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* Høringsprocedure
*** Godkendelsesprocedure

***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)
***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

I Parlamentets ændringsforslag er ændringer i udkastet til retsakt markeret 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene, som vedrører elementer i udkastet til retsakt, der 
foreslås rettet ved affattelsen af den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.

Informationsblokken til ethvert ændringsforslag, der angår en eksisterende 
retsakt, som udkastet til retsakt har til formål at ændre, indeholder en tredje
og en fjerde linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken 
bestemmelse heri der er berørt. Passager fra en bestemmelse i en eksisterende 
retsakt, som ikke er medtaget i udkastet til retsakt, men som Parlamentet 
ønsker at ændre, er markeret med fede typer. Hvis Parlamentet ønsker, at 
tekst i sådanne passager skal udgå, er dette markeret med [...].
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæiske 
venturekapitalfonde
(COM(2011)0860 – C7-0490/2011 – 2011/0417(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2011)0860),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for 
Parlamentet (C7-0490/2011),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af ...1,

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget og udtalelser fra Udvalget
om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse og Retsudvalget (A7-0000/2012),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

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

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til 
de nationale parlamenter.

Ændringsforslag 1
Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Med denne forordning bør der indføres 
ensartede regler om kvalificerede 
venturekapitalfondes karakter, og særlig 
om de porteføljevirksomheder, som 
kvalificerede venturekapitalfonde vil kunne 
investere i, og om de 
investeringsinstrumenter, der skal 

(7) Med denne forordning bør der indføres 
ensartede regler om kvalificerede 
venturekapitalfondes karakter, og særlig 
om de porteføljevirksomheder, som 
kvalificerede venturekapitalfonde vil kunne 
investere i, og om de 
investeringsinstrumenter, der skal 

                                               
1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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anvendes. Det er nødvendigt for at sikre en 
skarp adskillelse mellem kvalificerede 
venturekapitalfonde og andre alternative 
investeringsfonde, som har andre, mindre 
specialiserede investeringsstrategier, f.eks. 
private equity.

anvendes. Det er nødvendigt for at sikre en 
skarp adskillelse mellem kvalificerede 
venturekapitalfonde og andre alternative 
investeringsfonde, som har andre, mindre 
specialiserede investeringsstrategier, f.eks. 
private equity og investeringer i fast 
ejendom.

Or. en

Ændringsforslag 2
Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Ligesom det er målet at foretage en 
præcis afgrænsning af de kollektive 
investeringsvirksomheder, som denne 
forordning omfatter, og at sikre, at de 
fokuserer på at tilvejebringe kapital til 
mindre, nystartede virksomheder, bør 
betegnelsen "europæisk 
venturekapitalfond" begrænses til kun at 
omfatte de fonde, som afsætter mindst 70 
procent af deres samlede indbetalte kapital 
og ikke-indkaldte forpligtede kapital til 
investeringer i sådanne virksomheder i 
form af egenkapitalinstrumenter eller 
kvasi-egenkapitalinstrumenter.

(8) Ligesom det er målet at foretage en 
præcis afgrænsning af de kollektive 
investeringsvirksomheder, som denne 
forordning omfatter, og at sikre, at de 
fokuserer på at tilvejebringe kapital til 
mindre, nystartede virksomheder, er de 
berettigede venturekapitalfonde, de fonde,
som investerer mindst 70 %af deres 
samlede indbetalte kapital og ikke-
indkaldte forpligtede kapital i sådanne 
virksomheder.

Or. en

Ændringsforslag 3
Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) For at give forvaltere af 
venturekapitalfonde en vis fleksibilitet med 
hensyn til investerings- og 
likviditetsforvaltningen af deres 
kvalificerede venturekapitalfonde bør 
handel på det sekundære marked være 
tilladt op til en maksimal tærskelværdi, 

(10) For at give forvaltere af 
venturekapitalfonde en vis fleksibilitet med 
hensyn til investerings- og 
likviditetsforvaltningen af deres 
kvalificerede venturekapitalfonde bør 
handel med f.eks. aktier eller andele i 
ikke-kvalificerede porteføljevirksomheder,
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som ikke overskrider 30 procent af den 
samlede indbetalte kapital og ikke-
indkaldte kapital. Der bør ikke tages 
hensyn til kortsigtede kontantbeholdninger 
eller kontantlignende instrumenter ved 
beregning af denne grænseværdi.

være tilladt op til en maksimal 
tærskelværdi, som ikke overskrider 30 % af 
den samlede indbetalte kapital og ikke-
indkaldte kapital. Der bør ikke tages 
hensyn til kontantbeholdninger eller 
kontantlignende instrumenter ved 
beregning af denne grænseværdi.

Or. en

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 14 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) For at sikre, at kvalificerede 
venturekapitalfonde markedsføres til 
investorer, som har den fornødne viden, 
erfaring og kapacitet til at påtage sig de 
risici, der er forbundet med disse fonde, og 
for at bevare investorernes tillid og tiltro til 
kvalificerede venturekapitalfonde, bør der 
træffes visse beskyttelsesforanstaltninger. 
Derfor bør kvalificerede 
venturekapitalfonde normalt kun 
markedsføres til investorer, som er 
professionelle kunder, eller som kan 
behandles som professionelle kunder i 
henhold til Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2004/39/EF af 21. april 2004 om 
markeder for finansielle instrumenter, om 
ændring af Rådets direktiv 85/611/EØF og 
93/6/EØF samt Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2000/12/EF om ophævelse 
af Rådets direktiv 93/22/EØF. Denne 
kategori omfatter forvaltere af 
venturekapitalfonde, som selv investerer i 
venturekapitalfonde. Men for at have et 
tilstrækkeligt bredt investorgrundlag for 
investering i venturekapitalfonde er det 
også ønskeligt, at visse andre investorer har 
adgang til kvalificerede 
venturekapitalfonde, herunder 
privatpersoner med en større formue. Men 

(14) For at sikre, at kvalificerede 
venturekapitalfonde markedsføres til 
investorer, som har den fornødne viden, 
erfaring og kapacitet til at påtage sig de 
risici, der er forbundet med disse fonde, og 
for at bevare investorernes tillid og tiltro til 
kvalificerede venturekapitalfonde, bør der 
træffes visse beskyttelsesforanstaltninger. 
Derfor bør kvalificerede 
venturekapitalfonde normalt kun 
markedsføres til investorer, som er 
professionelle kunder, eller som kan 
behandles som professionelle kunder i 
henhold til Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2004/39/EF af 21. april 2004 om 
markeder for finansielle instrumenter, om 
ændring af Rådets direktiv 85/611/EØF og 
93/6/EØF samt Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2000/12/EF om ophævelse 
af Rådets direktiv 93/22/EØF. Denne 
kategori omfatter forvaltere af 
venturekapitalfonde, som selv investerer i 
venturekapitalfonde. Men for at have et 
tilstrækkeligt bredt investorgrundlag for 
investering i venturekapitalfonde er det 
også ønskeligt, at visse andre investorer har 
adgang til kvalificerede 
venturekapitalfonde, herunder 
privatpersoner med en større formue. Men 
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der bør træffes særlige 
beskyttelsesforanstaltninger med henblik 
på disse andre investorer for at sikre, at 
kvalificerede venturekapitalfonde kun 
markedsføres til investorer, som har den 
rette profil til at foretage sådanne 
investeringer. Disse 
beskyttelsesforanstaltninger udelukker 
markedsføring gennem periodiske 
opsparingsordninger.

der bør træffes særlige 
beskyttelsesforanstaltninger med henblik 
på disse andre investorer for at sikre, at 
kvalificerede venturekapitalfonde kun 
markedsføres til investorer, som har den 
rette profil til at foretage sådanne 
investeringer. Disse 
beskyttelsesforanstaltninger udelukker 
markedsføring gennem periodiske 
opsparingsordninger. Endvidere bør 
investeringer, der foretages af en 
venturekapitalfondforvalters ledere, være 
mulige, når de investerer i den 
kvalificerende venturekapitalfond, som de
forvalter.

Or. en

Ændringsforslag 5
Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Kommissionen bør tillægges 
beføjelser til at vedtage 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter i henhold til 
artikel 291 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde og i 
overensstemmelse med artikel 15 i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU)
nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om 
oprettelse af en europæisk 
tilsynsmyndighed (Den Europæiske 
Værdipapir- og 
Markedstilsynsmyndighed), om ændring af 
afgørelse nr. 716/2009/EF og om 
ophævelse af Kommissionens afgørelse 
2009/77/EF. ESMA bør tillægges 
beføjelser til at udarbejde udkast til 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder for det format og den metode, 
der skal anvendes i forbindelse med

(29) Kommissionen bør tillægges 
beføjelser til at vedtage 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter i henhold til 
artikel 291 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde og i 
overensstemmelse med artikel 15 i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om 
oprettelse af en europæisk 
tilsynsmyndighed (Den Europæiske 
Værdipapir- og 
Markedstilsynsmyndighed), om ændring af 
afgørelse nr. 716/2009/EF og om 
ophævelse af Kommissionens afgørelse 
2009/77/EF. ESMA bør tillægges 
beføjelser til at udarbejde udkast til 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder for den form for underretning, 
der henvises til i denne forordning.
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underretningsproceduren i artikel 15.

Or. en

Ændringsforslag 6
Forslag til forordning
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) For at præcisere kravene i denne 
forordning bør beføjelsen til at vedtage 
retsakter delegeres til Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde for så vidt angår en 
præcisering af metoderne til beregning og 
overvågning af den tærskelværdi, der er 
omhandlet i denne forordning, og en 
præcisering af de typer interessekonflikter, 
som forvaltere af venturekapitalfonde skal 
undgå, samt af de foranstaltninger, der skal 
træffes i den forbindelse. Det er navnlig 
vigtigt, at Kommissionen gennemfører 
relevante høringer under sit forberedende 
arbejde, herunder på ekspertniveau.

(30) For at præcisere kravene i denne 
forordning bør beføjelsen til at vedtage 
retsakter delegeres til Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde for så vidt angår en 
præcisering af metoderne til beregning og 
overvågning af den tærskelværdi, der er 
omhandlet i denne forordning, og en 
præcisering af de typer interessekonflikter, 
som forvaltere af venturekapitalfonde skal 
undgå, samt af de foranstaltninger, der skal 
træffes i den forbindelse. Det er navnlig 
vigtigt, at Kommissionen gennemfører 
relevante høringer under sit forberedende 
arbejde, herunder på ekspertniveau.
Kommissionen bør i forbindelse med 
forberedelsen og udarbejdelsen af 
delegerede retsakter sørge for samtidig, 
rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse 
af relevante dokumenter til Europa-
Parlamentet og Rådet.

Or. en

Ændringsforslag 7
Forslag til forordning
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) Kommissionen bør i forbindelse med 
forberedelsen og udarbejdelsen af 
delegerede retsakter sørge for samtidig, 

udgår
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rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse 
af relevante dokumenter til Europa-
Parlamentet og Rådet.

Or. en

Begrundelse

Indholdet af den nuværende betragtning 31 bør flyttes til betragtning 30 som sidste punktum, 
eftersom den udgør en væsentlig del af standardbetragtningen om delegerede retsakter. 

Ændringsforslag 8
Forslag til forordning
Betragtning 32 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32a) Det er nødvendigt at sikre, at 
Kommissionen fortsætter med en 
regelmæssig vurdering af effektiviteten i 
forbindelse med de offentlige ordninger, 
der anvendes i Unionen for at støtte 
venturekapitalmarkedet.

Or. en

Ændringsforslag 9
Forslag til forordning
Betragtning 32 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32b) For at sikre at statsstøttereglerne, 
der finder anvendelse for 
medlemsstaternes støtte til europæiske 
venturekapitalfonde effektivt fremmer 
innovation samtidig med, at der sikres fair 
konkurrence, er det specielt vigtigt med et 
tæt samarbejde mellem kommissæren for 
forskning, innovation og videnskab og 
kommissæren for konkurrence. 

Or. en
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Ændringsforslag 10
Forslag til forordning
Betragtning 32 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32c) Det er nødvendigt at anerkende 
venturekapitalinvesteringer i grønne 
teknologier som værende en vigtig 
drivkraft i omdannelsen af Unionens 
økonomi i betragtning af, at målet er at 
gøre Unionen førende på verdensplan 
inden for energi- og ressourceeffektivitet.  
Kommissionen bør derfor inden 
udgangen af 2012 forelægge en 
beretning, hvori de hensigtsmæssige 
retsmidler fastlægges med henblik på at 
stille reguleringsincitamenter til rådighed 
for at tiltrække venturekapital til grønne 
teknologier. 

Or. en

Ændringsforslag 11
Forslag til forordning
Artikel 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) "kvalificeret venturekapitalfond": en 
kollektiv investeringsvirksomhed, som 
investerer mindst 70 procent af den 
samlede indbetalte kapital og ikke-
indkaldte forpligtede kapital, i aktiver, som 
er kvalificerede investeringer

(a) "kvalificeret venturekapitalfond": en 
kollektiv investeringsvirksomhed med en 
lukket struktur, som investerer mindst 
70 % af den samlede indbetalte kapital og 
ikke-indkaldte forpligtede kapital, i aktiver, 
som er kvalificerede investeringer, og hvis 
hovedkontor er etableret på en 
medlemsstats territorium

Or. en

Begrundelse

Europæiske venturekapitalfonde bør være lukkede for at sikre, at deres andele ikke kan 
tilbagekøbes for kontanter eller værdipapirer, førend de afvikles.  De bør også have sæde i 
Unionen som et middel til effektivt at forhindre oprettelsen af venturekapitalfonde, som 
forvaltes af en EU-forvalter i skattely med henblik på skatteunddragelse eller regelarbitrage. 
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Ændringsforslag 12
Forslag til forordning
Artikel 3 – litra c 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) "kvalificerede investeringer": 
egenkapitalinstrumenter eller kvasi-
egenkapitalinstrumenter, som er

(c) "kvalificerede investeringer": er et af de
følgende instrumenter:

(i) egenkapitalinstrumenter eller kvasi-
egenkapitalinstrumenter, som er

(i) udstedt af en kvalificeret 
porteføljevirksomhed, og som den 
kvalificerede venturekapitalfond har 
erhvervet direkte fra den kvalificerede 
porteføljevirksomhed

- udstedt af en kvalificeret 
porteføljevirksomhed, og som den 
kvalificerede venturekapitalfond har 
erhvervet direkte fra den kvalificerede 
porteføljevirksomhed 

(ii) udstedt af en kvalificeret 
porteføljevirksomhed til gengæld for et 
egenkapitalinstrument udstedt af den 
kvalificerede porteføljevirksomhed

- udstedt af en kvalificeret 
porteføljevirksomhed til gengæld for et 
egenkapitalinstrument udstedt af den 
kvalificerede porteføljevirksomhed

udstedt af en virksomhed, hvor den 
kvalificerede porteføljevirksomhed er et 
majoritetsejet datterselskab, og som den 
kvalificerede venturekapitalfond har 
erhvervet til gengæld for et 
egenkapitalinstrument udstedt af den 
kvalificerede porteføljevirksomhed 

- udstedt af en virksomhed, hvor den 
kvalificerede porteføljevirksomhed er et 
majoritetsejet datterselskab, og som den 
kvalificerede venturekapitalfond har 
erhvervet til gengæld for et 
egenkapitalinstrument udstedt af den 
kvalificerede porteføljevirksomhed  eller
(ii) enheder eller aktier i en eller flere 
kvalificerede venturekapitalfonde

Or. en

Begrundelse

Kapitaltilvejebringelsen på det europæiske venturekapitalmarked bør styrkes, idet man under 
"kvalificerede investeringer" medtager ikke kun egenkapitalinstrumenter eller kvasi-
egenkapitalinstrumenter men også aktier eller andele i andre europæiske 
venturekapitalfonde. Dermed anerkendes den voksende betydning af virksomheders 
venturekapitalinvesteringer i andre europæiske venturekapitalvirksomheder. 

Ændringsforslag 13
Forslag til forordning
Artikel 3 – litra d
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) "kvalificeret porteføljevirksomhed": en 
virksomhed, som på det tidspunkt, hvor 
den kvalificerede venturekapitalfond 
foretager en investering, ikke er noteret på 
et reguleret marked som defineret i artikel 
4, stk. 1, punkt 14), i direktiv 2004/39/EF,
som har under 250 ansatte, og som enten 
har en årlig omsætning på højst 50 mio. 
EUR eller en samlet årlig balance på højst 
43 mio. EUR, og som ikke selv er en 
kollektiv investeringsvirksomhed

(d) "kvalificeret porteføljevirksomhed": en 
virksomhed, som

i) ikke er noteret på et reguleret marked i 
henhold til betydningen af artikel 14, stk. 
1, punkt 14, i direktiv 2004/39/EF på det 
tidspunkt, hvor den kvalificerede 
venturekapitalfond foretager en investering

ii) har været etableret i mindre end fem år
iii) har under 250 ansatte

iv) enten har en årlig omsætning på højst 
50 mio. EUR eller en samlet årlig balance 
på højst 43 mio. EUR 
v) ikke selv er en kollektiv 
investeringsvirksomhed

vi) ud over europæiske 
venturekapitalfonde og ud over 
leverandører af finansiel teknologi ikke er 
leverandør af et finansielt produkt eller en 
finansiel tjenesteydelse
vii) ikke er etableret i et tredjeland, hvor 
der ikke pålægges skat eller nominel skat, 
hvor der ikke findes effektiv 
informationsudveksling med udenlandske 
skattemyndigheder, gennemsigtighed 
inden for lovgivningsmæssige, juridiske 
eller administrative bestemmelser, eller 
hvor der ikke stilles krav om en 
omfattende lokal tilstedeværelse, eller som 
fører sig frem som et offshore 
finanscenter.

Or. en
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Begrundelse

Det er vigtigt at sikre, at de kvalificerede porteføljevirksomheder er under fem år gamle, 
således at man mindsker risikoen for en uretmæssig anvendelse af venturekapitalpasset, 
såsom finansieringen af mere udviklede og hurtigt voksende virksomheder. Finansielle 
produkter eller leverandører af finansielle tjenesteydelser bør endvidere ikke betragtes som 
en ”kvalificeret porteføljevirksomhed" i henhold til denne forordning. Endelig bør denne 
forordning forhindre de europæiske venturekapitalfonde i at investere i virksomheder, som 
befinder sig i skattely, som et middel til at undgå betaling af skat eller til omgåelse af 
juridiske forpligtelser.

Ændringsforslag 14
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. ESMA bør udarbejde udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
med henblik på at fastlægge 
definitionerne på ”finansielt produkt eller 
leverandør af et finansielt produkt eller en 
finansielle tjenesteydelse” og "leverandør 
af finansiel teknologi", der henvises til i 
stk. 1, litra d), nr. vi). 
ESMA forelægger disse udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
for Kommissionen senest den ….*.
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de i første afsnit omhandlede 
reguleringsmæssige tekniske standarder i 
overensstemmelse med artikel 10-14 i 
forordning (EU) nr. 1095/2010.
___________________
* EUT: Indsæt venligst datoen: 6 
måneder efter datoen for denne 
forordnings ikrafttræden.

Or. en
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Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Venturekapitalfondens forvalter sikrer, 
at der ved erhvervelse af aktiver, som ikke 
er kvalificerede investeringer, højst 
anvendes 30 procent af fondens samlede 
indbetalte kapital og ikke-indkaldte 
forpligtede kapital til erhvervelse af 
aktiver, som ikke er kvalificerede 
investeringer; der tages ikke hensyn til 
kortsigtede kontantbeholdninger eller 
kontantlignende instrumenter ved 
beregning af denne grænseværdi. 

1. Venturekapitalfondens forvalter sikrer, 
at der ved erhvervelse af aktiver, som ikke 
er kvalificerede investeringer, højst 
anvendes 30 procent af fondens samlede 
indbetalte kapital og ikke-indkaldte 
forpligtede kapital til erhvervelse af 
aktiver, som ikke er kvalificerede 
investeringer; der tages ikke hensyn til 
kontantbeholdninger eller kontantlignende 
instrumenter ved beregning af denne 
grænseværdi. 

Or. en

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Stk. 1 finder ikke anvendelse på 
investeringer, der foretages af en 
venturekapitalfondforvalters ledere, når 
de investerer i den kvalificerede 
venturekapitalfond, som de forvalter.

Or. en

Ændringsforslag 17
Forslag til forordning
Artikel 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9a
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Beskyttelse af arbejdstagernes rettigheder
Forvaltere af venturekapitalfonde 
anerkender rettigheder og forpligtelser i 
arbejdskontrakterne for arbejdstagere fra 
de virksomheder, hvori de har 
aktiemajoritet, i overensstemmelse med 
Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 
2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes 
lovgivning om varetagelse af 
arbejdstagernes rettigheder i forbindelse 
med overførsel af virksomheder eller 
bedrifter eller af dele af virksomheder 
eller bedrifter1. 
_____________
EUT L 82 af 22.03.01, s. 16.

Or. en

Begrundelse

Forslaget til forordning bør sikre, at rettighederne hos arbejdstagerne i de virksomheder, som 
kontrolleres direkte af forvaltere af europæiske venturekapitalfonde, bør varetages i 
overensstemmelse med Rådets direktiv 2001/23/EF.

Ændringsforslag 18
Forslag til forordning
Artikel 9 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9b
Oplysninger i tilfælde af opnåelse af 

kontrol
Artikel 28 i direktiv 2011/61/EU finder 
anvendelse på forvaltere af europæiske 
venturekapitalfonde.

Or. en

Ændringsforslag 19
Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 a og 1 b (nye)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

De anvendte værdiansættelsesprocedurer 
sikrer, at aktiverne værdiansættes, og at 
nettoaktivværdien beregnes mindst én 
gang om året. Værdiansættelserne 
gennemføres, når som helst der sker en 
betydelig stigning eller et betydeligt fald i 
kapitalen i den kvalificerede 
venturekapitalfond.
Kommissionen bør tillægges beføjelser til 
at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 23 
vedrørende klarlæggelse af 
værdiansættelsesprocedurerne, som skal 
finde anvendelse for at sikre, at der 
foretages en korrekt værdiansættelse af 
aktiverne i de europæiske 
venturekapitalsfonde. 

Or. en

Ændringsforslag 20
Forslag til forordning
Artikel 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 10a
Depositar

1. For hver europæisk 
venturekapitalfond, som forvalteren 
forvalter, sikrer denne, at der udpeges en 
enkelt depositar i overensstemmelse med 
artikel 21 i direktiv 2011/61/EU. 
Depositaren er underlagt bestemmelserne 
i artikel 21 i direktiv 2011/61/EØF.
2. For at sikre konsekvent anvendelse af 
denne artikel udarbejder ESMA udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
med henblik på at præcisere den måde, 
hvorpå den europæiske 
venturekapitalfonds depositar fungerer.
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ESMA forelægger disse udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
for Kommissionen senest den ….*.
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de i første afsnit omhandlede 
reguleringsmæssige tekniske standarder i 
overensstemmelse med artikel 10-14 i 
forordning (EU) nr. 1095/2010.
_________________
* EUT: Indsæt venligst datoen: seks 
måneder efter datoen for denne 
forordnings ikrafttræden.

Or. en

Begrundelse

Udpegelsen af en depositar, som er ansvarlig for at sikre opbevaring af aktiver, overvågning 
af cash flow og tilsynsfunktioner er et vigtigt element i investorbeskyttelsesordningen. UCITS-
direktivet kræver udpegning af en depositar for institutter for kollektiv investering. Dette 
princip er også blevet integreret i AIFM-direktivet. For at sikre fællesskabsrammens 
kontinuitet bør der også udpeges en depositar for de europæiske venturekapitalfonde. 

Ændringsforslag 21
Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) omfanget af den egenkapital, der står 
til rådighed for forvalteren af 
venturekapitalfonden, såvel som en 
detaljeret erklæring om, hvorfor 
forvalteren af venturekapitalfonden finder 
egenkapitalen tilstrækkelig til at 
opretholde de menneskelige og tekniske 
ressourcer, som er nødvendige for en 
korrekt forvaltning af kvalificerede 
venturekapitalfonde

Or. en
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Ændringsforslag 22
Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en beskrivelse af den kvalificerede 
venturekapitalfonds investeringsstrategi og 
-mål, herunder en beskrivelse af den type 
kvalificerede porteføljevirksomheder og 
andre aktiver, som den kvalificerede 
venturekapitalfond kan investere i, de 
teknikker, den kan anvende, samt alle 
gældende investeringsbegrænsninger

b) en beskrivelse af den kvalificerede 
venturekapitalfonds investeringsstrategi og 
-mål, herunder en beskrivelse af den type 
kvalificerede porteføljevirksomheder og 
ikke-kvalificerede investeringer, som den 
kvalificerede venturekapitalfond kan 
foretage, de teknikker, den kan anvende, 
samt alle gældende 
investeringsbegrænsninger

Or. en

Ændringsforslag 23
Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) en beskrivelse af, hvordan 
fondsforvalterens vederlag beregnes

e) en beskrivelse af, hvordan vederlaget for 
medlemmerne af venturekapitalfondens 
bestyrelse beregnes

Or. en

Ændringsforslag 24
Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Litra b) finder tilsvarende anvendelse på 
kvalificerede venturekapitalfonde, som 
investerer i andre kvalificerede 
venturekapitalfonde.

Or. en
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Ændringsforslag 25
Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Forvaltere af venturekapitalfonde 
stiller de i stk. 1 nævnte oplysninger til 
rådighed for ESMA i standardiseret 
format. ESMA udarbejder udkast til 
tekniske gennemførelsesstandarder med 
henblik på at præcisere dette 
standardiserede format.
ESMA forelægger disse udkast til tekniske 
gennemførelsesstandarder for 
Kommissionen senest den ….*.
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de i første afsnit omhandlede 
tekniske gennemførelsesstandarder i 
overensstemmelse med artikel 15 i 
forordning (EU) nr. 1095/2010.
___________
* EUT: Indsæt venligst datoen: seks 
måneder efter datoen for denne 
forordnings ikrafttræden.

Or. en

Ændringsforslag 26
Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. ESMA forelægger disse udkast til 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder for Kommissionen senest den 
[dato indsættes].

4. ESMA forelægger disse udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder for 
Kommissionen senest den ….*.

___________
* EUT: Indsæt venligst datoen: seks 
måneder efter datoen for denne 
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forordnings ikrafttræden.

Or. en

Ændringsforslag 27
Forslag til forordning
Artikel 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ESMA fører en central database, som er 
offentligt tilgængelig via internettet, med 
en oversigt over alle forvaltere af 
venturekapitalfonde, der er registeret i 
Unionen i overensstemmelse med denne 
forordning.

ESMA fører en central database, som er 
offentligt tilgængelig via internettet, med 
en oversigt over alle forvaltere af 
venturekapitalfonde, der er registeret i 
Unionen i overensstemmelse med denne 
forordning. Den centrale database 
indeholder alle de oplysninger, der er 
påkrævet i henhold til artikel 12, stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 28
Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De kompetente myndigheder og ESMA
samarbejder, når det er nødvendigt for at 
varetage deres respektive opgaver i 
henhold til denne forordning.

1. De kompetente myndigheder 
samarbejder med ESMA, for så vidt 
angår dette direktiv, i overensstemmelse 
med forordning (EU) nr. 1095/2010.

Or. en

Ændringsforslag 29
Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De udveksler information og 2. De kompetente myndigheder giver 
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dokumentation, som er nødvendig for at 
påvise og afhjælpe overtrædelser af denne 
forordning.

ufortøvet ESMA alle de oplysninger, der 
er nødvendige for, at den kan varetage 
sine opgaver i overensstemmelse med
forordning (EU) nr. 1095/2010. ESMA og 
de kompetente myndigheder udveksler 
navnlig al information og dokumentation, 
som er nødvendig for at påvise og afhjælpe 
overtrædelser af denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 30
Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 2, stk. 3, eller artikel 8, stk. 5, 
træder kun i kraft, hvis hverken Europa-
Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse 
inden for den frist på to måneder fra 
meddelelsen af den pågældende retsakt til 
Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis 
Europa-Parlamentet og Rådet inden 
udløbet af denne frist begge har informeret 
Kommissionen om, at de ikke agter at gøre 
indsigelse. Fristen forlænges med to 
måneder på Europa-Parlamentets eller 
Rådets initiativ.

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 2, stk. 3, eller artikel 8, stk. 5, 
træder kun i kraft, hvis hverken Europa-
Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse 
inden for den frist på tre måneder fra 
meddelelsen af den pågældende retsakt til 
Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis 
Europa-Parlamentet og Rådet inden 
udløbet af denne frist begge har informeret 
Kommissionen om, at de ikke agter at gøre 
indsigelse. Fristen forlænges med tre
måneder på Europa-Parlamentets eller 
Rådets initiativ.

Or. en

Begrundelse

ECON-Udvalget anvender generelt fristen på 3+3 måneder for indvendinger mod delegerede 
retsakter.

Ændringsforslag 31
Forslag til forordning
Artikel 23 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 23a
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ESMA's personale og ressourcer
ESMA vurderer inden …* de behov for 
personale og ressourcer, der opstår som 
følge af overtagelsen af dens beføjelser og 
opgaver i overensstemmelse med denne 
forordning, og forelægger Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen en 
rapport.
___________
* EUT: Indsæt venligst datoen: 12 
måneder efter denne forordnings 
ikrafttræden.

Or. en

Ændringsforslag 32
Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) følgerne af denne forordning for 
venturekapitalmarkedet og for bidraget til 
Unionens industrielle lederskab og 
samfundsmæssige udfordringer som 
fastlagt i bilag I, hhv. del II og III, i 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. .../…  af …. …om 
udarbejdelse af horisont 2020 -
rammeprogrammet for forskning og 
innovation (2014-2020)..

Or. en

Ændringsforslag 33
Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1 – litra b b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) medlemsstaternes effektivitet, 
proportionalitet og anvendelse af 
administrative foranstaltninger og 
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sanktioner i overensstemmelse med denne 
forordning.

Or. en

Ændringsforslag 34
Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1 – litra b c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bc) den geografiske og sektorrelevante 
fordeling af de europæiske 
venturekapitalfondes investeringer..

Or. en
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BEGRUNDELSE

Den nuværende kontekst

Virksomhedsinnovation skaber ikke kun værdiforøgelse og jobs men er også altafgørende for 
at sikre den sociale og økologiske ændring i samfundet. EU kæmper dog fortsat med et 
vedvarende underskud på dette område. Dette skyldes hovedsageligt, at der i EU på 
indeværende tidspunkt findes alt for få innovative små og mellemstore virksomheder 
(SMV'er). 
Det er fortsat meget vanskeligt for de europæiske SMV’er at opnå den støtte, som de har brug 
for til at starte deres virksomhed og få den til at vokse. Især banker er ofte modvillige, når det 
drejer sig om finansiering af innovative SMV'er på et tidligt tidspunkt, idet de udgør en 
kombination af højrisikoprofilvirksomheder, mindre virksomheder, endnu ikke afprøvede 
virksomhedsmodeller og lavt udbytte.  

Der er derfor behov for at stille alternative finansieringskilder til rådighed for innovative 
SMV’er. Venturekapitalfonde kan i den forbindelse spille en afgørende rolle og udfylde det 
udækkede finansieringsbehov for innovative investeringer.  De stiller rent faktisk egenkapital-
eller kvasi-egenkapitalfinansiering til rådighed til opstart af firmaer og små virksomheder, 
som tilskrives langsigtede vækstmuligheder, typisk for at finansiere deres første skridt på 
markedet.   Venturekapitalfonde investerer i modsætning til private egenkapitalfonde (som 
hovedsageligt er koncentreret om opkøb) i virksomheder på langsigtet basis sideløbende med 
iværksættere.  

Empirisk dokumentation viser imidlertid, at EU’s venturekapitalmarked i stor udstrækning 
fortsat er underudviklet i forhold til De Forenede Stater. Venturekapitalfondene i Europa er 
rent faktisk betydeligt mindre end de amerikanske fonde, og de foretager færre investeringer i 
færre virksomheder med færre penge pr. virksomhed. Endvidere har de europæiske 
venturekapitalfondes egenkapitalvirksomhed tendens til, medens deres amerikanske kolleger 
er mere villige til at investere i iværksætterfasens investeringer, at koncentrere sig om et 
senere stadium, som – eftersom det er et mere sikkert valg - giver færre muligheder for at 
opnå bedre resultater end andre. 

Opdelingen af EU’s venturekapitalmarked er ganske givet en af hovedårsagerne til 
venturekapitalens dårlige resultater i Europa. Industrien har rent faktisk ikke nået en kritisk 
masse, fordi den er begrænset til at drive virksomhed i en række medlemsstater med 
forskellige juridiske systemer og reguleringsordninger, som vanskeliggør 
grænseoverskridende investeringer. 
Ordføreren mener derfor, at etableringen af et integreret og likvidt venturekapitalmarked i 
Europa resolut kunne forbedre venturekapitalens resultater i Europa og følgelig fremme 
udviklingen af unge stærkt innovative europæiske virksomheder.   

Forslagets indhold

Ordføreren glæder sig over forslaget til forordning om europæiske venturekapitalfonde, da det 
fastlægger et ensartet ”fælles regelsæt” for markedsføringen af venturekapitalfonde. 
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Herved vil den nye ramme gøre det muligt for europæiske venturekapitalfonde at rejse kapital 
og investere frit inden for EU gennem etableringen af et pålideligt, sikkert og retligt stabilt 
miljø for markedsføring af sådanne fonde. 

Rent konkret: forslaget 

– introducerer en klar definition på en "europæisk venturekapitalfond", som omfatter 
følgende væsentlige krav: (i) den afsætter mindst 70 % af de samlede kapitalbidrag til 
SMV’er; (ii) den samlede forvaltede formue overskrider ikke en tærskel på 500 mio. EUR; 
(iii) stiller egenkapital- eller kvasi-egenkapitalfinansiering til rådighed for SMV’er (dvs. ”ny 
kapital");og (iv) den gør ikke brug af løftestange (dvs. fondene investerer ikke mere kapital 
end den, investorerne har indskudt, og har følgelig ingen gæld). Kortfristede lån bør kun være 
tilladt, så at fondene kan dække de ekstraordinære likviditetsbehov;  

– fastlægger ensartede regler for kategorier af investorer, som anses for at være 
berettigede til at investere i de europæiske venturekapitalfonde. De kvalificerede fonde kan 
kun markedsføres til investorer, som anerkendes som professionelle investorer i direktiv 
2004/39/EF og visse andre traditionelle venturekapitalinvestorer (som f.eks. privatpersoner 
med en større likvid formue eller de såkaldte ”business angels”); 

– forsyner alle forvaltere af kvalificerede venturekapitalfonde med ensartede krav til 
registrering såvel som et EU-markedsføringspas, som vil give adgang for støtteberettigede 
investorer i hele EU og bidrage til at skabe lige vilkår for alle deltagere i 
venturekapitalmarkedet;  

– indfører minimumkrav til gennemsigtighed, organisatoriske krav og krav til 
forretningsadfærd, som forvalteren skal overholde. 

Ordførerens holdning

Ordføreren går ind for hovedelementerne i forslaget om venturekapital men forelægger dog en 
række ændringsforslag til forslaget til forordning.

Den første række ændringsforslag vedrører definitionen på ”kvalificeret venturekapitalfond” 
(artikel 3, litra a)). Ordføreren mener, at venturekapitalfonde bør være lukkede fonde for at 
sikre, at deres aktier ikke kan købes tilbage kontant eller ved sikkerheder, førend de afvikles. 
En sådan bestemmelse ville give garanti for, at de europæiske venturekapitalfonde beskyttes 
mod fondshaveres pludselige uovervejede tilbagekøb. Endvidere mener ordføreren, at de 
europæiske venturekapitalfonde bør have sæde i Unionen som et middel til effektivt at 
forhindre, af fonde, der forvaltes af en EU-forvalter, etableres i skattely med henblik på 
skatteunddragelse eller regelarbitrage. 

Ordføreren ønsker at styrke det europæiske venturekapitalmarkeds kapitaltilvejebringelse, idet 
der under "kvalificerende investeringer" ikke kun skal medtages egenkapital- eller kvasi-
egenkapitalinstrumenter men også aktier eller andele i andre europæiske venturekapitalfonde 
(artikel 3, litra b)). Ved at gøre dette agter ordføreren også at anerkende den voksende 
betydning af virksomheders venturekapitalinvesteringer i andre europæiske 
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venturekapitalvirksomheder.

Ordføreren stiller også adskillige ændringsforslag til definitionen på en “kvalificeret 
porteføljevirksomhed” i henhold til forordningen om europæiske venturekapitalfonde (artikel 
3, litra d)). Et første ændringsforslag består i, at der fra en "kvalificeret porteføljevirksomhed" 
udelukkes ethvert finansielt produkt eller leverandører af finansielle tjenesteydelser med 
undtagelse af europæiske venturekapitalfonde og leverandører af finansiel teknologi. 
Ordføreren foreslår også, at det forbydes at etablere en “kvalificeret porteføljevirksomhed” i 
et skattely eller på andre territorier med bankhemmelighed for at mindske mulighederne for 
skatteunddragelse.  Et tredje ændringsforslag tager sigte på, at der gives garanti for, at 
kvalificerede porteføljevirksomheder er under fem år gamle, således at risikoen for misbrug af 
venturekapitalpasset mindskes, såsom finansiering af mere udviklede og hurtigt voksende 
virksomheder.  

I overensstemmelse med Rådets direktiv 2000/23/EF minder ordføreren om, at forslaget til 
forordning også bør sikre, at rettighederne for arbejdstagere fra virksomheder, der direkte er 
underlagt de europæiske venturekapitalfondsforvaltere, vedtages. 

Endelig mener ordføreren også, at forvalteren for hver europæisk venturekapitalfond, som han 
forvalter, skal sikre, at der udpeges en enkelt depositar, der er ansvarlig for opbevaring af 
aktiver, og som pålægges kontrolfunktioner. En sådan bestemmelse ville sikre kontinuitet i 
den eksisterende fællesskabsramme i betragtning af, at både UCITS- og AIFM-direktiverne 
kræver obligatorisk udpegning af en depositar for kollektive investeringsvirksomheder og 
alternative investeringsfonde. 


