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Ændringsforslag 75
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen
Mady Delvaux

Forslag til direktiv
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a) For at fremme håndhævelsen af 
detailinvestorers rettigheder i tilfælde af 
grænseoverskridende markedsføring af 
investeringsfonde skal medlemsstaterne 
sikre, at detailinvestorer i tilfælde af 
masseovertrædelser har adgang til at 
indbringe sager til varetagelse af 
forbrugerinteresser ifølge både national 
lovgivning og EU-lovgivning i 
overensstemmelse med direktiv [XXX ... 
adgang til indbringelse af sager til 
varetagelse af forbrugernes kollektive 
interesser].

Or. en

Begrundelse

Ved udbygning af grænseoverskridende distribution af investeringsfonde på det indre marked 
skal det sikres, at detailinvestorer har adgang til indbringelse af sager til varetagelse af 
forbrugernes kollektive interesser på tværs af landegrænser i tilfælde af masseovertrædelser. 
Dette er p.t. under udarbejdelse i et direktiv om adgang til indbringelse af sager til 
varetagelse af forbrugernes kollektive interesser. På listen over retsakter, der skal omfattes i 
dette ny direktiv som foreslået af Kommissionen, findes både om investeringsinstitutter og om 
forvaltere af alternative investeringsfonde.

Ændringsforslag 76
Mady Delvaux

Forslag til direktiv
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Manglen på klare og ensartede 
betingelser for ophør med markedsføring af 

(8) Manglen på klare og ensartede 
betingelser for ophør med markedsføring af 
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andele eller kapitalandele i et 
investeringsinstitut eller en EU-AIF i et 
værtsland skaber økonomisk og retlig 
usikkerhed for fondsforvaltere. Derfor 
fastsættes der i dette forslag klare 
betingelser, herunder tærskler, ifølge 
hvilke afregistrering kan finde sted. 
Tærsklerne er vejledende for, hvornår en 
fondsforvalter finder, at vedkommendes 
aktiviteter er blevet ubetydelige i et givet 
værtsland. Betingelserne er fastsat på en 
sådan måde, at de skaber balance mellem 
på den ene side fondsforvalternes interesse 
i at kunne afregistrere markedsførte fonde, 
når de fastsatte betingelser er opfyldt, og 
på den anden side investorernes interesser i 
fonden fra det pågældende værtsland.

andele eller kapitalandele i et 
investeringsinstitut eller en EU-AIF i et 
værtsland skaber økonomisk og retlig 
usikkerhed for fondsforvaltere. Derfor 
fastsættes der i dette forslag klare 
betingelser, herunder tærskler, ifølge 
hvilke afregistrering kan finde sted. 
Tærsklerne er vejledende for, hvornår en 
fondsforvalter finder, at vedkommendes 
aktiviteter er blevet ubetydelige i et givet 
værtsland. Betingelserne er fastsat på en 
sådan måde, at de skaber balance mellem 
på den ene side fondsforvalternes interesse 
i at kunne afregistrere markedsførte fonde, 
når de fastsatte betingelser er opfyldt, og 
på den anden side investorernes interesser i 
fonden fra det pågældende værtsland. For 
at sikre beskyttelsen af detailinvestorer 
bør fonde ikke kunne anmelde om ophør, 
hvis detailkunder i det relevante værtsland 
har andele eller aktiver i fonden.

Or. en

Ændringsforslag 77
Alain Lamassoure

Forslag til direktiv
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Der er tilfælde, hvor en FAIF, der 
ønsker at afprøve investors interesse for en 
bestemt investeringsidé eller 
investeringsstrategi står over for en 
forskelligartet behandling af pre-
marketing-aktiviteter i forskellige nationale 
retssystemer. I nogle medlemsstater, hvor 
pre-marketing er tilladt, varierer 
definitionen og betingelserne betydeligt. I 
andre medlemsstater eksisterer begrebet 
pre-marketing imidlertid overhovedet ikke. 
For at adressere disse forskelle bør der 
fastlægges en harmoniseret definition af 
pre-marketing og betingelser for, hvordan 
en EU-FAIF kan beskæftige sig med 

(10) Der er tilfælde, hvor en FAIF eller 
et investeringsinstituts 
administrationsselskab, der ønsker at 
afprøve investors interesse for en bestemt 
investeringsidé eller investeringsstrategi 
står over for en forskelligartet behandling 
af pre-marketing-aktiviteter i forskellige 
nationale retssystemer. I nogle 
medlemsstater, hvor pre-marketing er 
tilladt, varierer definitionen og 
betingelserne betydeligt. I andre 
medlemsstater eksisterer begrebet pre-
marketing imidlertid overhovedet ikke. For 
at adressere disse forskelle bør der 
fastlægges en harmoniseret definition af 
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sådanne aktiviteter. pre-marketing og betingelser for, hvordan 
en EU-FAIF eller et investeringsinstituts 
administrationsselskab kan beskæftige sig 
med sådanne aktiviteter.

Or. en

Ændringsforslag 78
Mady Delvaux

Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) For at pre-marketing kan 
anerkendes som sådan i henhold til dette 
direktiv bør den vedrøre en investeringsidé 
eller -strategi, uden at der allerede er 
etableret et reelt AIF. I løbet af pre-
marketingperioden er investorerne således 
ikke i stand til at tegne andele eller aktier i 
en AIF, da fonden ikke eksisterer endnu, 
og det bør i denne fase ikke være tilladt at 
distribuere udbudsdokumenter, selv i form 
af et udkast, til potentielle investorer. Hvis 
FAIF'en efter pre-marketingaktiviteterne 
udbyder tegning af andele eller aktier i en 
AIF med karakteristika svarende til den 
investeringsidé, der var omfattet af pre-
marketing, bør den relevante 
underretningsprocedure imidlertid 
overholdes, og FAIF'en bør ikke kunne 
påberåbe sig reverse solicitation (kundens 
eget initiativ).

(11) For at pre-marketing kan 
anerkendes som sådan i henhold til dette 
direktiv, bør det anvendes over for en 
professionel investor og vedrøre en 
investeringsidé eller -strategi, uden at der 
allerede er etableret et AIF eller en 
afdeling, eller en etableret AIF eller 
afdeling, som endnu ikke har anmeldt om 
markedsføring i den relevante 
medlemsstat. I løbet af pre-
marketingperioden er investorerne således 
ikke i stand til at tegne andele eller aktier i 
en AIF, og det bør i denne fase ikke være 
tilladt at distribuere endelige versioner af
udbudsdokumenter eller andre former for 
tegningsdokumenter til potentielle 
investorer. Hvis en investor efter og ifølge 
FAIF'ens pre-marketingaktiviteter tegner
andele eller aktier i en AIF eller i en 
afdeling med karakteristika svarende til 
den investeringsidé, der var omfattet af 
pre-marketing, eller i en AIF eller 
afdeling, som er omtalt i forbindelse med 
pre-marketingaktiviteter, bør den relevante 
underretningsprocedure imidlertid 
overholdes, og FAIF'en bør ikke kunne 
påberåbe sig reverse solicitation (kundens 
eget initiativ). For at sikre, at nationale 
kompetente myndigheder kan udøve 
kontrol med pre-marketingaktiviteter i 
deres medlemsstat, bør FAIF'er sende et 
uformelt brev eller en e-mail for at 
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underrette de kompetente myndigheder i 
deres egen medlemsstat og de kompetente 
myndigheder i den eller de medlemsstater, 
hvor de vil foretage pre-
marketingaktiviteter, hvori der står, i 
hvilken eller hvilke medlemsstater de vil 
foretage pre-marketingaktiviteter. 
FAIF'er bør desuden sikre, at deres pre-
marketingaktiviteter er behørigt 
dokumenteret og til rådighed på 
opfordring fra de relevante nationale 
kompetente myndigheder.

Or. en

Ændringsforslag 79
Alain Lamassoure

Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) For at pre-marketing kan 
anerkendes som sådan i henhold til dette 
direktiv bør den vedrøre en investeringsidé 
eller -strategi, uden at der allerede er 
etableret et reelt AIF. I løbet af pre-
marketingperioden er investorerne således 
ikke i stand til at tegne andele eller aktier i 
en AIF, da fonden ikke eksisterer endnu, 
og det bør i denne fase ikke være tilladt at 
distribuere udbudsdokumenter, selv i form 
af et udkast, til potentielle investorer. Hvis 
FAIF'en efter pre-marketingaktiviteterne 
udbyder tegning af andele eller aktier i en 
AIF med karakteristika svarende til den 
investeringsidé, der var omfattet af pre-
marketing, bør den relevante 
underretningsprocedure imidlertid 
overholdes, og FAIF'en bør ikke kunne 
påberåbe sig reverse solicitation (kundens 
eget initiativ).

(11) For at pre-marketing kan 
anerkendes som sådan i henhold til direktiv 
2009/65/EC og 2011/61/EU, bør den 
vedrøre en investeringsidé eller -strategi 
fra en AIF eller et investeringsinstitut, 
som endnu ikke har anmeldt om 
markedsføring i den medlemsstat, hvor de 
potentielle investorer er hjemmehørende 
eller har deres vedtægtsmæssige hjemsted.
For at forhindre FAIF'er eller 
investeringsinstitutters 
administrationsselskaber i at anvende 
reverse solicitation (kundens eget 
initiativ) ved hjælp af pre-
marketingaktiviteter kan investorer inden 
for 12 måneder efter at være blevet 
kontaktet i forbindelse med pre-marketing 
erhverve andele eller aktier i AIF'en eller 
investeringsinstituttet, der henvises til i de 
oplysninger, der gives i forbindelse med 
pre-marketing, eller i en AIF eller et 
investeringsinstitut, der har anmeldt om 
markedsføring som et resultat af pre-
marketing udelukkende i henhold til 
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regler for markedsføring.

Or. en

Ændringsforslag 80
Barbara Kappel

Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) For at pre-marketing kan 
anerkendes som sådan i henhold til dette
direktiv bør den vedrøre en investeringsidé 
eller -strategi, uden at der allerede er 
etableret et reelt AIF. I løbet af pre-
marketingperioden er investorerne således 
ikke i stand til at tegne andele eller aktier i 
en AIF, da fonden ikke eksisterer endnu, 
og det bør i denne fase ikke være tilladt at 
distribuere udbudsdokumenter, selv i form 
af et udkast, til potentielle investorer. Hvis 
FAIF'en efter pre-marketingaktiviteterne 
udbyder tegning af andele eller aktier i en 
AIF med karakteristika svarende til den 
investeringsidé, der var omfattet af pre-
marketing, bør den relevante 
underretningsprocedure imidlertid 
overholdes, og FAIF'en bør ikke kunne 
påberåbe sig reverse solicitation (kundens 
eget initiativ).

(11) For at pre-marketing kan 
anerkendes som sådan i henhold til direktiv 
2011/61/EU, bør den vedrøre en 
investeringsidé eller -strategi fra en AIF 
eller en afdeling af en AIF, som endnu 
ikke har anmeldt om markedsføring i den 
medlemsstat, hvor de potentielle 
investorer er hjemmehørende eller har 
deres vedtægtsmæssige hjemsted. For at 
forhindre FAIF'er i at anvende reverse 
solicitation (kundens eget initiativ) ved 
hjælp af pre-marketingaktiviteter skal 
investorer inden for 18 måneder efter at 
være blevet kontaktet i forbindelse med 
pre-marketing kunne erhverve andele eller 
aktier i AIF'en eller en afdeling af 
AIF'en, der henvises til i de oplysninger, 
som gives i forbindelse med pre-
marketing, eller i en AIF eller en afdeling 
af en AIF, der er etableret som et resultat 
af pre-marketing udelukkende i 
forbindelse med markedsføring, som er 
tilladt i henhold til artikel 31 eller 32 i 
direktiv 2011/61/EU.

Or. en

Begrundelse

Det skal sikres, at pre-marketing ikke udmønter sig i en underretningspligt på grundlag af en 
etableret eller ikkeetableret AIF. For at sikre, at det kun er en endelig investeringsbeslutning 
efter en pre-marketingaktivitet, der danner grundlag for en underretning, skal der refereres til 
en AIF eller afdeling af en AIR, der endnu ikke er givet underretning om.
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Ændringsforslag 81
Alain Lamassoure

Forslag til direktiv
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11a) Investeringsinstitutters 
administrationsselskaber og FAIF'er bør 
sikre, at oplysninger om deres pre-
marketingaktiviteter er tilgængelige og på 
opfordring stilles til rådighed for 
kompetente myndigheder i deres 
medlemsstat, efter at denne aktivitet har 
fundet sted. Disse oplysninger bør omfatte 
en reference til, i hvilke medlemsstater og 
i hvilket tidsrum pre-
marketingaktiviteterne har fundet sted, 
samt en beskrivelse af de 
investeringsstrategier eller -idéer, der er 
fremlagt som led i pre-
marketingaktiviteterne. ESMA bør nøje 
overvåge eventuel manglende konvergens 
mellem medlemsstater med hensyn til 
dokumentationen af pre-
marketingaktiviteter og bør træffe alle 
nødvendige foranstaltninger for at sikre, 
at effektiviteten af pre-marketing som et 
redskab til at fremme 
grænseoverskridende distribution af fonde 
i så fald ikke hindres. 
Investeringsinstitutters 
administrationsselskaber og FAIF'er bør 
også sikre, at der sendes en oversigt over 
deres pre-marketingaktiviteter til deres 
kompetente myndigheder hvert år, som 
videresender al relevant information til de 
kompetente myndigheder i de 
medlemsstater, hvor pre-
marketingaktiviteterne har fundet sted. 
Videresendelsen af denne oversigt bør 
ikke pålægges ekstra lovbestemte gebyrer 
af kompetente myndigheder.

Or. en
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Ændringsforslag 82
Mady Delvaux

Forslag til direktiv
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11a) De harmoniserede regler om pre-
marketing bør ikke under nogen 
omstændigheder være til ulempe for en 
EU FAIF i forhold til en ikke-EU FAIF. 
Det gælder både i den nuværende 
situation, hvor ikke-EU FAIF'er ikke har 
pasrettigheder endnu, og i den situation, 
hvor bestemmelserne om pas i direktiv 
2011/61/EU er gældende. For at sikre 
dette bør Kommissionen foretage en 
grundig undersøgelse af alle 
bestemmelser i direktiv 2011/61/EU set i 
lyset af deres anvendelse i den situation, 
hvor der gælder pasregler for ikke-EU 
FAIF'er, og, hvis det er relevant, foreslå 
lovændringer, inden artikel 35 og 37-41 i 
direktiv 2011/61/EU bliver gældende.

Or. en

Ændringsforslag 83
Syed Kamall
for ECR-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3
Direktiv 2009/65/EF
Artikel 77

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Artikel 77 udgår. (3) Artikel 77 affattes således:

"Al markedsføringsmateriale rettet mod 
investorer skal tydeligt fremstå som 
sådant. Den skal være fair og tydelig og 
må ikke være vildledende."



PE629.583v01-00 10/62 AM\1167229DA.docx

DA

Or. en

Begrundelse

Det giver god mening at bevare denne principbaserede test fra de to første sætninger i 
direktivets artikel 77.

Ændringsforslag 84
Syed Kamall
for ECR-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Direktiv 2009/65/EF
Artikel 92 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
investeringsinstituttets 
administrationsselskab i hver af de 
medlemsstater, hvor det har til hensigt at 
markedsføre andele i et investeringsinstitut, 
etablerer faciliteter til udførelse af 
følgende opgaver:

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
investeringsinstituttets 
administrationsselskab i hver af de 
medlemsstater, hvor det har til hensigt at 
markedsføre andele i et investeringsinstitut, 
tilbyder faciliteter til udførelse af følgende 
opgaver:

Or. en

Ændringsforslag 85
Syed Kamall
for ECR-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Direktiv 2009/65/EF
Artikel 92 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) behandle investorers tegnings-, 
betalings-, tilbagekøbs- og 
indløsningsordrer i forbindelse med andele 
i investeringsinstituttet i overensstemmelse 
med de betingelser, der er fastsat i 
investeringsinstituttets 

a) behandle tegnings-, tilbagekøbs- og 
indløsningsordrer og foretage andre 
udbetalinger til deltagerne i forbindelse 
med andele i investeringsinstituttet i 
overensstemmelse med de betingelser, der 
er fastsat i investeringsinstituttets 
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markedsføringsdokumenter markedsføringsdokumenter

Or. en

Ændringsforslag 86
Syed Kamall
for ECR-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Direktiv 2009/65/EF
Artikel 92 – stk. 1 – litra d – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) investeringsinstituttets seneste
årsberetning

ii) investeringsinstituttets senest 
offentliggjorte årsberetning og den senest 
offentliggjorte halvårsberetning, hvis den 
er nyere

Or. en

Ændringsforslag 87
Syed Kamall
for ECR-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Direktiv 2009/65/EF
Artikel 92 – stk. 1 – litra d – ii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iia) investeringsinstituttets prospekt.

Or. en

Ændringsforslag 88
Syed Kamall
for ECR-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
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Direktiv 2009/65/EF
Artikel 92 – stk. 1 – litra d – ii b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iib) det senest ajourførte dokument 
med central [investor]information om 
investeringsinstituttet.

Or. en

Ændringsforslag 89
Mady Delvaux

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Direktiv 2009/65/EF
Artikel 92 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Deres opgaver varetages på det 
eller de officielle sprog i den medlemsstat, 
hvor investeringsinstituttet markedsføres.

a) Deres opgaver varetages på det 
officielle sprog eller et af de officielle 
sprog i den medlemsstat, hvor 
investeringsinstituttet markedsføres, eller 
på et sprog, der er godkendt af denne 
medlemsstats kompetente myndigheder.

Or. en

Ændringsforslag 90
Syed Kamall
for ECR-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Direktiv 2009/65/EF
Artikel 92 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Deres opgaver varetages af 
investeringsinstituttets 
administrationsselskab selv eller en 
tredjepartsenhed, der er underlagt 

b) (Vedrører ikke den danske tekst)
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regulering vedrørende de opgaver, der skal 
varetages, eller af begge.

Or. en

Ændringsforslag 91
Alain Lamassoure

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 a (nyt)
Direktiv 2009/65/EF
Artikel 93 – stk. 1

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

5a) Artikel 93, stk. 1, affattes således:

1. Såfremt et investeringsinstitut agter at 
markedsføre sine andele i en anden 
medlemsstat end sit hjemland, fremsender 
det først en anmeldelse til hjemlandets 
kompetente myndigheder. Anmeldelsen 
skal indeholde oplysninger om de aftaler, 
der er indgået med henblik på 
markedsføringen af investeringsinstituttets 
andele i værtslandet, herunder eventuelt 
om aktiekategori. I sammenhæng med 
artikel 16, stk. 1, skal den indeholde en 
indikation af, at investeringsinstituttet 
markedsføres af administrationsselskabet, 
der administrerer investeringsinstituttet.

"1. Såfremt et investeringsinstitut agter at 
markedsføre sine andele i en anden 
medlemsstat end sit hjemland, fremsender 
det først en anmeldelse til hjemlandets 
kompetente myndigheder. Anmeldelsen 
skal indeholde oplysninger om de aftaler, 
der er indgået med henblik på 
markedsføringen af investeringsinstituttets 
andele i værtslandet, herunder eventuelt 
om aktiekategori. I sammenhæng med 
artikel 16, stk. 1, skal den indeholde en 
indikation af, at investeringsinstituttet 
markedsføres af administrationsselskabet, 
der administrerer investeringsinstituttet.

Den skal omfatte en beskrivelse af de 
foranstaltninger, der er omhandlet i 
artikel 92, stk. 1.

Den skal også omfatte de nødvendige 
oplysninger til fakturering af eventuelt 
gældende lovbestemte gebyrer pålagt af de 
kompetente myndigheder i værtslandet."

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/ALL/?uri=CELEX%3A32009L0065)

Ændringsforslag 92
Syed Kamall



PE629.583v01-00 14/62 AM\1167229DA.docx

DA

for ECR-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6
Direktiv 2009/65/EF
Artikel 93 – stk. 8 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Såfremt der er behov for at ændre 
oplysningerne i en anmeldelse, der er 
fremsendt som omhandlet i stk. 1, eller en 
ændring om de aktiekategorier, der skal 
markedsføres, giver investeringsinstituttet 
skriftlig meddelelse til de kompetente 
myndigheder i hjemlandet, mindst en 
måned før ændringen iværksættes.

Såfremt der er behov for at ændre 
oplysningerne i en anmeldelse, der er 
fremsendt som omhandlet i stk. 1, eller en 
ændring om de aktiekategorier, der skal 
markedsføres, giver investeringsinstituttet 
skriftlig meddelelse til de kompetente 
myndigheder både i hjemlandet og i 
værtslandet, mindst en måned før 
ændringen iværksættes.

Or. en

Begrundelse

I det nuværende udkast kræves det, at investeringsinstituttet underretter værtslandets 
nationale kompetente myndigheder, men ikke hjemlandets. Ændringen vil kræve, at de 
nationale kompetente myndigheder i investeringsinstituttets hjemland underretter 
værtslandets nationale kompetente myndigheder, men ikke at investeringsinstituttet 
underrettes om, at beskeden er sendt. Det ville være enklere og mere praktisk at bevare den 
nuværende ordning, men med et yderligere krav til investeringsinstituttet om at underrette de 
nationale kompetente myndigheder både i sit hjemland og i værtslandet om ændringen.

Ændringsforslag 93
Syed Kamall
for ECR-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6
Direktiv 2009/65/EF
Artikel 93 – stk. 8 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis en ændring som omhandlet i første 
afsnit gennemføres, efter at der er 
foretaget en underretning i 
overensstemmelse med andet afsnit, og 

udgår
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investeringsinstituttet efter ændringen 
ikke længere overholder dette direktiv, 
skal de kompetente myndigheder i 
investeringsinstituttets hjemland træffe 
alle behørige foranstaltninger i 
overensstemmelse med artikel 98, 
herunder om nødvendigt et udtrykkeligt 
forbud mod markedsføring af 
investeringsinstituttet.

Or. en

Begrundelse

Ikke nødvendigt på grund af den tidligere foreslåede ændring af stk. 8.

Ændringsforslag 94
Mady Delvaux

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6
Direktiv 2009/65/EF
Artikel 93 – stk. 8 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis ændringerne omhandlet i første afsnit 
ikke påvirker investeringsinstituttets 
overholdelse af dette direktiv, skal de 
kompetente myndigheder i 
investeringsinstituttets hjemland uden 
unødigt ophold orientere de kompetente 
myndigheder i investeringsinstituttets 
værtsland om de pågældende ændringer.

Hvis en ændring omhandlet i første afsnit 
ikke påvirker investeringsinstituttets 
overholdelse af dette direktiv, skal de 
kompetente myndigheder i 
investeringsinstituttets hjemland uden 
unødigt ophold, og efter senest 
10 arbejdsdage, orientere de kompetente 
myndigheder i investeringsinstituttets 
værtsland om de pågældende ændringer.

Or. en

Begrundelse

Dette er en vigtig bestemmelse for at sikre, at de kompetente myndigheder i værtslandet 
underrettes om ændringer foretaget af investeringsinstituttet, og den bør bevares.
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Ændringsforslag 95
Alain Lamassoure

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7
Direktiv 2009/65/EF
Artikel 93a – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De kompetente myndigheder i 
investeringsinstituttets hjemland sikrer, at 
investeringsinstituttet kan ophøre med at 
markedsføre sine andele i en medlemsstat, 
hvor det har anmeldt sine aktiviteter i 
overensstemmelse med artikel 93, hvis 
følgende betingelser alle er opfyldt:

1. De kompetente myndigheder i 
investeringsinstituttets hjemland sikrer, at 
investeringsinstituttet kan anmelde om 
ophør af markedsføringen af sine andele i 
en medlemsstat, hvor det har anmeldt sine 
aktiviteter i overensstemmelse med 
artikel 93, hvis følgende betingelser alle er 
opfyldt:

Or. en

Ændringsforslag 96
Syed Kamall
for ECR-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7
Direktiv 2009/65/EF
Artikel 93a – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De kompetente myndigheder i 
investeringsinstituttets hjemland sikrer, at 
investeringsinstituttet kan ophøre med at 
markedsføre sine andele i en medlemsstat, 
hvor det har anmeldt sine aktiviteter i 
overensstemmelse med artikel 93, hvis 
følgende betingelser alle er opfyldt:

1. De kompetente myndigheder i 
investeringsinstituttets hjemland sikrer, at 
investeringsinstituttet kan ophøre med at 
stille foranstaltninger til rådighed i 
forbindelse med sine andele i en 
medlemsstat, hvor det har anmeldt sine 
aktiviteter i overensstemmelse med artikel 
93, hvis følgende betingelser alle er 
opfyldt:

Or. en
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Ændringsforslag 97
Barbara Kappel

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7
Direktiv 2009/65/EF
Artikel 93a – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De kompetente myndigheder i 
investeringsinstituttets hjemland sikrer, at 
investeringsinstituttet kan ophøre med at 
markedsføre sine andele i en medlemsstat, 
hvor det har anmeldt sine aktiviteter i 
overensstemmelse med artikel 93, hvis 
følgende betingelser alle er opfyldt:

1. De kompetente myndigheder i 
investeringsinstituttets hjemland sikrer, at 
investeringsinstituttet kan ophøre med at 
markedsføre sine andele i en medlemsstat, 
hvor det har anmeldt sine aktiviteter i 
overensstemmelse med artikel 93.

Or. en

Ændringsforslag 98
Syed Kamall
for ECR-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7
Direktiv 2009/65/EF
Artikel 93a – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Ingen investorer, der er 
hjemmehørende eller har 
vedtægtsmæssigt hjemsted i en 
medlemsstat, hvor investeringsinstituttet 
har anmeldt sine aktiviteter i 
overensstemmelse med artikel 93, besidder 
andele i det pågældende 
investeringsinstitut, eller højst 10 
investorer, som er hjemmehørende eller 
har vedtægtsmæssigt hjemsted i den 
pågældende medlemsstat, besidder andele 
i investeringsinstituttet, der udgør mindre 
end 1 % af de aktiver, der forvaltes af det 
pågældende investeringsinstitut.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 99
Barbara Kappel

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7
Direktiv 2009/65/EF

Artikel 93a – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Ingen investorer, der er 
hjemmehørende eller har 
vedtægtsmæssigt hjemsted i en 
medlemsstat, hvor investeringsinstituttet 
har anmeldt sine aktiviteter i 
overensstemmelse med artikel 93, besidder 
andele i det pågældende 
investeringsinstitut, eller højst 10 
investorer, som er hjemmehørende eller 
har vedtægtsmæssigt hjemsted i den 
pågældende medlemsstat, besidder andele 
i investeringsinstituttet, der udgør mindre 
end 1 % af de aktiver, der forvaltes af det 
pågældende investeringsinstitut.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 100
Mady Delvaux

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7
Direktiv 2009/65/EU
Artikel 93a – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Ingen investorer, der er 
hjemmehørende eller har vedtægtsmæssigt 
hjemsted i en medlemsstat, hvor 
investeringsinstituttet har anmeldt sine 
aktiviteter i overensstemmelse med artikel 
93, besidder andele i det pågældende 
investeringsinstitut, eller højst 10
investorer, som er hjemmehørende eller har 

a) Ingen detailinvestorer, der efter 
bedste overbevisning, på 
investeringsinstituttets rimelige 
forespørgsel, er hjemmehørende eller har 
vedtægtsmæssigt hjemsted i denne
medlemsstat, hvor investeringsinstituttet 
har anmeldt sine aktiviteter i 
overensstemmelse med artikel 93, besidder 
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vedtægtsmæssigt hjemsted i den 
pågældende medlemsstat, besidder andele i 
investeringsinstituttet, der udgør mindre 
end 1 % aktiver, der forvaltes af det 
pågældende investeringsinstitut.

andele i det pågældende 
investeringsinstitut, og professionelle
investorer, som efter bedste overbevisning, 
på investeringsinstituttets rimelige 
forespørgsel, er hjemmehørende eller har 
vedtægtsmæssigt hjemsted i den 
pågældende medlemsstat, besidder andele i 
investeringsinstituttet, der udgør mindre 
end 5 % aktiver, der forvaltes af det 
pågældende investeringsinstitut.

Or. en

Ændringsforslag 101
Alain Lamassoure

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7
Direktiv 2009/65/EF
Artikel 93a – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Ingen investorer, der er 
hjemmehørende eller har 
vedtægtsmæssigt hjemsted i en 
medlemsstat, hvor investeringsinstituttet 
har anmeldt sine aktiviteter i 
overensstemmelse med artikel 93, besidder 
andele i det pågældende 
investeringsinstitut, eller højst 10
investorer, som er hjemmehørende eller har 
vedtægtsmæssigt hjemsted i den 
pågældende medlemsstat, besidder andele i 
investeringsinstituttet, der udgør mindre 
end 1 % af de aktiver, der forvaltes af det 
pågældende investeringsinstitut.

a) Højst 50 investorer, som efter 
bedste overbevisning, på 
investeringsinstituttets rimelige 
forespørgsel, er hjemmehørende eller har 
vedtægtsmæssigt hjemsted i den 
pågældende medlemsstat, besidder andele i 
dette investeringsinstitut eller andelene i
investeringsinstituttet, der besiddes i den 
pågældende medlemsstat, der udgør i alt 
mindre end 1 % af de aktiver, der forvaltes 
af det pågældende investeringsinstitut, 
beregnet på basis af den seneste 
værdiansættelse inden datoen for 
fremsendelse af anmeldelsen, jf. stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 102
Alain Lamassoure

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7
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Direktiv 2009/65/EF
Artikel 93a – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Et generelt tilbud om tilbagekøb, 
uden eventuelle gebyrer eller fradrag, af 
alle investeringsinstituttets andele, der 
besiddes af investorer i den medlemsstat, 
hvor investeringsinstituttet har anmeldt 
sine aktiviteter i overensstemmelse med 
artikel 93, offentliggøres i mindst 30 
arbejdsdage og stiles individuelt til alle de 
investorer i værtslandet, hvis identitet er 
kendt.

b) Et generelt tilbud om tilbagekøb, 
uden eventuelle gebyrer eller fradrag, af 
alle investeringsinstituttets andele, der 
besiddes af investorer i den medlemsstat, 
hvor investeringsinstituttet har anmeldt 
sine aktiviteter i overensstemmelse med 
artikel 93, offentliggøres i mindst 30 
arbejdsdage og stiles individuelt – enten 
direkte eller gennem finansielle 
formidlere – til alle investorer i 
værtslandet, hvis identitet er kendt.

Or. en

Ændringsforslag 103
Syed Kamall
for ECR-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7
Direktiv 2009/65/EF
Artikel 93a – stk. 1 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Hensigten om at ophøre med 
markedsføringen i den medlemsstat, hvor 
investeringsinstituttet har anmeldt sine 
aktiviteter i overensstemmelse med artikel 
93, offentliggøres via en offentligt 
tilgængeligt medium, der sædvanligvis 
anvendes til markedsføring af 
investeringsinstitutter og egnet for en 
typisk investeringsinstitutsinvestor.

c) Hensigten om at ophøre med 
markedsføringen i den medlemsstat, hvor 
investeringsinstituttet har anmeldt sine 
aktiviteter i overensstemmelse med artikel 
93, og at tilbagetrække de tilvejebragte 
foranstaltninger, jf. artikel 92, fra den 
pågældende medlemsstat med virkning fra 
en nærmere angivet dato, offentliggøres 
via et offentligt tilgængeligt medium, 
herunder ad elektronisk vej, der 
sædvanligvis anvendes til markedsføring af 
investeringsinstitutter og egnet for en 
typisk investeringsinstitutsinvestor.

Or. en
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Ændringsforslag 104
Alain Lamassoure

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7
Direktiv 2009/65/EF
Artikel 93a – stk. 1 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Hensigten om at ophøre med 
markedsføringen i den medlemsstat, hvor 
investeringsinstituttet har anmeldt sine 
aktiviteter i overensstemmelse med artikel 
93, offentliggøres via en offentligt 
tilgængeligt medium, der sædvanligvis 
anvendes til markedsføring af 
investeringsinstitutter og egnet for en 
typisk investeringsinstitutsinvestor.

c) Hensigten om at anmelde om
ophør i den medlemsstat, hvor 
investeringsinstituttet har anmeldt sine 
aktiviteter i overensstemmelse med artikel 
93, offentliggøres via en offentligt 
tilgængeligt medium, der sædvanligvis 
anvendes til markedsføring af 
investeringsinstitutter og egnet for en 
typisk investeringsinstitutsinvestor.

Or. en

Ændringsforslag 105
Syed Kamall
for ECR-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7
Direktiv 2009/65/EF
Artikel 93a – stk. 1 – afsnit 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) I meddelelsen til investorer skal 
det fremgå klart, hvilke konsekvenser der 
er for investorerne, hvis de ikke 
accepterer tilbuddet om tilbagekøb af 
deres andele, og meddelelsen skal 
informere dem om, hvordan de kan 
anmode om indløsning eller tilbagekøb af 
deres andele, og hvordan de kan indhente 
information om investeringsinstituttet, 
efter at foranstaltningerne i den 
pågældende medlemsstat er 
tilbagetrukket.

Or. en
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Begrundelse

Det er nødvendigt at forvisse investeringsinstitutter om, at det ikke behøver stille 
foranstaltninger til rådighed i værtslandet efter anmeldelse om ophør af markedsføring. 
Derfor er det nødvendigt at sikre, at investorerne underrettes på forhånd om ændringen af 
deres rettigheder i denne henseende, hvis de vælger at acceptere tilbuddet om tilbagekøb af 
deres andele.

Ændringsforslag 106
Mady Delvaux

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7
Direktiv 2009/65/EF
Artikel 93a – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De oplysninger, der er omhandlet i litra b) 
og c), skal være på det/de officielle sprog i 
den medlemsstat, hvor 
investeringsinstituttet er blevet 
markedsført.

De oplysninger, der er omhandlet i litra b) 
og c), skal være på det officielle sprog eller 
et af de officielle sprog i den medlemsstat, 
hvor investeringsinstituttet er blevet 
markedsført, eller på et sprog, der er 
godkendt af denne medlemsstats 
kompetente myndigheder.

Or. en

Ændringsforslag 107
Syed Kamall
for ECR-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7
Direktiv 2009/65/EF
Artikel 93a – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Investeringsinstituttet skal til sit 
hjemlands kompetente myndighed
fremsende en anmeldelse, der omfatter de 
oplysninger, der er omhandlet i stk. 1.

2. Investeringsinstituttet skal til sit 
hjemlands kompetente myndigheder
fremsende en anmeldelse, der omfatter de 
oplysninger, der er omhandlet i stk. 1.

Or. en
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Ændringsforslag 108
Syed Kamall
for ECR-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7
Direktiv 2009/65/EF
Artikel 93a – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De kompetente myndigheder i 
investeringsinstituttets hjemland 
videresender senest 20 arbejdsdage efter 
modtagelsen den anmeldelse, der er 
omhandlet i stk. 2, til de kompetente 
myndigheder i den medlemsstat, hvor det 
er hensigten at ophøre med at markedsføre 
investeringsinstituttet, og til ESMA.

1. De kompetente myndigheder i 
investeringsinstituttets hjemland 
kontrollerer, om investeringsinstituttets 
anmeldelse i overensstemmelse med stk. 2 
er fyldestgørende. De kompetente 
myndigheder i investeringsinstituttets 
hjemland videresender senest 20 
arbejdsdage efter modtagelsen den 
anmeldelse, der er omhandlet i stk. 2, til de 
kompetente myndigheder i den 
medlemsstat, hvor det er hensigten at 
ophøre med at markedsføre 
investeringsinstituttet, og til ESMA, eller 
underretter investeringsinstituttet om 
årsagen til, at anmeldelsen ikke kan 
sendes.

Or. en

Ændringsforslag 109
Syed Kamall
for ECR-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7
Direktiv 2009/65/EF
Artikel 93a – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Efter at have videresendt 
anmeldelsesdossieret, jf. første afsnit, 
underretter de kompetente myndigheder i 
investeringsinstituttets hjemland straks 

Efter at have videresendt 
anmeldelsesdossieret, jf. første afsnit, 
underretter de kompetente myndigheder i 
investeringsinstituttets hjemland straks 
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investeringsinstituttet herom. Pr. denne 
dato skal investeringsinstituttet ophøre med 
enhver markedsføring af sine andele i den 
medlemsstat, der er angivet i den 
anmeldelse, der er omhandlet i stk. 2.

investeringsinstituttet herom. Pr. denne 
dato skal investeringsinstituttet ophøre med 
enhver markedsføring af sine andele i den 
medlemsstat, der er angivet i den 
anmeldelse, der er omhandlet i stk. 2. 
Investeringsinstituttet kan vælge at 
ophøre med at stille foranstaltninger til 
rådighed i overensstemmelse med 
artikel 92 i den medlemsstat, som fremgår 
af den anmeldelse, der er omhandlet i 
stk. 2, fra den dato, der er angivet til dette 
formål i meddelelsen til investorer.

Or. en

Ændringsforslag 110
Barbara Kappel

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7
Direktiv 2009/65/EF
Artikel 93a – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Investeringsinstituttets skal fortsat 
give investorer, der vedbliver med at 
investere i investeringsinstituttet, de 
oplysninger, der kræves i henhold til artikel 
68-82 og artikel 94.

4. Så længe der fortsat er investorer, 
der har investeret i investeringsinstituttet, 
efter at markedsføringen er ophørt, 
gælder følgende:

a) Investeringsinstituttets skal fortsat 
give investorer, der vedbliver med at 
investere i investeringsinstituttet, de 
oplysninger, der kræves i henhold til artikel 
68-82 og artikel 94.

b) De kompetente myndigheder i 
investeringsinstituttets hjemland skal 
fortsat give de kompetente myndigheder i 
den medlemsstat, hvor markedsføringen 
er ophørt, de oplysninger, der i henhold til 
artikel 93 skal gives til de kompetente 
myndigheder i investeringsinstituttets 
værtsland.

c) De kompetente myndigheder i den 
medlemsstat, hvor markedsføringen er 
ophørt, skal fortsat udøve de rettigheder 
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og forpligtelser, der er tillagt de 
kompetente myndigheder i 
investeringsinstituttets værtsland i 
henhold til artikel 97 og 108 i dette 
direktiv, men uden at opkræve gebyrer 
eller afgifter for at udføre disse aktiviteter 
fra investeringsinstituttet, som endnu ikke 
eller ikke længere er anmeldt til 
distribution.

Or. en

Begrundelse

Ophør af markedsføring bør ikke ledsages af de kompetente myndigheders fortsatte 
opkrævning af gebyrer eller afgifter. Ændringen tydeliggør dette for at undgå 
uhensigtsmæssige hindringer i denne henseende.

Ændringsforslag 111
Syed Kamall
for ECR-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7
Direktiv 2009/65/EF
Artikel 93a – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Investeringsinstituttets skal fortsat 
give investorer, der vedbliver med at 
investere i investeringsinstituttet, de 
oplysninger, der kræves i henhold til 
artikel 68-82 og artikel 94.

4. Investeringsinstituttet skal fortsat 
give investorer, der vedbliver med at 
investere i investeringsinstituttet, 
prospekterne og de seneste års- og 
halvårsberetninger i overensstemmelse 
med artikel 75.

Or. en

Begrundelse

På grund af ophøret af markedsføring vil artikel 94 ikke længere gælde for 
investeringsinstituttet i relation til den pågældende medlemsstat, og da der ikke længere 
markedsføres, er der ikke behov for at udarbejde eller tilbyde central investorinformation. 
Det er kun deltagernes ret til at få eksemplarer af prospektet og periodiske beretninger, som 
opretholdes, fordi denne bestemmelse vil gælde investorer i en medlemsstat, hvor der på intet 
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tidspunkt er anmeldt om markedsføring.

Ændringsforslag 112
Mady Delvaux

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7
Direktiv 2009/65/EF
Artikel 93a – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne tillader 
anvendelse af alle elektroniske eller andre 
midler til fjernkommunikation med henblik 
på stk. 4, under forudsætning af at 
informations- og kommunikationsmidlerne 
er tilgængelige for investorer på det/de
officielle sprog i den medlemsstat, hvor 
investoren befinder sig.

5. Medlemsstaterne tillader 
anvendelse af alle elektroniske eller andre 
midler til fjernkommunikation med henblik 
på stk. 4, under forudsætning af at 
informations- og kommunikationsmidlerne 
er tilgængelige for investorer på det 
officielle sprog eller et af de officielle 
sprog i den medlemsstat, hvor investoren 
befinder sig, eller på et sprog, der er 
godkendt af denne medlemsstats 
kompetente myndigheder.

Or. en

Ændringsforslag 113
Alain Lamassoure

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8 a (nyt)
Direktiv 2009/65/EF
Kapitel XIa (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8a) Følgende kapitel XIa og artikel 
96a indsættes:

"Bestemmelserne i kapitel XIa om pre-
marketing

Artikel 96a

1. Medlemsstaterne skal sikre, at 
information om investeringsstrategier 
eller -idéer kan udleveres af godkendte 
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administrationsselskaber eller 
tredjeparter, der handler på deres vegne, 
til potentielle professionelle investorer, for 
at afprøve deres interesse inden lancering 
af et investeringsinstitut, herunder hvor 
den forelagte information:

a) sætter investorerne i stand til at 
forpligte sig til at erhverve andele eller 
kapitalandele i et bestemt 
investeringsinstitut,

b) udgør det samme som 
tegningsformularer eller lignende 
dokumenter, i udkast eller endelig 
udformning,

c) udgør det samme som 
stiftelsesdokumenter, et prospekt eller 
udbudsdokumenter for et endnu ikke 
etableret investeringsinstitut i endelig 
udformning. For investeringsinstitutter, 
der allerede er etableret, kan der 
udleveres den endelige udformning af et 
prospekt eller central investorinformation. 
Medlemsstaterne skal sikre, at der ikke er 
krav om, at et investeringsinstituts 
administrationsselskab skal underrette de 
kompetente myndigheder for at udlevere 
information i henhold til betingelserne, 
som er beskrevet i det første afsnit.

2. Professionelle investorers tegning 
af andele eller kapitalandele i et 
investeringsinstitut, som er etableret ved 
at overholde betingelserne, som er 
beskrevet i stk. 1, eller andele eller 
kapitalandele i et investeringsinstitut, som 
administreres eller markedsføres af 
investeringsinstituttets 
administrationsselskab, som har 
tilvejebragt informationen ved 
overholdelse af betingelserne, som er 
beskrevet i stk. 1 om et endnu ikke 
etableret investeringsinstitut med lignende 
karakteristika, anses ikke for at være en 
tegning som reaktion på en kundes 
uopfordrede ønske om at investere i et 
udpeget investeringsinstitut. Tilsvarende 
skal investeringsinstituttet, i relation til 
sådanne tegninger, overholde følgende: i) 
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de gældende regler for ordninger etableret 
for markedsføring i værtslandet, hvis 
investeringsinstituttet ønsker at 
markedsføre sine andele i sit hjemland, og 
ii) bestemmelserne i artikel 93, hvis 
investeringsinstituttet ønsker at 
markedsføre sine andele i en anden 
medlemsstat end sit hjemland.

Navnlig vil professionelle investorers 
tegning, inden for 12 måneder efter, at 
investeringsinstituttets 
administrationsselskab har iværksat de 
aktiviteter, som er beskrevet i stk. 1, af 
andele eller kapitalandele i et 
investeringsinstitut, som henvist til i den 
udleverede information i stk. 1, eller i et 
investeringsinstitut etableret som et 
resultat af den udleverede information i 
stk. 1, være underlagt de gældende 
anmeldelsesprocedurer, som omhandlet i 
artikel 93.

Investeringsinstituttets 
administrationsselskaber skal på ex-post 
basis sende en årlig oversigt til de 
kompetente myndigheder i deres hjemland 
om deres aktiviteter, som omhandlet i 
stk. 1. Denne oversigt skal omfatte 
information om de medlemsstater og det 
tidsrum, hvor aktiviteterne har fundet 
sted, samt en beskrivelse af de 
investeringsstrategier eller -idéer og, hvis 
relevant, listen over etablerede 
investeringsinstitutter, som henvist til i 
sådanne aktiviteter. Den kompetente 
myndighed i hjemlandet fremsender 
oversigten til de kompetente myndigheder 
i den eller de relevante medlemsstater, 
hvor sådanne aktiviteter har fundet sted.

3. En tredjepart udfører kun aktiviteter, 
som omhandlet i stk. 1, i et værtsland på 
vegne af et godkendt investeringsinstituts 
administrationsselskab, hvor det er 
godkendt som investeringsfirma i 
overensstemmelse med direktiv 
2014/65/EU, som kreditinstitut i 
overensstemmelse med direktiv 
2013/36/EU, som et investeringsinstituts 
administrationsselskab i 
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overensstemmelse med direktiv 
2009/65/EF, som forvalter af en alternativ 
investeringsfond i overensstemmelse med 
direktiv 2011/61/EU, eller optræder som 
en tilknyttet agent. "

Or. en

Ændringsforslag 114
Alain Lamassoure

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8 b (nyt)
Direktiv 2009/65/EF
Artikel 99 – stk. 1 – afsnit 1

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

8b) Artikel 99, stk. 1, første afsnit, 
affattes således:

Uden at dette berører de kompetente 
myndigheders tilsynsbeføjelser som 
omhandlet i artikel 98 og medlemsstaternes 
ret til at fastsætte og pålægge strafferetlige 
sanktioner, fastsætter medlemsstaterne 
regler om administrative sanktioner og 
andre administrative foranstaltninger, der 
skal pålægges virksomheder og personer 
for overtrædelser af nationale 
bestemmelser, der gennemfører dette 
direktiv, og træffer alle fornødne 
foranstaltninger til sikring af, at de 
gennemføres.

"Uden at dette berører de kompetente 
myndigheders tilsynsbeføjelser som 
omhandlet i artikel 98 og medlemsstaternes 
ret til at fastsætte og pålægge strafferetlige 
sanktioner, fastsætter medlemsstaterne 
regler om administrative sanktioner og 
andre administrative foranstaltninger, der 
skal pålægges virksomheder og personer 
for overtrædelser af nationale 
bestemmelser, der gennemfører dette 
direktiv, og overtrædelser af artikel 2 i 
forordning (EU)----/--- [forordning om 
lettere distribution af kollektive 
investeringsfonde på tværs af grænserne 
og om ændring af forordning (EU) 
nr. 345/2013 og (EU) nr. 346/2013] og
træffer alle fornødne foranstaltninger til 
sikring af, at de gennemføres."

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/ALL/?uri=CELEX%3A32009L0065)

Ændringsforslag 115
Mady Delvaux



PE629.583v01-00 30/62 AM\1167229DA.docx

DA

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1
Direktiv 2011/61/EU
Artikel 4 – stk. 1 – litra aea

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aea) ""pre-marketing": en direkte eller 
indirekte levering af oplysninger om 
investeringsstrategier eller -idéer fra en 
FAIF, eller på dennes vegne, til 
professionelle investorer, som er 
hjemmehørende eller er registreret i 
Unionen, for at afprøve deres interesse i en 
endnu ikke etableret AIF.

aea) "pre-marketing": en direkte eller 
indirekte levering af oplysninger eller 
kommunikation om investeringsstrategier 
eller -idéer fra en EU-FAIF, eller på 
dennes vegne, til potentielle professionelle 
investorer, som er hjemmehørende eller er 
registreret i Unionen, for at afprøve deres 
interesse i en AIF eller en afdeling af en 
AIF, der endnu ikke er etableret eller er 
etableret, men endnu ikke har anmeldt om 
markedsføring i overensstemmelse med 
artikel 32 i den medlemsstat, hvor de 
potentielle investorer er hjemmehørende 
eller har deres vedtægtsmæssige hjemsted, 
som i hvert tilfælde ikke udgør det samme 
som et tilbud eller en placering til 
investoren om at investere i andelene eller 
aktierne i den pågældende AIF eller 
afdeling.

Or. en

Begrundelse

Det bør være muligt for eksisterende fonde at foretage pre-marketing i medlemsstater, hvor 
de endnu ikke har anmeldt om markedsføring, for at give fondsforvalteren mulighed for at 
vurdere markedspotentialet og lette fondens indtræden på forskellige markeder.

Ændringsforslag 116
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1
Direktiv 2011/61/EU
Artikel 4 – stk. 1 – litra aea
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

aea) ""pre-marketing": en direkte eller 
indirekte levering af oplysninger om 
investeringsstrategier eller -idéer fra en 
FAIF, eller på dennes vegne, til 
professionelle investorer, som er 
hjemmehørende eller er registreret i 
Unionen, for at afprøve deres interesse i en 
endnu ikke etableret AIF.

aea) "pre-marketing": en direkte eller 
indirekte levering af oplysninger eller 
kommunikation om investeringsstrategier 
eller -idéer fra en EU-FAIF, eller på 
dennes vegne, til professionelle investorer, 
som er hjemmehørende eller er registreret i 
Unionen, for at afprøve deres interesse i en 
AIF eller en afdeling af en AIF, der endnu 
ikke er etableret i den medlemsstat, hvor 
investorerne er hjemmehørende eller har 
deres vedtægtsmæssige hjemsted, og som 
ikke udgør det samme som et tilbud eller 
en placering til investoren om at investere 
i andelene eller aktierne i den pågældende 
AIF eller afdeling.

Or. en

Ændringsforslag 117
Syed Kamall
for ECR-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1
Direktiv 2011/61/EU
Artikel 4 – stk. 1 – litra aea

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aea) ""pre-marketing": en direkte eller 
indirekte levering af oplysninger om 
investeringsstrategier eller -idéer fra en 
FAIF, eller på dennes vegne, til 
professionelle investorer, som er 
hjemmehørende eller er registreret i 
Unionen, for at afprøve deres interesse i en 
endnu ikke etableret AIF.

aea) "pre-marketing": en direkte eller 
indirekte levering af oplysninger eller 
kommunikation om investeringsstrategier 
eller -idéer fra en FAIF, eller på dennes 
vegne, til potentielle professionelle 
investorer i en medlemsstat for at afprøve 
deres interesse i en AIF eller en afdeling 
af en AIF, der endnu ikke er etableret,
eller der er etableret, men endnu ikke har 
anmeldt om markedsføring i denne 
medlemsstat i overensstemmelse med 
artikel 32, som i hvert tilfælde ikke udgør 
det samme som et tilbud eller en placering 
til investoren om at investere i andelene 
eller aktierne i den pågældende AIF.
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Or. en

(gælder artikel 3 i henholdsvis EuVECA- og EuSEF-forordningerne).

Ændringsforslag 118
Alain Lamassoure

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1
Direktiv 2011/61/EU
Artikel 4 – stk. 1 – litra aea

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aea) ""pre-marketing": en direkte eller 
indirekte levering af oplysninger om 
investeringsstrategier eller -idéer fra en 
FAIF, eller på dennes vegne, til 
professionelle investorer, som er 
hjemmehørende eller er registreret i 
Unionen, for at afprøve deres interesse i en 
endnu ikke etableret AIF.

aea) "pre-marketing": en direkte eller 
indirekte levering af oplysninger eller 
kommunikation om investeringsstrategier 
eller -idéer fra en EU-FAIF, eller på 
dennes vegne, til potentielle professionelle 
investorer, som er hjemmehørende eller er 
registreret i Unionen, for at afprøve deres 
interesse i en AIF eller en afdeling af en 
AIF, der endnu ikke har anmeldt om 
markedsføring i den medlemsstat, hvor de 
potentielle investorer er hjemmehørende 
eller har deres vedtægtsmæssige hjemsted.

Or. en

Ændringsforslag 119
Barbara Kappel

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1
Direktiv 2011/61/EU
Artikel 4 – stk. 1 – litra aea

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aea) "pre-marketing": en direkte eller 
indirekte levering af oplysninger om 
investeringsstrategier eller -idéer fra en 
FAIF, eller på dennes vegne, til 
professionelle investorer, som er 
hjemmehørende eller er registreret i 

aea) "pre-marketing": en direkte eller 
indirekte grænseoverskridende levering af 
oplysninger om investeringsstrategier eller 
-idéer fra en FAIF, eller på dennes vegne, 
til professionelle investorer, som er 
hjemmehørende eller er registreret i 
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Unionen, for at afprøve deres interesse i en 
endnu ikke etableret AIF.

Unionen, for at afprøve deres interesse i en 
AIF.

Or. en

Begrundelse

Formålet med forslaget er at reducere lovgivningsmæssige barrierer for 
grænseoverskridende distribution af investeringsfonde i EU. Desuden kan potentielle 
professionelle investorer være interesseret i eksisterende AIF'er. Derfor bør FAIF'en kunne 
henvise til eksisterende AIF'er i pre-marketingaktiviteter.

Ændringsforslag 120
Syed Kamall
for ECR-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2
Direktiv 2011/61/EU
Artikel 30a – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at en EU-
FAIF, som har fået meddelt tilladelse, kan 
foretage pre-marketing i Unionen, 
undtagen hvis de oplysninger, der gives til 
potentielle professionelle investorer:

1. Medlemsstaterne sikrer, at en 
godkendt FAIF, som har fået meddelt 
tilladelse, kan foretage pre-marketing i 
Unionen, undtagen hvis de oplysninger, der 
gives til potentielle professionelle 
investorer:

Or. en

(gælder artikel 4a i henholdsvis EuVECA- og EuSEF-forordningerne)

Ændringsforslag 121
Alain Lamassoure

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2
Direktiv 2011/61/EU
Artikel 30a – stk. 1 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) vedrører en allerede etableret AIF udgår

Or. en

Ændringsforslag 122
Barbara Kappel

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2
Direktiv 2011/61/EU
Artikel 30a – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) vedrører en allerede etableret AIF udgår

Or. en

Ændringsforslag 123
Mady Delvaux

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2
Direktiv 2011/61/EU
Artikel 30a – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) vedrører en allerede etableret AIF udgår

Or. en

Begrundelse

Det bør være muligt for eksisterende fonde at foretage pre-marketing i medlemsstater, hvor 
der endnu ikke er anmeldt om markedsføring, for at give fondsforvalteren mulighed for at 
vurdere markedspotentialet og lette fondens indtræden på forskellige markeder.
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Ændringsforslag 124
Syed Kamall
for ECR-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2
Direktiv 2011/61/EU
Artikel 30a – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) vedrører en allerede etableret AIF udgår

Or. en

Ændringsforslag 125
Syed Kamall
for ECR-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2
Direktiv 2011/61/EU
Artikel 30a – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) indeholder henvisninger til en 
allerede etableret AIF

udgår

Or. en

Ændringsforslag 126
Mady Delvaux

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2
Direktiv 2011/61/EU
Artikel 30a – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) indeholder henvisninger til en 
allerede etableret AIF

udgår

Or. en
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Begrundelse

Det bør være muligt for eksisterende fonde at foretage pre-marketing i medlemsstater, hvor 
der endnu ikke er anmeldt om markedsføring, for at give fondsforvalteren mulighed for at 
vurdere markedspotentialet og lette fondens indtræden på forskellige markeder.

Ændringsforslag 127
Alain Lamassoure

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2
Direktiv 2011/61/EU
Artikel 30a – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) indeholder henvisninger til en 
allerede etableret AIF

udgår

Or. en

Ændringsforslag 128
Barbara Kappel

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2
Direktiv 2011/61/EU
Artikel 30a – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) indeholder henvisninger til en 
allerede etableret AIF

udgår

Or. en

Ændringsforslag 129
Alain Lamassoure

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2
Direktiv 2011/61/EU
Artikel 30a – stk. 1 – litra c a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) udgør det samme som 
tegningsformularer eller lignende 
dokumenter, i udkast eller endelig 
udformning,

Or. en

Ændringsforslag 130
Mady Delvaux

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2
Direktiv 2011/61/EU
Artikel 30a – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) udgør det samme som et prospekt, 
stiftelsesdokumenter for en endnu ikke 
etableret AIF, udbudsdokumenter,
tegningsformularer eller lignende 
dokumenter, i udkast eller endelig 
udformning, der gør det muligt for 
investorer at træffe en 
investeringsbeslutning.

d) udgør den endelige udformning af
et prospekt, stiftelsesdokumenter eller 
udbudsdokumenter for en endnu ikke 
etableret AIF, eller udgør det samme som
tegningsformularer eller lignende 
dokumenter, i udkast eller endelig 
udformning, der gør det muligt for 
investorer at investere i andelene eller 
aktierne i en AIF eller afdeling.

Or. en

Begrundelse

Nogle procedurer for pre-marketing er langvarige og vil omfatte løbende opdateringer af 
udkast til prospekter og stiftelsesdokumenter.

Ændringsforslag 131
Barbara Kappel

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2
Direktiv 2011/61/EU
Artikel 30a – stk. 1 – litra d
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) udgør det samme som et prospekt, 
stiftelsesdokumenter for en endnu ikke 
etableret AIF, udbudsdokumenter, 
tegningsformularer eller lignende 
dokumenter, i udkast eller endelig 
udformning, der gør det muligt for 
investorer at træffe en 
investeringsbeslutning.

d) udgør det samme som et prospekt, 
stiftelsesdokumenter for en endnu ikke 
etableret AIF, udbudsdokumenter, 
tegningsformularer eller lignende 
dokumenter, i udkast eller endelig 
udformning, der gør det muligt for 
investorer at træffe en endelig
investeringsbeslutning.

Or. en

Begrundelse

Fordi potentielle investorer kan have en interesse i eksisterende AIF'er, bør en FAIF kunne 
henvise til eksisterende AIF'er, f.eks. ved at henvise til relevante data, som f.eks. 
investeringsstrategier og opnåede resultater. For professionelle investorer er det vigtigt at 
tale med FAIF'en om detaljerede investeringsideer og -strategier. Derfor omfatter det 
muligheden for at gennemse udkast til dokumenter og at udarbejde dem efter investorernes 
behov.

Ændringsforslag 132
Alain Lamassoure

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2
Direktiv 2011/61/EU
Artikel 30a – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) udgør det samme som et prospekt,
stiftelsesdokumenter for en endnu ikke 
etableret AIF, udbudsdokumenter, 
tegningsformularer eller lignende 
dokumenter, i udkast eller endelig 
udformning, der gør det muligt for 
investorer at træffe en 
investeringsbeslutning.

d) udgør det samme som 
stiftelsesdokumenter, et prospekt eller 
udbudsdokumenter for en endnu ikke 
etableret AIF i endelig udformning. For 
AIF'er, der allerede er etableret, kan der 
udleveres den endelige udformning af et 
prospekt.

Or. en
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Ændringsforslag 133
Syed Kamall
for ECR-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2
Direktiv 2011/61/EU
Artikel 30a – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) udgør det samme som et prospekt, 
stiftelsesdokumenter for en endnu ikke 
etableret AIF, udbudsdokumenter, 
tegningsformularer eller lignende 
dokumenter, i udkast eller endelig 
udformning, der gør det muligt for 
investorer at træffe en 
investeringsbeslutning.

d) udgør det samme som et prospekt, 
stiftelsesdokumenter for en AIF, 
prospekter til privat placering,
udbudsdokumenter, tegningsformularer 
eller lignende dokumenter, i endelig 
udformning, der gør det muligt for 
investorer at træffe en 
investeringsbeslutning.

Or. en

Begrundelse

Ændringer til at afbøde påvirkninger af AIF'ers legitime forretningspraksis.

Ændringsforslag 134
Mady Delvaux

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2
Direktiv 2011/61/EU
Artikel 30a – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis der udleveres udkast til prospekter 
eller udbudsdokumenter, som omhandlet i 
afsnit 1, litra d), må disse dokumenter 
ikke indeholde al relevant information, 
der gør det muligt for investorer at træffe 
en investeringsbeslutning, og det skal 
fremgå tydeligt, at den udleverede 
information ikke er fyldestgørende og 
derfor ikke kvalificeret til at træffe 
beslutninger på, og at dokumentet ikke 
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udgør et tilbud eller en indbydelse til at 
tegne andele eller aktier i en AIF eller en 
afdeling.

Or. en

Ændringsforslag 135
Mady Delvaux

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2
Direktiv 2011/61/EU
Artikel 30a – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at 
underretning af de kompetente 
myndigheder om pre-marketingaktiviteter 
ikke er en forudsætning for, at en EU-
FAIF kan foretage pre-
marketingaktiviteter.

2. Medlemsstaterne sikrer, at en EU-
FAIF sender et uformelt brev i papirform 
eller elektronisk form, inden den 
iværksætter pre-marketingaktiviteter, med 
angivelse af den eller de medlemsstater, 
hvor den vil udføre disse aktiviteter, til de 
kompetente myndigheder i dens hjemland 
med en kopi til de kompetente 
myndigheder i den eller de medlemsstater, 
hvor den vil udføre pre-
marketingaktiviteter.

Or. en

Begrundelse

Denne enkle og uformelle underretningsprocedure vil ikke ligge hverken fondsforvalteren 
eller de nationale kompetente myndigheder til byrde, men vil gøre det muligt for de nationale 
kompetente myndigheder at finde ud af, om et firma er aktivt i deres medlemsstat.

Ændringsforslag 136
Alain Lamassoure

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2
Direktiv 2011/61/EU
Artikel 30a – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Professionelle investorers tegning 
af andele eller kapitalandele i en AIF, der 
er etableret efter pre-marketing, jf. stk. 1, 
eller af de andele eller kapitalandele i 
AIF'er, der forvaltes og markedsføres af 
EU-FAIF'er, der har foretaget pre-
marketing af en endnu ikke etableret AIF 
med lignende karakteristika, betragtes 
som et resultat af markedsføring.

3. FAIF'er skal sikre, at investorer 
ikke erhverver andele eller aktier i en AIF 
igennem pre-marketingaktiviteter, og at 
investorer, der kontaktes i forbindelse 
med pre-marketing, kun må erhverve 
andele eller aktier i den pågældende AIF 
ifølge markedsføring, som tilladt i 
henhold til artikel 31 eller 32. 

Navnlig vil professionelle investorers 
tegning, inden for 12 måneder efter, at 
EU-FAIF'en har iværksat pre-marketing,
af andele eller kapitalandele i en AIF, som 
henvist til i den udleverede information i 
forbindelse med pre-marketing, eller i en 
AIF etableret som et resultat af denne pre-
marketing betragtes som et resultat af 
markedsføring, og dette vil være underlagt 
de gældende anmeldelsesprocedurer, som 
omhandlet i artikel 31 og 32.

Or. en

Ændringsforslag 137
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2
Direktiv 2011/61/EU
Artikel 30a – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Professionelle investorers tegning 
af andele eller kapitalandele i en AIF, der 
er etableret efter pre-marketing, jf. stk. 1, 
eller af de andele eller kapitalandele i 
AIF'er, der forvaltes og markedsføres af 
EU-FAIF'er, der har foretaget pre-
marketing af en endnu ikke etableret AIF 
med lignende karakteristika, betragtes 
som et resultat af markedsføring.

3. FAIF'er skal sikre, at investorer 
ikke erhverver andele eller aktier i en AIF 
igennem pre-marketingaktiviteter, og at 
investorer, der kontaktes i forbindelse 
med pre-marketing, kun må erhverve 
andele eller aktier i den pågældende AIF 
ifølge markedsføring, som tilladt i 
henhold til artikel 31 eller 32. Navnlig vil
professionelle investorers tegning, inden 
for 18 måneder efter at EU-FAIF'en har 
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iværksat pre-marketing, af andele eller 
kapitalandele i en AIF, som henvist til i 
den udleverede information i forbindelse 
med pre-marketing, eller i en AIF
etableret som et resultat af denne pre-
marketing betragtes som et resultat af 
markedsføring, og dette vil være underlagt 
de gældende anmeldelsesprocedurer, som 
omhandlet i artikel 31 og 32.

Or. en

Ændringsforslag 138
Mady Delvaux

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2
Direktiv 2011/61/EU
Artikel 30a – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Professionelle investorers tegning 
af andele eller kapitalandele i en AIF, der 
er etableret efter pre-marketing, jf. stk. 1, 
eller af de andele eller kapitalandele i 
AIF'er, der forvaltes og markedsføres af 
EU-FAIF'er, der har foretaget pre-
marketing af en endnu ikke etableret AIF 
med lignende karakteristika, betragtes 
som et resultat af markedsføring.

3. Professionelle investorers tegning, 
som er sket i forbindelse med pre-
marketing inden for 18 måneder efter, at 
FAIF'en har iværksat pre-marketing, af 
andele eller kapitalandele i en AIF, som 
henvist til i den udleverede information i 
forbindelse med pre-marketingaktiviteter, 
der udføres af EU-FAIF'er eller, på 
dennes vegne, eller i en AIF etableret som 
et resultat af disse pre-
marketingaktiviteter, betragtes som et 
resultat af markedsføring, og dette vil være 
underlagt de gældende 
anmeldelsesprocedurer, som omhandlet i 
artikel 31 og 32.

Or. en

Begrundelse

Pre-marketing må ikke medføre omgåelse af pasreglerne på grund af reverse solicitation 
(kundens eget initiativ). For at garantere retssikkerheden er det dog nødvendigt, at der er 
direkte forbindelse mellem pre-marketingaktiviteter og tegningen.
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Ændringsforslag 139
Barbara Kappel

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2
Direktiv 2011/61/EU
Artikel 30a – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Professionelle investorers tegning 
af andele eller kapitalandele i en AIF, der 
er etableret efter pre-marketing, jf. stk. 1, 
eller af de andele eller kapitalandele i 
AIF'er, der forvaltes og markedsføres af 
EU-FAIF'er, der har foretaget pre-
marketing af en endnu ikke etableret AIF 
med lignende karakteristika, betragtes 
som et resultat af markedsføring.

3. FAIF'er skal sikre, at investorer i 
op til 18 måneder, efter at de er blevet 
kontaktet i forbindelse med pre-
marketing, kan erhverve andele eller 
kapitalandele i AIF'en eller i en afdeling 
af AIF'en, der henvises til i de 
oplysninger, der gives i forbindelse med
pre-marketing, eller i en AIF eller en 
afdeling af en AIF, der er anmeldt i den 
medlemsstat, hvor de potentielle 
investorer er hjemmehørende eller har 
deres vedtægtsmæssige hjemsted, som et 
resultat af pre-marketing udelukkende i 
forbindelse med markedsføring, som er 
tilladt i henhold til artikel 31 eller 32.

Or. en

Begrundelse

Det skal sikres, at pre-marketing ikke udmønter sig i en underretningspligt på grundlag af en 
etableret eller ikkeetableret AIF. For at sikre, at det kun er en endelig beslutning om 
investering efter en pre-marketingaktivitet, der danner grundlag for en underretning, skal der
refereres til en AIF eller afdeling af en AIR, der endnu ikke er givet underretning om.

Ændringsforslag 140
Syed Kamall
for ECR-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2
Direktiv 2011/61/EU
Artikel 30a – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Professionelle investorers tegning 
af andele eller kapitalandele i en AIF, der 
er etableret efter pre-marketing, jf. stk. 1,
eller af de andele eller kapitalandele i 
AIF'er, der forvaltes og markedsføres af 
EU-FAIF'er, der har foretaget pre-
marketing af en endnu ikke etableret AIF 
med lignende karakteristika, betragtes 
som et resultat af markedsføring.

3. Professionelle investorers tegning 
af andele eller kapitalandele i en AIF som 
et direkte resultat af pre-marketing, jf. stk. 
1, skal være omfattet af de gældende 
procedurer for anmeldelse om 
markedsføring.

Or. en

Ændringsforslag 141
Mady Delvaux

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2
Direktiv 2011/61/EU
Artikel 30a – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Medlemsstaterne sikrer, at en EU-
FAIF træffer behørige foranstaltninger, 
så der er information i relation til dens 
pre-marketingaktiviteter, som er 
tilgængelig og udleveres på opfordring til 
de kompetente myndigheder i dens 
hjemland og til de kompetente 
myndigheder i de medlemsstater, hvor den 
udfører pre-marketingaktiviteter. En EU-
FAIF sikrer, at dens pre-
marketingaktiviteter er behørigt 
dokumenteret, herunder med henvisning 
til de medlemsstater, perioder, hvor pre-
marketingaktiviteterne har fundet sted, og 
en kort sammenfattende beskrivelse af 
disse aktiviteter, herunder information om 
de præsenterede investeringsstrategier, 
og, i relevant omfang, en liste over de 
præsenterede AIF'er og afdelinger af 
AIF'er.

Or. en
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Ændringsforslag 142
Alain Lamassoure

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2
Direktiv 2011/61/EU
Artikel 30a – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. FAIF'er skal på ex-post basis
sende en årlig oversigt til den kompetente 
myndighed i deres hjemland om deres 
pre-marketingaktiviteter. Denne oversigt 
skal omfatte information om de 
medlemsstater og det tidsrum, hvor pre-
marketingaktiviteterne har fundet sted, 
samt en beskrivelse af de
investeringsstrategier eller -idéer og, hvis 
relevant, listen over etablerede AIF'er og 
deres afdelinger, som henvist til i pre-
marketingmaterialet. Den kompetente 
myndighed i hjemlandet fremsender 
oversigten til de kompetente myndigheder 
i den eller de relevante medlemsstater, 
hvor pre-marketingaktiviteterne har 
fundet sted.

Or. en

Ændringsforslag 143
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2
Direktiv 2011/61/EU
Artikel 30a – stk. 3a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Med hensyn til stk. 3 skal FAIF'en 
sørge for at dokumentere sine pre-
marketingaktiviteter behørigt.
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FAIF'er skal sikre, at information i 
relation til dens pre-marketingaktiviteter 
er tilgængelig og udleveres på opfordring 
til de kompetente myndigheder, efter at 
aktiviteterne har fundet sted, og skal 
henvise til de medlemsstater og det 
tidsrum, hvor pre-marketingaktiviteterne 
har fundet sted.

Or. en

Begrundelse

Med hensyn til betingelserne for pre-marketing foreslår vi at følge Rådets holdning.

Ændringsforslag 144
Andrea Cozzolino

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2
Direktiv 2011/61/EU
Artikel 30a – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Medlemsstaterne skal sikre, at EU 
FAIF'er indberetter deres pre-
marketingaktiviteter årligt, herunder 
mindst med henvisning til de 
medlemsstater, perioder, hvor pre-
marketingaktiviteterne har fundet sted, 
beskrivelsen af de investeringsstrategier 
eller -idéer, der er fremlagt som led i pre-
marketingaktiviteterne, og, som relevant, 
listen over etablerede AIF'er og deres 
afdelinger.

Or. en

Ændringsforslag 145
Alain Lamassoure

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2
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Direktiv 2011/61/EU
Artikel 30a – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. En tredjepart udfører kun 
aktiviteter, som omhandlet i stk. 1, i et 
værtsland på vegne af en godkendt EU-
FAIF, hvor den er godkendt som 
investeringsfirma i overensstemmelse med 
direktiv 2014/65/EU, som kreditinstitut i 
overensstemmelse med direktiv 
2013/36/EU, som et investeringsinstituts 
administrationsselskab i 
overensstemmelse med direktiv 
2009/65/EF, som forvalter af en alternativ 
investeringsfond i overensstemmelse med 
direktiv 2011/61/EU eller optræder som 
en tilknyttet agent.

Or. en

Ændringsforslag 146
Mady Delvaux

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 4 – litra a
Direktiv 2011/61/EU
Artikel 32 – stk. 7 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis FAIF'ens forvaltning af AIF'en i 
henhold til den planlagte ændring ikke 
længere ville være i overensstemmelse med 
dette direktiv, eller hvis FAIF'en i øvrigt 
ikke længere ville opfylde dette direktiv, 
informerer de relevante kompetente 
myndigheder inden for 20 arbejdsdage 
FAIF'en om, at den ikke må iværksætte 
ændringen.

Hvis FAIF'ens forvaltning af AIF'en i 
henhold til den planlagte ændring ikke 
længere ville være i overensstemmelse med 
dette direktiv, eller hvis FAIF'en i øvrigt 
ikke længere ville opfylde dette direktiv, 
informerer de kompetente myndigheder 
inden for 15 arbejdsdage FAIF'en om, at 
den ikke må iværksætte ændringen. De 
kompetente myndigheder i FAIF'ens 
hjemland skal omgående underrette de 
kompetente myndigheder i FAIF'ens 
værtsland om den planlagte ændring, 
dens vurdering af ændringen, og om den 
er implementeret eller ej.
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Or. en

Begrundelse

For at sikre, at de kompetente myndigheder i værtslandet har det nødvendige overblik til at 
opfylde sine tilsynsopgaver, skal de underrettes om disse afviste ændringer.

Ændringsforslag 147
Mady Delvaux

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4 – litra b
Direktiv 2011/61/EU
Artikel 32 – stk. 7 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis ændringerne ikke påvirker 
overholdelsen af dette direktiv for så vidt 
angår FAIF'ens forvaltning af AIF'en eller 
FAIF'ens overholdelse af dette direktiv i 
øvrigt, underretter de kompetente 
myndigheder i FAIF'ens hjemland inden 
for en måned de kompetente myndigheder 
i FAIF'ens værtsland om disse ændringer.

Hvis ændringerne ikke påvirker 
overholdelsen af dette direktiv for så vidt 
angår FAIF'ens forvaltning af AIF'en eller 
FAIF'ens overholdelse af dette direktiv i 
øvrigt, underretter de kompetente 
myndigheder i FAIF'ens hjemland hurtigst 
muligt og senest inden for 15 arbejdsdage
de kompetente myndigheder i FAIF'ens 
værtsland om disse ændringer.

Or. en

Ændringsforslag 148
Alain Lamassoure

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5
Direktiv 2011/61/EU
Artikel 32a – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at en EU-
FAIF kan ophøre med at markedsføre
andele eller kapitalandele i en EU-AIF, 
som den forvalter, i den medlemsstat, hvor 
en anmeldelse om dens 
markedsføringsaktiviteter er blevet 

1. Medlemsstaterne sikrer, at en EU-
FAIF kan anmelde om ophør af 
markedsføringen af andele eller 
kapitalandele i en EU-AIF, som den 
forvalter, i den medlemsstat, hvor en 
anmeldelse om dens 
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indgivet i overensstemmelse med artikel 
32, hvis følgende betingelser alle er 
opfyldt:

markedsføringsaktiviteter er blevet 
indgivet i overensstemmelse med artikel 
32, hvis følgende betingelser alle er 
opfyldt:

Or. en

Ændringsforslag 149
Barbara Kappel

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5
Direktiv 2011/61/EU
Artikel 32a – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at en EU-
FAIF kan ophøre med at markedsføre 
andele eller kapitalandele i en EU-AIF, 
som den forvalter, i den medlemsstat, hvor 
en anmeldelse om dens 
markedsføringsaktiviteter er blevet 
indgivet i overensstemmelse med artikel 
32, hvis følgende betingelser alle er 
opfyldt:

1. Medlemsstaterne sikrer, at en EU-
FAIF kan ophøre med at markedsføre 
andele eller kapitalandele i en EU-AIF, 
som den forvalter, i den medlemsstat, hvor 
en anmeldelse om dens 
markedsføringsaktiviteter er blevet 
indgivet i overensstemmelse med artikel 
32.

Or. en

Ændringsforslag 150
Mady Delvaux

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5
Direktiv 2011/61/EU
Artikel 32a – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at en EU-
FAIF kan ophøre med at markedsføre
andele eller kapitalandele i en EU-AIF, 
som den forvalter, i den medlemsstat, hvor 
en anmeldelse om dens 
markedsføringsaktiviteter er blevet 

1. Medlemsstaterne sikrer, at en EU-
FAIF kan anmelde, at den ophører med 
sine markedsføringsaktiviteter af andele 
eller kapitalandele i en EU-AIF i en
medlemsstat, hvor en anmeldelse om dens 
markedsføringsaktiviteter er blevet 
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indgivet i overensstemmelse med artikel 
32, hvis følgende betingelser alle er 
opfyldt:

indgivet i overensstemmelse med artikel 
32, hvis følgende betingelser alle er 
opfyldt:

Or. en

Begrundelse

Præcisering af formuleringen.

Ændringsforslag 151
Barbara Kappel

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5
Direktiv 2011/61/EU
Artikel 32a – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Ingen investorer, der er 
hjemmehørende eller har 
vedtægtsmæssigt hjemsted i den 
medlemsstat, hvor en anmeldelse om dens 
markedsføringsaktiviteter er blevet 
indgivet i overensstemmelse med artikel 
32, besidder andele eller kapitalandele i 
den pågældende AIF, eller højst 10 
investorer, som er hjemmehørende eller 
har vedtægtsmæssigt hjemsted i den 
pågældende medlemsstat, besidder andele 
eller kapitalandele i AIF'en, der udgør 
mindre end 1 % af de aktiver, der 
forvaltes af den pågældende AIF.

udgår

Or. en

Begrundelse

Direktivet bør gøre afregistrering nemmere for at mindske den lovgivningsmæssige byrde for 
grænseoverskridende distribution af investeringsfonde. Kravene til afregistrering udgør 
fortsat effektiv investorbeskyttelse.
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Ændringsforslag 152
Mady Delvaux

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5
Direktiv 2011/61/EU
Artikel 32a – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Ingen investorer, der er 
hjemmehørende eller har vedtægtsmæssigt 
hjemsted i den medlemsstat, hvor en 
anmeldelse om dens 
markedsføringsaktiviteter er blevet 
indgivet i overensstemmelse med artikel 
32, besidder andele eller kapitalandele i 
den pågældende AIF, eller højst 10
investorer, som er hjemmehørende eller har 
vedtægtsmæssigt hjemsted i den 
pågældende medlemsstat, besidder andele 
eller kapitalandele i AIF'en, der udgør 
mindre end 1 % aktiver, der forvaltes af 
den pågældende AIF.

a) Ingen detailinvestorer, der, efter 
bedste overbevisning på FAIF'ens 
rimelige forespørgsel, er hjemmehørende i 
den medlemsstat, hvor en anmeldelse om 
dens markedsføringsaktiviteter er blevet 
indgivet i overensstemmelse med artikel 
32, besidder andele eller kapitalandele i 
den pågældende AIF, og professionelle
investorer, som, efter bedste overbevisning 
på FAIF'ens rimelige forespørgsel, er 
hjemmehørende eller har vedtægtsmæssigt 
hjemsted i den pågældende medlemsstat, 
besidder andele eller kapitalandele i 
AIF'en, der udgør mindre end 5 % aktiver, 
der forvaltes af den pågældende AIF.

Or. en

Ændringsforslag 153
Alain Lamassoure

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5
Direktiv 2011/61/EU
Artikel 32a – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Ingen investorer, der er 
hjemmehørende eller har vedtægtsmæssigt 
hjemsted i den medlemsstat, hvor en 
anmeldelse om dens
markedsføringsaktiviteter er blevet 
indgivet i overensstemmelse med artikel 
32, besidder andele eller kapitalandele i 
den pågældende AIF, eller højst 10 
investorer, som er hjemmehørende eller 

a) Hvor investorerne, efter bedste 
overbevisning, på AIF'ens rimelige 
forespørgsel, er hjemmehørende eller har 
vedtægtsmæssigt hjemsted i den 
medlemsstat, hvor en anmeldelse om AIF-
markedsføringsaktiviteter er blevet 
indgivet i overensstemmelse med artikel 
32, besidder andele eller kapitalandele i 
den pågældende AIF, der udgør i alt
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har vedtægtsmæssigt hjemsted i den 
pågældende medlemsstat, besidder andele 
eller kapitalandele i AIF'en, der udgør 
mindre end 1 % aktiver, der forvaltes af 
den pågældende AIF.

mindre end 5 % aktiver, der forvaltes af 
den pågældende AIF, beregnet på basis af 
den seneste værdiansættelse inden datoen 
for fremsendelse af anmeldelsen, jf. stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 154
Alain Lamassoure

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5
Direktiv 2009/65/EF
Artikel 32a – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Et generelt tilbud om tilbagekøb, 
uden eventuelle gebyrer eller fradrag, af 
alle AIF'ens andele eller kapitalandele, der 
besiddes af investorer i den medlemsstat, 
hvor en anmeldelse om dens
markedsføringsaktiviteter er blevet 
indgivet i overensstemmelse med artikel 
32, offentliggøres i mindst 30 arbejdsdage 
og stiles individuelt til alle de investorer i 
værtslandet, hvis identitet er kendt.

b) Et generelt tilbud om tilbagekøb, 
uden eventuelle gebyrer eller fradrag, af 
alle AIF'ens andele eller kapitalandele, der 
besiddes af investorer i den medlemsstat, 
hvor en anmeldelse om 
markedsføringsaktiviteter er blevet 
indgivet i overensstemmelse med artikel 
32, offentliggøres i mindst 30 arbejdsdage 
og stiles direkte eller via finansielle 
formidlere individuelt til alle de investorer 
i værtslandet, hvis identitet er kendt. Dette 
gælder ikke for AIF'er af den lukkede 
type og fonde, der reguleres ved 
forordning (EU) 2015/760.

Or. en

Ændringsforslag 155
Syed Kamall
for ECR-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5
Direktiv 2011/61/EU
Artikel 32a – stk. 1 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Et generelt tilbud om tilbagekøb, 
uden eventuelle gebyrer eller fradrag, af 
alle AIF'ens andele eller kapitalandele, der 
besiddes af investorer i den medlemsstat, 
hvor en anmeldelse om dens 
markedsføringsaktiviteter er blevet 
indgivet i overensstemmelse med artikel 
32, offentliggøres i mindst 30 arbejdsdage 
og stiles individuelt til alle de investorer i 
værtslandet, hvis identitet er kendt.

b) I tilfælde af en AIF, som er åben 
og tilbyder hyppige muligheder for 
indløsning, offentliggøres et generelt 
tilbud om tilbagekøb, uden eventuelle 
gebyrer eller fradrag, af alle AIF'ens andele 
eller kapitalandele, der besiddes af 
investorer i den medlemsstat, hvor en 
anmeldelse om dens 
markedsføringsaktiviteter er blevet 
indgivet i overensstemmelse med artikel 
32, i mindst 30 arbejdsdage og stiles 
individuelt til alle de investorer i 
værtslandet, hvis identitet er kendt.

Or. en

Begrundelse

Det er ikke alle AIF'er, som er åbne og tilbyder indløsning efter behov.

Ændringsforslag 156
Barbara Kappel

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5
Direktiv 2011/61/EU
Artikel 32a – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. FAIF'en skal fortsat give investorer, 
der vedbliver med at investere i EU-
AIF'en, de oplysninger, der kræves i 
henhold til artikel 22 og 23.

4. Så længe der fortsat er investorer, 
der har investeret i EU-AIF'en, efter at 
markedsføringen er ophørt, gælder 
følgende:

a) FAIF'en skal fortsat give investorer, 
der vedbliver med at investere i EU-
AIF'en, de oplysninger, der kræves i 
henhold til artikel 22 og 23.

b) De kompetente myndigheder i 
FAIF'ens hjemland skal fortsat give de 
kompetente myndigheder i den 
medlemsstat, hvor markedsføringen er 
ophørt, de oplysninger, der i henhold til 
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artikel 32 skal gives til de kompetente 
myndigheder i FAIF'ens værtsland.

c) De kompetente myndigheder i den 
medlemsstat, hvor markedsføringen er 
ophørt, skal fortsat overholde de 
rettigheder og forpligtelser, der er tillagt 
de kompetente myndigheder i FAIF'ens 
værtsland i henhold til artikel 45 i dette 
direktiv, men uden at opkræve gebyrer 
eller afgifter fra FAIF'en, som endnu 
ikke eller ikke længere har anmeldt om 
distribution for at udføre disse aktiviteter.

Or. en

Begrundelse

Ophør af markedsføring bør ikke ledsages af de kompetente myndigheders fortsatte 
opkrævning af gebyrer eller afgifter. Ændringen tydeliggør dette for at undgå 
uhensigtsmæssige hindringer i denne henseende.

Ændringsforslag 157
Alain Lamassoure

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 6 a (ny)
Direktiv 2011/61/EU
Artikel 43 – stk. 2

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

6a) Artikel 43, stk. 2, affattes således:

2. Medlemsstater, som tillader 
markedsføring af AIF'er til detailinvestorer 
på deres område, giver senest den 22. juli 
2014 Kommissionen og ESMA meddelelse 
om:

"2. Medlemsstater, som tillader 
markedsføring af AIF'er til detailinvestorer 
på deres område, giver senest den 22. juli 
2014 Kommissionen og ESMA meddelelse 
om:

a) hvilke typer AIF'er FAIF'en kan 
markedsføre til detailinvestorer på deres 
område

a) hvilke typer AIF'er FAIF'en kan 
markedsføre til detailinvestorer på deres 
område

b) eventuelle yderligere krav, som 
medlemsstaterne stiller i forbindelse med 
markedsføring af AIF'er til detailinvestorer.

b) eventuelle yderligere krav, som 
medlemsstaterne stiller i forbindelse med
markedsføring af AIF'er til detailinvestorer

ba) beskrivelse af de faciliteter, der er 
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omhandlet i artikel 43a

bb) de nødvendige oplysninger til 
fakturering af eventuelt gældende 
lovbestemte gebyrer pålagt af den 
kompetente myndighed i værtslandet.

Medlemsstaterne giver også 
Kommissionen og ESMA meddelelse om 
eventuelle senere ændringer i forbindelse 
med første afsnit.

Medlemsstaterne giver også 
Kommissionen og ESMA meddelelse om 
eventuelle senere ændringer i forbindelse 
med første."

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/da/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0061)

Ændringsforslag 158
Syed Kamall
for ECR-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7
Direktiv 2011/61/EU
Artikel 43a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7) Som artikel 43a indsættes: udgår

"Artikel 43a

Faciliteter til rådighed for detailinvestorer

1. Uden at artikel 26 forordning (EU) 
2015/76028 derved tilsidesættes, sikrer 
medlemsstaterne, at en FAIF i hver 
medlemsstat, hvor den har til hensigt at 
markedsføre andele eller kapitalandele i 
en AIF til detailinvestorer, etablerer 
faciliteter til at udføre følgende opgaver:

a) behandle investorers tegnings-, 
betalings-, tilbagekøbs- og 
indløsningsordrer i forbindelse med 
andele eller kapitalandele i AIF'en i 
overensstemmelse med de betingelser, der 
er fastsat i AIF'ens 
markedsføringsdokumenter

b) give investorer oplysninger om, 
hvordan ordrer, der er omhandlet i litra 
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a), kan foretages, og hvordan tilbagekøb 
og indløsning betales

c) lette håndteringen af oplysninger 
om udøvelsen af investorernes rettigheder 
som følge af deres investeringer i AIF'en i 
den medlemsstat, hvor AIF'en 
markedsføres

d) give investorer adgang til følgende, 
med henblik på nærmere undersøgelse og 
med henblik på at få eksemplarer heraf:

i) AIF'ens regler eller vedtægter

ii) AIF'ens seneste årsberetning

e) give investorerne oplysninger af 
relevans for de opgaver, faciliteterne 
varetager, på et varigt medium som 
defineret i artikel 2, stk. 1, litra m), i 
direktiv 2009/65/EF.

2. Medlemsstaterne må ikke kræve, 
at en FAIF har en fysisk tilstedeværelse 
med henblik på stk. 1.

3. FAIF'en sikrer, at de faciliteter, 
der er omhandlet i stk. 1, er af følgende 
typer og har følgende karakteristika:

a) Deres opgaver varetages på det 
eller de officielle sprog i den medlemsstat, 
hvor AIF'en markedsføres.

b) Deres opgaver varetages af 
FAIF'en selv eller en tredjepartsenhed, 
der er underlagt regulering vedrørende de 
opgaver, der skal varetages, eller af begge.

For så vidt angår litra b), hvis 
faciliteterne varetages af en 
tredjepartsenhed, skal udpegelsen heraf 
dokumenteres ved en skriftlig aftale, der 
præciserer, hvilke af de i stk. 1 
omhandlede opgaver der ikke varetages af 
FAIF'en, og at tredjepartsenheden 
modtager alle relevante oplysninger og 
dokumenter fra FAIF'en."

__________________

28 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2015/760 af 29. april 
2015 om europæiske langsigtede 
investeringsfonde (EUT L 123 af 
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19.5.2015, s. 9).

Or. en

Begrundelse

Forvaltere af alternative investeringsfonde tildeler ikke markedsrettigheder til FAIF'er om 
adgang til detailinvestorer i en anden medlemsstat, og derfor er det uhensigtsmæssigt og 
uforholdsmæssigt at påtvinge FAIF'er harmoniserede forpligtelser i denne henseende.

Ændringsforslag 159
Mady Delvaux

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7
Direktiv 2011/61/EU
Artikel 43a – stk. 1 – litra ea (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) fungere som kontaktpunkt for 
kommunikation med de kompetente 
myndigheder.

Or. en

Begrundelse

Denne tilføjelse er vigtig for at sikre, at de kompetente myndigheder har et kontaktpunkt i 
fravær af fysisk, lokal tilstedeværelse.

Ændringsforslag 160
Mady Delvaux

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7
Direktiv 2011/61/EU
Artikel 43a – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Deres opgaver varetages på det 
eller de officielle sprog i den medlemsstat, 

a) Deres opgaver varetages på det 
officielle sprog eller et af de officielle 
sprog i den medlemsstat, hvor AIF'en 
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hvor AIF'en markedsføres. markedsføres, eller på et sprog, der er 
godkendt af denne medlemsstats 
kompetente myndigheder.

Or. en

Ændringsforslag 161
Alain Lamassoure

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7 a (ny)
Direktiv 2011/61/EU
Artikel 48

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

7 a) Artikel 48 affattes således:

Artikel 48 "Artikel 48

Administrative sanktioner Administrative sanktioner

1. Medlemsstaterne fastsætter 
bestemmelser om foranstaltninger og 
sanktioner for overtrædelse af de nationale 
bestemmelser, der er vedtaget i medfør af 
dette direktiv, og træffer alle nødvendige 
foranstaltninger til at sikre håndhævelsen 
heraf. Med forbehold af reglerne for 
inddragelse af tilladelse eller 
medlemsstaternes ret til at iværksætte 
strafferetlige sanktioner, sikrer 
medlemsstaterne i henhold til national 
lovgivning, at der kan træffes passende 
administrative foranstaltninger over for de 
ansvarlige personer, eller at de kan 
pålægges administrative sanktioner, 
såfremt de bestemmelser, der vedtages til 
gennemførelse af dette direktiv, ikke 
overholdes. Medlemsstaterne sikrer, at 
disse foranstaltninger er effektive, står i 
rimeligt forhold til overtrædelsen og har 
afskrækkende virkning.

1. Medlemsstaterne fastsætter 
bestemmelser om foranstaltninger og 
sanktioner for overtrædelse af de nationale 
bestemmelser, der er vedtaget i medfør af 
dette direktiv, og overtrædelser af artikel 2 
i forordning (EU)----/--- [forordning om 
lettere distribution af kollektive 
investeringsfonde på tværs af grænserne 
og om ændring af forordning (EU) 
nr. 345/2013 og (EU) nr. 346/2013], og 
træffer alle nødvendige foranstaltninger til 
at sikre håndhævelsen heraf. Med 
forbehold af reglerne for inddragelse af 
tilladelse eller medlemsstaternes ret til at 
iværksætte strafferetlige sanktioner, sikrer 
medlemsstaterne i henhold til national 
lovgivning, at der kan træffes passende 
administrative foranstaltninger over for de 
ansvarlige personer, eller at de kan 
pålægges administrative sanktioner, 
såfremt de bestemmelser, der vedtages til 
gennemførelse af dette direktiv, ikke 
overholdes. Medlemsstaterne sikrer, at 
disse foranstaltninger er effektive, står i 
rimeligt forhold til overtrædelsen og har 
afskrækkende virkning.
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2. Medlemsstaterne fastsætter, at de 
kompetente myndigheder kan meddele 
offentligheden, hvilke foranstaltninger eller 
sanktioner der vil blive pålagt for 
overtrædelse af bestemmelser vedtaget til 
gennemførelse af dette direktiv, 
medmindre en sådan meddelelse vil være 
til alvorlig fare for finansmarkederne, 
skade investorernes interesser eller vil 
forvolde de involverede parter 
uforholdsmæssig stor skade.

2. Medlemsstaterne fastsætter, at de 
kompetente myndigheder kan meddele 
offentligheden, hvilke foranstaltninger eller 
sanktioner der vil blive pålagt for 
overtrædelse af bestemmelser vedtaget til 
gennemførelse af dette direktiv, og 
overtrædelser af artikel 2 i forordning 
(EU)----/--- [forordning om lettere 
distribution af kollektive 
investeringsfonde på tværs af grænserne 
og om ændring af forordning (EU) 
nr. 345/2013 og (EU) nr. 346/2013],
medmindre en sådan meddelelse vil være 
til alvorlig fare for finansmarkederne, 
skade investorernes interesser eller vil 
forvolde de involverede parter 
uforholdsmæssig stor skade.

3. ESMA udarbejder en årsrapport om 
anvendelsen af administrative 
foranstaltninger og idømmelsen af 
sanktioner i tilfælde af manglende 
overholdelse af de bestemmelser, der i de 
forskellige medlemsstater vedtages i til 
gennemførelse af dette direktiv. Til dette 
formål forsyner de kompetente 
myndigheder ESMA med de fornødne 
oplysninger.

3. ESMA udarbejder en årsrapport om 
anvendelsen af administrative 
foranstaltninger og idømmelsen af 
sanktioner i tilfælde af manglende 
overholdelse af de bestemmelser, der i de 
forskellige medlemsstater vedtages i til 
gennemførelse af dette direktiv, og af 
artikel 2 i forordning (EU)----/---
[forordning om lettere distribution af 
kollektive investeringsfonde på tværs af 
grænserne og om ændring af forordning 
(EU) nr. 345/2013 og (EU) nr. 346/2013]. 
Til dette formål forsyner de kompetente 
myndigheder ESMA med de fornødne."

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/da/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0061)

Ændringsforslag 162
Mady Delvaux

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7 a (ny)
Direktiv 2011/61/EU
Bilag IV – nr. 1 – h a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a) I bilag IV tilføjes følgende litra:

"ha) de nødvendige oplysninger og en 
adresse med henblik på fremsendelse af 
fakturaer eller meddelelser om gældende 
lovbestemte gebyrer eller afgifter."

Or. en

Begrundelse

Denne tilføjelse er vigtig for at sikre, at de kompetente myndigheder har et kontaktpunkt i 
fravær af fysisk, lokal tilstedeværelse.

Ændringsforslag 163
Mady Delvaux

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7
Direktiv 2011/61/EU
Bilag IV – nr. 1 – h b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7b) I bilag IV tilføjes følgende litra:

"hb) en angivelse af de faciliteter, der er 
nødvendige for at udføre de opgaver, der 
er omhandlet i artikel 43a."

Or. en

Begrundelse

Denne tilføjelse er vigtig for at sikre, at de kompetente myndigheder i værtslandet underrettes 
om, hvilke faciliteter der er til rådighed for detailinvestorer.

Ændringsforslag 164
Alain Lamassoure

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7 b (nyt)
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Direktiv 2011/61/EU
Bilag IV

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a) I bilag IV indsættes som litra ha) 
og hb):

"ha) beskrivelse af de faciliteter, der er 
omhandlet i artikel 43a

hb) de nødvendige oplysninger til 
fakturering af eventuelt gældende 
lovbestemte gebyrer pålagt af den 
kompetente myndighed i værtslandet."

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/da/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0061)

Ændringsforslag 165
Mady Delvaux

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen forelægger en rapport, og 
hvis behørige lovforslag, som et resultat af 
en undersøgelse af alle bestemmelser i 
direktiv 2011/61/EU, inden for rammerne 
af deres anvendelse i den situation, hvor 
der gælder pasregler for ikke-EU 
FAIF'er, og inden artikel 35 og 37-41 i 
direktiv 2011/61/EU bliver gældende, med 
særligt fokus på de potentielt ulige vilkår 
mellem EU FAIF'er og ikke-EU FAIF'er 
i det perspektiv, at EU FAIF'er ikke må 
stilles ringere.

Or. en

Ændringsforslag 166
Mady Delvaux
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Forslag til direktiv
Artikel 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 4a

Revision

Inden den ... [datoen skal være mindst 12 
måneder efter evalueringen i henhold til 
artikel 4] forelægger Kommissionen en 
rapport om anvendelsen af dette direktiv. 
Rapporten skal bl.a. indeholde en 
vurdering af muligheden for at 
harmonisere de bestemmelser, der gælder 
for investeringsinstitutter med hensyn til 
pre-marketing over for professionelle 
investorer, hvor der tages højde for, at et 
investeringsinstitut er et produkt beregnet 
til detailkunder, og at denne karakter skal 
bevares.

Or. en
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