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RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET 

  

om Kommissionens udøvelse af delegerede beføjelser til at vedtage 

gennemførelsesforanstaltninger i henhold til artikel 112a i direktiv 2009/65/EF af 13. juli 

2009 

 

1. Indledning 

Ved direktiv 2009/65/EF af 13. juli 2009 om samordning af love og administrative 

bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer 

(investeringsinstitutter) blev Kommissionen tillagt beføjelser til at vedtage delegerede 

retsakter som omhandlet i direktivets artikel 12, 14, 23, 33, 43, 51, 60, 61, 62, 64, 75, 78, 81, 

95 og 111. Beføjelserne blev tillagt Kommissionen for en periode på fire år fra den 4. januar 

2011, dvs. indtil den 4. januar 2015. 

 

2. Retsgrundlag for rapporten 

I henhold til artikel 112a i direktiv 2009/65/EF skulle Kommissionen udarbejde en rapport 

vedrørende disse delegerede beføjelser senest seks måneder inden udløbet af fireårsperioden, 

dvs. inden den 4. juli 2014. 

 

3. Udøvelse af de delegerede beføjelser 

Kommissionen har udøvet beføjelserne gennem fire gennemførelsesretsakter vedtaget den 1. 

juli 2010: 

 Kommissionens forordning (EU) nr. 583/2010 af 1. juli 2010 om gennemførelse af 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF for så vidt angår central 

investorinformation og de betingelser, der skal opfyldes, når central 

investorinformation eller prospektet udleveres på et andet varigt medium end papir 

eller via et websted  

 

 Kommissionens forordning (EU) nr. 584/2010 af 1. juli 2010 om gennemførelse af 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF for så vidt angår form og indhold 

af standardmodellen til anmeldelsesskrivelse og erklæring om investeringsinstituttet, 

brug af elektronisk kommunikation mellem kompetente myndigheder i forbindelse 

med anmeldelser og procedurer ved kontroller og undersøgelser på stedet samt 

udveksling af oplysninger mellem kompetente myndigheder  

 Kommissionens direktiv 2010/42/EU af 1. juli 2010 om gennemførelse af Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF for så vidt angår visse bestemmelser om 

fusioner af fonde, master-feeder-strukturer og anmeldelsesprocedure  

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32010R0583
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32010R0584
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32010L0044
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 Kommissionens direktiv 2010/43/EU af 1. juli 2010 om gennemførelse af Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF for så vidt angår organisatoriske krav, 

interessekonflikter, god forretningsskik, risikostyring og indholdet af aftalen mellem 

en depositar og et administrationsselskab  

 

Nedenstående tabel viser, hvilke retsakter der indeholder de gennemførelsesforanstaltninger, 

der er vedtaget på grundlag af de specifikke beføjelser: 

 

Beføjelser i direktiv 2009/65/EU Gennemførelsesretsakt, artikel 

Artikel 12 Gennemført i kapitel 2 og 3, artikel 4-21, i 

direktiv 2010/43/EU.  

Artikel 14 Gennemført i kapitel 2, 3 og 4, artikel 4-29, i 

direktiv 2010/43/EU. 

Artikel 23 Gennemført i kapitel 5, artikel 30-37, i 

direktiv 2010/43/EU. 

Artikel 33 Gennemført i kapitel 5, artikel 30-37, i 

direktiv 2010/43/EU. 

Artikel 43 Gennemført i kapitel 2, artikel 3-7, i direktiv 

2010/42/EU. 

Artikel 51 Gennemført i kapitel 6, artikel 38-45, i 

direktiv 2010/43/EU. 

Artikel 60 Gennemført i kapitel 3, artikel 8-23, 25 og 

28, i direktiv 2010/42/EU. 

Artikel 61 Gennemført i kapitel 3, artikel 24 og 26, i 

direktiv 2010/42/EU. 

Artikel 62 Gennemført i kapitel 3, artikel 27, i direktiv 

2010/42/EU. 

Artikel 64 Gennemført i kapitel 3, artikel 29, i direktiv 

2010/42/EU. 

Artikel 75 Gennemført i forordning (EU) nr. 583/2010. 

Artikel 78 Gennemført i forordning (EU) nr. 583/2010. 

Artikel 81 Gennemført i forordning (EU) nr. 583/2010. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32010L0043
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Artikel 95 Gennemført i kapitel 4, artikel 30-33, i 

direktiv 2010/42/EU. 

Artikel 111 Ikke udøvet, da det er en "kan"-artikel, der 

dækker tekniske ændringer af direktivet. 

 

4. Konklusion 

Med denne rapport opfylder Kommissionen rapporteringsforpligtelserne i artikel 112a i 

direktiv 2009/65/EF. 

Kommissionen opfordrer Rådet og Europa-Parlamentet til at tage rapporten til efterretning.  

 


