller 
aktierne i denne AIF markedsføres inden 
for et lands grænser eller på tværs af disse. 
Disse to undtagelser giver medlemsstaterne 
mulighed for at indføre yderligere 
sikkerhedsforanstaltninger, som de anser 
for nødvendige for at beskytte 
detailinvestorer. Derved tages der højde 
for, at AIF ofte er illikvide og udsat for stor 
risiko for betydelige kapitaltab. 
Investeringsstrategierne for AIF er 
almindeligvis ikke tilpasset 
detailinvestorers investeringsprofil eller 
behov. De er mere velegnede til 
professionelle investorer og investorer med 
en tilstrækkelig stor investeringsportefølje 
til at kunne absorbere de større tabsrisici, 
der er forbundet med disse investeringer. 
Medlemsstaterne kan dog tillade, at visse 
typer AIF, der forvaltes af FAIF, 
markedsføres til detailinvestorer på deres 
område, bort set fra funds of funds med en 
underliggende investering på mere end 
30 % i AIF, der ikke drager fordel af det 
europæiske markedsføringspas i henhold 
til dette direktiv, og feeders, der investerer 
i master-AIF, der ikke drager fordel af det 
europæiske markedsføringspas i henhold 
til dette direktiv. Under henvisning til 
artikel 19, stk. 4 og 5, i direktiv 
2004/39/EF bør medlemsstaterne fortsat 
sikre, at der træffes passende 
forholdsregler, når de tillader 
markedsføring af AIF til detailinvestorer. 
Investeringsselskaber, der har opnået 
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AIF til detailinvestorer på sit område, bør 
denne mulighed kunne udnyttes, uanset i 
hvilken medlemsstat FAIF er etableret, og 
eventuelle yderligere bestemmelser bør 
finde anvendelse på et ikkediskriminerende 
grundlag.

tilladelse i henhold til direktiv 2004/39/EF, 
og som yder investeringsservice til 
detailkunder, skal tage højde for disse 
yderligere sikkerhedsforanstaltninger ved 
vurderingen af, om en bestemt AIF er 
velegnet til en individuel detailkunde. 
Giver en medlemsstat tilladelse til at 
markedsføre AIF til detailinvestorer på sit 
område, bør denne mulighed kunne 
udnyttes, uanset i hvilken medlemsstat 
FAIF er etableret, og eventuelle yderligere 
bestemmelser bør finde anvendelse på et 
ikkediskriminerende grundlag. 

Or. en

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 10 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet og under 
anerkendelse af det væsentlige overlap 
mellem kravene om meddelelse af 
tilladelse i henhold til Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/65/EF af 13. juli 2009 om 
samordning af love og administrative 
bestemmelser om visse institutter for 
kollektiv investering i værdipapirer 
(investeringsinstitutter) (omarbejdning)1 

og kravene i nærværende direktiv har 
forvaltere, der i henhold til enten 
førstnævnte eller nærværende direktiv har 
fået meddelt tilladelse, også tilladelse i 
henhold til det andet direktiv, såfremt de 
opfylder de relevante supplerende krav til 
den nye tilladelse.  I denne henseende bør 
det være muligt at gøre brug af 
krydshenvisninger, under forudsætning af 
at oplysningerne i disse dokumenter 
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forbliver de samme. Direktiv 2009/65/EF 
bør ændres for at opnå samme resultat.
1 EUT L 302 af 17.11.2009, s. 32.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag sigter mod at forenkle og fremskynde processen og undgå 
dobbeltarbejde og dobbeltomkostninger.

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Det er nødvendigt at fastsætte 
minimumskapitalkrav for at sikre, at FAIF 
leverer kontinuerlige og regelmæssige 
forvaltningsydelser. De eksisterende 
kapitalkrav bør dække FAIF's potentielle 
eksponering i forhold til erhvervsansvar i 
forbindelse med alle deres aktiviteter, 
herunder forvaltningsydelser, der leveres 
ved uddelegering eller på grundlag af et 
mandat.

(11) Det er nødvendigt at fastsætte 
minimumskapitalkrav for at sikre, at FAIF 
leverer kontinuerlige og regelmæssige 
forvaltningsydelser. De eksisterende 
kapitalkrav bør dække FAIF's potentielle 
eksponering i forhold til erhvervsansvar i 
forbindelse med alle deres aktiviteter, 
herunder forvaltningsydelser, der leveres 
ved uddelegering eller på grundlag af et 
mandat. Kravene til egenkapital bør derfor 
være underlagt samme loft som det, der er 
fastsat i direktiv 2009/65/EF. Endvidere 
bør egenkapital investeres i likvide aktiver 
eller aktiver, der let og inden for kort tid 
kan omsættes til kontanter, og bør ikke 
omfatte spekulative positioner.

Or. en

Begrundelse

Delvis tilpasning, UCITS, betragtning 9.
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Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Af statsledernes erklæring efter 
G20-topmødet i Pittsburgh den 24.-25. 
september 2009 fremgik det, at der var 
enighed på internationalt plan om 
aflønningen af ansatte i banker og andre 
systemisk vigtige virksomheder, der yder 
finansielle tjenester. Disse principper bør 
gælde for FAIF, der er omfattet af dette 
direktivs anvendelsesområde. 
Kommissionen bør fastsætte 
gennemførelsesbestemmelser i denne 
henseende.

Or. en

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 12 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12b) Kommissionen bør sikre, at kravene 
vedrørende depositarer fastsat i dette 
direktiv finder anvendelse på UCITS-
depositarer, og bør derfor ændre direktiv 
2009/65/EF i overensstemmelse hermed 
inden dette direktivs ikrafttræden.

Or. en

Begrundelse

Formålet er at sikre sammenhæng på tværs af sektorerne. 
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Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) En pålidelig og objektiv 
værdiansættelse af aktiverne er af 
afgørende betydning for beskyttelsen af 
investorinteresser. De forskellige FAIF 
anvender forskellige metodologier og 
systemer til værdiansættelse af aktiver alt 
efter de aktiver og markeder, de 
overvejende investerer i. Det er 
hensigtsmæssigt at anerkende disse 
forskelle, men dog at kræve 
værdiansættelsen af aktiverne foretaget af 
en enhed, som er uafhængig af FAIF.

(13) En pålidelig og objektiv 
værdiansættelse af aktiverne er af 
afgørende betydning for beskyttelsen af 
investorinteresser. De forskellige FAIF 
anvender forskellige metodologier og 
systemer til værdiansættelse af aktiver alt 
efter de aktiver og markeder, de 
overvejende investerer i. Det er 
hensigtsmæssigt at anerkende disse 
forskelle. Proceduren for værdiansættelse 
af aktiver og beregning af 
nettoaktivværdien bør være uafhængig af 
FAIF-forvaltningsfunktionerne. Hvis det 
er relevant, kan FAIF uddelegere 
værdiansættelsen af aktiver og 
beregningen af nettoaktivværdien til 
tredjemand.

Or. en

Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) FAIF kan uddelegere ansvaret for 
varetagelsen af sine funktioner i henhold til 
dette direktiv. FAIF bør fortsat være 
ansvarlig for korrekt varetagelse af sine 
funktioner og overholdelse af reglerne i 
dette direktiv.

(14) FAIF kan uddelegere varetagelsen af 
nogle af sine funktioner i henhold til dette 
direktiv. FAIF bør fortsat være ansvarlig 
for korrekt varetagelse af sine funktioner 
og overholdelse af reglerne i dette direktiv.

Or. en
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Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) FAIF, der anvender høj gearing i deres 
investeringsstrategier, kan under særlige 
omstændigheder medvirke til at udvikle 
systemiske risici eller uro på markederne, 
og der bør således stilles særlige krav til 
FAIF, der anvender metoder, som skaber 
særlige risici. Indsamlingen af de 
nødvendige oplysninger til at afdække, 
overvåge og reagere på disse risici har ikke 
været ensartet i hele Fællesskabet og 
videreformidlet til alle medlemsstater med 
henblik på at identificere potentielle 
risikokilder for stabiliteten i Fællesskabets 
finansielle markeder. For at afhjælpe denne 
situation bør der stilles særlige krav til 
FAIF, som systematisk anvender høj 
gearing i deres investeringsstrategier. Disse 
FAIF bør være forpligtet til at give 
oplysninger om anvendelsen af og kilderne 
til gearingen. Disse oplysninger bør samles 
og udveksles med andre myndigheder i 
Fællesskabet for at gøre det lettere dels at 
foretage en kollektiv analyse af 
virkningerne af denne gearing for det 
finansielle system i Fællesskabet, dels at 
fastlægge et fælles modtræk.

(15) FAIF, der anvender høj gearing i deres 
investeringsstrategier, kan under særlige 
omstændigheder medvirke til at udvikle 
systemiske risici eller uro på markederne, 
og der bør således stilles særlige krav til 
FAIF, der anvender metoder, som skaber 
særlige risici. Indsamlingen af de 
nødvendige oplysninger til at afdække, 
overvåge og reagere på disse risici har ikke 
været ensartet i hele Fællesskabet og 
videreformidlet til alle medlemsstater med 
henblik på at identificere potentielle 
risikokilder for stabiliteten i Fællesskabets 
finansielle markeder. For at afhjælpe denne 
situation bør der stilles særlige krav til 
FAIF, som systematisk anvender høj 
gearing i deres investeringsstrategier. Disse 
FAIF bør være forpligtet til at fastsætte 
grænser for gearing for de enkelte AIF, 
de forvalter, og til at give oplysninger om 
anvendelsen af og kilderne til gearingen. 
Disse oplysninger bør samles og udveksles 
med andre myndigheder i Fællesskabet for 
at gøre det lettere dels at foretage en 
kollektiv analyse af virkningerne af denne 
gearing for det finansielle system i 
Fællesskabet, dels at fastlægge et fælles 
modtræk. De kompetente myndigheder bør 
videregive sådanne oplysninger til Det 
Europæiske Udvalg for Systemiske Risici 
(ESRB) oprettet ved forordning (EF) nr. 
..../2009 (ESRB-forordningen) og Den 
Europæiske Værdipapir- og 
Markedstilsynsmyndighed oprettet ved 
forordning (EF) nr. .../2009 (ESMA-
forordningen) til brug ved udførelsen af 
deres opgaver.

Or. en
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Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Er FAIF's aktiviteter baseret på et højt 
gearingsniveau, kan det få negative følger 
for de finansielle markeders stabilitet og 
effektive virkemåde. Det anses for 
nødvendigt at lade Kommissionen fastsætte 
grænser for det gearingsniveau, FAIF kan 
anvende, især i de tilfælde, hvor FAIF 
systematisk anvender høj gearing. Ved 
fastsættelsen af maksimumsgrænsen bør 
der tages højde for aspekter som 
gearingskilden og de strategier, som FAIF 
anvender. Der bør også tages højde for, at 
de fleste FAIF, der anvender et højt 
gearingsniveau, styrer denne gearing 
dynamisk. Begrænsningen kunne således 
enten bestå i en tærskel, som på intet 
tidspunkt må overskrides, eller en grænse 
for den gennemsnitlige gearing, der kan 
anvendes i en given periode (f.eks. en 
måned eller et kvartal).

(16) Er FAIF's aktiviteter baseret på et højt 
gearingsniveau, kan det få negative følger 
for de finansielle markeders stabilitet og 
effektive virkemåde. Det anses for 
nødvendigt under særlige 
omstændigheder at lade Kommissionen 
fastsætte grænser for det gearingsniveau, 
FAIF kan anvende og især i de tilfælde, 
hvor FAIF systematisk anvender høj 
gearing. Ved fastsættelsen af 
maksimumsgrænsen bør der tages højde for 
aspekter som gearingskilden og de 
strategier, som FAIF anvender. Der bør 
også tages højde for, at de fleste FAIF, der 
anvender et højt gearingsniveau, styrer 
denne gearing dynamisk. Begrænsningen 
kunne således enten bestå i en tærskel, som 
på intet tidspunkt må overskrides, eller en 
grænse for den gennemsnitlige gearing, der 
kan anvendes i en given periode (f.eks. en 
måned eller et kvartal). Kommissionen bør 
tage hensyn til holdningen i Det 
Europæiske Udvalg for Systemiske Risici 
ved udøvelsen af sine beføjelser til at 
fastsætte grænser for gearing.

Or. en

Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) Short selling har en væsentlig 
indflydelse på, hvordan de finansielle 
markeder fungerer, og er en berettiget 
investeringsteknik. Der er dog en fare for, 
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at short selling under ekstreme 
markedsforhold kan bidrage til uro på 
markederne. Short selling bør derfor 
finde sted inden for et harmoniseret 
regelsæt for at begrænse den mulige 
destabiliserende virkning, det kan 
forårsage.

Or. en

Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Det er nødvendigt at sikre, at FAIF til 
alle de selskaber, de udøver en 
kontrollerende eller dominerende 
indflydelse på, leverer de oplysninger, som 
er nødvendige, for at selskabet kan 
vurdere, hvordan denne kontrollerende 
indflydelse på kort til mellemlang sigt kan 
påvirke selskabets økonomiske og sociale 
og beskæftigelsesmæssige situation. Med 
henblik herpå bør der gælde særlige regler 
for FAIF, der forvalter AIF, som kan udøve 
kontrollerende indflydelse på et noteret 
eller ikke-noteret selskab, navnlig for at 
give meddelelse om, at den har en sådan 
indflydelse og oplyse selskabet og alle dets 
øvrige aktionærer om FAIF's intentioner 
om det kontrollerede selskabs fremtidige 
udvikling og andre planlagte ændringer. 
For at sikre større gennemsigtighed 
vedrørende det kontrollerede selskab bør 
der indføres mere omfattende 
rapporteringskrav. Den pågældende AIF's 
årsberetninger bør suppleres med 
oplysninger, som er specifikke for den type 
investering og for det kontrollerede 
selskab.

(17) Det er nødvendigt at sikre, at FAIF til 
alle de selskaber, de udøver en 
kontrollerende eller dominerende 
indflydelse på, leverer de oplysninger, som 
er nødvendige, for at selskabet kan 
vurdere, hvordan denne kontrollerende 
indflydelse på kort til mellemlang sigt kan 
påvirke selskabets økonomiske og sociale 
og beskæftigelsesmæssige situation. Når 
FAIF forvalter AIF, der kan udøve 
kontrollerende indflydelse på en udsteder, 
hvis aktier er optaget til handel på et 
reguleret marked, bør der offentliggøres 
oplysninger i henhold til Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/25/EF af 21. april 2004 om 
overtagelsestilbud1 og Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv
2004/109/EF af 15. december 2004 om 
harmonisering af gennemsigtighedskrav i 
forbindelse med oplysninger om 
udstedere, hvis værdipapirer er optaget til 
handel på et reguleret marked2. For at 
sikre lige vilkår mellem udstedere og ikke-
noterede virksomheder, som FAIF 
investerer i, bør kravene i dette direktiv 
således kun gælde for FAIF, der forvalter 
AIF, der kan udøve kontrollerende 
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indflydelse på en udsteder, hvis aktier er 
optaget til handel på et reguleret marked, 
hvis og i det omfang de overstiger de 
allerede eksisterende 
fællesskabsbestemmelser, der finder 
anvendelse på udstederne. Med henblik 
herpå bør der gælde særlige regler for 
FAIF, der forvalter AIF, som kan udøve 
kontrollerende indflydelse på et ikke-
noteret selskab, navnlig for at give 
meddelelse om, at den har en sådan 
indflydelse og oplyse selskabet og alle dets 
øvrige aktionærer om FAIF's intentioner 
om det kontrollerede selskabs fremtidige 
udvikling og andre planlagte ændringer. 
For at sikre større gennemsigtighed 
vedrørende det kontrollerede selskab bør 
der indføres mere omfattende 
rapporteringskrav. Den pågældende AIF's 
årsberetninger bør suppleres med 
oplysninger, som er specifikke for den type 
investering og for det kontrollerede 
selskab.
1 EUT L 142 af 30.4.2004, s. 12.

2 EUT L 390 af 31.12.2004, s. 38.

Or. en

Begrundelse

Dette princip supplerer betragtning 17a (ny) og fremgår af ændringerne af artikel 26-30.

Ændringsforslag 15

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17a) Det er nødvendigt at sikre, at 
porteføljeselskaber ikke underlægges 
strengere krav end andre udstedere eller 
ikke-noterende selskaber, der modtager 
andre former for private investeringer end 
dem, som FAIF kan tilbyde.
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Til dette formål bør Kommissionen 
gennemføre en revision af den relevante 
selskabsret samt af de relevante direktiver 
vedrørende den finansielle sektor senest 
ved dette direktivs ikrafttræden og 
foretage de nødvendige ændringer i form 
af lovgivningsmæssige ændringer med 
henblik på at sikre sådanne lige vilkår 
mellem porteføljeselskaber og andre 
selskaber.

Or. en

Begrundelse
Dette princip supplerer betragtning 17 og fremgår af ændringerne af artikel 26-30.

Ændringsforslag 16

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 17 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17b) Dette direktiv bør ikke være for 
byrdefuldt for små AIF, der ikke skaber 
systemiske risici, og som ikke kan skade 
markedernes integritet. En af måderne til 
at opnå dette på er en passende 
anvendelse af proportionalitetsprincippet. 
Dette princip bør finde anvendelse både 
på de krav, der stilles til FAIF, AIF, 
depositarer og evaluatorer, samt på 
udøvelsen af tilsynsbeføjelser. Alle 
bestemmelser i dette direktiv, herunder 
gennemførelsesbestemmelserne, bør 
således følge proportionalitetsprincippet 
for at afspejle virksomhedens art, omfang 
og kompleksitet.

Or. en

Begrundelse

Definitionen på proportionalitet (tilpasset) stammer fra Solvens II-direktivet.
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Ændringsforslag 17

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) AIFM bør også kunne markedsføre 
AIF, som er hjemmehørende i 
tredjelande, til professionelle investorer 
både i FAIF's hjemland og i andre 
medlemsstater. Denne ret bør være 
betinget af, der foreligger 
anmeldelsesprocedurer og en skatteaftale 
med det berørte tredjeland, som sikrer 
effektiv udveksling af oplysninger med 
skattemyndighederne i det land, hvor 
fællesskabsinvestorerne er 
hjemmehørende. Da AIF og det 
tredjeland, hvor de er hjemmehørende, 
skal opfylde yderligere krav, hvoraf nogle 
først skal fastlægges i 
gennemførelsesbestemmelser, bør den ret, 
der i henhold til direktivet gives til at 
markedsføre AIF, som er hjemmehørende 
i tredjelande, til professionelle investorer, 
først finde anvendelse tre år efter 
gennemførelsesperioden. I mellemtiden 
kan medlemsstaterne tillade eller fortsat 
tillade FAIF at markedsføre AIF, som er 
hjemmehørende i tredjelande, til 
professionelle investorer på deres område 
i henhold til national lovgivning. I denne 
treårsperiode kan FAIF dog ikke 
markedsføre sådanne AIF til 
professionelle investorer i andre 
medlemsstater på grundlag af den ret, der 
gives i henhold til nærværende direktiv.

(19) Europæiske investorer bør frit kunne 
investere på eget initiativ i en fond i et 
tredjeland i overensstemmelse med de 
eksisterende nationale private 
investeringsordninger. I sådanne tilfælde 
bør fondens gennemsigtighed og en 
effektiv kontrol med eventuelle systemiske 
risici sikres. Med henblik herpå bør de 
kompetente myndigheder i den 
medlemsstat, hvor de relevante AIF 
markedsføres, hvis FAIF er 
hjemmehørende i et tredjeland, have en 
samarbejdsaftale og en udveksling af 
oplysninger vedrørende systemiske risici 
med den kompetente myndighed i det 
pågældende tredjeland. Endvidere bør 
AIF, der er hjemmehørende i Europa og 
forvaltet af europæisk baserede FAIF, 
kunne drage fordel af et europæisk 
markedsføringspas i henhold til dette 
direktiv. Eftersom investeringsinstitutter 
drager nytte af investeringsinstitutternes 
varemærke, bør AIF, der er 
hjemmehørende i Fællesskabet, kunne 
drage nytte af et sådant europæisk 
varemærke og tilbyde investorerne de i 
dette direktiv fastsatte standarder, som 
styrkes af kravet om, at depositaren og 
AIF bør være hjemmehørende i samme 
medlemsstat.  Disse bestemmelser bør ikke 
kunne omgås gennem master-feeder-
strukturer. Når en feeder-AIF, investerer i 
en masterfond, der ikke kan drage fordel 
af det europæiske markedsføringspas i 
henhold til dette direktiv, bør denne 
feeder-AIF således heller ikke drage 
fordel af det europæiske 
markedsføringspas. Disse bestemmelser 
bør heller ikke kunne omgås gennem 
funds of funds-strukturer. Når en sådan 
AIF investerer over 30 % i AIF, der ikke 
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kan drage fordel af det europæiske pas, 
bør sådanne funds of funds-AIF således 
heller ikke drage nytte af det europæiske 
pas.

Or. en

Ændringsforslag 18

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Det er hensigtsmæssigt at lade FAIF 
uddelegere administrative opgaver til en 
enhed, der er etableret i et tredjeland, når 
der findes de nødvendige 
beskyttelsesforanstaltninger. Tilsvarende 
kan en depositar uddelegere sine 
deponeringsopgaver vedrørende AIF, der 
er hjemmehørende i et tredjeland, til en 
depositar, som er hjemmehørende i det 
tredjeland, såfremt dette tredjelands 
lovgivning yder samme beskyttelse af 
investorernes interesser som i 
Fællesskabet. I visse tilfælde bør det også 
være muligt for FAIF at udpege en 
uafhængig evaluator, der er etableret i et 
tredjeland.

(20) Det er hensigtsmæssigt at lade FAIF 
uddelegere administrative opgaver til en 
enhed, der er etableret i et tredjeland, når 
der findes de nødvendige 
beskyttelsesforanstaltninger. Tilsvarende 
kan en depositar uddelegere nogle af sine 
deponeringsopgaver vedrørende AIF, der 
er hjemmehørende i et tredjeland, til en 
depositar, som er hjemmehørende i det 
tredjeland, såfremt dette tredjelands 
lovgivning yder samme beskyttelse af 
investorernes interesser som i 
Fællesskabet. I visse tilfælde bør det også 
være muligt for FAIF at udpege en 
uafhængig evaluator, der er etableret i et 
tredjeland.

Or. en

Ændringsforslag 19

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Efter en periode på tre år fra 
udgangen af gennemførelsesperioden bør 
medlemsstaterne have mulighed for at 
meddele tilladelse til FAIF i henhold til 

udgår
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bestemmelserne i nærværende direktiv 
uden at kræve, at denne har 
vedtægtsmæssigt hjemsted i Fællesskabet, 
såfremt der findes en tilsvarende 
lovgivning i et tredjeland og FAIF, der er 
etableret i Fællesskabet, har direkte 
adgang til markedet i dette tredjeland. 
Med denne periode tages der hensyn til, at 
sådanne FAIF og det tredjeland, hvor de 
er hjemmehørende, skal opfylde 
yderligere krav, hvoraf nogle først skal 
fastlægges i gennemførelsesbestemmelser.

Or. en

Ændringsforslag 20

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) Kommissionen bør især gives 
beføjelser til at fastsætte de 
foranstaltninger, der er nødvendige for 
gennemførelsen af dette direktiv. I denne 
forbindelse bør Kommissionen kunne 
vedtage foranstaltninger for fastlæggelse af 
de procedurer, i henhold til hvilke FAIF, 
der forvalter AIF-porteføljer bestående af 
aktiver, der ikke overstiger den i dette 
direktiv fastsatte tærskelværdi, kan udnytte 
deres ret til at blive behandlet som FAIF i 
henhold til dette direktiv. Disse foranstalter 
skal også omfatte de kriterier, som de 
kompetente myndigheder skal anvende til 
at vurdere, om FAIF opfylder deres 
forpligtelser vedrørende god 
forretningsskik, den type 
interessekonflikter, som FAIF skal påvise, 
og sådanne foranstaltninger, som FAIF 
med rimelighed kan forventes at træffe i 
form af interne og organisatoriske 
procedurer for at påvise, forhindre, styre og 
oplyse om interessekonflikter. De har til 
formål at præcisere de risikostyringsregler, 

(27) Kommissionen bør især gives 
beføjelser til at fastsætte de 
foranstaltninger, der er nødvendige for 
gennemførelsen af dette direktiv. I denne 
forbindelse bør Kommissionen kunne 
vedtage foranstaltninger for fastlæggelse af 
de procedurer, i henhold til hvilke FAIF, 
der forvalter AIF-porteføljer bestående af 
aktiver, der ikke overstiger den i dette 
direktiv fastsatte tærskelværdi, kan udnytte 
deres ret til at blive behandlet som FAIF i 
henhold til dette direktiv. Disse foranstalter 
skal også omfatte de kriterier, som de 
kompetente myndigheder skal anvende til 
at vurdere, om FAIF opfylder deres 
forpligtelser vedrørende god 
forretningsskik, den type 
interessekonflikter, som FAIF skal påvise, 
og sådanne foranstaltninger, som FAIF 
med rimelighed kan forventes at træffe i 
form af interne og organisatoriske 
procedurer for at påvise, forhindre, styre og 
oplyse om interessekonflikter. De har til 
formål at præcisere de risikostyringsregler, 
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som en FAIF skal anvende som en funktion 
af de risici, FAIF påtager sig på vegne af 
den AIF, den forvalter, samt eventuelle 
ordninger, der måtte være nødvendige for 
at sætte FAIF i stand til at styre de særlige 
risici, der er forbundet med short selling, 
herunder eventuelle relevante restriktioner, 
som måtte være nødvendige for at beskytte 
AIF mod urimelige risici. De har til formål 
at præcisere likviditetsstyringskravene i 
dette direktiv og især 
minimumslikviditetskravene for AIF. De 
har til formål at præcisere de krav, som 
udstedere af securitisationsinstrumenter 
skal opfylde, for at det er tilladt en FAIF at 
investere i sådanne instrumenter udstedt 
efter 1. januar 2011. De har også til formål 
at præcisere de krav, som FAIF skal 
opfylde for at kunne investere i sådanne 
instrumenter. De har til formål at præcisere 
de kriterier, som skal anvendes til at 
fastslå, om en evaluator kan betragtes 
som uafhængig i henhold til dette direktiv. 
De har til formål at præcisere, under 
hvilke betingelser uddelegering af FAIF-
funktioner bør godkendes, og under hvilke 
betingelser forvalteren ikke længere kan 
betragtes som forvalter af AIF i tilfælde af 
overdreven uddelegering. De har til formål 
at præcisere form og indhold af den 
årsberetning, FAIF skal stille til rådighed 
for hver forvaltet AIF, og præcisere FAIF's 
oplysningsforpligtelser over for 
investorerne og 
rapporteringsforpligtelserne over for de 
kompetente myndigheder samt 
hyppigheden af disse oplysninger. De har 
til formål at præcisere de 
oplysningsforpligtelser, der påhviler AIF 
med hensyn til gearing og hyppigheden af
rapporteringen til de kompetente 
myndigheder og af oplysningerne til 
investorerne. De har til formål at fastsætte 
grænser for den gearing, FAIF kan anvende 
ved forvaltning af AIF. De har til formål at 
fastlægge det detaljerede indhold og den 
måde, hvorpå FAIF, der erhverver 
kontrollerende indflydelse i udstedere og 

som en FAIF skal anvende som en funktion 
af de risici, FAIF påtager sig på vegne af 
den AIF, den forvalter, samt eventuelle 
ordninger, der måtte være nødvendige for 
at sætte FAIF i stand til at styre de særlige 
risici, der er forbundet med short selling, 
herunder eventuelle relevante restriktioner, 
som måtte være nødvendige for at beskytte 
AIF mod urimelige risici. De har til formål 
at præcisere likviditetsstyringskravene i 
dette direktiv og især 
minimumslikviditetskravene for AIF. De 
har til formål at præcisere de krav, som 
udstedere af securitisationsinstrumenter 
skal opfylde, for at det er tilladt en FAIF at 
investere i sådanne instrumenter udstedt 
efter 1. januar 2011. De har også til formål 
at præcisere de krav, som FAIF skal 
opfylde for at kunne investere i sådanne 
instrumenter. De har til formål at 
præcisere, under hvilke betingelser 
forvalteren ikke længere kan betragtes som 
forvalter af AIF i tilfælde af overdreven 
uddelegering. De har til formål at præcisere 
form og indhold af den årsberetning, FAIF 
skal stille til rådighed for hver forvaltet 
AIF, og præcisere FAIF's 
oplysningsforpligtelser over for 
investorerne og 
rapporteringsforpligtelserne over for de 
kompetente myndigheder samt 
hyppigheden af disse oplysninger. De har 
til formål at præcisere de 
oplysningsforpligtelser, der påhviler AIF 
med hensyn til gearing og hyppigheden af 
rapporteringen til de kompetente 
myndigheder og af oplysningerne til 
investorerne. De har til formål at fastsætte 
grænser for den gearing, FAIF kan anvende 
ved forvaltning af AIF. De har til formål at 
fastlægge det detaljerede indhold og den 
måde, hvorpå FAIF, der erhverver 
kontrollerende indflydelse i udstedere og 
ikke-noterede selskaber, bør opfylde deres 
oplysningsforpligtelser over for udstedere 
og ikke-noterede selskaber og deres 
respektive aktionærer og repræsentanter for 
arbejdstagerne, herunder de oplysninger, 



PE430.709v01-00 22/85 PR\796533DA.doc

DA

ikke-noterede selskaber, bør opfylde deres 
oplysningsforpligtelser over for udstedere 
og ikke-noterede selskaber og deres 
respektive aktionærer og repræsentanter for 
arbejdstagerne, herunder de oplysninger, 
der skal indgå i årsberetningerne for de 
AIF, de forvalter. De har til formål at 
præcisere den form for restriktioner eller 
betingelser, der kan pålægges 
markedsføringen af AIF til professionelle 
investorer i FAIF's hjemland. De har til 
formål at præcisere generelle kriterier for 
vurdering af ækvivalensen af tredjelandes 
evalueringsstandarder, når evaluatoren er 
etableret i et tredjeland, ækvivalensen af 
lovgivningen i tredjelande vedrørende 
depositarer og med henblik på meddelelse 
af tilladelse til FAIF, der er etableret i 
tredjelande, ækvivalensen af den 
tilsynsmæssige regulering og det løbende 
tilsyn. De har til formål at præcisere 
generelle kriterier til vurdering af, 
hvorvidt tredjelande giver FAIF fra 
Fællesskabet en markedsadgang, som kan
sammenlignes med den adgang, 
Fællesskabet giver FAIF fra tredjelande. 
De har til formål at præcisere formen, 
indholdet og hyppigheden af udvekslingen 
af oplysninger vedrørende FAIF mellem de 
kompetente myndigheder i FAIF's 
hjemland og andre kompetente 
myndigheder, hvis FAIF individuelt eller 
sammen med andre FAIF kan påvirke 
stabiliteten i de systemrelevante finansielle 
institutioner og markedernes korrekte 
virkemåde. De har til formål at præcisere 
procedurerne for kontroller og 
undersøgelser på stedet.

der skal indgå i årsberetningerne for de 
AIF, de forvalter. De har til formål at 
præcisere den form for restriktioner eller 
betingelser, der kan pålægges 
markedsføringen af AIF til professionelle 
investorer i FAIF's hjemland. De har til 
formål at præcisere generelle kriterier for 
vurdering af ækvivalensen af tredjelandes 
evalueringsstandarder, når evaluatoren er 
etableret i et tredjeland, ækvivalensen af 
lovgivningen i tredjelande vedrørende 
depositarer og med henblik på meddelelse 
af tilladelse til FAIF, der er etableret i 
tredjelande, ækvivalensen af den 
tilsynsmæssige regulering og det løbende 
tilsyn. De har til formål at præcisere 
formen, indholdet og hyppigheden af 
udvekslingen af oplysninger vedrørende 
FAIF mellem de kompetente myndigheder 
i FAIF's hjemland og andre kompetente 
myndigheder, hvis FAIF individuelt eller 
sammen med andre FAIF kan påvirke 
stabiliteten i de systemrelevante finansielle 
institutioner og markedernes korrekte 
virkemåde. De har til formål at præcisere 
procedurerne for kontroller og 
undersøgelser på stedet.

Or. en
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Ændringsforslag 21

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Da der er tale om generelle 
foranstaltninger, der har til formål at ændre 
ikke-væsentlige bestemmelser i dette 
direktiv ved at supplere det med nye ikke-
væsentlige bestemmelser, skal 
foranstaltningerne vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF. 
Beføjelser, der falder uden for ovennævnte 
kategori, bør være omfattet af den i artikel 
5 i samme afgørelse omhandlede 
forskriftsprocedure. Foranstaltningerne har 
til formål at fastslå, at 
evalueringsstandarderne i et bestemt 
tredjeland er ækvivalente med de 
standarder, der anvendes i Fællesskabet, 
når evaluatoren er etableret i et tredjeland. 
De har til formål at fastslå, at lovgivningen 
om depositarer i et bestemt tredjeland er 
ækvivalent med dette direktiv. De har til 
formål at fastslå, at lovgivningen om 
tilsynsmæssig regulering og løbende tilsyn 
med FAIF i et bestemt tredjeland er 
ækvivalent med dette direktiv. De har til 
formål at fastslå, om et bestemt tredjeland 
giver FAIF fra Fællesskabet en 
markedsadgang, som kan sammenlignes 
med den adgang, Fællesskabet giver 
FAIF fra dette tredjeland. De har til 
formål at præcisere standardanmeldelsen 
og standarderklæringer og præcisere 
proceduren for udveksling af oplysninger 
mellem kompetente myndigheder. 

(28) Da der er tale om generelle 
foranstaltninger, der har til formål at ændre 
ikke-væsentlige bestemmelser i dette 
direktiv ved at supplere det med nye ikke-
væsentlige bestemmelser, skal 
foranstaltningerne vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF. 
Beføjelser, der falder uden for ovennævnte 
kategori, bør være omfattet af den i artikel 
5 i samme afgørelse omhandlede 
forskriftsprocedure. Foranstaltningerne har 
til formål at fastslå, at 
evalueringsstandarderne i et bestemt 
tredjeland er ækvivalente med de 
standarder, der anvendes i Fællesskabet, 
når evaluatoren er etableret i et tredjeland. 
De har til formål at fastslå, at lovgivningen 
om depositarer i et bestemt tredjeland er 
ækvivalent med dette direktiv. De har til 
formål at fastslå, at lovgivningen om 
tilsynsmæssig regulering og løbende tilsyn 
med FAIF i et bestemt tredjeland er 
ækvivalent med dette direktiv. De har til 
formål at præcisere standardanmeldelsen 
og standarderklæringer og præcisere 
proceduren for udveksling af oplysninger 
mellem kompetente myndigheder.

Or. en
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Ændringsforslag 22

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 23

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

 Dette ændringsforslag definerer FAIF i henhold til dette direktivs anvendelsesområde alt 
efter de forskellige ledelsesstrukturer. 
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Ændringsforslag 24

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 25

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 26

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

c) investeringsinstitutter (UCITS) eller 
disses forvaltningsselskaber eller 
investeringsselskaber, der har erhvervet 
tilladelse i henhold til direktiv 2009/65/EF, 
i det omfang disse forvaltnings- eller 
investeringsselskaber ikke forvalter AIF

Or. en

Ændringsforslag 27

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 28

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår
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Or. en

Ændringsforslag 29

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 2 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) institutioner, som er omfattet af Rådets 
første direktiv 73/239/EØF af 24. juli 
1973 om samordning af de administrativt 
eller ved lov fastsatte bestemmelser om 
adgang til udøvelse af direkte 
forsikringsvirksomhed bortset fra 
livsforsikring, Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2002/83/EF af 5. 
november 2002 om livsforsikring og 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2005/68/EF af 16. november 2005 om 
genforsikringsvirksomhed og om ændring 
af Rådets direktiv 73/239/EØF og 
92/49/EØF samt direktiv 98/78/EF og 
2002/83/EF.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 30

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) kreditinstitutter, 
arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser, 
forsikrings- og genforsikringsselskaber 
eller andre FAIF, i det omfang de 
udelukkende investerer for egen regning

Or. en
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Ændringsforslag 31

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 2 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) overnationale institutioner som f.eks. 
Verdensbanken, IMF, ECB, EIB, EIF, 
andre overnationale institutioner og 
lignende internationale organisationer, hvis 
sådanne institutioner og organisationer 
forvalter en eller flere AIF.

g) overnationale institutioner som f.eks. 
Verdensbanken, IMF, ECB, EIB, EIF, 
andre overnationale institutioner og 
lignende internationale organisationer, hvis 
sådanne institutioner og organisationer 
forvalter en eller flere AIF, i det omfang 
disse AIF handler i offentlighedens 
interesse.

Or. en

Ændringsforslag 32

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) centralbanker.

Or. en

Ændringsforslag 33

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en
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Begrundelse

Ændringsforslag 34

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

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

Or. en

Ændringsforslag 35

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) "forvalter af alternative 
investeringsfonde" eller FAIF: en juridisk 
person, hvis erhvervsmæssige virksomhed 
består i at forvalte en eller flere AIF, og 
som er ansvarlige for sådanne aktiviteter

Or. en
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Ændringsforslag 36

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

c) "evaluator": en juridisk person, der er 
meddelt tilladelse af en kompetent 
myndighed og er underlagt denne 
myndigheds tilsyn, og som ansætter 
værdien af aktiverne eller af aktierne eller 
andelene i en AIF

Or. en

Ændringsforslag 37

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Bilaget er UCITS IV.

Ændringsforslag 38

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 3 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

e) "markedsføring": en offentlig udbydelse 
eller placering på vegne af en FAIF eller 
en formidler, der er ansvarlig for 
spredning, af andele eller aktier i en AIF til 
eller hos investorer hjemmehørende i 
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Fællesskabet

Or. en

Ændringsforslag 39

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 3 – litra n a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

na) "ikke-noteret selskab" et selskab, der 
er hjemmehørende i Fællesskabet, og hvis 
aktier ikke optages til handel på et 
reguleret marked i henhold til artikel 4, 
stk. 1, nr. 14, i direktiv 2004/39/EF

Or. en

Begrundelse

Direktiv 2004/39/EF= MiFID. Definitionen på ikke-noteret selskab er taget fra Rådets tekst.

Ændringsforslag 40

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 3 – litra o a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

oa) "opbevaring": kontrol eller 
ihændehavelse af de pågældende aktiver 
på ejerens vegne som depotbank eller 
depositar

Or. en

Begrundelse

Der er tale om ihændehavelse og retligt ansvar, men ikke ejerskab.
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Ændringsforslag 41

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 3 – litra o b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ob) "depositar": en institution, som er 
betroet de i artikel 17 omhandlede 
forpligtelser

Or. en

Begrundelse

Definitionen på depositar er taget fra UCITS IV.

Ændringsforslag 42

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 3 – litra o c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

oc) "egenkapital": egenkapital som 
omhandlet i afsnit V, kapitel 2, del 1, i 
direktiv 2006/48/EF

Or. en

Begrundelse

Definitionen på egenkapital er taget fra UCITS IV og skaber en forbindelse til 
kapitalkravsdirektivet.

Ændringsforslag 43

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 3 – litra o d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

od) "prime broker": en bank eller en 
værdipapirvirksomhed underkastet 
regulering, der tilbyder tjenester såsom 
mæglervirksomhed, finansiering, clearing 
og afvikling af handler, 
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depotadministration, risikostyring og 
driftsstøttefaciliteter, konsulentbistand og 
forskning.

Or. en

Begrundelse

Jf. ECB's rapport fra 2005, s. 18.

Ændringsforslag 44

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne stiller krav om, at FAIF, 
der er meddelt tilladelse på deres område, 
til enhver tid opfylder de i dette direktiv 
omhandlede betingelser for meddelelse af 
den første tilladelse.

Or. en

Begrundelse

Der er hentet inspiration i MiFID-direktivet, artikel 16, stk. 1.

Ændringsforslag 45

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En FAIF kan være i besiddelse af en 
tilladelse i henhold til nærværende direktiv 
og have tilladelse til at drive virksomhed 
som administrationsselskab eller 
investeringsselskab i henhold til direktiv 
2009/…/EF - [UCITS-direktivet].

Hvis en FAIF er i besiddelse af en 
tilladelse i henhold til nærværende direktiv, 
eller hvis et administrations- eller 
investeringsselskab er i besiddelse af en 
tilladelse i henhold til direktiv 
2009/65/EF, meddeler de kompetente 
myndigheder tilladelse til denne FAIF i 
henhold til direktiv 2009/65/EF eller et
administrationsselskab eller et
investeringsselskab i henhold til dette 
direktiv, forudsat at de opfylder de 
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relevante yderligere krav om meddelelse 
af tilladelse.
Til dette formål anmoder de kompetente 
myndigheder kun om oplysninger, der 
ikke er blevet givet i forbindelse med den 
oprindelige tilladelse, såfremt disse 
oplysninger ikke er blevet ændret.

Or. en

Ændringsforslag 46

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 5 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) oplysninger om, hvor de 
underliggende fonde er hjemmehørende, 
hvis sådanne AIF er fund of funds

Or. en

Ændringsforslag 47

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 5 – stk. 1 – litra c b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) oplysninger om, hvor en masterfond 
er hjemmehørende

Or. en

Ændringsforslag 48

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 6 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Inden to måneder efter indgivelsen af en 4. Inden tre måneder efter indgivelsen af 
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fyldestgørende ansøgning underretter de 
kompetente myndigheder ansøgeren om, 
hvorvidt tilladelse er givet eller ej.

en fyldestgørende ansøgning underretter de 
kompetente myndigheder ansøgeren om, 
hvorvidt tilladelse er givet eller ej. Hvis de 
kompetente myndigheder ikke underretter 
ansøgeren, udgør manglende svar 
afvisning af tilladelse uden begrundelse.

Or. en

Ændringsforslag 49

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 6 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. En AIF kan kun forvaltes af en FAIF.

Or. en

Ændringsforslag 50

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 9 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. En FAIF sikrer, at 
aflønningsbestemmelserne er forenelige 
med de bestemmelser, der finder 
anvendelse på kreditinstitutter og 
investeringsselskaber. 

Or. en

Ændringsforslag 51

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 2a -2c (nye)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

FAIF etablerer og gennemfører en 
forsvarlig aflønningspolitik og -praksis, 
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der er i overensstemmelse med effektiv 
risikostyring, modvirker kortsigtede 
profitmotiver og er i overensstemmelse 
med de forretningsmæssige målsætninger 
og FAIF's og investorernes langsigtede 
interesser.
FAIF underretter medlemsstaternes 
kompetente myndigheder om deres 
aflønningspolitiks og -praksis' 
karakteristika.
Medlemsstaternes kompetente 
myndigheder kan reagere og træffe 
hensigtsmæssige korrigerende 
foranstaltninger for at opveje risici, der 
kan resultere i, at det ikke lykkes FAIF at 
gennemføre en forsvarlig 
aflønningspolitik og –praksis.

Or. en

Begrundelse
Principperne bør afstemmes efter dem, der er fastsat af Rådet for Finansiel Stabilitet og 
forsvarlige kompensationspraksis (den 25. september 2009). Statsledernes erklæring efter 
topmødet i Pittsburgh (den 24.-25. september 2009) støtter fuldt ud de 
gennemførelsesstandarder, som Rådet for Finansiel Stabilitet har fastsat, og som sigter med 
at afstemme aflønningerne efter langsigtet værdiskabelse og ikke overdreven risikovillighed.

Ændringsforslag 52

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 10 – stk. 3 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) i overensstemmelse med meddelelsen 
af 30. april 2009, der ledsagede 
Kommissionens henstilling til supplering 
af henstilling 2004/913/EF og 
2005/162/EF for så vidt angår ordningen 
for aflønning af medlemmer af ledelsen i 
børsnoterede selskaber og Kommissionens 
henstilling om aflønningspolitik i 
finanssektoren (KOM(2009)0211), 
fællesskabsretten om finansielle tjenester, 
statsledernes erklæring efter G20-
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topmødet i Pittsburgh vedrørende 
aflønningen af ledelsesansvarlige og 
ansatte i FAIF og Rådet for Finansiel 
Stabilitet og forsvarlige 
kompensationspraksis.

Or. en

Begrundelse

Principperne bør afstemmes efter dem, der er fastsat af Rådet for Finansiel Stabilitet og 
forsvarlige kompensationspraksis (den 25. september 2009).

Ændringsforslag 53

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 11 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis en FAIF praktiserer short selling 
ved investeringer på vegne af en eller flere 
AIF, skal medlemsstaterne sikre, at FAIF 
anvender procedurer, som giver adgang til 
værdipapirerne eller andre finansielle 
instrumenter på det tidspunkt, hvor FAIF 
skal levere dem, og at FAIF anvender en 
risikostyringsprocedure, som på passende 
måde gør det muligt at styre de risici, der
er forbundet med levering af short solgte 
værdipapirer eller andre finansielle 
instrumenter.

4. Hvis en FAIF praktiserer short selling 
ved investeringer på vegne af en eller flere 
AIF, skal medlemsstaterne sikre, at FAIF:

a) anvender procedurer, som giver adgang 
til værdipapirerne eller andre finansielle 
instrumenter på det tidspunkt, hvor FAIF 
skal levere dem,
b) anvender en risikostyringsprocedure, 
som på passende måde gør det muligt at 
styre de risici, der er forbundet med 
levering af short solgte værdipapirer eller 
andre finansielle instrumenter,

ba) regelmæssigt fremlægger oplysninger 
om væsentlige korte positioner for 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder.
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Or. en

Begrundelse

Foranstaltningerne bør omfatte en forpligtelse til at underrette de kompetente myndigheder 
og ESMA om systemiske risici.

Ændringsforslag 54

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 11 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. De enkelte kompetente myndigheder 
forsyner regelmæssigt ESMA med de 
oplysninger, den har modtaget i medfør af 
stk. 4, litra ba). Under ekstraordinære 
omstændigheder og for at sikre det 
finansielle systems stabilitet og integritet, 
kan ESMA beslutte at indføre yderligere 
restriktioner for short selling-aktiviteter.

Or. en

Ændringsforslag 55

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 11 – stk. 5 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) de særlige karakteristika ved den i stk. 
4, litra ba), omhandlede 
oplysningsordning.

Or. en
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Ændringsforslag 56

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Overstiger værdien af de af FAIF 
forvaltede AIF-porteføljer 250 mio. EUR, 
skal FAIF forøge sin egenkapital; denne 
kapitalforøgelse skal udgøre 0,02 % af den 
del af værdien af FAIF's porteføljer, der 
overstiger 250 mio. EUR.

Overstiger værdien af de af FAIF 
forvaltede AIF-porteføljer 250 mio. EUR, 
skal FAIF forøge sin egenkapital; denne 
kapitalforøgelse skal udgøre 0,02 % af den 
del af værdien af FAIF's porteføljer, der 
overstiger 250 mio. EUR, men den 
foreskrevne startkapital og det yderligere 
beløb skal imidlertid ikke overstige 
10 mio. EUR.

Or. en

Begrundelse

Tilpasning til UCITS-direktivets artikel 7.

Ændringsforslag 57

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 14 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) alle AIF-porteføljer, der forvaltes af 
FAIF, herunder AIF for hvilke FAIF har 
uddelegeret en eller flere funktioner i 
overensstemmelse med artikel 18

a) alle AIF-porteføljer, der forvaltes af 
FAIF, herunder AIF for hvilke FAIF har 
uddelegeret en eller flere funktioner i 
overensstemmelse med artikel 18, men 
ikke porteføljer, som FAIF forvalter ved 
uddelegering

Or. en

Begrundelse

Med dette ændringsforslag fjernes den dobbelte bogføring af delegerede midler, hvad angår 
FAIF-kapitalkrav.
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Ændringsforslag 58

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 14 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) alle AIF-porteføljer, som FAIF 
forvalter ved uddelegering.

udgår

Or. en

Begrundelse

Med dette ændringsforslag fjernes den dobbelte bogføring af delegerede midler, hvad angår 
FAIF-kapitalkrav.

Ændringsforslag 59

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 14 – stk. 4 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) andre kollektive investeringsselskaber, 
som, uanset om de er samordnet på 
fællesskabsplan eller ej, forvaltes af 
FAIF, herunder kollektive 
investeringsselskaber, for hvilke FAIF 
har uddelegeret en eller flere funktioner, 
men ikke kollektive investeringsselskaber, 
som FAIF forvalter ved uddelegering.

Or. en

Begrundelse

Tilpasning til UCITS-direktivets artikel 7.

Ændringsforslag 60

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 14 - stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan give FAIF tilladelse 
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til ikke at besidde op til 50 % af den 
yderligere egenkapital, der er nævnt i stk. 
2, hvis de har modtaget en garanti af 
tilsvarende størrelse fra et kreditinstitut 
eller et forsikringsselskab; 
kreditinstitutterne eller 
forsikringsselskaberne skal have deres 
vedtægtsmæssige hjemsted i en 
medlemsstat eller et tredjeland, forudsat 
at det er underkastet tilsynsregler, der af 
de kompetente myndigheder betragtes som 
svarende til reglerne i 
fællesskabslovgivningen.
Den egenkapital, der kræves i denne 
artikel, skal investeres i likvide aktiver 
eller aktiver, der let og inden for kort tid 
kan omsættes til kontanter.
FAIF skal være i besiddelse af 
erhvervsansvarsforsikring mod 
erstatningskrav som følge af
pligtforsømmelse. Ved tilpasning af 
forsikringssummerne bør der tages 
hensyn til de tilpasninger, der er foretaget 
i henhold til Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv af 2002/92/EF af 9. 
december 2002 om 
forsikringsmæglervirksomhed1.
1 EFT L 9 af 15.1.2003, s. 3.

Or. en

Begrundelse

Tilpasning til UCITS-direktivet, artikel 7, og MiFID-direktivets betragtning 24 og artikel 67, 
som tillader erhvervsansvarsforsikring som lovlig kapital. 

Ændringsforslag 61

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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



PE430.709v01-00 42/85 PR\796533DA.doc

DA

andele i AIF.

Or. en

Ændringsforslag 62

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. FAIF og depositaren har i fællesskab 
ansvar for en korrekt værdiansættelse af 
AIF's aktiver samt for beregning af AIF's 
nettoaktivværdi. Dette ansvar berøres ikke 
af uddelegering til tredjemand.

Or. en

Ændringsforslag 63

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Denne artikel finder ikke anvendelse, 
for så vidt angår en AIF, der er en private 
equity-fond.

Or. en

Begrundelse

En private equity-fond er en fond, som investerer i egenkapitalbeviser i virksomheder, der 
ikke er børsnoterede, eller som ophører med at være det som følge af private 
egenkapitalinvesteringer. En lovgivningsmæssig forpligtelse til regelmæssig værdiansættelse 
af private equity-fonde passer ikke til deres forretningsmodel og deres investorers 
forventninger.
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Ændringsforslag 64

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. FAIF sikrer, at evaluatoren anvender 
egnede og konsistente procedurer til 
værdiansættelse af AIF's aktiver i 
overensstemmelse med gældende 
værdiansættelsesstandarder og -regler for 
at opgøre nettoaktivværdien af aktierne 
eller andelene i AIF. For hver AIF sikrer 
FAIF, at der er indbygget uafhængighed i 
den proces, der anvendes til 
værdiansættelse og beregning af AIF's 
nettoaktivværdi, samt hos enhver part, der 
udpeges til at foretage værdiansættelsen.

Or. en

Begrundelse

"Den kinesiske mur"-definitionen er taget fra MiFID-direktivet.

Ændringsforslag 65

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 16 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Kommissionen vedtager 
gennemførelsesbestemmelser til 
præcisering af hvilke foretagender, der 
har fået behørig tilladelse, og med hvilke 
der føres tilsyn, som kan udpeges til 
evaluatorer i henhold til dette direktiv. 
Med dette for øje skal 
gennemførelsesbestemmelserne fastsætte 
detaljerede, effektive organisatoriske og 
administrative ordninger med henblik på 
at forebygge, at interessekonflikter får 
negativ indvirkning på kundernes 
interesser.

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

Or. en

Ændringsforslag 66

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 17 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(Vedrører ikke den danske tekst).

Or. en

Ændringsforslag 67

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) opbevare alle finansielle instrumenter, 
som tilhører AIF

b) opbevare alle finansielle instrumenter, 
som tilhører AIF, med dette for øje sikrer 
depositaren adskillelse af aktiverne ved at 
åbne separate konti i hver AIF's navn

Or. en
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Ændringsforslag 68

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) sikre sig, at salg, udstedelse, 
tilbagekøb, indløsning og mortifikation af 
andele på vegne af en AIF foregår i 
overensstemmelse med gældende national 
ret og AIF-bestemmelserne

Or. en

Ændringsforslag 69

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) sikre sig, at værdiansættelsen af 
andelene foregår i overensstemmelse med 
gældende national ret og AIF-
bestemmelserne

Or. en

Ændringsforslag 70

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cc) udføre FAIF's instrukser, medmindre 
disse strider mod gældende national ret og 
AIF-bestemmelserne

Or. en
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Ændringsforslag 71

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cd) sikre sig, at modydelsen i forbindelse 
med transaktioner, der berører AIF's 
aktiver, modtages inden for den 
sædvanlige frist

Or. en

Ændringsforslag 72

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ce) sikre sig, at AIF's udbytte anvendes i 
henhold til gældende national ret og AIF-
bestemmelserne.

Or. en

Ændringsforslag 73

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 17 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Depositaren skal enten være et 
kreditinstitut, som har sit vedtægtsmæssige 
hjemsted i Fællesskabet, og have tilladelse 
i henhold til Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2006/48/EF af 14. juni 
2006 om adgang til at optage og udøve 
virksomhed som kreditinstitut 
(omarbejdning) eller et 
investeringsselskab, der er meddelt 
tilladelse i overensstemmelse med direktiv 
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2004/39/EF.

Or. en

Ændringsforslag 74

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Når en AIF, som forvaltes af en 
FAIF, der er meddelt tilladelse, er 
hjemmehørende i Fællesskabet, skal 
depositaren have sit vedtægtsmæssige 
hjemsted i den medlemsstat, hvor AIF er 
hjemmehørende.

Or. en

Ændringsforslag 75

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

  3b. Når en AIF, som forvaltes af en 
FAIF, der er meddelt tilladelse, er 
hjemmehørende i et tredjeland, skal 
depositaren have sit vedtægtsmæssige 
hjemsted i Fællesskabet, medmindre 
følgende betingelser er opfyldt:
a) der er indgået aftale om samarbejde og 
udveksling af oplysninger mellem de 
kompetente myndigheder i hjemlandet og 
i det tredjeland, hvor AIF er 
hjemmehørende
b) det pågældende AIF-tredjeland er 
omfattet af en afgørelse i henhold til stk. 
3d, som fastslår, at depositarer, der er 
hjemmehørende i det pågældende land, er 
underkastet effektiv tilsynsmæssig 
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regulering og overvågning, som er 
ækvivalent med bestemmelserne i 
fællesskabslovgivningen
c) det pågældende tredjeland er omfattet 
af en afgørelse i henhold til stk. 3d, som 
fastslår, at standarderne for forhindring 
af hvidvaskning af penge og finansiering 
af terrorisme er ækvivalente med 
bestemmelserne i fællesskabslovgivningen
d) det pågældende hjemland har indgået 
en aftale med det pågældende AIF-
tredjeland, som er fuldstændig i 
overensstemmelse med standarderne i 
artikel 26 i OECD's 
modelbeskatningsoverenskomst 
vedrørende indkomst og formue og sikrer 
effektiv udveksling af oplysninger om 
skatteforhold.

Or. en

Begrundelse

En del af artikel 38 i Kommissionens forslag.

Ændringsforslag 76

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3c. Kommissionen vedtager 
gennemførelsesbestemmelser til 
præcisering af kriterierne for vurdering af 
ækvivalensen af tilsynsmæssig regulering, 
overvågning og standarder i tredjelande, 
jf. stk. 3b.
Disse foranstaltninger, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 49, stk. 3.

Or. en
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Begrundelse

En del af artikel 38 i Kommissionens forslag.

Ændringsforslag 77

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3d. På grundlag af kriterierne i stk. 3c 
vedtager Kommissionen, i 
overensstemmelse med proceduren i 
artikel 49, stk. 2, 
gennemførelsesbestemmelser, hvoraf det 
fremgår, at et tredjelands tilsynsmæssige 
regulering, overvågning og standarder for 
depositarer er ækvivalente med dette 
direktiv, samt at standarderne for 
forhindring af hvidvaskning af penge og 
finansiering af terrorisme er ækvivalente 
med bestemmelserne i 
fællesskabslovgivningen.

Or. en

Begrundelse

En del af artikel 38 i Kommissionens forslag.

Ændringsforslag 78

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 17 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Depositarer kan uddelegere deres 
opgaver til andre depositarer.

4. Depositarer kan uddelegere deres 
opgaver, bortset fra tilsyns- og 
overvågningsopgaver i forbindelse med 
deres underordnede depositarer. 
Depositaren må ikke uddelegere så mange 
af sine opgaver, at denne blot fungerer 
som et tomt selskab.
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Or. en

Ændringsforslag 79

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 80

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Depositarens ansvar over for FAIF og 
investorerne berøres ikke af, at 
førstnævnte har valgt at uddelegere en del 
af sine opgaver til en tredjemand, der har 
opnået tilladelse, som f.eks. en 
underordnet depositar, en 
underformueforvalter eller en prime 
broker.
I tilfælde af tab af finansielle 
instrumenter, som depositaren opbevarer, 
skal denne, med forbehold af gældende 
national lovgivning, som sin primære
forpligtelse snarest muligt returnere 
aktiverne til AIF.

Or. en
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Ændringsforslag 81

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5b. Når en depositar i medfør af 
lovgivningen i det land, hvor FAIF 
investerer på vegne af AIF, er retligt 
forhindret i at udføre sine tilsynsopgaver, 
kan dennes ansvar overfor FAIF og 
investorerne overføres til en tredjemand, 
der har opnået tilladelse, og som får 
tilladelse til at udføre tilsynsopgaverne.  
Denne overførsel af ansvaret kommer til 
udtryk i en kontrakt mellem FAIF, 
depositaren, tredjemanden og investoren.

I tilfælde af tab af finansielle 
instrumenter, hvor der findes en 
depositarkontrakt, der giver tilladelse til 
overførsel og genanvendelse af aktiver, 
skal tilbageleveringsfristen være i 
overensstemmelse med kontraktens vilkår.

Or. en

Ændringsforslag 82

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5c. Når beslutningerne i medfør af stk. 3d 
drejer sig om et tredjeland, er der ikke 
krav om den i stk. 5b nævnte kontrakt. 

Or. en
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Ændringsforslag 83

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. FAIF, som ønsker at uddelegere 
udførelsen på deres vegne af en eller flere 
opgaver til tredjemand, orienterer forinden 
de kompetente myndigheder i hjemlandet 
om hver uddelegering. De kompetente 
myndigheder kan inden for en måned 
afslå en sådan uddelegering.

Or. en

Ændringsforslag 84

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 85

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 18 – stk. 1 – afsnit 2 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) FAIF informerer investorerne om, 
hvilke opgaver der er blevet uddelegeret 
og til hvem.

Or. en
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Ændringsforslag 86

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 18 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

FAIF skal til enhver tid være i stand til at 
give yderligere instrukser til det 
foretagende, som opgaverne er 
uddelegeret til, og skal kunne trække 
mandatet tilbage med øjeblikkelig 
virkning, hvis det er i investorernes 
interesse.

Or. en

Ændringsforslag 87

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 88

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 18 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen vedtager 
gennemførelsesbestemmelser til yderligere 

udgår
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præcisering af følgende:
(a) betingelserne for godkendelse af 
uddelegeringen
(b) betingelserne, hvorunder forvalteren 
ikke længere kan betragtes som forvalter 
af AIF, jf. stk. 2.
Disse foranstaltninger, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 49, stk. 3.

Or. en

Ændringsforslag 89

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) størrelsen på de lønninger, opdelt på 
fast og variabel løn, der udbetales af 
FAIF og, hvor det er relevant, af AIF.

Or. en

Ændringsforslag 90

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 20 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) oplysninger om, hvor de 
underliggende fonde er hjemmehørende, 
hvis en sådan AIF er fund of funds

Or. en
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Ændringsforslag 91

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 20 – stk. 1 – litra a b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ab) oplysninger om, hvor en eventuel 
masterfond er hjemmehørende

Or. en

Ændringsforslag 92

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

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

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

Or. en

Ændringsforslag 93

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Når en AIF markedsføres i en anden 
medlemsstat, skal FAIF-hjemlandets 
kompetente myndigheder overføre de i stk. 
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3a krævede oplysninger til AIF-
værtslandets kompetente myndigheder.

Or. en

Ændringsforslag 94

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. Medlemsstaternes kompetente 
myndigheder overfører alle oplysninger, 
der er nødvendige for tilsynet med 
systemiske risici, til Det Europæiske 
Udvalg for Systemiske Risici (ESRB) og 
Den Europæiske Værdipapir- og 
Markedstilsynsmyndighed (ESMA). 
Kommissionen vedtager 
gennemførelsesbestemmelser, der 
yderligere specificerer, hvilke oplysninger 
der skal forelægges i henhold til dette stk.

Or. en

Ændringsforslag 95

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3c. I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet kan de 
kompetente myndigheder anmode om 
yderligere oplysninger fra FAIF, når de 
anser dem for at udgøre en potentiel 
systemisk risiko.

Or. en
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Ændringsforslag 96

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 21 – stk. 4 – første afsnit

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 97

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne sikrer, at deres 
kompetente myndigheder overfører de i 
henhold til artikel 24 leverede oplysninger 
til Det Europæiske Udvalg for Systemiske 
Risici (ESRB) og Den Europæiske 
Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed 
(ESMA).

Or. en

Ændringsforslag 98

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Medlemsstaterne sikrer, at FAIF 
sætter gearingsbegrænsninger for hver 
AIF, de forvalter, bl.a. under hensyntagen 
til:
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a) de forskellige typer af AIF
b) deres strategier
c) kilderne til deres gearing
d) enhver anden indbyrdes forbindelse 
eller relevante relationer til andre 
finansielle institutioner, der kunne udgøre 
en systemisk risiko
e) behovet for at begrænse eksponeringen 
over for en hvilken som helst modpart
f) i hvilket omfang der er stillet sikkerhed 
for gearingen
g) graden af et eventuelt misforhold 
mellem aktiver og erstatningsansvar
h) omfanget, arten og udbredelsen af 
FAIF's aktiviteter på de pågældende 
markeder.

Or. en

Ændringsforslag 99

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2c. Hver af de kompetente myndigheder 
forsyner regelmæssigt ESMA med de 
oplysninger, den har modtaget i medfør af 
artikel 24, stk. 1. På grundlag af disse 
oplysninger kan ESMA fastslå, at den 
gearing, en FAIF anvender, udgør en 
væsentlig risiko for det finansielle systems 
stabilitet og integritet.

Or. en
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Ændringsforslag 100

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
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 
gennemførelsesbestemmelser, der giver 
den mulighed for at fastsætte grænser for 
det gearingsniveau, FAIF kan anvende, i 
tilfælde af at ESMA træffer en afgørelse i 
henhold til artikel 25, stk. 2c, og efter at 
have taget højde for ESRB's rådgivning, 
under ekstraordinære omstændigheder og 
når dette er nødvendigt for at sikre det 
finansielle systems stabilitet og integritet.

Or. en

Ændringsforslag 101

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
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. De foranstaltninger, som træffes af 
Kommissionen i henhold til stk. 3, skal 
være midlertidige og være forenelige med 
de bestemmelser, som Kommissionen har 
vedtaget i henhold til stk. 3.

Or. en

Begrundelse

Betragtning 15 og 16 giver tilstrækkelig begrundelse for at indføre bestemmelser om gearing 
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(systemiske risici osv.).

Ændringsforslag 102

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
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 kontrollerende indflydelse i en 
udsteder eller i givet fald i et ikke-noteret 
selskab hjemmehørende i Fællesskabet

Or. en

Begrundelse

De 30 % er ændret til "kontrollerende indflydelse" af hensyn til overensstemmelse med 
definitionen på EU-selskabsret.

Ændringsforslag 103

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
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 kontrollerende indflydelse 
i en udsteder eller i givet fald i det ikke-
noterede selskab.

Or. en

Begrundelse

De 30 % er ændret til "kontrollerende indflydelse" af hensyn til overensstemmelse med 
definitionen på EU-selskabsret.
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Ændringsforslag 104

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
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, 
som er i stand til at udøve kontrollerende 
indflydelse 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 FAIF er 
blevet i stand til at udøve kontrollerende 
indflydelse.

Or. en

Begrundelse

De 30 % er ændret til "kontrollerende indflydelse" af hensyn til overensstemmelse med 
definitionen på EU-selskabsret.

Ændringsforslag 105

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
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 
kontrollerende indflydelse er blevet nået 
med angivelse af identiteten af de 
deltagende aktionærer, enhver fysisk 
person eller juridisk enhed, der har ret til 
at stemme på FAIF's vegne og, hvor det 
er relevant, den kæde af foretagender, 
hvorigennem stemmerettighederne i 
virkeligheden er erhvervet

Or. en
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Begrundelse

De 30 % er ændret til "kontrollerende indflydelse" af hensyn til overensstemmelse med 
definitionen på EU-selskabsret.

Ændringsforslag 106

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 27 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) den dato, hvor grænsen blev nået eller 
overskredet.

c) den dato, hvor den kontrollerende 
indflydelse blev nået eller overskredet.

Or. en

Begrundelse

"Grænsen" er ændret til "kontrollerende indflydelse" af hensyn til overensstemmelse med 
definitionen på EU-selskabsret.

Ændringsforslag 107

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

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 kontrollerende 
indflydelse 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

De 30 % er ændret til "kontrollerende indflydelse" af hensyn til overensstemmelse med 
definitionen på EU-selskabsret.
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Ændringsforslag 108

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 28 – stk. 1 – afsnit 2 – 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

Det er klart, at udstederne er nødt til at overholde bestemmelserne i dette direktiv. Det bør 
ikke være nødvendigt for ikke-noterede selskaber.

Ændringsforslag 109

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 28 – stk. 1 – afsnit 3 – 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 kontrollerende indflydelse

Or. en

Begrundelse

De 30 % er ændret til "kontrollerende indflydelse" af hensyn til overensstemmelse med 
definitionen på EU-selskabsret.
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Ændringsforslag 110

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
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 i 
artikel 49, stk. 3.

Or. en

Begrundelse

Da kravene er strenge nok på niveau 1, er der ikke behov for gennemførelsesbestemmelser.

Ændringsforslag 111

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 29 – stk. 2 – afsnit 1– 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 finansielle udvikling, 
kapitalstrukturen, herunder fremlæggelse 
af tallene for indtjening for hvert 
forretningssegment, oplysninger om 
udviklingen i selskabets finansielle 
anliggender, vurdering af den forventede 
udvikling i de finansielle anliggender, 
rapport om væsentlige begivenheder i 
regnskabsåret 

Or. en
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Begrundelse

Omarbejdelse af artikel 29, stk. 2, således at det opdeles i finansielt (kapital) relaterede krav, 
derefter organisatorisk (herunder produkt-) relaterede krav og derefter andre relevante 
kriterier (såsom oplysninger om medarbejdere osv.).

Ændringsforslag 112

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 29 – stk. 2 – afsnit 1– litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) arten af selskabets transaktioner og 
dets primære aktiviteter med angivelse af 
hovedkategorierne af de solgte produkter 
og/eller leverede tjenesteydelser samt 
oplysning om eventuelle væsentlige nye 
produkter og/eller leverede 
tjenesteydelser, der måtte være blevet 
introduceret, og, i tilfælde af at 
udviklingen af nye produkter eller 
tjenesteydelser er offentliggjort, en status 
over udviklingen

Or. en

Begrundelse

Omarbejdelse af artikel 29, stk. 2, således at den opdeles i finansielt (kapital) relaterede krav, 
derefter organisatorisk (herunder produkt-) relaterede krav og derefter andre relevante 
kriterier (såsom oplysninger om medarbejdere osv.).

Ændringsforslag 113

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

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 

udgår
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årsregnskaberne for visse selskabsformer, 
og en oversigt over kapitalstrukturen, jf. 
artikel 10, stk. 1, litra a) og d), i direktiv 
2004/25/EF.

Or. en

Begrundelse

Overbebyrdelse af investeringsfonde, som ikke på nuværende tidspunkt er omfattet af 
bestemmelserne i disse direktiver.

Ændringsforslag 114

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
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 i 
artikel 49, stk. 3.

Or. en

Begrundelse

Da kravene er strenge nok på niveau 1, er der ikke behov for gennemførelsesbestemmelser.

Ændringsforslag 115

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
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 

Såfremt en udsteders aktier ikke længere 
optages til handel på et reguleret marked 
som følge af erhvervelsen af 
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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.

kontrollerende indflydelse i denne 
udsteder, finder bestemmelserne i direktiv 
2004/109/EF dog fortsat anvendelse i et år
efter tidspunktet for tilbagetrækningen på 
det regulerede marked.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt for et selskab, der trækkes tilbage fra børsen, at overholdene kravene i 
mindst et år af hensyn til gennemsigtigheden (hvilket også er i tråd med rapporteringen, som 
løber til ind i året efter, at selskabet har ændret status).

Ændringsforslag 116

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 31 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Formålet er at begrænse markedsføringen til produkter med EU-godkendelse og EU-
registrering.

Ændringsforslag 117

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) angivelse af AIF's depositar

Or. en
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Ændringsforslag 118

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Med forbehold af den nationale 
lovgivning kan FAIF-hjemlandet give 
tilladelse til, at FAIF på hjemlandets 
område markedsfører en AIF, der er 
hjemmehørende uden for Fællesskabet. 
En sådan mulighed er dog betinget af, at 
FAIF er hjemmehørende i Fællesskabet, 
eller at der forefindes en samarbejdsaftale 
og en effektiv udveksling af alle relevante 
oplysninger med henblik på at føre tilsyn 
med systemiske risici mellem:
a) de kompetente myndigheder i den 
medlemsstat, hvor AIF markedsføres, og 
de kompetente myndigheder i tredjelandet
b) FAIF og deres tilsynsførende
c) FAIF's tilsynsførende og ESMA.

Or. en

Ændringsforslag 119

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en
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Begrundelse

Denne bestemmelse vedrører markedsføring af AIF, som er funds of funds.

Ændringsforslag 120

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 33 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 121

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 33 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) angivelse af AIF's depositar

Or. en

Ændringsforslag 122

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 33 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne sikrer, at anmeldelsen 
og erklæringen i stk. 1 affattes på et sprog, 
der er gængs i den internationale 

5. Medlemsstaterne sikrer, at den i stk. 1 
nævnte anmeldelse og den i stk. 2 nævnte 
erklæring affattes på et sprog, der er 



PE430.709v01-00 70/85 PR\796533DA.doc

DA

finansverden. gængs i den internationale finansverden.

Or. en

Ændringsforslag 123

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 33 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. FAIF må først markedsføre aktier eller 
andele i en AIF, som er hjemmehørende i 
et tredjeland, til professionelle investorer, 
som er hjemmehørende i en anden 
medlemsstat end FAIF's hjemland, fra 
den dato, der er nævnt i artikel 54, stk. 1, 
andet afsnit.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 124

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 34 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Begrundelse

Harmonisering med UCITS-direktivets artikel 18, stk. 2.

Ændringsforslag 125

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

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

Or. en

Begrundelse

Harmonisering med UCITS-direktivets artikel 19 og 21.
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Ændringsforslag 126

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 35 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 35 a
Betingelser for investering i AIF, der er 
hjemmehørende i tredjelande
Professionelle investorer, der er 
hjemmehørende i en medlemsstat, kan 
investere i en AIF, der er hjemmehørende 
i et tredjeland, forudsat, at AIF enten 
forvaltes af en FAIF, der har 
vedtægtsmæssigt hjemsted i en 
medlemsstat og er meddelt tilladelse i 
henhold til artikel 4, eller at det 
tredjeland, hvor AIF har vedtægtsmæssigt 
hjemsted, har indgået en aftale om 
samarbejde og udveksling af oplysninger i 
overensstemmelse med de relevante 
internationale standarder.

Or. en

Ændringsforslag 127

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 38 – stk. 1 – første afsnit

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Uanset 17, stk. 4, kan medlemsstater i 
forbindelse med AIF, som er 
hjemmehørende i et tredjeland, tillade den i 
overensstemmelse med artikel 17 udpegede 
depositar for den pågældende AIF at 
uddelegere varetagelsen af en eller flere af 
sine funktioner til en underordnet 
depositar, som er hjemmehørende i det 
samme tredjeland, forudsat at lovgivningen 
i det pågældende tredjeland er ækvivalent 
med bestemmelserne i dette direktiv og 

1. Uanset artikel 17, stk. 4, kan 
medlemsstater i forbindelse med AIF, som 
er hjemmehørende i et tredjeland, tillade 
den i overensstemmelse med artikel 17 
udpegede depositar for den pågældende 
AIF at uddelegere varetagelsen af en eller 
flere af sine funktioner, bortset fra tilsyns-
og overvågningsfunktioner, til en 
underordnet depositar, som er 
hjemmehørende i det samme tredjeland, 
forudsat at lovgivningen i det pågældende 
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håndhæves effektivt. tredjeland er ækvivalent med 
bestemmelserne i dette direktiv og 
håndhæves effektivt.

Or. en

Ændringsforslag 128

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 38 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Depositarens ansvar i forhold til 
investorer berøres ikke af, at depositaren 
har uddelegeret alle eller en del af sine 
opgaver til en depositar i et tredjeland.

2. Depositarens ansvar i forhold til 
investorer berøres ikke af, at depositaren 
har uddelegeret alle eller en del af sine 
opgaver til en underordnet depositar i et 
tredjeland, medmindre betingelserne i 
artikel 17, stk. 5b og 5c, er opfyldt.

Or. en

Ændringsforslag 129

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 130

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 40 - stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De kompetente myndigheder skal være 
offentlige myndigheder eller et organ, der 
er udpeget af offentlige myndigheder.

Or. en
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Begrundelse

Harmonisering med UCITS-direktivets artikel 97.2.

Ændringsforslag 131

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 40, stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne stiller krav om, at de 
kompetente myndigheder fastsætter 
hensigtsmæssige metoder til at føre tilsyn 
med, at FAIF opfylder deres forpligtelser i 
henhold til dette direktiv.

Or. en

Begrundelse

 Der er hentet inspiration i MiFID-direktivet, artikel 16.2.

Ændringsforslag 132

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 41 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De kompetente myndigheders 
undersøgelsesbeføjelser omfatter mindst 
retten til at

2. De kompetente myndigheder skal 
mindst have beføjelse til at

Or. en

Ændringsforslag 133

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 41 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) kræve oplysninger om telefonsamtaler d) kræve foreliggende oplysninger om 
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og datatrafik. telefonsamtaler og datatrafik

Or. en

Ændringsforslag 134

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 41 – stk. 2 – litra d a - d h (nye)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) kræve, at der nedlægges midlertidigt 
forbud mod erhvervsmæssig virksomhed
db) træffe passende foranstaltninger til at 
sikre, at FAIF og depositarerne fortsat 
overholder den relevante lovgivning
dc) henvise sager til strafferetlig 
forfølgelse ved de kompetente domstole
dd) gennemtvinge, at enhver form for 
praksis, der strider mod de bestemmelser, 
der vedtages i forbindelse med 
gennemførelsen af dette direktiv, bringes 
til ophør
de) begære indefrysning eller 
beslaglæggelse af aktiver
df) pålægge FAIF, depositarerne eller 
revisorerne at fremlægge oplysninger
dg) suspendere udstedelse, tilbagekøb 
eller indløsning af andele i deltagernes 
eller offentlighedens interesse
dh) trække en FAIF's eller en depositars 
tilladelse tilbage.

Or. en

Begrundelse

Harmonisering med UCITS-direktivets artikel 98 og MiFID-direktivets artikel 50.
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Ændringsforslag 135

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 42

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 42 udgår
Tilsynsbeføjelser
1. Værtslandet sikrer, at de kompetente 
myndigheder kan:
(a) kræve nedlagt midlertidigt forbud mod 
erhvervsmæssig virksomhed
(b) træffe passende foranstaltninger til at 
sikre, at FAIF fortsat overholder den 
relevante lovgivning
(c) henvise sager til strafferetlig 
forfølgelse ved de kompetente domstole. 
2. Medlemsstaterne sikrer, at de 
kompetente myndigheder har de fornødne 
beføjelser til at træffe alle de 
foranstaltninger, der er nødvendige for at 
sikre ordnede forhold på markederne i de 
tilfælde, hvor en eller flere AIF's 
aktiviteter på markedet for et givet 
finansielt instrument kan bringe de 
ordnede forhold på det pågældende 
marked i fare.

Or. en

Ændringsforslag 136

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 46 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De kompetente myndigheder, som er 
ansvarlige for at meddele tilladelse til og 
føre tilsyn med FAIF i henhold til dette 
direktiv, videregiver oplysninger til de 
kompetente myndigheder i andre 
medlemsstater, hvis det er relevant for at 

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

kunne føre tilsyn med og reagere på 
eventuelle konsekvenser af aktiviteter, som 
varetages af individuelle FAIF eller FAIF i 
fællesskab, for systemrelevante finansielle 
institutioners stabilitet eller ordnede 
forhold på de markeder, hvor FAIF 
varetager sine aktiviteter. ESRB og ESMA 
underrettes også og videregiver disse 
oplysninger til de kompetente myndigheder 
i de andre medlemsstater.

1 EUT L 25 af 29.1.2009, s. 18.

Or. en

Ændringsforslag 137

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 53 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 53a
For at Kommissionen kan sikre, at 
kravene til depositarer i nærværende 
direktiv anvendes på depositarer under 
overholdelse af direktiv 2009/65/EF, skal 
sidstnævnte direktivs artikel 22-26 og 
artikel 32-36 ændres som følger: (...)

Or. en

Begrundelse

Formålet er at sikre sammenhæng på tværs af sektorerne. 
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Ændringsforslag 138

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag

Kommissionens forslag Ændringsforslag

BILAG
Opgaver i forbindelse med kollektiv 
porteføljeforvaltning:
– Investeringsforvaltning
– Administration:
a) juridisk bistand og regnskabstjenester i 
forbindelse med fondsforvaltning
b) kundeforespørgsler
c) værdi- og prisfastsættelse (herunder 
selvangivelser)
d) kontrol med overholdelse af lovgivning
e) ajourføring af deltagerregister
f) udlodning af overskud
g) emission og indløsning af andele
h) kontraktetablering (herunder 
udsendelse af beviser)
i) registrering
– Markedsføring.

Or. en
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BEGRUNDELSE

Indledning

Forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF), som forvalter aktiver for omkring 1 000 
mia. USD1 (mod 2 000 mia. i midten af 2008) spiller en vigtig rolle for finansieringen af 
Europas økonomi. Denne sektor består af en bred vifte af aktører og produkter: hedgefonde, 
private equity-fonde, realkreditfonde, råvarefonde osv. Det foreslåede direktiv bør imidlertid 
tage højde for deres særlige karakteristika med hensyn til de indbyggede systemiske risici, 
navnlig hvad angår private equity-fondene.

Selv om disse fonde ikke er direkte ansvarlige for den finansielle krise, bør forvaltningen 
deraf ikke friholdes for den regulering, som alle aktører inden for finansielle tjenester er 
underlagt.

Den finansielle krise viser, at det globale finansielle systems manglende funktionsevne til dels 
skyldes, at systemets hovedoperatører er alt for udsatte for risici, og dels, at der er svagheder i
de systemer, der skal håndtere disse risici. 

Det var på denne baggrund, at Kommissionen den 30. april 2009 offentliggjorde et forslag til 
direktiv om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF), der har til formål at opstille en 
ramme for alle alternative investeringsfonde (AIF), bortset fra dem, der er reguleret af 
UCITS-direktivet. 

Dette forslag fulgte i kølvandet på en hel del arbejde, som Parlamentet havde lavet vedrørende 
forvaltning af aktiver: initiativbetænkningen om investeringsfonde (2001), forvaltning af 
aktiver I (2006), forvaltning af aktiver II (2007), hedgefonde og private equity (2008) og 
gennemsigtighed hos institutionelle investorer (2008).

Forslaget om at erstatte nationale forordninger om AIF og FAIF med EU-forordninger har til 
formål at opnå større stabilitet i det finansielle system, øge beskyttelsen af investorerne og 
skabe et indre europæisk marked for alternative investeringsfonde.

Gennemførelsen af disse målsætninger, som vi støtter, er nødt til at tilvejebringe balance 
mellem på den ene side denne sektors særlige karakteristika, vitalitet og kreativitet og på den 
anden side behovet for effektiv regulering og passende overvågning.

1. Direktivets anvendelsesområde og meddelelse af tilladelse til forvaltere

Ordføreren godkender forslaget, som fastsætter, at alle FAIF – bortset fra dem, der specifikt er 
undtaget – som er etableret og driver virksomhed i Fællesskabet, og som forvalter alternative 
fonde, uanset hvor de er hjemmehørende, skal have tilladelse og være underlagt tilsyn. Det er 
afgørende, at der indføres krav vedrørende tekniske, finansielle og menneskelige ressourcer, 
organisatoriske overvejelser og god forretningsskik med henblik på at tilvejebringe en ramme 
for forvaltere og andre involverede aktører, såsom depositarer og evaluatorer.

                                               
1 ECB – Financial stability review – juni 2009.
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Ordføreren forslår endvidere at begrænse undtagelserne fra anvendelse af direktivet med 
henblik på at opretholde lige konkurrencevilkår mellem de forskellige aktører, der er 
involveret i forvaltningen af alternative fonde, og forebygge omgåelse af kravene i direktivet, 
navnlig for så vidt angår "wrappers".

I betænkningen foreslås det derfor at fjerne de tærskler, der betyder fritagelse fra direktivets 
anvendelsesområde, og erstatte dem med en proportionalitetsbestemmelse. Det er vigtigt at 
sikre, at de indførte bestemmelser anvendes over hele linjen, så de åbner mulighed for større 
gennemsigtighed vedrørende forvaltningen af fondene.

For at kunne opnå tilladelse kræves det, at FAIF ligger inde med et minimumsniveau af 
kapital i form af likvider eller kortfristede aktiver. Ordføreren foreslår, at disse beløb 
harmoniseres med beløbene i UCITS-direktivet. 

2. Markedsføring af fondene og forbindelser med tredjelande 

Når de har erhvervet tilladelse, kan FAIF forvalte og markedsføre deres fonde, som er 
hjemmehørende i Europa, over for professionelle investorer på hele Fællesskabets område. 
Det europæiske markedsføringspas gør det muligt for enhver fond, som er hjemmehørende i 
Fællesskabet, og som forvaltes af en forvalter, der har opnået tilladelse i sit hjemland, at blive 
markedsført i alle medlemsstater, såfremt en simpel anmeldelsesprocedure overholdes. Fonde, 
som er hjemmehørende i Europa får således gavn af et europæisk mærke, der adskiller sig fra 
UCITS-mærket.

Dette er ikke ensbetydende med, at ordføreren ønsker at udelukke fonde, der ikke er fra 
Fællesskabet, idet de enkelte medlemsstater via deres nationale ordninger for private 
investeringer fortsat frit kan tillade fri bevægelighed inden for deres område for AIF, der er 
hjemmehørende uden for EU.

Definitionen på markedsføring bør ligeledes ændres for at give professionelle investorer 
frihed til at vælge hvilke fonde, de ønsker at investere i, inklusive fonde, der ikke er fra 
Fællesskabet. Denne mulighed tilbydes på betingelse af, at FAIF er etableret inden for EU, 
eller at der forefindes en aftale om samarbejde og udveksling af oplysninger, navnlig hvad 
angår systemiske risici. Denne aftale skal være indgået mellem de kompetente myndigheder i 
tredjelandet og den medlemsstat, hvor AIF markedsføres, samt mellem FAIF og deres 
tilsynsførende og mellem de tilsynsførende og ESMA.

Endelig bør detailinvestorer af hensyn til deres beskyttelse ikke have mulighed for at investere 
i master-feeder-strukturer, hvor masteren er en AIF beliggende i et tredjeland, eller i fonde, 
hvoraf 30 % er investeret i fonde i tredjelande.

3. Depositaren 

I FAIF-direktivet foreslås ordninger, der kan anvendes på AIF's depositarer. 

Med henblik på at opnå konsistens inden for sektoren, bør kravene i dette direktiv 
harmoniseres med bestemmelserne i UCITS-direktivet.



PR\796533DA.doc 83/85 PE430.709v01-00

DA

Ordføreren foreslår, at der indføjes bestemmelser om definitionen på en depositar, dennes 
beliggenhed, rolle og funktioner, betingelserne for at kunne uddelegere nogle af disse 
funktioner og depositarens ansvar.

Han mener desuden, at depositaren bør befinde sig i samme land som fonden, hvis 
sidstnævnte er hjemmehørende i EU. Han udsteder ikke noget depositarpas.

Når fonden er hjemmehørende i et tredjeland, bør depositaren befinde sig i EU, medmindre 
der forefindes en aftale om samarbejde og udveksling af oplysninger mellem de 
tilsynsførende, som sikrer, at bestemmelserne er ækvivalente, og at der kan gennemføres 
tilsyn i overensstemmelse med Fællesskabets krav. 

Depositaren er ansvarlig over for investoren og forvalteren. Når depositaren er retligt 
forhindret i at kunne udføre alle sine funktioner i medfør af lovgivningen i det land, hvor 
fonden investerer, skal der indgås en kontrakt mellem administrationsselskabet, investoren, 
depositaren og den underordnede depositar med henblik på at overføre en del af ansvaret til 
sidstnævnte.

4. Evaluatoren

Forslaget til direktiv fastsætter bestemmelser for AIF-evaluatorer og indeholder bestemmelser 
om evaluering og værdiansættelse af fondens aktiver og andele.

Evaluatorens funktionelle uafhængighed bør ikke være et krav, men en mulighed, som 
parterne kan vælge at benytte.

På den anden side bør de organisatoriske ordninger sikre funktionens uafhængighed, når 
værdiansættelsen foregår internt i FAIF (kinesisk mur).

Endelig indføres der ikke systematisk værdiansættelse, for så vidt angår private kapitalfondes 
aktiviteter.

5. Anvendelse af gearing

Ordføreren foreslår, at FAIF fremlægger en ex ante-definition at de gearingsgrænser, de vil 
anvende for hver af de AIF, de er ansvarlige for at forvalte. Det er nødvendigt at fastsætte en 
række grundlæggende regler for at fastsætte disse grænser. Der skal være krav om, at FAIF 
holder de nationale tilsynsførende orienteret om de grænser, de vedtager.

Under særlige omstændigheder har ESMA (Den Europæiske Værdipapir- og 
Markedstilsynsmyndighed) beføjelse til at fastsætte grænser for den maksimale gearing, som 
er strengere end dem, forvalteren har fastsat.

6. Short selling

Short selling er en teknik, der gavner de finansielle markeders likviditet og dynamik. Der kan 
derfor ikke være tale om at forbyde den.
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Da den imidlertid kan bidrage til at øge systemiske risici, bør den gøres til genstand for nogle 
få enkle regler, der sikrer den finansielle stabilitet og de finansielle markeders integritet.

7. Oplysningsforpligtelser

Formidling af oplysninger til tilsynsorganet og investoren er et centralt element for at opfylde 
målsætningerne i dette direktiv. Det er imidlertid vigtigt at skelne mellem oplysningerne til 
tilsynsorganet og de oplysninger, som investoren kræver. Der er ingen begrundelse for, at der 
ikke skulle være total gennemsigtighed over for tilsynsorganet.

Hvad angår private equity-fonde, bør der ikke være krav om, at målselskabet skal stille flere 
oplysninger til rådighed, end der ifølge loven kræves af tilsvarende selskaber.

8. Private equity-fondes kontrollerende indflydelse i selskaber

De særlige bestemmelser, der gælder for private equity-fondes erhvervelse af kontrollerende 
indflydelse i en enhed, bør anvendes på grundlag af den faktiske andel af kontrollerende 
indflydelse, som selskabet udøver, i henhold til de standardkriterier, der anvendes i 
selskabsretten, og ikke kun på grundlag af mængden af erhvervede andele.

9. Tilsyn

Ordføreren har taget højde for den nye europæiske tilsynsstruktur, hvis relaterede tekster i 
øjeblikket er ved at blive gennemgået med henblik på at sikre større finansiel stabilitet og 
begrænse systemiske risici.

ESRB (Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici) og ESMA spiller en vigtig rolle i 
denne henseende.

10. Medlemsstaternes beføjelser

De kompetente myndigheder i hjemlandet, hvor FAIF har opnået tilladelse, og i værtslandet, 
på hvis område FAIF leverer sine forvaltnings- og markedsføringsydelser, skal have 
tilsynsbeføjelser.

11. Aflønningsniveauet for medlemmer af selskabernes ledelse

Erklæringen af 25. september 2009 fra G20-topmødet i Pittsburgh markerede international 
enighed om aflønningsniveauet for medlemmer af ledelserne i banker og andre finansielle 
institutioner. 

Ordføreren foreslår, at disse principper anvendes på FAIF.

12. Lamfalussyproceduren

FAIF-direktivet er underlagt Lamfalussyproceduren: Det fastsætter retningslinjer (niveau 1-
bestemmelser) og bemyndiger Kommissionen til at indføre gennemførelsesbestemmelser 
(niveau 2-bestemmelser) i henhold til komitologiproceduren. 
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Ordføreren har forsøgt at skabe bedre balance mellem bestemmelserne på disse forskellige 
niveauer.

13. Samspil og overensstemmelse med andre tekster

Forskellige emner i det foreslåede FAIF-direktiv behandles ligeledes i andre tekster, som 
f.eks. MiFID-, UCITS- og kapitalkravsdirektivet m.fl. Af hensyn til overensstemmelsen bør 
der tages højde for ovennævnte. Med henblik på at opnå et minimum af forskellige 
fortolkninger af fælles emner foreslår ordføreren, at sprogbrugen i de relaterede direktiver så 
vidt muligt overtages i dette direktiv.


