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Betragtning 6 får følgende ordlyd:

(6) Da ESMA i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådes forordning (EU) 
nr. 1095/20101 bør overvåge og vurdere markedsudviklingen inden for sit 
kompetenceområde, er det hensigtsmæssigt og nødvendigt at øge ESMA's viden ved 
at udvide ESMA's nuværende databaser til at omfatte alle FAIF'er og 
investeringsinstitutters administrationsselskaber, de medlemsstater, hvor de leverer 
tjenesteydelser, samt alle AIF'er og investeringsinstitutter, som disse FAIF'er eller 
investeringsinstitutters administrationsselskaber forvalter og markedsfører, såvel som 
alle de medlemsstater, hvor de pågældende kollektive investeringsinstitutter 
markedsføres. Med henblik herpå bør de kompetente myndigheder med henblik på 
at sætte ESMA i stand til at forvalte den centrale database med ajourførte 
oplysninger underrette ESMA om de meddelelser, anmeldelser og oplysninger, som 
de har modtaget i henhold til direktiv 2009/65/EF og 2011/61/EU vedrørende 
tværnational aktivitet såvel som oplysninger om enhver ændring, der bør afspejles 

1 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 (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).
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i databasen. Alle dokumentoverførsler, der vedrører meddelelser mellem 
kompetente myndigheder, bør finde sted via en underretningsportal, som oprettes 
af ESMA. 

Følgende indsættes som betragtning 7a, 7b og 7c:

(7a) I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1286/20141 er 
administrationsselskaber som defineret i artikel 2, stk. 1, litra b), i direktiv 
2009/65/EF, investeringsselskaber som omhandlet i artikel 27 heri og personer, 
som rådgiver om eller sælger andele i investeringsinstitutter som omhandlet i 
artikel 1, stk. 2, heri fritaget for forpligtelserne i forordning (EU) nr. 1286/2014 
indtil den 31. december 2019. Det er i forordning (EU) nr. 1286/2014 ligeledes 
fastsat, at Kommissionen reviderer samme forordning senest den 31. december 
2018 for bl.a. at vurdere, hvorvidt denne overgangsundtagelse bør forlænges, eller 
hvorvidt bestemmelserne om central investorinformation i direktiv 2009/65/EF 
efter indkredsning af eventuelle nødvendige justeringer bør erstattes af eller anses 
for svarende til det centrale informationsdokumentsom omhandlet i forordning 
(EU) nr. 1286/2014.

(7b) For at gøre det muligt for Kommissionen at foretage revisionen i 
overensstemmelse med forordning (EU) nr. 1286/2014 som oprindeligt fastsat af 
Europa-Parlamentet og Rådet bør fristen for revisionen forlænges med 12 
måneder. Europa-Parlamentets kompetente udvalg bør støtte Kommissionens 
revisionsproces ved at arrangere en høring om emnet med relevante interessenter, 
der repræsenterer erhvervs- og forbrugerinteresser.

(7c) For at undgå, at investorer modtager to forskellige dokumenter før offentliggørelse 
for samme investeringsfond, nemlig et dokument med central investorinformation 
udstedt af investeringsinstituttet og et PRIIP-dokument med central 
investorinformation, mens de retsakter, som følger af Kommissionens revision, 
vedtages og gennemføres, bør overgangsundtagelsen fra de forpligtelser, der er 
fastsat i forordning (EU) nr. 1286/2014 for administrationsselskaber som defineret 
i artikel 2, stk. 1, litra b), i direktiv 2009/65/EF, for investeringsselskaber som 
omhandlet i artikel 27 heri og for personer, som rådgiver om eller sælger andele i 
investeringsinstitutter som omhandlet i artikel 1, stk. 2, heri, forlænges med 24 
måneder. Alle involverede institutioner og tilsynsmyndigheder skal, dog uden at 
dette indskrænker denne forlængelse, bestræbe sig på at handle så hurtigt som 
muligt for at gøre det lettere at bringe denne overgangsundtagelse til ophør. 

Artikel 10, stk. b, affattes således:

b) alle investeringsinstitutter, der markedsføres i en anden medlemsstat, deres 
administrationsselskab og en liste over de medlemsstater, hvor de markedsføres.

1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1286/2014 af 26. november 2014 om 
dokumenter med central information om sammensatte og forsikringsbaserede 
investeringsprodukter til detailinvestorer (PRIIP'er) (EUT L 352 af 9.12.2014, s. 1).
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(Dette ændringsforslag blev vedtaget i udvalget, men manglede i den tekst, der blev sendt til 
oversættelse.)

(Vedrører alle sprogudgaver.)


