
II 

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) 

FORORDNINGER 

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 447/2013 

af 15. maj 2013 

om indførelse af en procedure for FAIF'er, der vælger at være omfattet af Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2011/61/EU 

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, 

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2011/61/EU af 8. juni 2011 om forvaltere af alternative inve
steringsfonde og om ændring af direktiv 2003/41/EF og 
2009/65/EF samt forordning (EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr. 
1095/2010 ( 1 ), særlig artikel 3, stk. 5, og 

ud fra følgende betragtninger: 

(1) I henhold til artikel 3, stk. 4, i direktiv 2011/61/EU kan 
forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF'er), som 
opfylder betingelserne i artikel 3, stk. 2, i nævnte direktiv, 
vælge at være omfattet af direktivet for at kunne påbe
råbe sig de rettigheder, som det giver. En FAIF, der vælger 
at være omfattet af direktivet, bliver omfattet af direktiv 
2011/61/EU i sin helhed. 

(2) Der er i direktiv 2011/61/EU fastsat en procedure for 
godkendelse af FAIF'er. De dokumenter og de oplysnin
ger, der skal forelægges i forbindelse med denne 
procedure, tilvejebringer de nødvendige detaljer om den 
ansøgende FAIF, og den samme dokumentation og de 
samme oplysninger bør derfor anvendes, når der 
ansøges om at være omfattet af direktivet. Der er ingen 
særlige omstændigheder i relation til valget om at være 
omfattet af direktivet, der giver anledning til at anvende 
en anden procedure end den, der gælder FAIF'er med 
forvaltede aktiver over de tærskelværdier, der er fastsat 
i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2011/61/EU. FAIF'er, der 
vælger at være omfattet af direktiv 2011/61/EU, bør 
derfor følge samme procedure som den, der er fastsat 
for FAIF'er, der er forpligtede til at søge om godkendelse 
under direktiv 2011/61/EU. 

(3) De FAIF'er, der har adgang til at vælge at være omfattet 
af direktivet, er de FAIF'er, der tidligere enten er blevet 
registreret i henhold til artikel 3, stk. 3, i direktiv 
2011/61/EU eller er blevet godkendt som forvaltnings
selskaber for institutter for kollektiv investering i værdi
papirer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2009/65/EF af 13. juli 2009 om samordning 
af love og administrative bestemmelser om visse insti
tutter for kollektiv investering i værdipapirer (investe
ringsinstitutter) ( 2 ). Det er hensigtsmæssigt at undgå 
dobbelt rapportering samt at skulle redegøre for doku
menter og oplysninger, som FAIF'erne allerede har fore
lagt de kompetente myndigheder i forbindelse med 
procedurerne for registrering og godkendelse, såfremt 
disse dokumenter og oplysninger fortsat er ajour. 

(4) De kompetente myndigheder bør behandle en ansøgning 
om at være omfattet af direktivet og give godkendelse i 
denne henseende på samme betingelser og efter samme 
procedure som for FAIF'er med forvaltede aktiver over de 
relevante tærskelværdier som fastsat i artikel 3, stk. 2, i 
direktiv 2011/61/EU. 

(5) Det er vigtigt at præcisere forholdet mellem den 
procedure, der gælder for FAIF'er, som vælger at være 
omfattet af direktivet, og den procedure, der gælder for 
tilbagekaldelse af en godkendelse, der gives FAIF'er i 
henhold til direktiv 2011/61/EU. En FAIF, der godkendes 
i henhold til direktiv 2011/61/EU, og hvis forvaltede 
aktiver efterfølgende falder under tærskelværdierne i 
artikel 3, stk. 2, i direktiv 2011/61/EU, betragtes fortsat 
som godkendt og som værende omfattet af direktivet i 
sin helhed, så længe godkendelsen ikke er trukket tilbage. 
Falder de forvaltede aktiver i en godkendt FAIF under den 
relevante tærskelværdi, bør det ikke automatisk udløse en 
tilbagekaldelse af godkendelsen, idet dette kun bør ske 
efter anmodning fra FAIF'en. Det bør således ikke være 
muligt for en FAIF at ansøge om at være omfattet af 
direktivet, så længe den er godkendt i henhold til direktiv
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2011/61/EU, mens en FAIF, hvis godkendelse er blevet 
trukket tilbage efter anmodning, fortsat er i stand til at 
ansøge om igen at være omfattet af direktiv 2011/61/EU. 

(6) Direktiv 2011/61/EU forpligter medlemsstaterne til at 
anvende de love og administrative bestemmelser, der er 
vedtaget til gennemførelse af direktivet fra den 22. juli 
2013. Anvendelsen af denne forordning udsættes derfor 
til samme dato. 

(7) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstem
melse med udtalelse fra Det Europæiske Værdipapir
udvalg — 

VEDTAGET DENNE FORORDNING: 

Artikel 1 

Procedure og betingelser for at kunne være omfattet af 
direktivet 

1. En forvalter af alternative investeringsfonde (FAIF), som 
opfylder betingelserne i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2011/61/EU, 
og som vælger at være omfattet af nævnte direktiv, skal indgive 
en ansøgning om godkendelse til den kompetente myndighed i 
sit hjemland. 

Ansøgningen skal følge samme procedure som fastsat i artikel 7, 
stk. 1-5, i direktiv 2011/61/EU og de relevante gennemførelses
bestemmelser. 

2. Den kompetente myndighed i hjemlandet kan give en 
FAIF som anført i stk. 1 dispensation fra at skulle forelægge 
alle de oplysninger og dokumenter, der kræves i henhold til 
artikel 7 i nævnte direktiv, såfremt de oplysninger eller doku
menter, der gives dispensation for, allerede er blevet forelagt den 
kompetente myndighed med henblik på registrering i henhold 
til artikel 3, stk. 3, i nævnte direktiv eller som led i godken
delsesproceduren i henhold til artikel 5 i direktiv 2009/65/EF, 
og såfremt disse oplysninger og dokumenter er ajour, hvilket 
skal bekræftes skriftligt af FAIF'en. 

3. Den kompetente myndighed i hjemlandet skal udstede en 
godkendelse efter samme procedure som fastsat i artikel 8, stk. 
1-5, i direktiv 2011/61/EU. 

Artikel 2 

Ikrafttræden og anvendelse 

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offent
liggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. 

Den anvendes fra den 22. juli 2013. 

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. 

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. maj 2013. 

På Kommissionens vegne 

José Manuel BARROSO 
Formand
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