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Ændringsforslag 368
Astrid Lulling

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) i et afsnit med overskriften "Hvad er 
formålet med investeringen?", en 
angivelse af den anbefalede 
minimumsihændehaverperiode og 
produktets forventede likviditetsprofil, 
herunder muligheden og betingelserne for 
eventuel afvikling af investeringer før 
løbetidens udløb, under hensyntagen til 
investeringsproduktets risk/reward-profil 
og den markedsudvikling, det sigter mod

udgår

Or. en

Ændringsforslag 369
Alfredo Pallone

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) i et afsnit med overskriften "Hvad er 
formålet med investeringen?", en 
angivelse af den anbefalede 
minimumsihændehaverperiode og 
produktets forventede likviditetsprofil, 
herunder muligheden og betingelserne for 
eventuel afvikling af investeringer før 
løbetidens udløb, under hensyntagen til 
investeringsproduktets risk/reward-profil 
og den markedsudvikling, det sigter mod

d) i et afsnit med overskriften "På hvilke 
betingelser kan jeg afvikle 
investeringer?", en angivelse af den 
anbefalede eller krævede
minimumsihændehaverperiode, hvor der 
angives en anbefalet minimumsperiode 
for ihændehavelse af 
investeringsproduktet i 
tilbudsdokumenterne, herunder 
muligheden og betingelserne for eventuel 
afvikling af investeringer før løbetidens 
udløb

Or. en
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Ændringsforslag 370
Sari Essayah

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) i et afsnit med overskriften "Hvad er 
formålet med investeringen?", en 
angivelse af den anbefalede 
minimumsihændehaverperiode og 
produktets forventede likviditetsprofil, 
herunder muligheden og betingelserne for 
eventuel afvikling af investeringer før 
løbetidens udløb, under hensyntagen til 
investeringsproduktets risk/reward-profil 
og den markedsudvikling, det sigter mod

d) i et afsnit med overskriften "Mål og 
investeringspolitik", en angivelse af den 
anbefalede minimumsihændehaverperiode 
og produktets forventede likviditetsprofil, 
herunder muligheden og betingelserne for 
eventuel afvikling af investeringer før 
løbetidens udløb, under hensyntagen til 
investeringsproduktets risk/reward-profil 
og den markedsudvikling, det sigter mod

Or. en

Ændringsforslag 371
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) i et afsnit med overskriften "Hvad er 
formålet med investeringen?", en 
angivelse af den anbefalede 
minimumsihændehaverperiode og 
produktets forventede likviditetsprofil, 
herunder muligheden og betingelserne for 
eventuel afvikling af investeringer før 
løbetidens udløb, under hensyntagen til 
investeringsproduktets risk/reward-profil 
og den markedsudvikling, det sigter mod

d) i et afsnit med overskriften "Anbefalet 
ihændehaverperiode og salg af din 
investering", en angivelse af den 
anbefalede minimumsihændehaverperiode 
og produktets forventede likviditetsprofil, 
herunder muligheden og betingelserne for 
eventuel afvikling af investeringer før 
løbetidens udløb, under hensyntagen til 
investeringsproduktets risk/reward-profil 
og den markedsudvikling, det sigter mod

Or. en
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Ændringsforslag 372
Syed Kamall

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) i et afsnit med overskriften "Hvad er 
formålet med investeringen?", en angivelse 
af den anbefalede 
minimumsihændehaverperiode og 
produktets forventede likviditetsprofil, 
herunder muligheden og betingelserne for 
eventuel afvikling af investeringer før 
løbetidens udløb, under hensyntagen til
investeringsproduktets risk/reward-profil 
og den markedsudvikling, det sigter mod

d) i et afsnit med overskriften "Hvad er 
formålet med investeringen?", en angivelse 
af den anbefalede 
minimumsihændehaverperiode og 
produktets forventede likviditetsprofil, 
herunder muligheden og betingelserne for 
eventuel afvikling af investeringer før 
løbetidens udløb, under hensyntagen til
pakkeproduktet for private investorers
risk/reward-profil og den 
markedsudvikling, det sigter mod

Or. en

Ændringsforslag 373
Syed Kamall

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) i et afsnit med overskriften "Hvilke 
risici er der tale om, og hvad kan jeg 
eventuelt få ud af investeringen?", 
investeringsproduktets risk/reward-profil, 
herunder en sammenfattende indikator 
for profilen og advarsler i forhold til 
bestemte risici, som den sammenfattende 
indikator muligvis ikke afspejler fuldt ud

udgår

Or. en

Ændringsforslag 374
Astrid Lulling
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Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) i et afsnit med overskriften "Hvilke 
risici er der tale om, og hvad kan jeg 
eventuelt få ud af investeringen?", 
investeringsproduktets risk/reward-profil, 
herunder en sammenfattende indikator 
for profilen og advarsler i forhold til 
bestemte risici, som den sammenfattende 
indikator muligvis ikke afspejler fuldt ud

udgår

Or. en

Ændringsforslag 375
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) i et afsnit med overskriften "Hvilke 
risici er der tale om, og hvad kan jeg 
eventuelt få ud af investeringen?",
investeringsproduktets risk/reward-profil, 
herunder en sammenfattende indikator for 
profilen og advarsler i forhold til bestemte 
risici, som den sammenfattende indikator 
muligvis ikke afspejler fuldt ud

e) i et afsnit med overskriften
"Risk/reward-profil",

i) investeringsproduktets risk/reward-
profil, herunder en sammenfattende 
indikator for profilen, som også afspejler 
effekten af omkostninger, og som 
udtrykkes som vejledende fremtidige 
resultatscenarier, ledsaget af en 
forklaring i et letforståeligt sprog af 
produktets centrale risici
ii) en sammenligning af 
investeringsproduktets forventede 
fremtidige resultat, inklusive risici, med et 
risikofrit benchmark
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iii) produktets miljørisikoprofil
iv) om der ydes garantier eller 
kapitalbeskyttelse og af hvilke enheder, 
samt om de indebærer eventuelle 
begrænsninger
iv) om investeringsproduktet er omfattet 
af en kompensations- eller garantiordning 
eller anden investorbeskyttelse, som f.eks. 
en depositar

Or. en

Ændringsforslag 376
Sari Essayah

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) i et afsnit med overskriften "Hvilke 
risici er der tale om, og hvad kan jeg 
eventuelt få ud af investeringen?", 
investeringsproduktets risk/reward-profil, 
herunder en sammenfattende indikator for 
profilen og advarsler i forhold til bestemte
risici, som den sammenfattende indikator
muligvis ikke afspejler fuldt ud

e) i et afsnit med overskriften
"Risk/reward-profil", 
investeringsproduktets risk/reward-profil, 
herunder en sammenfattende indikator for 
profilen, dens vigtigste begrænsninger 
samt en forklaring af de risici, som er 
væsentlige og relevante for 
pakkeproduktet for private investorer, og 
som ikke i tilstrækkelig grad afspejles i
den sammenfattende indikator for 
risk/reward-profilen

Or. en

Ændringsforslag 377
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning



PE504.398v01-00 8/180 AM\926906DA.doc

DA

Artikel 8 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) i et afsnit med overskriften "Hvilke risici 
er der tale om, og hvad kan jeg eventuelt få
ud af investeringen?", 
investeringsproduktets risk/reward-profil, 
herunder en sammenfattende indikator for 
profilen og advarsler i forhold til bestemte 
risici, som den sammenfattende indikator 
muligvis ikke afspejler fuldt ud

e) i et afsnit med overskriften "Hvilke risici 
er der tale om, og hvad kan jeg eventuelt få
til gengæld?", idet der tages hensyn til
investeringsproduktets risk/reward-profil
og den markedsudvikling, den sigter efter, 
investeringsproduktets risk/reward-profil,
herunder en risikoindikator for profilen og 
advarsler i forhold til bestemte risici, som 
den sammenfattende indikator muligvis 
ikke afspejler fuldt ud

Or. en

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at indsætte den sidste sætning i artikel 8, stk. 2, litra 
d).

Ændringsforslag 378
Sharon Bowles<

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) i et afsnit med overskriften "Hvilke risici 
er der tale om, og hvad kan jeg eventuelt få 
ud af investeringen?", 
investeringsproduktets risk/reward-profil, 
herunder en sammenfattende indikator for 
profilen og advarsler i forhold til bestemte 
risici, som den sammenfattende indikator 
muligvis ikke afspejler fuldt ud

e) i et afsnit med overskriften "Hvilke risici 
er der tale om, og hvad kan jeg eventuelt få 
ud af investeringen?", 
investeringsproduktets risk/reward-profil, 
herunder en sammenfattende indikator for 
profilen og advarsler i forhold til bestemte 
risici, som den sammenfattende indikator 
muligvis ikke afspejler fuldt ud, samt en 
forklaring af de risici, som er væsentlige 
og relevante for investeringsproduktet for 
at sætte profilen ind i en sammenhæng

Or. en
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Ændringsforslag 379
Thomas Händel

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) i et afsnit med overskriften "Hvilke risici 
er der tale om, og hvad kan jeg eventuelt få 
ud af investeringen?", 
investeringsproduktets risk/reward-profil, 
herunder en sammenfattende indikator for 
profilen og advarsler i forhold til bestemte 
risici, som den sammenfattende indikator 
muligvis ikke afspejler fuldt ud

e) i et afsnit med overskriften "Hvilke risici 
er der tale om, og hvad kan jeg eventuelt få 
ud af investeringen?", 
investeringsproduktets risk/reward-profil, 
herunder en sammenfattende indikator for 
profilen og advarsler i forhold til bestemte 
risici, som den sammenfattende indikator 
muligvis ikke afspejler fuldt ud; 
beskrivelsen af risiciene skal være 
forståelig og anskuelig

Or. de

Ændringsforslag 380
Alfredo Pallone

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) i et afsnit med overskriften "Hvilke 
risici er der tale om, og hvad kan jeg 
eventuelt få ud af investeringen?", 
investeringsproduktets risk/reward-profil, 
herunder en sammenfattende indikator for 
profilen og advarsler i forhold til bestemte
risici, som den sammenfattende indikator 
muligvis ikke afspejler fuldt ud

e) i et afsnit med overskriften
"Risk/reward-profil", 
investeringsproduktets risk/reward-profil, 
herunder en forklaring af de relevante
risici i overensstemmelse med de risici, der 
eventuelt anføres i tilbudsdokumenterne

Or. en

Ændringsforslag 381
Nils Torvalds

Forslag til forordning
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Artikel 8 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) i et afsnit med overskriften "Hvilke risici 
er der tale om, og hvad kan jeg eventuelt få 
ud af investeringen?", 
investeringsproduktets risk/reward-profil, 
herunder en sammenfattende indikator for 
profilen og advarsler i forhold til bestemte 
risici, som den sammenfattende indikator 
muligvis ikke afspejler fuldt ud

e) i et afsnit med overskriften "Hvilke risici 
er der tale om, og hvad kan jeg eventuelt få 
ud af investeringen?", en angivelse af, om 
det er muligt at miste kapital,
investeringsproduktets risk/reward-profil, 
herunder en sammenfattende indikator for 
profilen og advarsler i forhold til bestemte 
risici, som den sammenfattende indikator 
muligvis ikke afspejler fuldt ud

Or. en

Ændringsforslag 382
Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) i et afsnit med overskriften "Hvilke risici 
er der tale om, og hvad kan jeg eventuelt få 
ud af investeringen?", 
investeringsproduktets risk/reward-profil, 
herunder en sammenfattende indikator for 
profilen og advarsler i forhold til bestemte
risici, som den sammenfattende indikator 
muligvis ikke afspejler fuldt ud

e) i et afsnit med overskriften "Hvilke risici 
er der tale om, og hvad kan jeg eventuelt få 
ud af investeringen?", 
investeringsproduktets risk/reward-profil, 
herunder en sammenfattende indikator for 
profilen og en advarsel om, at produktet 
kan påvirkes negativt af de anførte risici,
efterfulgt af en beskrivelse af:

Or. en

Ændringsforslag 383
Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra e – nr. i (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) modparts-, drifts- og likviditetsrisici, 
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som påvirker produktet

Or. en

Ændringsforslag 384
Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra e – nr. ii (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) produktets følsomhed over for effektive 
stress-scenarier med hensyn til resultater

Or. en

Ændringsforslag 385
Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra e – nr. iii (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) den fremmedfinansierede del af 
produktet, i det omfang denne del kan 
forøge risiciene

Or. en

Ændringsforslag 386
Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra e – nr. iv (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) eventuelle andre specifikke risici, som 
eventuelt ikke afspejles fuldt ud i den 
sammenfattende indikator
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Or. en

Ændringsforslag 387
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) en kort angivelse af, om der er risiko 
for at miste penge, herunder:
i) om der ydes garantier eller 
kapitalbeskyttelse, og om de indebærer 
eventuelle begrænsninger

Or. en

Begrundelse

For at give investorerne et fuldstændigt billede af risiciene er det hensigtsmæssigt at 
indarbejde oplysninger om beskyttelsesmekanismer og/eller -teknikker i den generelle 
beskrivelse af risk/reward-profilen som fastlagt i artikel 8, stk. 2, litra e).

Ændringsforslag 388
Alfredo Pallone

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) under et afsnit med titlen "Præmie", 
minimumsadgangs- eller 
-investeringskrav og betalingsbetingelser 
for præmien samt fleksibilitet (enkelt eller 
periodevis betaling)

Or. en

Ændringsforslag 389
Astrid Lulling
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Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) i et afsnit med overskriften "Hvilke 
omkostninger drejer det sig om?", de 
omkostninger, der er forbundet med en 
investering i investeringsproduktet, både 
de direkte og de indirekte omkostninger, 
som investor skal afholde, herunder 
sammenfattende indikatorer for disse 
omkostninger

udgår

Or. en

Ændringsforslag 390
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) i et afsnit med overskriften "Hvilke 
omkostninger drejer det sig om?", de
omkostninger, der er forbundet med en 
investering i investeringsproduktet, både de 
direkte og de indirekte omkostninger, som 
investor skal afholde, herunder 
sammenfattende indikatorer for disse 
omkostninger

f) i et afsnit med overskriften "Hvilke 
omkostninger drejer det sig om?",

de omkostninger, der er forbundet med en 
investering i investeringsproduktet, både de 
direkte og de indirekte omkostninger samt 
adgangs- og exitomkostninger og løbende 
omkostninger, som investor skal afholde, 
herunder sammenfattende indikatorer for 
disse omkostninger

alle årlige udgifter og andre betalinger fra 
produktet over en nærmere defineret 
periode
med hensyn til strukturerede 
investeringsprodukter omfatter de 
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indirekte omkostninger den teoretiske 
margen ved udløb, som er indlejret i 
produktet
omkostninger og fradrag angives således, 
at de viser deres samlede akkumulerende 
virkning på investeringer over 
repræsentative investeringsperioder
det oplyses, hvordan der opnås adgang til 
den uafhængige online fondsberegner, 
som styres af ESMA

Or. en

Begrundelse

Grunden til at medtage den teoretiske margen ved udløb er, at strukturerede 
investeringsprodukter ofte har en indbygget margen, som indbygges under udviklingen af 
produktet. Eftersom denne margen ikke betales forud af detailinvestorer, men finansieres 
gennem reducerede afkast, er investorerne ikke opmærksomme på det.

Ændringsforslag 391
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) i et afsnit med overskriften "Hvilke
omkostninger drejer det sig om?", de 
omkostninger, der er forbundet med en 
investering i investeringsproduktet, både de 
direkte og de indirekte omkostninger, som 
investor skal afholde, herunder 
sammenfattende indikatorer for disse 
omkostninger

f) i et afsnit med overskriften
"Omkostninger og gebyrer?", de 
omkostninger, der er forbundet med en 
investering i investeringsproduktet, både de 
direkte og de indirekte omkostninger, som 
investor skal afholde, herunder en
sammenfattende indikator for disse 
omkostninger i monetære termer, og en 
erklæring om, at detailinvestoren bør bede 
den person, som sælger 
investeringsproduktet, om yderligere 
information om omkostningerne, 
herunder eventuelle yderligere 
omkostninger, som opkræves af den 
sælgende person, og som ikke fremgår af 
dokumentet med central information, 
samt en udtalelse om, at 
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skattelovgivningen i investorens hjemland 
kan påvirke investeringsafkastet

Or. en

Ændringsforslag 392
Syed Kamall

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) i et afsnit med overskriften "Hvilke 
omkostninger drejer det sig om?", de 
omkostninger, der er forbundet med en 
investering i investeringsproduktet, både de 
direkte og de indirekte omkostninger, som 
investor skal afholde, herunder 
sammenfattende indikatorer for disse 
omkostninger

f) i et afsnit med overskriften "Hvilke 
omkostninger drejer det sig om?", de 
omkostninger, der er forbundet med en 
investering i investeringsproduktet, både de 
direkte og de indirekte omkostninger, som 
investor skal afholde, herunder 
sammenfattende indikatorer for disse 
omkostninger indeholdende alle årlige 
udgifter og andre betalinger fra produktet 
over en nærmere defineret periode; 
derudover skal dokumentet med central 
information, hvor det er relevant, 
indeholde en fortegnelse over og en 
forklaring af de gebyrer, som tages fra 
investoren under særlige 
omstændigheder, baggrunden for
beregningen af gebyret, samt hvornår 
gebyret finder anvendelse; dokumentet 
med central information henviser også til 
forskellige gebyrer (som f.eks. 
transaktionsomkostninger, børsafgifter), 
som ikke kan omfattes af beregningen af 
omkostninger

Or. en

Begrundelse

Investoren bør få en fuldstændig oversigt over omkostningerne i forbindelse med en 
investering. De omkostninger, som kun opstår under særlige omstændigheder, skal forklares. 
Endvidere afhænger variable omkostninger af salgslandet, distributøren og handelsstedet og 
kan derfor ikke oplyses på forhånd af produktudvikleren. Der bør indarbejdes en advarsel om, 
at disse omkostninger lægges oveni, i dokumentet med central investorinformation.
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Ændringsforslag 393
Werner Langen

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) i et afsnit med overskriften "Hvilke 
omkostninger drejer det sig om?", de 
omkostninger, der er forbundet med en 
investering i investeringsproduktet, både de 
direkte og de indirekte omkostninger, som 
investor skal afholde, herunder 
sammenfattende indikatorer for disse 
omkostninger

f) i et afsnit med overskriften "Hvilke 
omkostninger drejer det sig om?", de 
omkostninger, der er forbundet med en 
investering i investeringsproduktet, både de 
direkte og de indirekte omkostninger, som 
investor skal afholde, herunder 
sammenfattende indikatorer for disse 
omkostninger og en oplysning om, at 
skatter kan reducere 
investeringsproduktets afkast

Or. de

Ændringsforslag 394
Thomas Händel

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) i et afsnit med overskriften "Hvilke 
omkostninger drejer det sig om?", de 
omkostninger, der er forbundet med en 
investering i investeringsproduktet, både de 
direkte og de indirekte omkostninger, som 
investor skal afholde, herunder 
sammenfattende indikatorer for disse 
omkostninger

f) i et afsnit med overskriften "Hvilke 
omkostninger drejer det sig om?", de 
omkostninger, der er forbundet med en 
investering i investeringsproduktet, både de 
direkte og de indirekte omkostninger, som 
investor skal afholde, herunder 
sammenfattende indikatorer for disse 
omkostninger, og hvordan disse 
omkostninger kan påvirke afkastet

Or. de
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Ændringsforslag 395
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) i et afsnit med overskriften "Hvilke 
omkostninger drejer det sig om?", de 
omkostninger, der er forbundet med en 
investering i investeringsproduktet, både de 
direkte og de indirekte omkostninger, som 
investor skal afholde, herunder 
sammenfattende indikatorer for disse 
omkostninger

f) i et afsnit med overskriften "Hvilke 
omkostninger drejer det sig om?", skal de
maksimale omkostninger indeholde de 
omkostninger, der er forbundet med en 
investering i investeringsproduktet, både de 
direkte og de indirekte omkostninger, som 
investor skal afholde, herunder 
sammenfattende indikatorer for disse 
omkostninger; hvis investeringsproduktet 
har en maksimal margen for eventuelle 
afkast, bør dette tydeligt oplyses; denne 
maksimale margen reducerer 
nettoafkastet til investoren, så udvikleren 
får al overskud over maksimum; en sådan 
klausul er en indirekte omkostning og 
skal oplyses sammen med andre 
omkostninger

Or. en

Begrundelse

Strukturerede investeringsprodukter har ofte en indbygget margen, som indbygges under 
udviklingen af produktet. Eftersom denne margen ikke betales forud af detailinvestorer, men 
finansieres gennem reducerede afkast, er investorerne ikke opmærksomme på det. Som et 
vejledende eksempel finansieres en sådan margen typisk ved at reducere det potentielle afkast 
af et produkt fra 30 % af stigningen i et aktieindeks til 20 %. Disse margener bør oplyses på 
gennemsigtig vis sammen med andre omkostninger for at gøre investeringsprodukter mere 
sammenlignelige. Ændringsforslaget er baseret på bidrag fra Finance Watch og BEUC.

Ændringsforslag 396
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Forslag til forordning
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Artikel 8 – stk. 2 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) i et afsnit med overskriften "Hvilke 
omkostninger drejer det sig om?", de 
omkostninger, der er forbundet med en 
investering i investeringsproduktet, både 
de direkte og de indirekte omkostninger, 
som investor skal afholde, herunder 
sammenfattende indikatorer for disse 
omkostninger

f) i et afsnit med overskriften "Hvilke 
omkostninger drejer det sig om?", de 
omkostninger, der er forbundet med en 
investering i pakkeproduktet for private 
investorer, både de direkte og de indirekte 
omkostninger, som investor skal afholde, 
herunder sammenfattende indikatorer for 
disse omkostninger og af 
sammenligningshensyn de samlede 
omkostninger udtrykt monetært og i 
procent, for at vise de samlede 
omkostningers effekt på investeringen

Or. en

Begrundelse

Forbrugere finder det ofte vanskeligt at vurdere effekten af omkostningerne, når de udtrykkes 
i procent. Et eksempel, som viser virkningen af de samlede omkostninger på investeringen 
udtrykt i monetære termer, vil forbedre sammenligneligheden, gennemsigtigheden og 
kundernes opmærksomhed. Det er af største betydning, at de samlede omkostninger udtrykkes 
i monetære termer for at vise de samlede omkostningers effekt på investeringen.

Ændringsforslag 397
Arlene McCarthy

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) i et afsnit med overskriften "Hvilke 
omkostninger drejer det sig om?", de 
omkostninger, der er forbundet med en 
investering i investeringsproduktet, både
de direkte og de indirekte omkostninger, 
som investor skal afholde, herunder 
sammenfattende indikatorer for disse
omkostninger

f) i et afsnit med overskriften "Hvilke 
omkostninger drejer det sig om?", de 
omkostninger, der er forbundet med en 
investering i investeringsproduktet, alle de 
direkte og de indirekte omkostninger, som 
investor skal afholde, herunder
transaktionsomkostninger i procent af 
den indre værdi; sammenfattende 
indikatorer for alle ovenstående
omkostninger skal også medtages
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Or. en

Begrundelse

Transaktionsomkostninger (omkostninger forbundet med at handle aktier/aktiver) er ikke 
medtaget i investeringsinstitutternes dokument med central investorinformation, selv om de 
kan medføre betydelige omkostninger for en investeringsfond. Selv om disse omkostninger 
ikke blot kan tilføjes de løbende gebyrer, kan de udtrykkes som en procentdel af den indre 
værdi. Ved at medtage disse omkostninger kan detailinvestorerne danne sig et bedre 
helhedsindtryk af, hvor meget de skal betale for at have deres penge i en fond. Det betyder, at 
de bedre kan sammenligne tilgængelige fonde.

Ændringsforslag 398
Alfredo Pallone

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) i et afsnit med overskriften "Hvilke 
omkostninger drejer det sig om?", de 
omkostninger, der er forbundet med en 
investering i investeringsproduktet, både de 
direkte og de indirekte omkostninger, som 
investor skal afholde, herunder 
sammenfattende indikatorer for disse 
omkostninger

f) i et afsnit med overskriften "Hvilke 
omkostninger drejer det sig om?", de 
omkostninger, der er forbundet med en 
investering i investeringsproduktet, både de 
direkte og de indirekte omkostninger, som 
investor skal afholde, herunder 
sammenfattende indikatorer for disse 
omkostninger, konsekvent i forhold til de 
omkostninger, som eventuelt fremgår af 
tilbudsdokumenterne

Or. en

Ændringsforslag 399
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra f – nr. i (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) med hensyn til strukturerede 
investeringsprodukter omfatter de 
indirekte omkostninger den teoretiske 
margen ved udløb, som er indlejret i 
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produktet

Or. en

Begrundelse

Strukturerede investeringsprodukter har ofte en indbygget margen, som indbygges under 
udviklingen. Eftersom denne margen ikke betales forud af detailinvestorer, men finansieres 
gennem reducerede afkast, er investorerne ikke opmærksomme på det. Disse margener bør 
fremlægges på gennemsigtig vis sammen med andre omkostninger for at gøre 
investeringsprodukter mere sammenlignelige.

Ændringsforslag 400
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) i et afsnit med overskriften "Hvad sker 
der, hvis/når jeg dør?", oplysninger om, 
hvad der sker med de penge, som 
produktet/fondene besidder, samt 
eventuelle yderligere ydelser ved død

Or. en

Ændringsforslag 401
Astrid Lulling

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) i et afsnit med overskriften "Hvordan 
har investeringsproduktet klaret sig 
hidtil?", investeringsproduktets hidtidige 
resultater, hvis det er relevant i forhold til 
produktets art og omfanget af de 
foreliggende resultater

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 402
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) i et afsnit med overskriften "Hvordan 
har investeringsproduktet klaret sig 
hidtil?", investeringsproduktets hidtidige
resultater, hvis det er relevant i forhold til 
produktets art og omfanget af de 
foreliggende resultater

g) "Hvad får jeg til gengæld?",
oplysninger om, hvordan pakkeproduktet 
for private investorer vil klare sig med 
resultatscenarier eller prognoser om 
mulige fremtidige resultater, og hvordan 
disse påvirkes af gebyrerne; mindst et af 
de anførte resultater eller scenarier skal 
vise et negativt afkast, hvor det er relevant

Or. en

Ændringsforslag 403
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) i et afsnit med overskriften "Hvordan 
har investeringsproduktet klaret sig 
hidtil?", investeringsproduktets hidtidige 
resultater, hvis det er relevant i forhold til 
produktets art og omfanget af de 
foreliggende resultater

g) i et afsnit med overskriften "Hidtidige 
resultater", investeringsproduktets 
hidtidige resultater, hvis det er relevant i 
forhold til produktets art og omfanget af de 
foreliggende resultater, herunder en 
tydelig advarsel om, at tidligere afkast 
ikke er nogen garanti for fremtidige 
resultater

Or. en

Ændringsforslag 404
Alfredo Pallone

Forslag til forordning
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Artikel 8 – stk. 2 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) i et afsnit med overskriften "Hvordan 
har investeringsproduktet klaret sig 
hidtil?", investeringsproduktets hidtidige 
resultater, hvis det er relevant i forhold til
produktets art og omfanget af de 
foreliggende resultater

g) i et afsnit med overskriften "Hidtidige 
resultater", en beskrivelse af
investeringsproduktets hidtidige resultater, 
hvis det er relevant i forhold til
investeringsproduktets art og omfanget af 
de foreliggende resultater og i så fald 
suppleret af en passende advarsel om, at 
"tidligere afkast er ikke nogen garanti for 
fremtidige resultater"

Or. en

Ændringsforslag 405
Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) i et afsnit med overskriften "Hvordan 
har investeringsproduktet klaret sig 
hidtil?", investeringsproduktets hidtidige 
resultater, hvis det er relevant i forhold til 
produktets art og omfanget af de 
foreliggende resultater

g) i et afsnit med overskriften "Hvordan 
har investeringsproduktet klaret sig 
hidtil?", investeringsproduktets hidtidige 
resultater, hvis det er relevant i forhold til 
produktets art og omfanget af de 
foreliggende resultater, herunder en 
advarsel om, at tidligere resultater ikke er 
nogen garanti for fremtidige 
investeringsresultater, og at risiciene i 
andre afsnit af dokumentet med central 
information kan have en betydelig negativ 
effekt på investeringen

Or. en

Begrundelse

Den foreslåede yderligere information sikrer, at dokumentet med central information ikke får 
investorer til at stole for meget på mønstre i tidligere resultater, og at det giver et 
fuldstændigt og rimeligt billede af risici i forbindelse med investeringsprodukter.
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Ændringsforslag 406
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) i et afsnit med overskriften "Hvordan 
har investeringsproduktet klaret sig 
hidtil?", investeringsproduktets hidtidige
resultater, hvis det er relevant i forhold til 
produktets art og omfanget af de 
foreliggende resultater

g) i et afsnit med overskriften "Hvordan 
har investeringsproduktet klaret sig 
hidtil?", investeringsproduktets resultater, 
hvis det er relevant i forhold til produktets 
art og omfanget af de foreliggende 
resultater; dette skal baseres på den størst 
mulige grad af gennemsigtighed inden for 
investeringsproduktet; udvikleren 
offentliggør en beskrivende årsrapport, 
der omfatter sammendrag, som giver et 
retvisende billede af 
investeringsaktivernes resultater, 
investeringsforvaltningsstrategier og 
relevante risici i 
investeringsforvaltningen, herunder 
udnyttelse af de begrænsninger, som er 
defineret i dokumenterne med central 
information for investeringsproduktet; 
såfremt investeringsstrategien henviser til 
et benchmark, offentliggøres 
benchmarkresultatet i årsrapporten

Or. en

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at skabe gennemsigtighed omkring resultaterne af de 
investeringsprodukter, der er omfattet af denne forordning. Desuden skal et bestemt produkts 
og eventuelt porteføljens resultater sammenlignes med et andet produkt med sammenlignelige 
risici. Desuden bør alle gebyrer, som påvirker afkastet, offentliggøres. Dette ændringsforslag
er baseret på et bidrag fra professor Roman Inderst (Frankfurt School of Finance).

Ændringsforslag 407
Syed Kamall

Forslag til forordning



PE504.398v01-00 24/180 AM\926906DA.doc

DA

Artikel 8 – stk. 2 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) i et afsnit med overskriften "Hvordan 
har investeringsproduktet klaret sig 
hidtil?", investeringsproduktets hidtidige 
resultater, hvis det er relevant i forhold til 
produktets art og omfanget af de 
foreliggende resultater

g) i et afsnit med overskriften "Hvordan 
har investeringsproduktet klaret sig 
hidtil?", de hidtidige resultater af 
pakkeproduktet for private investorer, hvis 
det er relevant i forhold til produktets art 
og omfanget af de foreliggende resultater

Or. en

Ændringsforslag 408
Thomas Händel

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) i et afsnit med overskriften "Hvordan 
har investeringsproduktet klaret sig 
hidtil?", investeringsproduktets hidtidige 
resultater, hvis det er relevant i forhold til 
produktets art og omfanget af de 
foreliggende resultater

g) i et afsnit med overskriften "Hvordan 
har investeringsproduktet klaret sig 
hidtil?", investeringsproduktets hidtidige 
resultater

Or. de

Ændringsforslag 409
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) en bestemmelse om, at udvikleren på 
en gennemsigtig måde skal informere 
kunden i et årligt dokument om 
investeringsproduktets resultater; dette 
dokument skal indeholde en ex post-
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offentliggørelse af investeringsproduktets 
afkast i det forløbne år; desuden skal dette 
ex post-afkast sammenlignes med et andet 
investeringsprodukt med en 
sammenlignelig risikoprofil; hvis kunden 
ejer flere investeringsprodukter fra en 
bestemt producent, som er omfattet af 
denne forordning, skal førnævnte 
offentliggørelse og sammenligning 
udføres for den samlede portefølje; 
eventuelle omkostninger, som påvirker 
investeringsproduktets afkast, skal også 
offentliggøres; Kommissionen tillægges 
beføjelser til at vedtage delegerede 
retsakter i overensstemmelse med 
artikel 23 med definitioner af 
investeringsprodukternes risikoprofiler 
samt standarder for oplysninger om 
omkostningerne i denne bestemmelse

Or. en

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at skabe gennemsigtighed omkring resultaterne af de 
investeringsprodukter, der er omfattet af denne forordning. Desuden skal et bestemt produkts 
og eventuelt porteføljens resultater sammenlignes med et andet produkt med sammenlignelige 
risici. Desuden bør alle gebyrer, som påvirker afkastet, offentliggøres. Dette ændringsforslag 
er baseret på et bidrag fra professor Roman Inderst (Frankfurt School of Finance).

Ændringsforslag 410
Olle Schmidt, Sharon Bowles, Nils Torvalds

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) i et afsnit med overskriften "Kan jeg 
tage penge ud?", oplysninger om de 
potentielle konsekvenser af at indkassere 
pakkeproduktet for private investorer 
inden udløb, eller inden den anbefalede 
ihændehaverperiode udløber

Or. en



PE504.398v01-00 26/180 AM\926906DA.doc

DA

Ændringsforslag 411
Olle Schmidt, Sharon Bowles, Nils Torvalds

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra g b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

gb) i et afsnit med overskriften "Hvordan 
ved jeg, hvordan det går med mit 
produkt?", oplysninger, der viser, 
hvordan en kunde holdes orienteret

Or. en

Ændringsforslag 412
Olle Schmidt, Sharon Bowles, Nils Torvalds

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra g c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

gc) i et afsnit med overskriften "Hvordan 
kan jeg klage?", oplysninger om, hvordan 
og til hvem en kunde kan indgive en klage 
over produktet og forvaltningen deraf

Or. en

Ændringsforslag 413
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra g d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

gd) i et afsnit med overskriften "Hvad 
sker der, hvis du går konkurs?", 
oplysninger om, hvorvidt 
investeringsproduktet er omfattet af en 
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kompensations- eller garantiordning

Or. en

Ændringsforslag 414
Alfredo Pallone

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) for pensionsprodukter, i et afsnit med 
overskriften "Hvad kan jeg tænkes at få, 
når jeg går på pension?", prognoser for 
fremtidige resultater.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 415
Thomas Händel

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) for pensionsprodukter, i et afsnit med 
overskriften "Hvad kan jeg tænkes at få, 
når jeg går på pension?", prognoser for 
fremtidige resultater.

h) for pensionsprodukter, i et afsnit med 
overskriften "Hvad kan jeg tænkes at få, 
når jeg går på pension?", prognoser for 
fremtidige resultater, tydeligt opdelt i 
forskellige udviklingsscenarier inklusive 
"worst case", altså den dårligst mulige 
udvikling.

Or. de

Ændringsforslag 416
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
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Artikel 8 – stk. 2 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) for pensionsprodukter, i et afsnit med 
overskriften "Hvad kan jeg tænkes at få, 
når jeg går på pension?", prognoser for 
fremtidige resultater.

h) for pensionsprodukter, i et afsnit med 
overskriften "Hvad kan jeg tænkes at få, 
når jeg går på pension?", prognoser for 
fremtidige resultater. Disse oplysninger 
skal stemme overens med 
rammelovgivningen for dokumenter med 
central information

Or. en

Ændringsforslag 417
Udo Bullmann, Peter Simon

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) for pensionsprodukter, i et afsnit med 
overskriften "Hvad kan jeg tænkes at få, 
når jeg går på pension?", prognoser for 
fremtidige resultater.

h) for pensionsprodukter, i et afsnit med 
overskriften "Hvad kan jeg tænkes at få, 
når jeg går på pension?", prognoser for 
fremtidige resultater, herunder en tydelig 
præcisering af, at det årlige afkast kan 
adskille sig væsentligt fra disse prognoser.

Or. en

Ændringsforslag 418
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra h a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ha) i et afsnit med overskriften "Hvordan 
kan jeg klage?", oplysninger om, hvordan 
en kunde kan indgive en klage over 
produktet.



AM\926906DA.doc 29/180 PE504.398v01-00

DA

Or. en

Ændringsforslag 419
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra h a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ha) i et afsnit med overskriften "Andre 
dokumenter, jeg bør læse, inden jeg 
investerer", en kort beskrivelse af de 
andre typer informationsdokumenter, som 
beskriver produktet mere detaljeret, med 
en forklaring om, at der bør tages hensyn 
til alle sådanne dokumenter (herunder 
dokumentet med central information), 
inden der træffes en 
investeringsbeslutning.

Or. en

Ændringsforslag 420
Syed Kamall

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra h a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ha) i et afsnit med overskriften "Hvilke 
andre dokumenter skal jeg læse, inden jeg 
investerer", en kort beskrivelse af 
dokumenter (herunder, hvor det er 
relevant, et prospekt) og en forklaring om, 
at der bør tages hensyn til alle sådanne 
dokumenter (herunder dokumentet med 
central information), inden der træffes en 
investeringsbeslutning.

Or. en
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Begrundelse

Dokumentet med central information skal ikke ses som et selvstændigt dokument, som en 
person kan træffe sin investeringsbeslutning på grundlag af. Det skal præciseres, at det er 
absolut afgørende at læse andre dokumenter, inden denne beslutning træffes.

Ændringsforslag 421
Thomas Händel

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra h a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ha) i et afsnit med overskriften "Hvilket 
vederlag får min formidler?" en oversigt 
over arten og størrelsen af de vederlag, 
der er betalt eller skal betales til 
formidleren.

Or. de

Ændringsforslag 422
Pervenche Berès

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra h a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ha) i et afsnit med overskriften "Hvilken
type investorer er denne investering rettet 
mod?", en beskrivelse af de typer af 
investorer, som investeringsproduktet er 
rettet mod, med hensyn til risikovillighed, 
investeringshorisont og finansiel 
forståelse; dette afsnit skal udfyldes på 
grundlag af den 
produktgodkendelsesproces, som 
produktudvikleren har gennemført ved 
struktureringen af investeringsproduktet.

Or. en
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Begrundelse

Fornøden omhu hos udvikleren med hensyn til produktets hensigtsmæssighed over for private 
kunder bør kunne fylde et afsnit i dokumentet med central information med overskriften 
"Hvem er denne investering rettet mod?".

Ændringsforslag 423
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra h b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

hb) i et afsnit med overskriften "Hvilke 
andre dokumenter bør jeg læse, inden jeg 
investerer", en kort beskrivelse af 
dokumenter (herunder, hvor det er 
relevant, et prospekt) og en forklaring om, 
at der bør tages hensyn til alle sådanne 
dokumenter (herunder dokumentet med 
central information), inden der træffes en 
investeringsbeslutning.

Or. en

Begrundelse

Da dokumentet med central information af naturlige årsager ikke kan være udtømmende, bør 
det læses sammen med andre dokumenter som f.eks. resuméet af prospektet.

Ændringsforslag 424
Othmar Karas

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra h b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

hb) i et afsnit med overskriften 
"Forsikringsydelser", en angivelse af, om 
investeringsproduktet omfatter 
forsikringsydelser, og i så fald detaljer om 
disse forsikringsydelser.
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Or. en

Begrundelse

Et investeringsprodukts særlige elementer skal beskrives grundigt for forbrugerne. Et 
investeringspakkeprodukt for private investorer har særlige elementer, der adskiller det fra 
andre pakkeprodukter for private investorer. Der er derfor behov for et særskilt og mere 
fremtrædende afsnit for at fremhæve disse elementer vedrørende forsikringsydelser i 
dokumentet med central information.

Ændringsforslag 425
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Såfremt den person, der anbefaler 
eller sælger produktet til investoren, giver 
yderligere, personlige oplysninger som 
f.eks. investeringsgebyrer, skal disse 
oplysninger fremgå af et særskilt 
dokument, som den person, som anbefaler 
eller sælger produktet, er ansvarlig for.

Or. en

Ændringsforslag 426
Pervenche Berès

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Detailinvestorer modtager et særligt 
forsikringsdokument, som viser de 
vigtigste elementer i forsikringsaftalen i 
overensstemmelse med artikel 185 i 
direktiv 2009/138/EF. Et sådant 
dokument skal stemme overens med alle 
bestemmelserne i denne forordning, dog 
ikke artikel 8, stk. 2. Såfremt aftalen giver 
et valg mellem flere regningsenheder, skal 
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den også indeholde en sammenfattende
tabel, der klassificerer disse enheder i tre 
kategorier, alt efter risiko.
Under hensyntagen til direktiv 
2009/138/EF og i overensstemmelse med 
artikel 8, stk. 2, i denne forordning, 
tillægges EIOPA beføjelser til at 
fastlægge følgende:
– hovedelementerne i forsikringsaftalen
– det specifikke forsikringsdokuments 
præcise form
– indholdet af det specifikke 
forsikringsdokument, herunder 
mulighederne for aktivallokering, som 
tilbydes detailinvestoren
– reglerne for klassificering af enhederne 
i tre kategorier
Investeringsproduktudvikleren tildeler et 
dokument med central information for 
hver underliggende investering af 
forsikringsaftaler, der falder under denne 
forordning. De underliggende 
investeringer omfatter regningsenheder 
og/eller de valutadenominerede fonde, 
hvor det er relevant, samt 
risikokategorierne for hver enkelt af disse. 

Or. en

Ændringsforslag 427
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Investeringsproduktudvikleren må kun 
medtage andre oplysninger, hvis det er 
nødvendigt for, at detailinvestor kan 
træffe en velfunderet 
investeringsbeslutning om et bestemt 
investeringsprodukt.

udgår
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Or. en

Ændringsforslag 428
Thomas Händel

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Investeringsproduktudvikleren må kun 
medtage andre oplysninger, hvis det er 
nødvendigt for, at detailinvestor kan 
træffe en velfunderet 
investeringsbeslutning om et bestemt 
investeringsprodukt.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 429
Astrid Lulling

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Investeringsproduktudvikleren må kun 
medtage andre oplysninger, hvis det er 
nødvendigt for, at detailinvestor kan 
træffe en velfunderet 
investeringsbeslutning om et bestemt 
investeringsprodukt.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 430
Alfredo Pallone

Forslag til forordning
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Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Investeringsproduktudvikleren må kun 
medtage andre oplysninger, hvis det er 
nødvendigt for, at detailinvestor kan 
træffe en velfunderet 
investeringsbeslutning om et bestemt 
investeringsprodukt.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 431
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Investeringsproduktudvikleren må kun 
medtage andre oplysninger, hvis det er 
nødvendigt for, at detailinvestor kan træffe 
en velfunderet investeringsbeslutning om
et bestemt investeringsprodukt.

3. Investeringsproduktudvikleren bør kun 
medtage oplysninger, som er nødvendige
for, at detailinvestor kan træffe en 
velfunderet investeringsbeslutning om det 
bestemte investeringsprodukt.

Or. en

Ændringsforslag 432
Syed Kamall

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Investeringsproduktudvikleren må kun 
medtage andre oplysninger, hvis det er 
nødvendigt for, at detailinvestor kan træffe 
en velfunderet investeringsbeslutning om 
et bestemt investeringsprodukt.

3. Udvikleren af pakkeproduktet for 
private investorer må kun medtage andre 
oplysninger, hvis det er nødvendigt for, at 
detailinvestor kan træffe en velfunderet 
investeringsbeslutning om et bestemt
pakkeprodukt for private investorer.
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Or. en

Ændringsforslag 433
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Investeringsproduktudvikleren må kun 
medtage andre oplysninger, hvis det er 
nødvendigt for, at detailinvestor kan træffe 
en velfunderet investeringsbeslutning om 
et bestemt investeringsprodukt.

3. Udvikleren af pakkeproduktet for 
private investorer må kun medtage andre
objektive oplysninger, hvis det er 
nødvendigt for, at detailinvestor kan træffe 
en velfunderet investeringsbeslutning om 
et bestemt pakkeprodukt for private 
investorer.

Or. en

Begrundelse

Bestemmelsen om delegerede retsakter i artikel 8, stk. 5, kan skabe problemer med hensyn til 
foreneligheden med nogle medlemsstaters forfatninger. Bekymringen gælder artikel 8, stk. 3, 
hvor "andre oplysninger" kan medtages. Eftersom der er mulighed for at medtage "andre 
oplysninger", er dette knyttet til en risiko for, at oplysninger, som kan udløse 
investeringsbeslutninger, vil blive reguleret i delegerede retsakter.

Ændringsforslag 434
Pervenche Berès

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Hvor det er relevant, oplyser den 
person, der sælger investeringsproduktet, 
om:
i) beskatningen af investeringsproduktet i 
den medlemsstat, hvor de aktivt rådgiver 
om eller distribuerer 
investeringsproduktet
ii) omkostningerne i forbindelse med 
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investeringsproduktet, når de optræder 
som formidlere
iii) de kurtager, retrocessioner eller andre 
vederlag, der i forbindelse med 
transaktionen betales af udvikleren eller 
en tredjepart som fastsat i direktiv 
2004/39/EF og direktiv 2002/39/EF og 
direktiv 2011/61/EU.
Disse oplysninger skal fremgå af et 
selvstændigt dokument forud for aftalens 
indgåelse på højst en side, som bør 
vedhæftes som bilag til dokumentet med 
central information på salgstidspunktet.

Or. en

Ændringsforslag 435
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Hvor det er relevant, oplyser 
formidleren om:
i) alle omkostninger i forbindelse med 
investeringsproduktet, når den 
pågældende optræder som formidler
ii) de kurtager, retrocessioner eller andre 
vederlag, der i forbindelse med 
transaktionen betales af udvikleren eller 
en tredjepart som fastsat i direktiv 
2004/39/EF og direktiv 2002/39/EF

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er baseret på en udtalelse fra BEUC.
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Ændringsforslag 436
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. ESMA udvikler en uafhængig online 
fondsberegner, som medtages på 
webstedet. Fondsberegneren giver 
investorerne mulighed for at beregne 
reward af et foreslået investeringsprodukt 
for private investorer, når der indtastes 
oplysninger om investeringens forventede 
varighed, investeringsbeløbet og det 
forventede afkast af den underliggende 
investering i procent for at fastslå 
slutværdien af investeringen efter 
omkostninger.
Fondsberegneren medtager i sin 
beregning de omkostninger og gebyrer, 
som opkræves af de forskellige 
investeringsproduktudviklere for alle 
fonde, der sælges til offentligheden, 
sammen med eventuelle yderligere 
omkostninger eller gebyrer, som opkræves 
af formidlere eller andre dele af 
investeringskæden, som ikke allerede er 
omfattet af produktudviklerne. 
Investeringsproduktudviklere og personer, 
som anbefaler eller sælger 
investeringsprodukter, skal sende 
relevante data til ESMA hvert kvartal med 
en maksimal forsinkelse på 60 dage til 
dette formål.
ESMA får de ressourcer, som kræves for 
at udføre dette arbejde. Myndigheden skal 
om nødvendigt indgå i et tæt samarbejde 
med de andre europæiske 
tilsynsmyndigheder.

Or. en

Begrundelse

I USA har den finansielle tilsynsmyndighed FINRA (Financial Industry Regulatory Authority) 
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en online fondsberegner, som tilbyder oplysninger og analyser af over 18 000 gensidige 
fonde, børshandlede fonde (ETF'er) og børshandlede obligationer (ETN'er). Dette værktøj 
vurderer værdien af fondene og gebyrers og udgifters effekt på investeringer, ligesom det 
giver private personer mulighed for at se på gældende gebyrer og rabatter for fonde. ESMA 
kan udvikle et lignende værktøj.

Ændringsforslag 437
Astrid Lulling

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. De oplysninger, der er omhandlet i stk. 
2, udformes i et fælles format, bl.a. med 
de fælles overskrifter, og opstilles i den 
standardrækkefølge, der er omhandlet i 
stk. 2, således at det er muligt at foretage 
en sammenligning med dokumentet med 
central information for andre 
investeringsprodukter. Dokumentet med 
central information skal forsynes med et 
iøjnefaldende fælles symbol, således at 
dokumentet kan skelnes fra andre 
dokumenter.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 438
Werner Langen

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. De oplysninger, der er omhandlet i stk. 
2, udformes i et fælles format, bl.a. med de 
fælles overskrifter, og opstilles i den 
standardrækkefølge, der er omhandlet i stk. 
2, således at det er muligt at foretage en 
sammenligning med dokumentet med 
central information for andre 

4. De oplysninger, der er omhandlet i 
stk. 2, udformes i et fælles format, bl.a. 
med de fælles overskrifter, og opstilles i 
den standardrækkefølge, der er omhandlet i 
stk. 2, således at det er muligt at foretage 
en sammenligning med dokumentet med 
central information for andre 
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investeringsprodukter. Dokumentet med 
central information skal forsynes med et 
iøjnefaldende fælles symbol, således at 
dokumentet kan skelnes fra andre 
dokumenter.

investeringsprodukter. Dokumentet med 
central information er ikke længere end tre 
sider, er overskueligt, entydigt og 
letlæseligt og skal forsynes med et 
iøjnefaldende fælles symbol, således at 
dokumentet kan skelnes fra andre 
dokumenter.

Or. de

Ændringsforslag 439
Thomas Händel

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. De oplysninger, der er omhandlet i stk. 
2, udformes i et fælles format, bl.a. med de 
fælles overskrifter, og opstilles i den 
standardrækkefølge, der er omhandlet i stk. 
2, således at det er muligt at foretage en 
sammenligning med dokumentet med 
central information for andre 
investeringsprodukter. Dokumentet med 
central information skal forsynes med et 
iøjnefaldende fælles symbol, således at 
dokumentet kan skelnes fra andre 
dokumenter.

4. De oplysninger, der er omhandlet i 
stk. 2, udformes i et fælles format, bl.a. 
med de fælles overskrifter, og opstilles i 
den standardrækkefølge, der er omhandlet i 
stk. 2, således at det er muligt at foretage 
en sammenligning med dokumentet med 
central information for andre 
investeringsprodukter. Dokumentet med 
central information skal forsynes med et 
iøjnefaldende fælles symbol, således at 
dokumentet kan skelnes fra andre 
dokumenter. Negative informationer skal 
principielt anføres før positive 
informationer. Prisfortegnelser og 
forkortelser af begreber er forbudte.

Or. de

Ændringsforslag 440
Corien Wortmann-Kool

Forslag til forordning
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Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. De oplysninger, der er omhandlet i stk. 
2, udformes i et fælles format, bl.a. med de 
fælles overskrifter, og opstilles i den 
standardrækkefølge, der er omhandlet i stk. 
2, således at det er muligt at foretage en 
sammenligning med dokumentet med 
central information for andre 
investeringsprodukter. Dokumentet med 
central information skal forsynes med et 
iøjnefaldende fælles symbol, således at 
dokumentet kan skelnes fra andre 
dokumenter.

4. De oplysninger, der er omhandlet i stk. 
2, udformes i et standardiseret format, 
bl.a. med de fælles overskrifter, og 
opstilles i den standardrækkefølge, der er 
omhandlet i stk. 2, således at det er muligt 
at foretage en sammenligning med
dokumentet med central information for 
andre investeringsprodukter. Dokumentet 
med central information skal forsynes med 
et iøjnefaldende fælles symbol, således at 
dokumentet kan skelnes fra andre 
dokumenter.

Or. en

Ændringsforslag 441
Syed Kamall

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. De oplysninger, der er omhandlet i stk. 
2, udformes i et fælles format, bl.a. med de 
fælles overskrifter, og opstilles i den 
standardrækkefølge, der er omhandlet i stk. 
2, således at det er muligt at foretage en 
sammenligning med dokumentet med 
central information for andre
investeringsprodukter. Dokumentet med 
central information skal forsynes med et 
iøjnefaldende fælles symbol, således at 
dokumentet kan skelnes fra andre 
dokumenter.

4. De oplysninger, der er omhandlet i stk. 
2, udformes i et fælles format, bl.a. med de 
fælles overskrifter, og opstilles i den 
standardrækkefølge, der er omhandlet i stk. 
2, således at det er muligt at foretage en 
sammenligning med dokumentet med 
central information for andre
pakkeprodukter for private investorer. 
Dokumentet med central information skal 
forsynes med et iøjnefaldende fælles 
symbol, således at dokumentet kan skelnes 
fra andre dokumenter.

Or. en

Ændringsforslag 442
Astrid Lulling
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Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 23, der 
udbygger bestemmelserne om 
udformningen og indholdet af de enkelte 
oplysningselementer, der er omhandlet i 
stk. 2, udformningen og indholdet af de 
andre oplysninger, som 
produktudvikleren kan medtage i 
dokumentet med central information, der 
er omhandlet i stk. 3, og bestemmelserne 
om det fælles format og det fælles symbol, 
der er omhandlet i stk. 4. Kommissionen 
skal tage højde for forskelle mellem 
investeringsprodukter og 
detailinvestorernes forudsætninger samt 
de karakteristika ved 
investeringsprodukter, som gør det muligt 
for detailinvestorer at vælge mellem 
forskellige underliggende investeringer 
eller andre optioner, som produktet 
indebærer, herunder når valget kan 
træffes på forskellige tidspunkter eller 
ændres i fremtiden.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 443
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 23, der 
udbygger bestemmelserne om 
udformningen og indholdet af de enkelte 

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 23, der 
udbygger bestemmelserne om 
udformningen og indholdet af de enkelte 
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oplysningselementer, der er omhandlet i 
stk. 2, udformningen og indholdet af de 
andre oplysninger, som 
produktudvikleren kan medtage i 
dokumentet med central information, der 
er omhandlet i stk. 3, og bestemmelserne 
om det fælles format og det fælles symbol, 
der er omhandlet i stk. 4. Kommissionen 
skal tage højde for forskelle mellem 
investeringsprodukter og 
detailinvestorernes forudsætninger samt de 
karakteristika ved investeringsprodukter, 
som gør det muligt for detailinvestorer at 
vælge mellem forskellige underliggende 
investeringer eller andre optioner, som 
produktet indebærer, herunder når valget
kan træffes på forskellige tidspunkter eller 
ændres i fremtiden.

oplysningselementer, der er omhandlet i 
stk. 2, og bestemmelserne om det fælles 
format og det fælles symbol, der er 
omhandlet i stk. 4.

Den sammenfattende indikator for 
risk/rewards som omhandlet i stk. 2, litra 
e), nr. i), skal tage hensyn til 
omkostningernes indvirkning over tid og 
til de mulige fremtidige resultater. Den 
skal udformes, så den gør de risici, som 
investorerne påtager sig, klare og 
sammenlignelige mellem produkter. 
Indikatoren skal gøre det klart, at 
muligheden for større afkast er knyttet til 
at tage større risici. Den i stk. 2, litra e), 
nr. ii), nævnte sammenligning skal 
udformes, så investor hjælpes til at forstå, 
hvordan accept af større risiko påvirker 
investeringsproduktets afkast, og det 
risikofrie benchmark skal angives på en 
måde, så det er forståeligt for 
detailinvestorer og ikke er vildledende for 
dem. Den sammenfattende indikator for 
omkostninger som omhandlet i stk. 2, litra 
f), skal i monetære termer illustrere 
omkostningernes indflydelse på investors 
mulige udbytte af investeringen over tid. 
Den skal inkludere tal, som 
detailinvestorer kan bruge til at 
sammenligne produkter. Kommissionen 
skal tage højde for kontooplysninger til 
detailinvestorer fra den person, der sælger 
investeringsproduktet, relateret til 
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omkostninger i henhold til [MiFID] og 
[IMD] for at sikre, at oplysningerne om 
omkostninger i dokumentet med central 
information er konsistent med disse andre 
oplysninger, og at informationen omfatter 
alle omkostninger og klart viser 
detailinvestoren den samlede indvirkning, 
som omkostninger kan have.
Kommissionen skal tage højde for forskelle 
mellem investeringsprodukter og 
detailinvestorernes forudsætninger samt de 
karakteristika ved investeringsprodukter, 
som gør det muligt for detailinvestorer at 
vælge mellem forskellige underliggende 
investeringer eller andre optioner, som 
produktet indebærer, herunder når valget 
kan træffes på forskellige tidspunkter eller 
ændres i fremtiden.

Or. en

Ændringsforslag 444
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 23, der 
udbygger bestemmelserne om 
udformningen og indholdet af de enkelte 
oplysningselementer, der er omhandlet i 
stk. 2, udformningen og indholdet af de 
andre oplysninger, som produktudvikleren 
kan medtage i dokumentet med central 
information, der er omhandlet i stk. 3, og 
bestemmelserne om det fælles format og 
det fælles symbol, der er omhandlet i stk. 
4. Kommissionen skal tage højde for 
forskelle mellem investeringsprodukter og 
detailinvestorernes forudsætninger samt de 
karakteristika ved investeringsprodukter, 

5. Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed (EBA), Den 
Europæiske Tilsynsmyndighed for 
Forsikrings- og 
Arbejdsmarkedspensionsordninger 
(EIOPA) og Den Europæiske Værdipapir-
og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) 
skal udarbejde udkast til 
reguleringsmæssige standarder i 
overensstemmelse med artikel 23, der 
udbygger bestemmelserne om 
udformningen og indholdet af de enkelte 
oplysningselementer, der er omhandlet i 
stk. 2, udformningen og indholdet af de 
andre oplysninger, som produktudvikleren 
kan medtage i dokumentet med central 
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som gør det muligt for detailinvestorer at 
vælge mellem forskellige underliggende 
investeringer eller andre optioner, som 
produktet indebærer, herunder når valget 
kan træffes på forskellige tidspunkter eller 
ændres i fremtiden.

information, der er omhandlet i stk. 3, og 
bestemmelserne om det fælles format og 
det fælles symbol, der er omhandlet i stk. 
4. De europæiske tilsynsmyndigheder skal 
tage højde for forskelle mellem
pakkeprodukter for private investorer og 
detailinvestorernes forudsætninger samt de 
karakteristika ved pakkeprodukter for 
private investorer, som gør det muligt for 
detailinvestorer at vælge mellem 
forskellige underliggende investeringer 
eller andre optioner, som produktet 
indebærer, herunder når valget kan træffes 
på forskellige tidspunkter eller ændres i 
fremtiden.

De europæiske tilsynsmyndigheder 
indgiver udkastene til reguleringsmæssige 
tekniske standarder til Kommissionen 
senest den […].
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de reguleringsmæssige tekniske 
standarder i overensstemmelse med 
proceduren i artikel 10-14 i forordning 
(EU) nr. 1093/2010, artikel 10-14 i 
forordning 1094/2010 og artikel 10-14 i 
forordning (EU) nr. 1095/2010.

Or. en

Begrundelse

For at give industrien og de europæiske tilsynsmyndigheder mulighed for at reagere hurtigt 
på udviklinger på markedet bør de tre europæiske tilsynsmyndigheder i fællesskab udarbejde 
fælles reguleringsmæssige tekniske standarder i stedet for at give Kommissionen beføjelse til 
at vedtage delegerede retsakter.

Ændringsforslag 445
Wolf Klinz

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
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vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 23, der 
udbygger bestemmelserne om 
udformningen og indholdet af de enkelte 
oplysningselementer, der er omhandlet i 
stk. 2, udformningen og indholdet af de 
andre oplysninger, som produktudvikleren 
kan medtage i dokumentet med central 
information, der er omhandlet i stk. 3, og 
bestemmelserne om det fælles format og 
det fælles symbol, der er omhandlet i stk. 
4. Kommissionen skal tage højde for 
forskelle mellem investeringsprodukter og 
detailinvestorernes forudsætninger samt de 
karakteristika ved investeringsprodukter, 
som gør det muligt for detailinvestorer at 
vælge mellem forskellige underliggende 
investeringer eller andre optioner, som 
produktet indebærer, herunder når valget 
kan træffes på forskellige tidspunkter eller 
ændres i fremtiden.

vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 23, der 
udbygger bestemmelserne om 
udformningen og indholdet af de enkelte 
oplysningselementer, der er omhandlet i 
stk. 2, udformningen og indholdet af de 
andre oplysninger, som produktudvikleren 
kan medtage i dokumentet med central 
information, der er omhandlet i stk. 3, og 
bestemmelserne om det fælles format og 
det fælles symbol, der er omhandlet i stk. 
4. Kommissionen skal tage højde for 
forskelle mellem investeringsprodukter og 
detailinvestorernes forudsætninger samt de 
karakteristika ved investeringsprodukter, 
som gør det muligt for detailinvestorer at 
vælge mellem forskellige underliggende 
investeringer eller andre optioner, som 
produktet indebærer, herunder når valget 
kan træffes på forskellige tidspunkter eller 
ændres i fremtiden. Kommissionen 
udarbejder i tæt samarbejde med de tre 
europæiske tilsynsmyndigheder eksempler 
på dokumenter med central information, 
der tager højde for forskellene mellem 
investeringsprodukterne.

Or. en

Ændringsforslag 446
Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 23, der 
udbygger bestemmelserne om 
udformningen og indholdet af de enkelte 
oplysningselementer, der er omhandlet i 
stk. 2, udformningen og indholdet af de 
andre oplysninger, som produktudvikleren 
kan medtage i dokumentet med central 

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 23, der 
udbygger bestemmelserne om 
udformningen og indholdet af de enkelte 
oplysningselementer, der er omhandlet i 
stk. 2, udformningen og indholdet af de 
andre oplysninger, som produktudvikleren 
kan medtage i dokumentet med central 
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information, der er omhandlet i stk. 3, og 
bestemmelserne om det fælles format og 
det fælles symbol, der er omhandlet i stk. 
4. Kommissionen skal tage højde for 
forskelle mellem investeringsprodukter og 
detailinvestorernes forudsætninger samt de 
karakteristika ved investeringsprodukter, 
som gør det muligt for detailinvestorer at 
vælge mellem forskellige underliggende 
investeringer eller andre optioner, som 
produktet indebærer, herunder når valget 
kan træffes på forskellige tidspunkter eller 
ændres i fremtiden.

information, der er omhandlet i stk. 3, og 
bestemmelserne om det fælles format og 
det fælles symbol, der er omhandlet i stk. 
4. Kommissionen skal tage højde for 
forskelle mellem investeringsprodukter og 
detailinvestorernes forudsætninger samt de 
karakteristika ved investeringsprodukter, 
som gør det muligt for detailinvestorer at 
vælge mellem forskellige underliggende 
investeringer eller andre optioner, som 
produktet indebærer, herunder når valget 
kan træffes på forskellige tidspunkter eller 
ændres i fremtiden. Inden vedtagelsen af 
delegerede retsakter afprøver 
Kommissionen behørigt 
foranstaltningerne på detailinvestorer 
med henblik på at udvælge de mest 
hensigtsmæssige foranstaltninger.

Or. en

Begrundelse

Eftersom dokumentet med central information skal indeholde oplysninger om 
investeringsproduktet, som kan forstås af flest muligt potentielle detailinvestorer, skal de 
afprøves grundigt på detailinvestorerne.

Ændringsforslag 447
Thomas Händel

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 23, der 
udbygger bestemmelserne om 
udformningen og indholdet af de enkelte 
oplysningselementer, der er omhandlet i 
stk. 2, udformningen og indholdet af de 
andre oplysninger, som produktudvikleren 
kan medtage i dokumentet med central 
information, der er omhandlet i stk. 3, og 
bestemmelserne om det fælles format og 

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 23, der 
udbygger bestemmelserne om 
udformningen og indholdet af de enkelte 
oplysningselementer, der er omhandlet i 
stk. 2, udformningen og indholdet af de 
andre oplysninger, som produktudvikleren 
kan medtage i dokumentet med central 
information, der er omhandlet i stk. 3, og 
bestemmelserne om det fælles format og 
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det fælles symbol, der er omhandlet i stk. 
4. Kommissionen skal tage højde for 
forskelle mellem investeringsprodukter og 
detailinvestorernes forudsætninger samt de 
karakteristika ved investeringsprodukter, 
som gør det muligt for detailinvestorer at 
vælge mellem forskellige underliggende 
investeringer eller andre optioner, som 
produktet indebærer, herunder når valget 
kan træffes på forskellige tidspunkter eller 
ændres i fremtiden.

det fælles symbol, der er omhandlet i stk. 
4. Kommissionen skal tage højde for 
forskelle mellem investeringsprodukter og 
detailinvestorernes forudsætninger samt de 
karakteristika ved investeringsprodukter, 
som gør det muligt for detailinvestorer at 
vælge mellem forskellige underliggende 
investeringer eller andre optioner, som 
produktet indebærer, herunder når valget 
kan træffes på forskellige tidspunkter eller 
ændres i fremtiden. Kommissionen 
foreslår endvidere et signalsystem, som 
gør det lettere at klassificere og opdele 
investeringsprodukter i meget risikable, 
risikable og mindre risikable 
investeringsprodukter.

Or. de

Ændringsforslag 448
Ildikó Gáll-Pelcz

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 23, der 
udbygger bestemmelserne om 
udformningen og indholdet af de enkelte 
oplysningselementer, der er omhandlet i 
stk. 2, udformningen og indholdet af de 
andre oplysninger, som produktudvikleren 
kan medtage i dokumentet med central 
information, der er omhandlet i stk. 3, og 
bestemmelserne om det fælles format og 
det fælles symbol, der er omhandlet i stk. 
4. Kommissionen skal tage højde for 
forskelle mellem investeringsprodukter og 
detailinvestorernes forudsætninger samt de 
karakteristika ved investeringsprodukter, 
som gør det muligt for detailinvestorer at 
vælge mellem forskellige underliggende 
investeringer eller andre optioner, som 

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 23, der 
udbygger bestemmelserne om 
udformningen og indholdet af de enkelte 
oplysningselementer, der er omhandlet i 
stk. 2, udformningen og indholdet af de 
andre oplysninger, som produktudvikleren 
kan medtage i dokumentet med central 
information, der er omhandlet i stk. 3, og 
bestemmelserne om det fælles format og 
det fælles symbol, der er omhandlet i stk. 
4. Kommissionen skal tage højde for 
forskelle mellem investeringsprodukter og 
detailinvestorernes forudsætninger samt de 
karakteristika ved investeringsprodukter, 
som gør det muligt for detailinvestorer at 
vælge mellem forskellige underliggende 
investeringer eller andre optioner, som 
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produktet indebærer, herunder når valget 
kan træffes på forskellige tidspunkter eller 
ændres i fremtiden.

produktet indebærer, herunder når valget 
kan træffes på forskellige tidspunkter eller 
ændres i fremtiden. Inden vedtagelsen af 
delegerede retsakter afprøver 
Kommissionen behørigt 
foranstaltningerne på detailinvestorer 
med henblik på at udvælge de mest 
hensigtsmæssige foranstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 449
Pervenche Berès

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 23, der 
udbygger bestemmelserne om 
udformningen og indholdet af de enkelte 
oplysningselementer, der er omhandlet i 
stk. 2, udformningen og indholdet af de 
andre oplysninger, som produktudvikleren 
kan medtage i dokumentet med central 
information, der er omhandlet i stk. 3, og 
bestemmelserne om det fælles format og 
det fælles symbol, der er omhandlet i stk. 
4. Kommissionen skal tage højde for 
forskelle mellem investeringsprodukter og 
detailinvestorernes forudsætninger samt de 
karakteristika ved investeringsprodukter, 
som gør det muligt for detailinvestorer at 
vælge mellem forskellige underliggende 
investeringer eller andre optioner, som 
produktet indebærer, herunder når valget 
kan træffes på forskellige tidspunkter eller 
ændres i fremtiden.

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 23, der 
udbygger bestemmelserne om 
udformningen og indholdet af de enkelte 
oplysningselementer, der er omhandlet i 
stk. 2 og stk. 3, litra a), udformningen og 
indholdet af de andre oplysninger, som 
produktudvikleren og den person, som 
sælger investeringsprodukter, kan 
medtage i dokumentet med central 
information eller bilaget dertil, der er 
omhandlet i stk. 3, og bestemmelserne om 
det fælles format og det fælles symbol, der 
er omhandlet i stk. 4. Kommissionen skal 
tage højde for forskelle mellem 
investeringsprodukter og 
detailinvestorernes forudsætninger samt de 
karakteristika ved investeringsprodukter, 
som gør det muligt for detailinvestorer at 
vælge mellem forskellige underliggende 
investeringer eller andre optioner, som 
produktet indebærer, herunder når valget 
kan træffes på forskellige tidspunkter eller 
ændres i fremtiden. Inden vedtagelsen af 
delegerede retsakter afprøver 
Kommissionen behørigt 
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foranstaltningerne på detailinvestorer 
med henblik på at udvælge de mest 
hensigtsmæssige foranstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 450
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 23, der 
udbygger bestemmelserne om 
udformningen og indholdet af de enkelte 
oplysningselementer, der er omhandlet i 
stk. 2, udformningen og indholdet af de 
andre oplysninger, som produktudvikleren 
kan medtage i dokumentet med central 
information, der er omhandlet i stk. 3, og 
bestemmelserne om det fælles format og 
det fælles symbol, der er omhandlet i stk. 
4. Kommissionen skal tage højde for 
forskelle mellem investeringsprodukter og 
detailinvestorernes forudsætninger samt de 
karakteristika ved investeringsprodukter, 
som gør det muligt for detailinvestorer at 
vælge mellem forskellige underliggende 
investeringer eller andre optioner, som 
produktet indebærer, herunder når valget 
kan træffes på forskellige tidspunkter eller 
ændres i fremtiden.

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 23, der 
udbygger bestemmelserne om 
udformningen og indholdet af de enkelte 
oplysningselementer, der er omhandlet i 
stk. 2, herunder effekten af at indføre 
risikoindikatorer, udformningen og 
indholdet af de andre oplysninger, som 
produktudvikleren og den person, som 
sælger investeringsprodukter, kan 
medtage i dokumentet med central 
information, der er omhandlet i stk. 3, og 
bestemmelserne om det fælles format og 
det fælles symbol, der er omhandlet i stk. 
4. Kommissionen skal tage højde for 
forskelle mellem investeringsprodukter og 
detailinvestorernes forudsætninger samt de 
karakteristika ved investeringsprodukter, 
som gør det muligt for detailinvestorer at 
vælge mellem forskellige underliggende 
investeringer eller andre optioner, som 
produktet indebærer, herunder når valget 
kan træffes på forskellige tidspunkter eller 
ændres i fremtiden. Inden vedtagelsen af 
delegerede retsakter afprøver 
Kommissionen behørigt effekten af det 
planlagte dokument med central 
investorinformation på dets målgruppe 
med henblik på at udvælge de mest 
hensigtsmæssige foranstaltninger, navnlig 
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layoutet af risikooplysningerne, for 
detailinvestorerne.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er baseret på et forslag fra BEUC.

Ændringsforslag 451
Syed Kamall

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 23, der 
udbygger bestemmelserne om 
udformningen og indholdet af de enkelte 
oplysningselementer, der er omhandlet i 
stk. 2, udformningen og indholdet af de 
andre oplysninger, som produktudvikleren
kan medtage i dokumentet med central 
information, der er omhandlet i stk. 3, og 
bestemmelserne om det fælles format og 
det fælles symbol, der er omhandlet i stk. 
4. Kommissionen skal tage højde for 
forskelle mellem investeringsprodukter og 
detailinvestorernes forudsætninger samt de 
karakteristika ved investeringsprodukter, 
som gør det muligt for detailinvestorer at 
vælge mellem forskellige underliggende 
investeringer eller andre optioner, som 
produktet indebærer, herunder når valget 
kan træffes på forskellige tidspunkter eller 
ændres i fremtiden.

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 23, der 
udbygger bestemmelserne om 
udformningen og indholdet af de enkelte 
oplysningselementer, der er omhandlet i 
stk. 2, udformningen og indholdet af de 
andre oplysninger, som udvikleren af 
pakkeproduktet for private investorer kan 
medtage i dokumentet med central 
information, der er omhandlet i stk. 3, og 
bestemmelserne om det fælles format og 
det fælles symbol, der er omhandlet i stk. 
4. Kommissionen skal tage højde for 
forskelle mellem pakkeprodukter for 
private investorer og detailinvestorernes 
forudsætninger samt de karakteristika ved
pakkeprodukter for private investorer, 
som gør det muligt for detailinvestorer at 
vælge mellem forskellige underliggende 
investeringer eller andre optioner, som 
produktet indebærer, herunder når valget 
kan træffes på forskellige tidspunkter eller 
ændres i fremtiden.

Or. en
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Ændringsforslag 452
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 23, der 
udbygger bestemmelserne om 
udformningen og indholdet af de enkelte 
oplysningselementer, der er omhandlet i 
stk. 2, udformningen og indholdet af de 
andre oplysninger, som produktudvikleren 
kan medtage i dokumentet med central 
information, der er omhandlet i stk. 3, og 
bestemmelserne om det fælles format og 
det fælles symbol, der er omhandlet i stk. 
4. Kommissionen skal tage højde for 
forskelle mellem investeringsprodukter og 
detailinvestorernes forudsætninger samt de 
karakteristika ved investeringsprodukter, 
som gør det muligt for detailinvestorer at 
vælge mellem forskellige underliggende 
investeringer eller andre optioner, som 
produktet indebærer, herunder når valget 
kan træffes på forskellige tidspunkter eller 
ændres i fremtiden.

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 23, der 
udbygger bestemmelserne om 
udformningen og indholdet af de enkelte 
oplysningselementer, der er omhandlet i 
stk. 2, udformningen og indholdet af de 
andre objektive oplysninger, som 
produktudvikleren kan medtage i 
dokumentet med central information, der er 
omhandlet i stk. 3, og bestemmelserne om 
det fælles format og det fælles symbol, der 
er omhandlet i stk. 4. Kommissionen skal 
tage højde for forskelle mellem
pakkeprodukter for private investorer og 
detailinvestorernes forudsætninger samt de 
karakteristika ved pakkeprodukter for 
private investorer, som gør det muligt for 
detailinvestorer at vælge mellem 
forskellige underliggende investeringer 
eller andre optioner, som produktet 
indebærer, herunder når valget kan træffes 
på forskellige tidspunkter eller ændres i 
fremtiden.

Or. en

Begrundelse

Bestemmelsen om delegerede retsakter i artikel 8, stk. 5, kan skabe problemer med hensyn til 
foreneligheden med nogle medlemsstaters forfatninger. Kommissionen bør have beføjelse til 
at vedtage delegerede retsakter vedrørende "andre objektive oplysninger".

Ændringsforslag 453
Astrid Lulling

Forslag til forordning
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Artikel 8 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed (EBA), Den 
Europæiske Tilsynsmyndighed for 
Forsikrings- og 
Arbejdsmarkedspensionsordninger 
(EIOPA) og Den Europæiske Værdipapir-
og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) 
skal udarbejde udkast til 
reguleringsmæssige standarder med 
henblik på at fastlægge:

udgår

a) den metodologi, der ligger til grund for 
risk/reward-profilen, jf. stk. 2, litra e), i 
denne artikel
b) omkostningsberegningen, jf. stk. 2, litra 
f), i denne artikel.
Udkastene til reguleringsmæssige 
tekniske standarder skal tage højde for de 
forskellige investeringsprodukttyper. De 
europæiske tilsynsmyndigheder indgiver 
udkastene til reguleringsmæssige tekniske 
standarder til Kommissionen senest den 
[…].
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de reguleringsmæssige tekniske 
standarder i overensstemmelse med 
proceduren i artikel 10-14 i forordning 
(EU) nr. 1093/2010, artikel 10-14 i 
forordning 1094/2010 og artikel 10-14 i 
forordning (EU) nr. 1095/2010.

Or. en

Ændringsforslag 454
Astrid Lulling

Forslag til forordning
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Artikel 8 – stk. 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den Europæiske Banktilsynsmyndighed 
(EBA), Den Europæiske 
Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og 
Arbejdsmarkedspensionsordninger 
(EIOPA) og Den Europæiske Værdipapir-
og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) 
skal udarbejde udkast til 
reguleringsmæssige standarder med 
henblik på at fastlægge:

udgår

a) den metodologi, der ligger til grund for 
risk/reward-profilen, jf. stk. 2, litra e), i 
denne artikel
b) omkostningsberegningen, jf. stk. 2, litra 
f), i denne artikel.

Or. en

Ændringsforslag 455
Astrid Lulling

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 6 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) den metodologi, der ligger til grund for 
risk/reward-profilen, jf. stk. 2, litra e), i 
denne artikel

udgår

Or. en

Ændringsforslag 456
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
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Artikel 8 – stk. 6 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) den metodologi, der ligger til grund for
risk/reward-profilen, jf. stk. 2, litra e), i 
denne artikel

a) den metodologi, der ligger til grund for
risk/reward-profilerne, jf. stk. 2, litra e), i 
denne artikel

Or. en

Ændringsforslag 457
Astrid Lulling

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 6 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) omkostningsberegningen, jf. stk. 2, litra 
f), i denne artikel.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 458
Burkhard Balz

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 6 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) omkostningsberegningen, jf. stk. 2, litra 
f), i denne artikel.

b) omkostningsberegningen, herunder 
specificeringen af sammenfattende 
indikatorer, jf. stk. 2, litra f), i denne 
artikel.

Or. en

Ændringsforslag 459
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
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Artikel 8 – stk. 6 – afsnit 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) metoden til beregning af den 
kvantitative vurdering af porteføljen 
vedrørende bidraget til finansieringen af 
den energiomstilling, som er nødvendig 
for at begrænse den globale opvarmning 
til +2° C som anført i litra b), nr. iii a), i 
stk. 2 i denne artikel.

Or. en

Ændringsforslag 460
Astrid Lulling

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 6 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udkastene til reguleringsmæssige 
tekniske standarder skal tage højde for de 
forskellige investeringsprodukttyper. De 
europæiske tilsynsmyndigheder indgiver 
udkastene til reguleringsmæssige tekniske 
standarder til Kommissionen senest den 
[…].

udgår

Or. en

Ændringsforslag 461
Werner Langen

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 6 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udkastene til reguleringsmæssige tekniske 
standarder skal tage højde for de 
forskellige investeringsprodukttyper. De 
europæiske tilsynsmyndigheder indgiver 

Udkastene til reguleringsmæssige tekniske 
standarder skal tage højde for de 
forskellige produkter, navnlig 
forsikringsprodukter i henhold til direktiv 
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udkastene til reguleringsmæssige tekniske 
standarder til Kommissionen senest den 
[…].

2009/138/EF. De europæiske 
tilsynsmyndigheder indgiver udkastene til 
reguleringsmæssige tekniske standarder til 
Kommissionen senest den […].

Or. de

Ændringsforslag 462
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 6 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udkastene til reguleringsmæssige tekniske 
standarder skal tage højde for de 
forskellige investeringsprodukttyper. De 
europæiske tilsynsmyndigheder indgiver 
udkastene til reguleringsmæssige tekniske 
standarder til Kommissionen senest den 
[…].

Udkastene til reguleringsmæssige tekniske 
standarder skal tage højde for de 
forskellige investeringsprodukttyper og det 
allerede udførte arbejde i forbindelse med 
[MiFID], [IMD], prospektdirektivet, 
Solvens II og direktiv 2009/65/EF om 
indførelse af et dokument med central 
investorinformation til 
investeringsinstitutter. De europæiske 
tilsynsmyndigheder indgiver udkastene til 
reguleringsmæssige tekniske standarder til 
Kommissionen senest den […].

Or. en

Begrundelse

Der bør så vidt muligt være ensretning mellem de forskellige sammenkoblende retsakter.

Ændringsforslag 463
Syed Kamall

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 6 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udkastene til reguleringsmæssige tekniske 
standarder skal tage højde for de 

Udkastene til reguleringsmæssige tekniske 
standarder skal tage højde for de 
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forskellige investeringsprodukttyper. De 
europæiske tilsynsmyndigheder indgiver 
udkastene til reguleringsmæssige tekniske 
standarder til Kommissionen senest den 
[…].

forskellige typer af pakkeprodukter for 
private investorer. De europæiske 
tilsynsmyndigheder indgiver udkastene til 
reguleringsmæssige tekniske standarder til 
Kommissionen senest den […].

Or. en

Ændringsforslag 464
Astrid Lulling

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 6 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de reguleringsmæssige tekniske 
standarder i overensstemmelse med 
proceduren i artikel 10-14 i forordning 
(EU) nr. 1093/2010, artikel 10-14 i 
forordning 1094/2010 og artikel 10-14 i 
forordning (EU) nr. 1095/2010.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 465
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 8a

Advarselsmærkat for komplekse 
produkter

1. For investeringsprodukter, der 
eksponeres for en eller flere af de risici, 
der er beskrevet i stk. 2 i denne artikel, 
skal der øverst på første side af 
dokumentet med central information 
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tydeligt fremgå følgende:

"De kompetente myndigheder mener, at 
dette produkt er for komplekst til at blive 
solgt til ikke-professionelle investorer, og 
har derfor ikke vurderet 
informationsdokumentet i denne 
henseende."

2. Investeringsprodukter anses for ikke at 
være rettet mod detailinvestorer, hvis en 
eller flere af følgende betingelser er 
opfyldt:

i) risk/reward-profilen eller 
omkostningerne præsenteres på en alt for 
kompliceret måde

ii) produktet investerer i underliggende 
aktiver, som ikke-professionelle investorer 
normalt ikke investerer i

iii) risk/reward-profilen er betinget af, at 
der samtidig forekommer to eller flere 
begivenheder i forbindelse med mindst to 
forskellige aktivklasser

iv) der anvendes en række forskellige 
mekanismer til at beregne det endelige 
afkast af investeringen, hvilket skaber en 
større risiko for misforståelser for 
investoren

v) investeringsafkastet omfatter 
pakkeelementer, som udnytter 
investorernes adfærdsmæssige afvigelser 
som f.eks. ved at tilbyde en fast lav 
startkurs efterfulgt af en meget højere 
flydende betinget kurs eller en iterativ 
formel

vi) den globale eksponering af det 
finansielle produkt, målt på den 
månedlige risikoeksponerede værdi 
beregnet inden for et konfidensinterval på 
99 % på handelstidspunktet, ligger på 
over 20 %.
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3. Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed (EBA), Den 
Europæiske Tilsynsmyndighed for 
Forsikrings- og 
Arbejdsmarkedspensionsordninger 
(EIOPA) og Den Europæiske Værdipapir-
og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) 
udarbejder retningslinjer om 
betingelserne i stk. 2 i denne artikel.

De europæiske tilsynsmyndigheder 
indgiver udkastene til reguleringsmæssige 
tekniske standarder til Kommissionen 
senest den […].

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de reguleringsmæssige tekniske 
standarder i overensstemmelse med 
proceduren i artikel 10-14 i forordning 
(EU) nr. 1093/2010, artikel 10-14 i 
forordning 1094/2010 og artikel 10-14 i 
forordning (EU) nr. 1095/2010.

Or. en

Begrundelse

For kompliceret pakning af investeringsprodukter solgt til detailinvestorer bør håndteres ved 
at vise en advarsel på dokumentet med central information for produkter med for komplekse 
eller usædvanlige risk/reward-profiler. Denne yderligere gennemsigtighed vil give 
forbrugerne mulighed for at identificere upassende risici, der skabes gennem 
finansieringsteknik, som vil styrke beskyttelsen af investorer. Denne tilgang eksisterer 
allerede i visse medlemsstater.

Ændringsforslag 466
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Markedsføringsmeddelelser, som 
indeholder specifikke oplysninger om 
investeringsproduktet, må ikke indeholde 

Markedsføringsmeddelelser om 
investeringsproduktet, må ikke indeholde 
udsagn, som er i modstrid med 
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udsagn, som er i modstrid med 
oplysningerne i dokumentet med central 
information eller mindsker betydningen af 
dokumentet med central information. I 
markedsføringsmeddelelser angives det, at 
der findes et dokument med central 
information, og hvordan det kan 
erhverves.

oplysningerne i dokumentet med central 
information eller mindsker betydningen af 
dokumentet med central information. I 
markedsføringsmeddelelser oplyses det, at 
der offentliggøres et dokument med central 
information på de kompetente 
myndigheders websted med et direkte link. 
En trykt udgave kan efter anmodning 
fremsendes gratis til udvikleren eller 
personer, der sælger 
investeringsprodukter.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er baseret på et forslag fra BEUC.

Ændringsforslag 467
Syed Kamall

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Markedsføringsmeddelelser, som 
indeholder specifikke oplysninger om
investeringsproduktet, må ikke indeholde 
udsagn, som er i modstrid med 
oplysningerne i dokumentet med central 
information eller mindsker betydningen af 
dokumentet med central information. I 
markedsføringsmeddelelser angives det, at 
der findes et dokument med central 
information, og hvordan det kan erhverves.

Markedsføringsmeddelelser, som 
indeholder specifikke oplysninger om
pakkeproduktet for private investorer, må 
ikke indeholde udsagn, som er i modstrid 
med oplysningerne i dokumentet med 
central information eller mindsker 
betydningen af dokumentet med central 
information. I markedsføringsmeddelelser 
angives det, at der findes et dokument med 
central information, og hvordan det kan 
erhverves.

Or. en

Ændringsforslag 468
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Investeringsproduktudvikleren 
gennemgår oplysningerne i dokumentet 
med central information regelmæssigt og 
ændrer dokumentet, hvis gennemgangen 
viser, at det er nødvendigt.

1. Investeringsproduktudvikleren 
gennemgår oplysningerne i dokumentet 
med central information regelmæssigt og
mindst en gang om året og ændrer som 
minimum dokumentet, hvis gennemgangen 
viser værdiskabelse i 
investeringsforvaltningen og en relevant 
risiko i investeringsforvaltningen. Denne 
ændring omfatter udnyttelse af de 
standarder, som er defineret i 
dokumenterne med central information 
om produkter, som viser, at det er 
nødvendigt. Dette vises tydeligt, kortfattet 
og forståeligt i den beskrivende del af 
årsrapporten med et sammendrag, som 
giver et retvisende billede af 
investeringsaktivernes resultater, 
forvaltningsomkostninger, 
investeringsforvaltningsstrategier, 
værdiskabelse i investeringsforvaltningen
og udvikling af relevante risici i 
investeringsforvaltningen, herunder 
standarder, som er defineret i 
dokumenterne med central information 
om investeringsproduktet.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag skal sikre en effektiv ajourføring af oplysningerne i dokumentet med 
central investorinformation.

Ændringsforslag 469
Sharon Bowles

Forslag til forordning
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Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Investeringsproduktudvikleren 
gennemgår oplysningerne i dokumentet 
med central information regelmæssigt og 
ændrer dokumentet, hvis gennemgangen 
viser, at det er nødvendigt.

1. Investeringsproduktudvikleren 
gennemgår oplysningerne i dokumentet 
med central information regelmæssigt og 
ændrer dokumentet, hvis gennemgangen 
viser, at der er foretaget væsentlige 
ændringer af produktet.

Or. en

Ændringsforslag 470
Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Investeringsproduktudvikleren 
gennemgår oplysningerne i dokumentet 
med central information regelmæssigt og
ændrer dokumentet, hvis gennemgangen 
viser, at det er nødvendigt.

1. Investeringsproduktudvikleren 
gennemgår oplysningerne i dokumentet 
med central information regelmæssigt,
ændrer dokumentet, hvis gennemgangen 
viser, at det er nødvendigt med væsentlige 
ændringer, og stiller straks den ændrede 
udgave til rådighed.

Or. en

Begrundelse

For at give investeringsproduktudviklere en vis sikkerhed for hvornår de skal ændre 
dokumentet med central information, bør det præciseres, at der kun er brug for en ændring, 
hvis investeringsproduktet ændres væsentligt. Efter en gennemgang er der ingen grund til at 
tilbageholde den ændrede udgave af dokumentet med central information.

Ændringsforslag 471
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Forslag til forordning
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Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Investeringsproduktudvikleren
gennemgår oplysningerne i dokumentet 
med central information regelmæssigt og
ændrer dokumentet, hvis gennemgangen 
viser, at det er nødvendigt.

1. Udvikleren af pakkeproduktet for 
private investorer gennemgår 
oplysningerne i dokumentet med central 
information regelmæssigt, ændrer 
dokumentet, hvis gennemgangen viser, at 
det er nødvendigt med væsentlige 
ændringer, og stiller straks den ændrede 
udgave til rådighed.

Or. en

Begrundelse

Der bør udformes et dokument med central information som et dokument forud for 
aftaleindgåelse, nemlig et hjælpeværktøj, som bidrager til den enkelte investeringsbeslutning. 
Derfor skal alle forpligtelser til at revidere dokumentet begrænses til omstændigheder, som 
afspejler en væsentlig ændring i investeringsproduktet som sådan. Dette krav er i tråd med 
artikel 23, stk. 2, UCITS IV (forordning 583/2010/EU).

Ændringsforslag 472
Burkhard Balz

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Investeringsproduktudvikleren 
gennemgår oplysningerne i dokumentet 
med central information regelmæssigt og 
ændrer dokumentet, hvis gennemgangen 
viser, at det er nødvendigt.

1. Investeringsproduktudvikleren 
gennemgår oplysningerne i dokumentet 
med central information regelmæssigt og 
ændrer dokumentet, hvis gennemgangen
viser, at det er nødvendigt med væsentlige 
ændringer, navnlig med hensyn til 
vurdering af risici.

Or. en

Ændringsforslag 473
Syed Kamall
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Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Investeringsproduktudvikleren
gennemgår oplysningerne i dokumentet 
med central information regelmæssigt og 
ændrer dokumentet, hvis gennemgangen 
viser, at det er nødvendigt.

1. Udvikleren af pakkeproduktet til private 
investorer gennemgår oplysningerne i 
dokumentet med central information 
regelmæssigt og ændrer dokumentet, hvis 
gennemgangen viser, at det er nødvendigt.

Or. en

Ændringsforslag 474
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 23, der 
udbygger bestemmelserne om 
gennemgangen af de oplysninger, der 
findes i dokumentet med central 
information, og ændring af dokumentet 
med central information, for så vidt angår:

2. Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed (EBA), Den 
Europæiske Tilsynsmyndighed for 
Forsikrings- og 
Arbejdsmarkedspensionsordninger 
(EIOPA) og Den Europæiske Værdipapir-
og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) 
skal udarbejde udkast til 
reguleringsmæssige standarder, der 
udbygger bestemmelserne om 
gennemgangen af de oplysninger, der 
findes i dokumentet med central 
information, og ændring af dokumentet 
med central information, for så vidt angår:

De europæiske tilsynsmyndigheder 
indgiver udkastene til reguleringsmæssige 
tekniske standarder til Kommissionen 
senest den […].
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de reguleringsmæssige tekniske 
standarder i overensstemmelse med 
proceduren i artikel 10-14 i forordning 
(EU) nr. 1093/2010, artikel 10-14 i 
forordning 1094/2010 og artikel 10-14 i 
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forordning (EU) nr. 1095/2010.

Or. en

Begrundelse

For at sørge for passende fleksibilitet og give industrien og de europæiske tilsynsmyndigheder 
mulighed for at reagere hurtigt på udviklinger på markedet bør de tre europæiske 
tilsynsmyndigheder i fællesskab udarbejde fælles reguleringsmæssige tekniske standarder i 
stedet for at give Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter.

Ændringsforslag 475
Alfredo Pallone

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 23, der 
udbygger bestemmelserne om 
gennemgangen af de oplysninger, der 
findes i dokumentet med central 
information, og ændring af dokumentet
med central information, for så vidt angår:

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 23, der 
udbygger bestemmelserne om 
gennemgangen af de oplysninger, der 
findes i dokumentet med central 
information, og ændring af dokumentet 
med central information under 
hensyntagen til arten af 
investeringsprodukt, for så vidt angår:

Or. en

Ændringsforslag 476
Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) de forhold, hvorunder oplysningerne i 
dokumentet med central information skal 
ændres, og hvorunder det er obligatorisk 
eller valgfrit på ny at offentliggøre det 

b) de forhold, hvorunder oplysningerne i 
dokumentet med central information skal 
ændres
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ændrede dokument med central 
information

Or. en

Begrundelse

Hvor en ændring er fundet nødvendig, og denne er foretaget, skal det reviderede dokument 
med central information straks gøres tilgængeligt. Der er ikke plads til delegerede retsakter 
til videreudvikling af så enkel en regel.

Ændringsforslag 477
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) de forhold, hvorunder oplysningerne i 
dokumentet med central information skal 
ændres, og hvorunder det er obligatorisk
eller valgfrit på ny at offentliggøre det 
ændrede dokument med central 
information

b) de forhold, hvorunder oplysningerne i 
dokumentet med central information skal 
ændres, navnlig med den definition af 
"betydelige ændringer", og hvorunder det 
er obligatorisk på ny at offentliggøre det 
ændrede dokument med central 
information

Or. en

Ændringsforslag 478
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) de forhold, hvorunder oplysningerne i 
dokumentet med central information skal 
ændres, og hvorunder det er obligatorisk 
eller valgfrit på ny at offentliggøre det 
ændrede dokument med central 
information

b) de forhold, hvorunder oplysningerne i 
dokumentet med central information skal 
ændres
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Or. en

Begrundelse

Som følge af ændringsforslaget af Schmidt i stk. 1. Se begrundelsen til Schmidt, artikel 10, stk. 
1. Såfremt en gennemgang af dokumentet med central information medfører en ændring, bør 
det ændrede dokument straks gøres tilgængeligt. Der er ingen grund til at tillægge 
Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i den forbindelse.

Ændringsforslag 479
Syed Kamall

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) de særlige forhold, hvorunder 
oplysningerne i dokumentet med central 
information skal gennemgås eller 
dokumentet med central information 
ændres, når detailinvestorer ikke uafbrudt 
har adgang til et investeringsprodukt

c) de særlige forhold, hvorunder 
oplysningerne i dokumentet med central 
information skal gennemgås eller 
dokumentet med central information 
ændres, når detailinvestorer ikke uafbrudt 
har adgang til et pakkeprodukt for private 
investorer

Or. en

Ændringsforslag 480
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) de forhold, hvorunder detailinvestorer 
skal orienteres om et ændret dokument 
med central information for et 
investeringsprodukt, som de har købt.

udgår

Or. en

Begrundelse

Som følge af ændringsforslaget af Schmidt i stk. 1. Se begrundelse til artikel 10, stk. 1.
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Ændringsforslag 481
Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) de forhold, hvorunder detailinvestorer 
skal orienteres om et ændret dokument 
med central information for et 
investeringsprodukt, som de har købt.

udgår

Or. en

Begrundelse

Hvor en ændring er fundet nødvendig, og denne er foretaget, skal det reviderede dokument 
med central information straks gøres tilgængeligt. Der er ikke plads til delegerede retsakter 
til videreudvikling af så enkel en regel.

Ændringsforslag 482
Syed Kamall

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) de forhold, hvorunder detailinvestorer 
skal orienteres om et ændret dokument 
med central information for et
investeringsprodukt, som de har købt.

d) de forhold, hvorunder detailinvestorer 
skal orienteres om et ændret dokument 
med central information for et
pakkeprodukt for private investorer, som 
de har købt.

Or. en

Ændringsforslag 483
Werner Langen

Forslag til forordning
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Artikel 10 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) de forhold, hvorunder detailinvestorer 
skal orienteres om et ændret dokument 
med central information for et 
investeringsprodukt, som de har købt.

d) de forhold, hvorunder detailinvestorer
efter individuel anmodning skal orienteres 
om et ændret dokument med central 
information for et investeringsprodukt, som 
de har købt.

Or. de

Ændringsforslag 484
Pervenche Berès

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) alle foranstaltninger truffet af den 
person, som er ansvarlig for 
overtrædelsen, for at sikre overholdelse af 
forordningen fremover.

Or. en

Begrundelse

Såfremt den person, som er ansvarlig for en overtrædelse, har truffet foranstaltninger for at 
undgå en gentagelse af en sådan overtrædelse fremover, kan de kompetente myndigheder tage 
hensyn til dette, under anvendelsen af de administrative foranstaltninger og sanktioner.

Ændringsforslag 485
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis en investeringsproduktudvikler 
har udarbejdet et dokument med central 
information, som ikke opfylder kravene i 

1. Den centrale investorinformation tjener 
kun til information forud for indgåelsen 
af en aftale. Den skal være fair og tydelig 
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artikel 6, 7 og 8, og som en detailinvestor 
har lagt til grund for en 
investeringsbeslutning, kan 
detailinvestoren kræve erstatning fra 
investeringsproduktudvikleren for et 
eventuelt tab, som detailinvestoren har 
lidt på grund af brug af dokumentet med 
central information.

og må ikke være vildledende. Den skal 
være i overensstemmelse med de relevante 
dele af prospektet. Hvis der findes 
bindende aftaledokumenter, skal
dokumentet med central information være i 
overensstemmelse med disse dokumenter.

Or. en

Begrundelse

Tilpasning til standarderne for dokumentet med central investorinformation for UCITS-
direktivet 2009/65/EF. Reguleringen af bevisbyrden bør svare til reguleringen af bevisbyrden 
i artikel 79, stk. 2, i UCITS 4-direktivet.

Ændringsforslag 486
Syed Kamall

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis en investeringsproduktudvikler 
har udarbejdet et dokument med central 
information, som ikke opfylder kravene i 
artikel 6, 7 og 8, og som en detailinvestor 
har lagt til grund for en 
investeringsbeslutning, kan 
detailinvestoren kræve erstatning fra 
investeringsproduktudvikleren for et 
eventuelt tab, som detailinvestoren har 
lidt på grund af brug af dokumentet med 
central information.

1. Informationen i dokumentet med 
central information udgør information 
forud for aftalens indgåelse. Den skal 
være fair og tydelig og må ikke være 
vildledende. Dokumentet med central 
information skal stemme overens med et 
eventuelt prospekt eller, hvis der ikke er 
offentliggjort noget prospekt, vilkårene og 
betingelserne for pakkeproduktet for 
private investorer.

Or. en

Begrundelse

Da et af forordningens hovedpunkter er ensretning med UCITS IV-direktivet, bør 
forordningen for at sikre overensstemmelse med ansvarsordningerne i stedet indeholde en 
bestemmelse om, at medlemsstaternes nationale lovgivning skal indeholde tilstrækkelige civile 
retsmidler for en detailinvestor.
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Ændringsforslag 487
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis en investeringsproduktudvikler 
har udarbejdet et dokument med central 
information, som ikke opfylder kravene i 
artikel 6, 7 og 8, og som en detailinvestor 
har lagt til grund for en 
investeringsbeslutning, kan 
detailinvestoren kræve erstatning fra 
investeringsproduktudvikleren for et 
eventuelt tab, som detailinvestoren har 
lidt på grund af brug af dokumentet med 
central information.

1. Informationen i dokumentet med 
central information udgør information 
forud for aftalens indgåelse. Den skal 
være fair og tydelig og må ikke være 
vildledende. Hvis der findes bindende 
aftaledokumenter, skal dokumentet med 
central information være i 
overensstemmelse med disse dokumenter.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag bringer forordningen om pakkeprodukter for private investorer på 
linje med formuleringen i UCITS.

Ændringsforslag 488
Alfredo Pallone

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis en investeringsproduktudvikler 
har udarbejdet et dokument med central
information, som ikke opfylder kravene i 
artikel 6, 7 og 8, og som en detailinvestor 
har lagt til grund for en 
investeringsbeslutning, kan 
detailinvestoren kræve erstatning fra 
investeringsproduktudvikleren for et 
eventuelt tab, som detailinvestoren har 

1. Den centrale investorinformation tjener 
kun til information forud for indgåelsen 
af en aftale. Den skal være fair og tydelig 
og må ikke være vildledende. Den skal 
indeholde central information og stemme 
overens med de relevante dele af 
tilbudsdokumenterne, når de skal udvikles 
af produktudvikleren.



AM\926906DA.doc 73/180 PE504.398v01-00

DA

lidt på grund af brug af dokumentet med 
central information.

Or. en

Ændringsforslag 489
Wolf Klinz

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis en investeringsproduktudvikler 
har udarbejdet et dokument med central 
information, som ikke opfylder kravene i 
artikel 6, 7 og 8, og som en detailinvestor 
har lagt til grund for en
investeringsbeslutning, kan 
detailinvestoren kræve erstatning fra 
investeringsproduktudvikleren for et 
eventuelt tab, som detailinvestoren har 
lidt på grund af brug af dokumentet med 
central information.

1. Medlemsstaterne sikrer, at en person 
med ansvar for at udarbejde et dokument 
med central information ikke pådrager sig 
et civilretligt ansvar, udelukkende på 
grundlag af dokumentet med central 
information, herunder oversættelser 
heraf, medmindre det er vildledende, 
unøjagtigt eller i uoverensstemmelse med 
de relevante dele af prospektet, eller det
ikke stemmer overens med kravene i 
artikel 6, 7 og 8, som en detailinvestor har
benyttet sig af i sin investeringsbeslutning.
Dokumentet med central information skal 
indeholde en tydelig advarsel herom.

Or. en

Ændringsforslag 490
Burkhard Balz

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis en investeringsproduktudvikler 
har udarbejdet et dokument med central 
information, som ikke opfylder kravene i 
artikel 6, 7 og 8, og som en detailinvestor 
har lagt til grund for en 
investeringsbeslutning, kan 

1. Medlemsstaterne sikrer, at deres love, 
regler og administrative bestemmelser om 
civilretligt ansvar finder anvendelse på de 
personer, der er ansvarlige for 
oplysningerne i dokumentet med central 
information.
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detailinvestoren kræve erstatning fra 
investeringsproduktudvikleren for et 
eventuelt tab, som detailinvestoren har 
lidt på grund af brug af dokumentet med 
central information.

Or. en

Ændringsforslag 491
Elena Băsescu

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis en investeringsproduktudvikler har 
udarbejdet et dokument med central 
information, som ikke opfylder kravene i 
artikel 6, 7 og 8, og som en detailinvestor 
har lagt til grund for en 
investeringsbeslutning, kan 
detailinvestoren kræve erstatning fra 
investeringsproduktudvikleren for et 
eventuelt tab, som detailinvestoren har lidt 
på grund af brug af dokumentet med 
central information.

1. Hvis en investeringsproduktudvikler har 
udarbejdet et dokument med central 
information, som ikke opfylder kravene i 
artikel 6, 7 og 8, og som en detailinvestor 
har lagt til grund for en 
investeringsbeslutning, kan 
detailinvestoren kræve erstatning fra 
investeringsproduktudvikleren for et 
eventuelt tab, som detailinvestoren har lidt 
på grund af brug af dokumentet med 
central information. Det potentielle 
erstatningsbeløb skal stå i forhold til 
tabet.

Or. en

Ændringsforslag 492
Thomas Händel

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis en investeringsproduktudvikler har 
udarbejdet et dokument med central 
information, som ikke opfylder kravene i 
artikel 6, 7 og 8, og som en detailinvestor 

1. Hvis en investeringsproduktudvikler har 
udarbejdet et dokument med central 
information, som ikke opfylder kravene i 
artikel 6, 7 og 8, og som en detailinvestor 
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har lagt til grund for en 
investeringsbeslutning, kan 
detailinvestoren kræve erstatning fra 
investeringsproduktudvikleren for et 
eventuelt tab, som detailinvestoren har lidt 
på grund af brug af dokumentet med 
central information.

har lagt til grund for en 
investeringsbeslutning, kan 
detailinvestoren kræve erstatning fra 
investeringsproduktudvikleren for et 
eventuelt tab, som detailinvestoren har lidt 
på grund af brug af dokumentet med 
central information, og eventuelt kræve, at 
investeringsproduktet købes tilbage til 
anskaffelsesprisen.

Or. de

Ændringsforslag 493
Pervenche Berès

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis en investeringsproduktudvikler har 
udarbejdet et dokument med central 
information, som ikke opfylder kravene i 
artikel 6, 7 og 8, og som en detailinvestor 
har lagt til grund for en 
investeringsbeslutning, kan 
detailinvestoren kræve erstatning fra 
investeringsproduktudvikleren for et 
eventuelt tab, som detailinvestoren har lidt 
på grund af brug af dokumentet med 
central information.

1. Hvis en investeringsproduktudvikler
eller en person, der sælger 
investeringsprodukter, har udarbejdet et 
dokument med central information eller 
bilaget dertil, som ikke opfylder kravene i 
artikel 6, 7 og 8, og som en detailinvestor 
har lagt til grund for en 
investeringsbeslutning, kan 
detailinvestoren kræve erstatning fra 
investeringsproduktudvikleren eller den 
person, der sælger investeringsprodukter
for et eventuelt tab, som detailinvestoren 
har lidt på grund af brug af dokumentet 
med central information eller bilaget dertil.

Or. en

Ændringsforslag 494
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
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Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis en investeringsproduktudvikler har 
udarbejdet et dokument med central 
information, som ikke opfylder kravene i
artikel 6, 7 og 8, og som en detailinvestor 
har lagt til grund for en 
investeringsbeslutning, kan 
detailinvestoren kræve erstatning fra 
investeringsproduktudvikleren for et 
eventuelt tab, som detailinvestoren har lidt 
på grund af brug af dokumentet med 
central information.

1. Hvis en investeringsproduktudvikler har 
udarbejdet et dokument med central 
information, som ikke opfylder kravene i
denne forordning, og som en 
detailinvestor har lagt til grund for en 
investeringsbeslutning, kan 
detailinvestoren kræve erstatning fra 
investeringsproduktudvikleren for et 
eventuelt tab, som detailinvestoren har lidt 
på grund af brug af dokumentet med 
central information.

Or. en

Ændringsforslag 495
Wolf Klinz

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis en detailinvestor kan dokumentere 
et tab, som skyldes brug af oplysningerne 
i dokumentet med central information, 
påhviler det 
investeringsproduktudvikleren at bevise, 
at dokumentet med central information er 
udarbejdet i overensstemmelse med denne 
forordnings artikel 6, 7 og 8.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 496
Sari Essayah

Forslag til forordning
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Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis en detailinvestor kan dokumentere 
et tab, som skyldes brug af oplysningerne i 
dokumentet med central information,
påhviler det investeringsproduktudvikleren
at bevise, at dokumentet med central 
information er udarbejdet i 
overensstemmelse med denne forordnings 
artikel 6, 7 og 8.

2. Hvis en detailinvestor kan dokumentere 
et tab, som skyldes brug af oplysningerne i 
dokumentet med central information,
pådrager investeringsproduktudvikleren
sig ikke noget civilretligt ansvar på 
grundlag af dokumentet med central 
information, herunder eventuelle 
oversættelser deraf, medmindre det er 
vildledende, unøjagtigt eller i 
uoverensstemmelse med andre 
kontraktligt bindende dokumenter.
Dokumentet med central information skal 
indeholde en tydelig advarsel herom.

Or. en

Ændringsforslag 497
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis en detailinvestor kan dokumentere 
et tab, som skyldes brug af oplysningerne 
i dokumentet med central information,
påhviler det 
investeringsproduktudvikleren at bevise, 
at dokumentet med central information er 
udarbejdet i overensstemmelse med denne 
forordnings artikel 6, 7 og 8.

2. Medlemsstaterne sikrer, at en person
ikke kan pådrage sig et civilretligt ansvar 
ene og alene som følge af dokumentet med 
central information, herunder 
oversættelser heraf, medmindre det er 
vildledende, unøjagtigt eller i 
uoverensstemmelse med andre bindende 
aftaledokumenter, som anses for at være 
under personens kontrol. Dokumentet 
med central information skal indeholde en 
tydelig advarsel herom.

Or. en

Begrundelse

Tilpasning til standarderne for dokumentet med central investorinformation for UCITS-
direktivet 2009/65/EF. Det retlige ansvar i forordningen bør tilpasses til artikel 79, stk. 2, i 
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UCITS 4-direktivet. Formuleringen bør så vidt muligt harmoniseres fuldt ud med nogle 
tilpasninger til artikel 79, stk. 2.

Ændringsforslag 498
Syed Kamall

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis en detailinvestor kan dokumentere 
et tab, som skyldes brug af oplysningerne i 
dokumentet med central information,
påhviler det 
investeringsproduktudvikleren at bevise, 
at dokumentet med central information er 
udarbejdet i overensstemmelse med denne 
forordnings artikel 6, 7 og 8.

2. Oplysningerne i dokumentet med central 
information udgør vigtig information 
forud for aftaleindgåelse. Den skal være 
fair og tydelig og må ikke være 
vildledende. Hvis der findes bindende 
aftaledokumenter, skal dokumentet med 
central information være i 
overensstemmelse med disse dokumenter.

Or. en

Begrundelse

Da et af forordningens hovedpunkter er ensretning med UCITS IV-direktivet, bør 
forordningen for at sikre overensstemmelse med ansvarsordningerne i stedet indeholde en 
bestemmelse om, at medlemsstaternes nationale lovgivning skal indeholde tilstrækkelige civile 
retsmidler for en detailinvestor.

Ændringsforslag 499
Werner Langen

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis en detailinvestor kan dokumentere 
et tab, som skyldes brug af oplysningerne
i dokumentet med central information,
påhviler det investeringsproduktudvikleren
at bevise, at dokumentet med central 
information er udarbejdet i 
overensstemmelse med denne forordnings 

2. En investeringsproduktudvikler kan 
ikke udelukkende med udgangspunkt i 
dokumentet med central information gøres 
civilretligt ansvarlig, medmindre 
dokumentet med central information er 
vildledende eller i omfattende grad afviger 
fra det produktspecifikke salgsprospekt
(bevisbyrden ligger i dette tilfælde hos
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artikel 6, 7 og 8. investeringsproduktudvikleren). 
Dokumentet med central information skal 
indeholde en henvisning, som tydeliggør,
at dokumentet med central information
ikke fungerer som erstatning for 
salgsprospektet.

Or. de

Ændringsforslag 500
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis en detailinvestor kan dokumentere 
et tab, som skyldes brug af oplysningerne i 
dokumentet med central information,
påhviler det 
investeringsproduktudvikleren at bevise, 
at dokumentet med central information er 
udarbejdet i overensstemmelse med denne 
forordnings artikel 6, 7 og 8.

2. Oplysningerne i dokumentet med central 
information udgør vigtig information 
forud for aftaleindgåelse. De skal være 
fair og tydelige og må ikke være 
vildledende. Hvis der findes anden 
dokumentation, skal dokumentet med 
central information være i 
overensstemmelse med disse dokumenter.

Or. en

Ændringsforslag 501
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis en detailinvestor kan dokumentere 
et tab, som skyldes brug af oplysningerne i 
dokumentet med central information,
påhviler det investeringsproduktudvikleren
at bevise, at dokumentet med central 
information er udarbejdet i 
overensstemmelse med denne forordnings 
artikel 6, 7 og 8.

2. Hvis en detailinvestor kan dokumentere 
et tab, som skyldes brug af oplysningerne i 
dokumentet med central information,
pådrager investeringsproduktudvikleren
sig ikke noget civilretligt ansvar ene og 
alene som følge af dokumentet med central 
information, herunder oversættelser heraf, 
medmindre det er vildledende, unøjagtigt 
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eller i uoverensstemmelse med andre 
bindende aftaledokumenter. Dokumentet 
med central information skal indeholde 
en tydelig advarsel herom.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag bringer forordningen om pakkeprodukter for private investorer på 
linje med formuleringen i UCITS.

Ændringsforslag 502
Alfredo Pallone

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis en detailinvestor kan dokumentere 
et tab, som skyldes brug af oplysningerne 
i dokumentet med central information, 
påhviler det 
investeringsproduktudvikleren at bevise, 
at dokumentet med central information er 
udarbejdet i overensstemmelse med denne 
forordnings artikel 6, 7 og 8.

2. Medlemsstaterne sikrer, at en person 
ikke kan pådrage sig et civilretligt ansvar 
ene og alene som følge af den væsentlige 
investorinformation, herunder 
oversættelser heraf, medmindre den er 
vildledende, unøjagtig eller i 
uoverensstemmelse med de relevante dele 
af tilbudsdokumentationen. Den centrale 
investorinformation skal indeholde en 
tydelig advarsel herom.

Or. en

Ændringsforslag 503
Burkhard Balz

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis en detailinvestor kan dokumentere 
et tab, som skyldes brug af oplysningerne 
i dokumentet med central information,

2. Medlemsstaterne sikrer dog, at der ikke 
skal påhvile nogen person noget 
civilretligt ansvar ene og alene på 
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påhviler det 
investeringsproduktudvikleren at bevise, 
at dokumentet med central information er
udarbejdet i overensstemmelse med denne 
forordnings artikel 6, 7 og 8.

grundlag af et dokument med central 
information, medmindre oplysningerne i et 
dokument med central information er
vildledende, unøjagtige eller i 
uoverensstemmelse med andre relevante 
dele af dokumentet eller med bindende 
aftaledokumenter.

Dokumentet med central information skal 
indeholde en tydelig advarsel herom.

Or. en

Ændringsforslag 504
Nils Torvalds, Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis en detailinvestor kan dokumentere 
et tab, som skyldes brug af oplysningerne i 
dokumentet med central information, 
påhviler det investeringsproduktudvikleren 
at bevise, at dokumentet med central 
information er udarbejdet i 
overensstemmelse med denne forordnings 
artikel 6, 7 og 8.

2. Hvis en detailinvestor kan dokumentere 
et tab, som skyldes brug af oplysningerne i 
dokumentet med central information, 
påhviler det investeringsproduktudvikleren 
at bevise, at dokumentet med central 
information er udarbejdet i 
overensstemmelse med denne forordnings 
artikel 6, 7 og 8.
Investeringsproduktudvikleren kan i 
sådanne tilfælde ene og alene pådrage sig 
et civilretligt ansvar på grundlag af 
dokumentet med central information, 
herunder oversættelser deraf, hvis 
dokumentet med central information er 
vildledende, unøjagtigt eller i 
uoverensstemmelse med anden bindende 
kontraktlig aftale. Dokumentet med 
central information skal indeholde en 
tydelig advarsel herom.

Or. en
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Ændringsforslag 505
Jean-Paul Gauzès

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis en detailinvestor kan dokumentere 
et tab, som skyldes brug af oplysningerne i 
dokumentet med central information, 
påhviler det investeringsproduktudvikleren 
at bevise, at dokumentet med central 
information er udarbejdet i 
overensstemmelse med denne forordnings 
artikel 6, 7 og 8.

2. Hvis en detailinvestor kan dokumentere 
et tab, som skyldes brug af de 
identificerede oplysninger i dokumentet 
med central information, påhviler det 
investeringsproduktudvikleren at bevise, at
disse oplysninger er udarbejdet i 
overensstemmelse med denne forordnings 
artikel 6, 7 og 8.

Or. fr

Ændringsforslag 506
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis en detailinvestor kan dokumentere 
et tab, som skyldes brug af oplysningerne i 
dokumentet med central information, 
påhviler det investeringsproduktudvikleren 
at bevise, at dokumentet med central 
information er udarbejdet i 
overensstemmelse med denne forordnings 
artikel 6, 7 og 8.

2. Hvis en detailinvestor kan dokumentere 
et tab, og hvis oplysningerne i dokumentet 
med central information var vildledende, 
påhviler det investeringsproduktudvikleren 
at bevise, at dokumentet med central 
information er udarbejdet i 
overensstemmelse med denne forordnings 
artikel 6, 7 og 8.

Or. en

Ændringsforslag 507
Thomas Händel

Forslag til forordning
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Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis en detailinvestor kan dokumentere
et tab, som skyldes brug af oplysningerne i
dokumentet med central information, 
påhviler det investeringsproduktudvikleren 
at bevise, at dokumentet med central 
information er udarbejdet i 
overensstemmelse med denne forordnings 
artikel 6, 7 og 8.

2. Hvis en detailinvestor har lidt et tab, 
som skyldes brug af dokumentet med 
central information, påhviler det 
investeringsproduktudvikleren at bevise, at 
dokumentet med central information er 
udarbejdet i overensstemmelse med denne 
forordnings artikel 6, 7 og 8.

Or. de

Ændringsforslag 508
Alfredo Pallone

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Fordelingen af bevisbyrden, jf. stk. 2, 
kan ikke ændres forud ved aftale. 
Bestemmelser i forud indgåede aftaler er 
ikke bindende for detailinvestorer.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 509
Wolf Klinz

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Fordelingen af bevisbyrden, jf. stk. 2, 
kan ikke ændres forud ved aftale. 
Bestemmelser i forud indgåede aftaler er 
ikke bindende for detailinvestorer.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 510
Syed Kamall

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Fordelingen af bevisbyrden, jf. stk. 2,
kan ikke ændres forud ved aftale.
Bestemmelser i forud indgåede aftaler er 
ikke bindende for detailinvestorer.

3. Udvikleren af pakkeprodukter for 
private investorer pådrager sig et 
civilretligt ansvar, hvis en investor lider 
tab, fordi dokumentet med central 
information er vildledende, unøjagtigt 
eller i uoverensstemmelse med andre 
bindende kontraktlige dokumenter for 
pakkeproduktet for private investorer. Det 
civilretlige ansvar kan ikke begrænses 
eller udelukkes ved aftale.

Or. en

Ændringsforslag 511
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Fordelingen af bevisbyrden, jf. stk. 2, 
kan ikke ændres forud ved aftale. 
Bestemmelser i forud indgåede aftaler er 
ikke bindende for detailinvestorer.

3. Investeringsproduktudvikleren 
pådrager sig ikke et civilretligt ansvar ene 
og alene på grundlag af dokumentet med 
central information, herunder 
oversættelser heraf, medmindre 
dokumentet er vildledende, unøjagtigt 
eller i uoverensstemmelse med andre 
kontraktlige dokumenter.

Or. en

Ændringsforslag 512
Olle Schmidt, Sharon Bowles
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Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Fordelingen af bevisbyrden, jf. stk. 2,
kan ikke ændres forud ved aftale. 
Bestemmelser i forud indgåede aftaler er 
ikke bindende for detailinvestorer.

3. Produktudvikleren pådrager sig et 
civilretligt ansvar, hvis en investor lider 
tab som følge af dokumentet med central 
information, og hvis dette ikke opfylder 
kravene i stk. 1 eller 2. Dette ansvar kan 
ikke begrænses eller dispenseres som 
følge af kontraktbestemmelser eller efter 
godkendelse fra de kompetente 
myndigheder.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslagene tilpasser ansvarsordningen til UCITS, som har indført en velfungerende 
ansvarsordning.

Ændringsforslag 513
Burkhard Balz

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Fordelingen af bevisbyrden, jf. stk. 2, 
kan ikke ændres forud ved aftale. 
Bestemmelser i forud indgåede aftaler er 
ikke bindende for detailinvestorer.

3. Det civilretlige ansvar skal ikke 
begrænses af kontraktbestemmelser.

Or. en

Ændringsforslag 514
Syed Kamall

Forslag til forordning
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Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Personer, som sælger
investeringsprodukter til detailinvestorer, 
skal udlevere dokumentet med central 
information til dem i god tid, inden 
transaktionen vedrørende
investeringsproduktet gennemføres.

1. Personer, som sælger pakkeprodukter 
for private investorer, skal udlevere 
dokumentet med central information til 
dem i god tid, inden transaktionen 
vedrørende pakkeproduktet for private 
investorer gennemføres. Når en kunde 
anbefales et pakkeprodukt for private 
investorer, stilles dokumentet med central 
information omgående til rådighed.

Or. en

Ændringsforslag 515
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Personer, som sælger 
investeringsprodukter til detailinvestorer, 
skal udlevere dokumentet med central 
information til dem i god tid, inden 
transaktionen vedrørende 
investeringsproduktet gennemføres.

1. Personer, som rådgiver om eller sælger 
investeringsprodukter til detailinvestorer, 
skal udlevere dokumentet med central 
information til dem i god tid, inden 
transaktionen vedrørende 
investeringsproduktet gennemføres. Når en 
kunde anbefales et produkt, stilles 
dokumentet med central information
omgående til rådighed.

Or. en

Ændringsforslag 516
Olle Schmidt

Forslag til forordning
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Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Personer, som sælger
investeringsprodukter til detailinvestorer, 
skal udlevere dokumentet med central 
information til dem i god tid, inden 
transaktionen vedrørende
investeringsproduktet gennemføres.

1. Personer, som sælger pakkeprodukter 
for private investorer, skal udlevere 
dokumentet med central information og 
dokumentet med centrale tjenesteydelser
til dem i god tid, inden transaktionen 
vedrørende pakkeproduktet for private 
investorer gennemføres. Når en kunde 
anbefales en investering, stilles 
dokumentet med central information og 
dokumentet med centrale tjenesteydelser 
omgående til rådighed.

Or. en

Ændringsforslag 517
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Personer, som sælger 
investeringsprodukter til detailinvestorer, 
skal udlevere dokumentet med central 
information til dem i god tid, inden
transaktionen vedrørende 
investeringsproduktet gennemføres.

1. Personer, som anbefaler eller sælger 
investeringsprodukter til detailinvestorer, 
skal udlevere dokumentet med central 
information til dem omgående og i god tid, 
inden forpligtelserne vedrørende 
investeringsproduktet indgås.

Or. en

Ændringsforslag 518
Thomas Händel

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Personer, som sælger 1. Personer, som sælger 
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investeringsprodukter til detailinvestorer, 
skal udlevere dokumentet med central 
information til dem i god tid, inden 
transaktionen vedrørende 
investeringsproduktet gennemføres.

investeringsprodukter til detailinvestorer, 
skal udlevere dokumentet med central 
information til dem i god tid og bevisligt, 
inden transaktionen vedrørende 
investeringsproduktet gennemføres.
Bevisbyrden ligger i dette tilfælde hos 
udbyderen af investeringsproduktet.

Or. de

Ændringsforslag 519
Petru Constantin Luhan

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Personer, som sælger 
investeringsprodukter til detailinvestorer, 
skal udlevere dokumentet med central 
information til dem i god tid, inden 
transaktionen vedrørende 
investeringsproduktet gennemføres.

1. Personer, som sælger 
investeringsprodukter til detailinvestorer, 
skal udlevere dokumentet med central 
information, som er stillet til rådighed af 
investeringsproduktudvikleren, i god tid, 
inden transaktionen vedrørende 
investeringsproduktet gennemføres.

Or. en

Begrundelse

For at forbedre retssikkerheden bør det understreges, at dokumentet med central information 
udfærdiges af den ene af parterne, nemlig investeringsproduktudvikleren. 
Investeringsproduktudviklere er ligeledes ansvarlige for indholdet af det dokument med 
central information, som de udarbejder. Investeringsproduktudviklerne stiller dokumentet 
med central information til rådighed for de personer, der sælger produktet, så disse kan 
videregive det til detailinvestor.

Ændringsforslag 520
Marianne Thyssen

Forslag til forordning
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Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Personer, som sælger 
investeringsprodukter til detailinvestorer, 
skal udlevere dokumentet med central 
information til dem i god tid, inden 
transaktionen vedrørende 
investeringsproduktet gennemføres.

1. Personer, som sælger 
investeringsprodukter til detailinvestorer, 
skal udlevere dokumentet med central 
information, der er udarbejdet af 
investeringsproduktudvikleren, til dem i 
god tid, inden transaktionen vedrørende 
investeringsproduktet gennemføres.

Or. nl

Begrundelse

Dette ændringsforslag tydeliggør endnu en gang, at det er investeringsproduktudvikleren, der 
har ansvaret for udarbejdelsen af og indholdet i dokumentet med central information. 
Investeringsproduktudvikleren skal udlevere dokumentet med central information til 
forhandleren, som er ansvarlig for i god tid at udlevere dette til detailinvestoren.

Ændringsforslag 521
Peter Simon

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Personer, som sælger 
investeringsprodukter til detailinvestorer, 
skal udlevere dokumentet med central 
information til dem i god tid, inden 
transaktionen vedrørende 
investeringsproduktet gennemføres.

1. Personer, som sælger eller formidler
investeringsprodukter til detailinvestorer, 
skal udlevere dokumentet med central 
information til dem i god tid, inden 
transaktionen vedrørende 
investeringsproduktet gennemføres.

Or. de

Ændringsforslag 522
Sharon Bowles

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Personer, som anbefaler eller sælger 
investeringsprodukter til detailinvestorer, 
skal først indhente skriftlig tilladelse fra 
investeringsproduktudvikleren til at 
udlevere dokumentet med central 
investorinformation til investoren. Denne 
tilladelse kan gives af 
investeringsproduktudvikleren for en 
begrænset periode og kan underlægges 
andre betingelser. Hvis de nærmere 
anførte betingelser ikke overholdes, er 
tilladelsen ikke længere gyldig i henhold 
til dette stykke.

Or. en

Ændringsforslag 523
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Uanset stk. 1 kan personer, som sælger 
investeringsprodukter, udlevere 
dokumentet med central information til 
detailinvestoren umiddelbart efter 
transaktionens gennemførelse, hvis:

udgår

a) detailinvestoren vælger at gennemføre 
transaktionen ved brug af et 
fjernkommunikationsmiddel
b) det ikke er muligt at udlevere 
dokumentet med central information i 
overensstemmelse med stk. 1
c) den person, som sælger 
investeringsproduktet, har orienteret 
detailinvestoren herom.

Or. en
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Ændringsforslag 524
Thomas Händel

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Uanset stk. 1 kan personer, som sælger 
investeringsprodukter, udlevere 
dokumentet med central information til 
detailinvestoren umiddelbart efter 
transaktionens gennemførelse, hvis:

udgår

a) detailinvestoren vælger at gennemføre 
transaktionen ved brug af et 
fjernkommunikationsmiddel
b) det ikke er muligt at udlevere 
dokumentet med central information i 
overensstemmelse med stk. 1
c) den person, som sælger 
investeringsproduktet, har orienteret 
detailinvestoren herom.

Or. de

Ændringsforslag 525
Syed Kamall

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Uanset stk. 1 kan personer, som sælger
investeringsprodukter, udlevere 
dokumentet med central information til
detailinvestoren umiddelbart efter 
transaktionens gennemførelse, hvis:

2. Personer, som sælger pakkeprodukter 
for private investorer, må under ingen 
omstændigheder udlevere dokumentet med 
central information til investorerne uden 
først at indhente skriftlig tilladelse fra 
udvikleren af pakkeproduktet for private 
investorer. Denne tilladelse kan gives af 
investeringsproduktudvikleren for en 
begrænset periode og kan underlægges 
andre betingelser. Hvis de nærmere 
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anførte betingelser ikke overholdes, er 
tilladelsen ikke længere gyldig i henhold 
til dette stykke.

Or. en

Begrundelse

Den enhed, der er ansvarlig for at udlevere dokumentet med central information til 
investorerne, er ikke nødvendigvis den enhed, der er ansvarlig for udarbejdelsen. 
Nærværende udkast til forordning pådrager produktudvikleren et ansvar, hvis den enhed, der 
sælger produktet, ikke overholder bestemmelserne i artikel 12. Der bør indføres 
bestemmelser, som sikrer, at ansvaret pådrages behørigt, når en enhed udleverer et dokument 
med central information, som enten er unøjagtigt eller forældet.

Ændringsforslag 526
Sven Giegold

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Uanset stk. 1 kan personer, som sælger 
investeringsprodukter, udlevere
dokumentet med central information til 
detailinvestoren umiddelbart efter 
transaktionens gennemførelse, hvis:

2. Uanset stk. 1 skal personer, som sælger 
investeringsprodukter, oplyse det officielle 
websted, hvor detailinvestoren kan finde
dokumentet med central information 
umiddelbart efter transaktionens 
gennemførelse, hvis:

Or. en

Begrundelse

Et af formålene med dokumentet med central information er at give kunden central 
information, inden vedkommende træffer en investeringsbeslutning. Hvis kunden kan 
kommunikere med den person, der sælger investeringsproduktet, bør det på en eller anden 
måde være muligt at modtage informationen gennem samme kanal.

Ændringsforslag 527
Markus Ferber

Forslag til forordning
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Artikel 12 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Uanset stk. 1 kan personer, som sælger 
investeringsprodukter, udlevere 
dokumentet med central information til 
detailinvestoren umiddelbart efter 
transaktionens gennemførelse, hvis:

2. Uanset stk. 1 kan personer, som sælger 
investeringsprodukter, udlevere 
dokumentet med central information til 
detailinvestoren hurtigst muligt efter 
transaktionens gennemførelse, hvis:

Or. en

Begrundelse

Det bør være muligt for detailinvestorer at vælge execution-only-tjenester ved brug af et 
fjernkommunikationsmiddel. Hvis dette imidlertid ikke er muligt, skal den person, som sælger 
investeringsproduktet, under alle omstændigheder være forpligtet til at udlevere dokumentet 
med central information, inden transaktionen gennemføres. I sådanne tilfælde skal 
dokumentet med central information udleveres hurtigst muligt efter transaktionens 
gennemførelse.

Ændringsforslag 528
Peter Simon

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Uanset stk. 1 kan personer, som sælger 
investeringsprodukter, udlevere 
dokumentet med central information til 
detailinvestoren umiddelbart efter 
transaktionens gennemførelse, hvis:

2. Uanset stk. 1 kan personer, som sælger
eller formidler investeringsprodukter, 
udlevere dokumentet med central 
information til detailinvestoren 
umiddelbart efter transaktionens 
gennemførelse, hvis:

Or. de

Ændringsforslag 529
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Forslag til forordning
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Artikel 12 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Uanset stk. 1 kan personer, som sælger
investeringsprodukter, udlevere 
dokumentet med central information til 
detailinvestoren umiddelbart efter 
transaktionens gennemførelse, hvis:

2. Uanset stk. 1 kan personer, som sælger
pakkeprodukter for private investorer, i 
stedet udlevere dokumentet med central 
information til detailinvestoren, hvis denne 
anmoder herom, umiddelbart efter 
transaktionens gennemførelse, men kun
hvis:

Or. en

Ændringsforslag 530
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – litra a – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) detailinvestoren vælger at gennemføre 
transaktionen ved brug af et 
fjernkommunikationsmiddel

a) detailinvestoren på eget initiativ vælger 
at gennemføre transaktionen ved brug af et 
fjernkommunikationsmiddel

Or. en

Begrundelse

Undtagelsen i artikel 12, stk. 2, er vigtig, da den giver sofistikerede forbrugere, som selv har 
undersøgt markedet, mulighed for uforstyrret at foretage investeringer. Det er imidlertid 
vigtigt, at dette ikke skaber et smuthul i lovgivningen. Sælgere, som proaktivt henvender sig til 
investorer, kan derfor ikke gøre brug af denne undtagelse. I stedet bør undtagelsen 
udelukkende begrænses til forbrugere, som på eget initiativ har forsøgt at gennemføre en 
transaktion telefonisk.

Ændringsforslag 531
Nils Torvalds, Olle Schmidt

Forslag til forordning
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Artikel 12 – stk. 2 – litra a – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) detailinvestoren vælger at gennemføre 
transaktionen ved brug af et 
fjernkommunikationsmiddel

a) detailinvestoren på eget initiativ vælger 
at gennemføre transaktionen ved brug af et 
fjernkommunikationsmiddel

Or. en

Ændringsforslag 532
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – litra a – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) det ikke er muligt at udlevere 
dokumentet med central information i 
overensstemmelse med stk. 1

b) det ikke er muligt at udlevere 
dokumentet med central information i 
overensstemmelse med stk. 1, eller hvis 
den person, som sælger pakkeproduktet, 
har orienteret detailinvestoren om 
situationen

Or. en

Ændringsforslag 533
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – litra a – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) det ikke er muligt at udlevere 
dokumentet med central information i 
overensstemmelse med stk. 1

b) det grundet litra a) ikke er muligt at 
udlevere et eksemplar på papir af
dokumentet med central information i 
overensstemmelse med stk. 1

Or. en
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Ændringsforslag 534
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – litra a – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) den person, som sælger 
investeringsproduktet, har orienteret 
detailinvestoren herom.

c) detailinvestoren vælger at modtage 
dokumentet med central information 
umiddelbart efter transaktionens 
gennemførelse frem for at modtage 
dokumentet forud herfor, hvilket vil 
forsinke transaktionen.

Or. en

Begrundelse

Eftersom denne undtagelse fremmer de legitime forretningspraksisser, bør det sikres, at der 
ikke skabes et smuthul i lovgivningen. Undtagelsen bør derfor udelukkende finde anvendelse, 
når forbrugeren aktivt forsøger at gennemføre en transaktion telefonisk. Forbrugeren skal 
ligeledes give udtrykkeligt samtykke hertil.

Ændringsforslag 535
Syed Kamall

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – litra a – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) den person, som sælger
investeringsproduktet, har orienteret 
detailinvestoren herom.

c) den person, som sælger pakkeproduktet 
for private investorer, har orienteret 
detailinvestoren herom.

Or. en

Ændringsforslag 536
Peter Simon

Forslag til forordning
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Artikel 12 – stk. 2 – litra a – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) den person, som sælger 
investeringsproduktet, har orienteret 
detailinvestoren herom.

c) den person, som sælger eller formidler
investeringsproduktet, har orienteret 
detailinvestoren herom.

Or. de

Ændringsforslag 537
Syed Kamall

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – litra a – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) detailinvestoren giver sit udtrykkelige 
samtykke til at få udleveret dokumentet 
med central information umiddelbart efter 
transaktionens gennemførelse.

Or. en

Ændringsforslag 538
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – litra a – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) detailinvestoren giver sit udtrykkelige 
samtykke til at få udleveret dokumentet 
med central information umiddelbart efter 
transaktionens gennemførelse.

Or. en

Ændringsforslag 539
Sharon Bowles
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Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Detailinvestoren skal med sin 
håndskrevne eller elektroniske underskrift 
bekræfte at have modtaget og læst 
dokumentet med central information.

Or. en

Ændringsforslag 540
Wolf Klinz

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Uanset stk. 1 og 2 kan et 
investeringsprodukt i henhold til denne 
forordning sælges til en detailinvestor 
uden et dokument med central 
information, men kun efter 
detailinvestorens udtrykkelige samtykke 
og kun på detailinvestorens eget initiativ 
og forudsat, at formidleren, der sælger 
investeringsproduktet, har rådgivet 
detailinvestoren herom i henhold til 
direktiv 2004/39/EF eller direktiv 
2002/92/EF.

Or. en

Ændringsforslag 541
Burkhard Balz

Forslag til forordning
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Artikel 12 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Uanset stk. 1 og 2 er udleveringen af 
et dokument med central information ikke 
obligatorisk, hvis salget af 
investeringsproduktet ikke omfatter 
investeringsrådgivning som følge af 
detailkundens udtrykkelige samtykke, 
eller hvis der er tale om en transaktion 
der er begrænset til execution-only-
tjenester.

Or. en

Ændringsforslag 542
Syed Kamall

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis flere på hinanden følgende 
transaktioner vedrørende det samme 
investeringsprodukt gennemføres på 
vegne af en detailinvestor i 
overensstemmelse med de instrukser, som 
investoren har givet den person, som 
sælger investeringsproduktet, forud for 
den første transaktion, finder kravet om at 
udlevere et dokument med central 
information i stk. 1 kun anvendelse på den 
første transaktion.

3. Hvis den person, som sælger
pakkeprodukter for private investorer, 
enten:

a) mangler at udlevere dokumentet med 
central information til investoren eller

b) udleverer dokumentet med central 
information til investoren uden at have 
indhentet tilladelse i henhold til 
ovennævnte stk. 2,
er den person, som sælger pakkeproduktet 
for private investorer, alene ansvarlig for 
denne overtrædelse, og medmindre 
udvikleren af pakkeproduktet for private 
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investorer også er den person, som sælger 
produktet, kan udvikleren af 
pakkeproduktet for private investorer ikke 
pådrages et ansvar herfor.

Or. en

Ændringsforslag 543
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis flere på hinanden følgende 
transaktioner vedrørende det samme 
investeringsprodukt gennemføres på vegne 
af en detailinvestor i overensstemmelse 
med de instrukser, som investoren har 
givet den person, som sælger 
investeringsproduktet, forud for den første 
transaktion, finder kravet om at udlevere et 
dokument med central information i stk. 1 
kun anvendelse på den første transaktion.

3. Hvis flere på hinanden følgende 
transaktioner vedrørende det samme 
investeringsprodukt gennemføres på vegne 
af en detailinvestor i overensstemmelse 
med de instrukser, som detailinvestoren
har givet den person, som sælger 
investeringsproduktet, forud for den første 
transaktion, finder kravet om at udlevere et 
dokument med central information i stk. 1 
kun anvendelse på den første transaktion, 
medmindre dokumentet med central 
information er blevet opdateret eller en ny 
årsrapport er tilgængelig.

Or. en

Ændringsforslag 544
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis flere på hinanden følgende 
transaktioner vedrørende det samme
investeringsprodukt gennemføres på vegne 

3. Hvis flere på hinanden følgende 
transaktioner vedrørende det samme
pakkeprodukt for private investorer
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af en detailinvestor i overensstemmelse 
med de instrukser, som investoren har givet 
den person, som sælger
investeringsproduktet, forud for den første 
transaktion, finder kravet om at udlevere et 
dokument med central information i stk. 1 
kun anvendelse på den første transaktion.

gennemføres på vegne af en detailinvestor i 
overensstemmelse med de instrukser, som 
investoren har givet den person, som 
sælger pakkeproduktet for private 
investorer, forud for den første transaktion, 
finder kravet om at udlevere et dokument 
med central information i stk. 1 kun 
anvendelse på den første transaktion.

Or. en

Ændringsforslag 545
Peter Simon

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis flere på hinanden følgende 
transaktioner vedrørende det samme 
investeringsprodukt gennemføres på vegne 
af en detailinvestor i overensstemmelse 
med de instrukser, som investoren har givet 
den person, som sælger 
investeringsproduktet, forud for den første 
transaktion, finder kravet om at udlevere et 
dokument med central information i stk. 1 
kun anvendelse på den første transaktion.

3. Hvis flere på hinanden følgende 
transaktioner vedrørende det samme 
investeringsprodukt gennemføres på vegne 
af en detailinvestor i overensstemmelse 
med de instrukser, som investoren har givet 
den person, som sælger eller formidler
investeringsproduktet, forud for den første 
transaktion, finder kravet om at udlevere et 
dokument med central information i stk. 1 
kun anvendelse på den første transaktion.

Or. de

Ændringsforslag 546
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 23, der 
udbygger bestemmelserne om:

4. Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed (EBA), Den 
Europæiske Tilsynsmyndighed for 
Forsikrings- og 
Arbejdsmarkedspensionsordninger 
(EIOPA) og Den Europæiske Værdipapir-
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og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) 
udarbejder i fællesskab tekniske 
standarder i overensstemmelse med artikel 
23, der udbygger bestemmelserne om:

Or. en

Begrundelse

For at sørge for passende fleksibilitet og give industrien og ESA'erne mulighed for at reagere 
hurtigt på udviklinger på markedet bør de tre ESA'er i fællesskab udarbejde fælles 
reguleringsmæssige tekniske standarder i stedet for at give Kommissionen beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter.

Ændringsforslag 547
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Kommissionen tillægges beføjelser til 
at vedtage forskriftsmæssige tekniske 
standarder i overensstemmelse med 
proceduren i artikel 10-14 i forordning 
(EU) nr. 1093/2010, artikel 10-14 i 
forordning (EU) nr. 1094/2010 og artikel 
10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

Or. en

Ændringsforslag 548
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Personer, som sælger 
investeringsprodukter, skal udlevere 
dokumentet med central information til 

1. Personer, som sælger 
investeringsprodukter, skal vederlagsfrit
udlevere dokumentet med central 
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detailinvestoren vederlagsfrit. information, inden der indgås en bindende 
aftale med detailinvestoren. Der udleveres 
også et eksemplar på papir vederlagsfrit, 
når investeringen anbefales, eller 
formidleren stiller sine tjenester til 
rådighed personligt.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er baseret på et forslag fra BEUC.

Ændringsforslag 549
Burkhard Balz

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Personer, som sælger 
investeringsprodukter, skal udlevere 
dokumentet med central information til 
detailinvestoren vederlagsfrit.

1. Personer, som sælger 
investeringsprodukter, skal udlevere 
dokumentet med central information til 
detailinvestoren vederlagsfrit.

Eftersom dokumentet med central 
information udleveres forud for 
indgåelsen af en aftale, er 
detailinvestoren ikke forpligtet til med sin 
håndskrevne eller elektroniske underskrift 
at godkende dokumentets indhold, inden 
investeringsbeslutningen træffes.

Or. en

Ændringsforslag 550
Peter Simon

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Personer, som sælger 1. Personer, som sælger eller formidler
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investeringsprodukter, skal udlevere 
dokumentet med central information til 
detailinvestoren vederlagsfrit.

investeringsprodukter, skal udlevere 
dokumentet med central information til 
detailinvestoren vederlagsfrit.

Or. de

Ændringsforslag 551
Syed Kamall

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Personer, som sælger
investeringsprodukter, skal udlevere 
dokumentet med central information til 
detailinvestoren ved hjælp af et af følgende 
medier:

2. Personer, som sælger pakkeprodukter 
for private investorer, skal udlevere 
dokumentet med central information til 
detailinvestoren ved hjælp af et af følgende 
medier:

Or. en

Ændringsforslag 552
Syed Kamall

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Personer, som sælger
investeringsprodukter, skal udlevere 
dokumentet med central information til 
detailinvestoren vederlagsfrit.

1. Personer, som sælger pakkeprodukter 
for private investorer, skal udlevere 
dokumentet med central information til 
detailinvestoren vederlagsfrit.

Or. en

Ændringsforslag 553
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
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Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Personer, som sælger 
investeringsprodukter, skal udlevere 
dokumentet med central information til 
detailinvestoren vederlagsfrit.

1. Personer, som rådgiver om eller sælger 
investeringsprodukter, skal udlevere 
dokumentet med central information til 
detailinvestoren vederlagsfrit.

Or. en

Ændringsforslag 554
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Personer, som sælger 
investeringsprodukter, skal udlevere 
dokumentet med central information til 
detailinvestoren ved hjælp af et af følgende 
medier:

2. Personer, som rådgiver om eller sælger 
investeringsprodukter, skal udlevere 
dokumentet med central information til 
detailinvestoren ved hjælp af et af følgende 
medier:

Or. en

Ændringsforslag 555
Thomas Händel

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Personer, som sælger 
investeringsprodukter, skal udlevere 
dokumentet med central information til 
detailinvestoren ved hjælp af et af følgende 
medier:

2. Personer, som sælger 
investeringsprodukter, skal udlevere 
dokumentet med central information til 
detailinvestoren ved hjælp af et af følgende 
medier, som skal være reelt tilgængeligt 
for detailinvestoren:

Or. de
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Ændringsforslag 556
Peter Simon

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Personer, som sælger 
investeringsprodukter, skal udlevere 
dokumentet med central information til 
detailinvestoren ved hjælp af et af følgende 
medier:

2. Personer, som sælger eller formidler
investeringsprodukter, skal udlevere 
dokumentet med central information til 
detailinvestoren ved hjælp af et af følgende 
medier:

Or. de

Ændringsforslag 557
Ildikó Gáll-Pelcz

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Detailinvestoren skal kunne bevise og 
bekræfte, at han har taget indholdet af 
dokumentet med central information med 
i sine overvejelser.

Or. en

Ændringsforslag 558
Peter Simon

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) anvendelsen af det varige medium er 
passende i forhold til betingelserne for 
forretningen mellem den person, som 

anvendelsen af det varige medium er 
passende i forhold til betingelserne for 
forretningen mellem den person, som 
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sælger investeringsproduktet, og 
detailinvestoren

sælger eller formidler
investeringsproduktet, og detailinvestoren

Or. de

Ændringsforslag 559
Syed Kamall

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 5 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) udleveringen af dokumentet med central 
information via et websted er passende i 
forhold til betingelserne for forretningen 
mellem den person, som sælger
investeringsproduktet, og detailinvestoren

a) udleveringen af dokumentet med central 
information via et websted er passende i 
forhold til betingelserne for forretningen 
mellem den person, som sælger
pakkeproduktet for private investorer, og 
detailinvestoren

Or. en

Ændringsforslag 560
Peter Simon

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 5 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) udleveringen af dokumentet med central 
information via et websted er passende i 
forhold til betingelserne for forretningen 
mellem den person, som sælger 
investeringsproduktet, og detailinvestoren

a) udleveringen af dokumentet med central 
information via et websted er passende i 
forhold til betingelserne for forretningen 
mellem den person, som sælger eller 
formidler investeringsproduktet, og 
detailinvestoren

Or. de

Ændringsforslag 561
Burkhard Balz
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Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 5 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) hvis dokumentet med central 
information er ændret i overensstemmelse
med artikel 10, gives detailinvestoren også 
adgang til alle de ændrede udgaver

d) hvis dokumentet med central 
information er ændret i overensstemmelse 
med artikel 10, gives detailinvestoren også 
adgang til den seneste ændrede udgave 
samt de tidligere udgaver, hvis den person, 
som sælger investeringsproduktet, har 
meddelt detailinvestoren, at disse kan 
indhentes efter anmodning

Or. en

Ændringsforslag 562
Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 5 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) hvis dokumentet med central 
information er ændret i overensstemmelse 
med artikel 10, gives detailinvestoren også
adgang til alle de ændrede udgaver

d) hvis dokumentet med central 
information er ændret i overensstemmelse 
med artikel 10, gives detailinvestoren 
adgang til den seneste udgave, og 
investoren skal efter anmodning også 
kunne indhente tidligere udgaver

Or. en

Begrundelse

Den seneste udgave af dokumentet med central information giver detailinvestoren de mest 
relevante oplysninger om vedkommendes investering. Tilvejebringelsen af for mange 
oplysninger er i strid med forordningens målsætning om udlevering af præcis, begrænset og 
letforståelig information til detailinvestoren.

Ændringsforslag 563
Syed Kamall

Forslag til forordning
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Artikel 13 – stk. 5 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) hvis dokumentet med central 
information er ændret i overensstemmelse 
med artikel 10, gives detailinvestoren også
adgang til alle de ændrede udgaver

d) hvis dokumentet med central 
information er ændret i overensstemmelse 
med artikel 10, gives detailinvestoren 
adgang til den seneste udgave, og 
investoren skal efter anmodning kunne 
indhente tidligere udgaver

Or. en

Begrundelse

Det er forvirrende og unødvendigt at give investoren forældede dokumenter med central 
information.

Ændringsforslag 564
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 5 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) hvis dokumentet med central 
information er ændret i overensstemmelse 
med artikel 10, gives detailinvestoren også
adgang til alle de ændrede udgaver

d) hvis dokumentet med central 
information er ændret i overensstemmelse 
med artikel 10, gives detailinvestoren 
adgang til den seneste udgave, og 
investoren skal efter anmodning kunne 
indhente tidligere udgaver

Or. en

Begrundelse

Det giver ingen merværdi at kræve, at detailinvestoren skal gives adgang til alle de ændrede 
udgaver af dokumentet med central information. Risikoen for, at investoren forveksler den 
seneste udgave med de tidligere udgaver, er for høj. En overflødig informationsstrøm kan 
ligeledes forvirre investoren, hvis vedkommende søger efter den seneste udgave.

Ændringsforslag 565
Syed Kamall
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Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Med hensyn til artikel 4 og 5 anses 
udlevering af oplysninger på et andet varigt 
medium end papir eller via et websted for 
passende i forhold til betingelserne for 
forretningen mellem den person, som 
sælger investeringsproduktet, og 
detailinvestoren, hvis der foreligger 
dokumentation for, at detailinvestoren 
regelmæssigt har adgang til internettet. 
Hvis detailinvestoren opgiver en e-mail-
adresse med henblik på den pågældende 
forretning, betragtes den som en sådan 
dokumentation.

6. Med hensyn til artikel 4 og 5 anses 
udlevering af oplysninger på et andet varigt 
medium end papir eller via et websted for 
passende i forhold til betingelserne for 
forretningen mellem den person, som 
sælger pakkeproduktet for private 
investorer, og detailinvestoren, hvis der 
foreligger dokumentation for, at 
detailinvestoren regelmæssigt har adgang 
til internettet. Hvis detailinvestoren opgiver 
en e-mail-adresse med henblik på den 
pågældende forretning, betragtes den som 
en sådan dokumentation.

Or. en

Ændringsforslag 566
Peter Simon

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Med hensyn til artikel 4 og 5 anses 
udlevering af oplysninger på et andet varigt 
medium end papir eller via et websted for
passende i forhold til betingelserne for 
forretningen mellem den person, som 
sælger investeringsproduktet, og 
detailinvestoren, hvis der foreligger 
dokumentation for, at detailinvestoren 
regelmæssigt har adgang til internettet. 
Hvis detailinvestoren opgiver en e-mail-
adresse med henblik på den pågældende 
forretning, betragtes den som en sådan 
dokumentation.

6. Med hensyn til artikel 4 og 5 anses 
udlevering af oplysninger på et andet varigt 
medium end papir eller via et websted for 
passende i forhold til betingelserne for 
forretningen mellem den person, som 
sælger eller formidler
investeringsproduktet, og detailinvestoren, 
hvis der foreligger dokumentation for, at 
detailinvestoren regelmæssigt har adgang 
til internettet. Hvis detailinvestoren opgiver 
en e-mail-adresse med henblik på den 
pågældende forretning, betragtes den som 
en sådan dokumentation.

Or. de
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Ændringsforslag 567
Ildikó Gáll-Pelcz

Forslag til forordning
Artikel 13 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 13a

De kompetente myndigheders godkendelse 
af dokumentet med central information

1. Investeringsproduktudviklere sender 
dokumentet med central information om 
investeringsproduktet til de kompetente 
myndigheder i det hjemland, hvor 
investeringsproduktet markedsføres, 
distribueres eller afsættes.

2. De kompetente myndigheder sikrer, at 
indholdet af dokumentet med central 
information opfylder bestemmelserne i 
denne forordnings kapitel II, inden 
investeringsproduktet markedsføres, 
distribueres eller afsættes.

Or. en

Ændringsforslag 568
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 13 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 13a
De kompetente myndigheders godkendelse 

af dokumentet med central information
1. Investeringsproduktudviklere sender 
dokumentet med central information om 
deres investeringsprodukt til de 
kompetente myndigheder, som regulerer 
produktet i den medlemsstat, hvor 
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produktet markedsføres, distribueres eller 
afsættes med henblik på myndighedens 
godkendelse.
2. Investeringsproduktudviklere 
ajourfører dokumentet med central 
information, så det afspejler de betydelige 
ændringer som fastsat af ESMA og 
sender det til de kompetente myndigheder, 
som regulerer produktet i den 
medlemsstat, hvor produktet 
markedsføres, distribueres eller afsættes 
med henblik på myndighedens 
godkendelse.
3. De kompetente myndigheders 
godkendelse fjerner ikke 
produktudviklerens ansvar for 
vildledende, unøjagtig eller 
uoverensstemmende information.

Or. en

Ændringsforslag 569
Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 13 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 13a
Overensstemmelse mellem dokumentet 

med central information og denne 
forordnings kapitel II

De kompetente myndigheder sikrer, at 
investeringsproduktudviklere indfører 
metoder, som kan sikre overensstemmelse 
mellem dokumentet med central 
information og bestemmelserne i denne 
forordnings kapitel II.

Or. en
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Begrundelse

Hvis de kompetente myndigheder skal godkende alle dokumenter med central information og 
alle ændringer, vil der være tale om en tidskrævende og omkostningsfuld administrativ 
procedure. De kompetente myndigheder bør imidlertid sikre, at der indføres passende 
metoder, som kan sikre overensstemmelse mellem dokumentet med central information og 
denne forordning, hvad angår investeringsproduktudviklere.

Ændringsforslag 570
Wolf Klinz

Forslag til forordning
Artikel 13 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 13a
1. Den person, som er ansvarlig for 
udarbejdelsen af dokumentet med central 
information, sender dokumentet med 
central information og tilhørende 
ændringer til de kompetente myndigheder. 
De kompetente myndigheder kan anmode 
om ændringer til dokumentet med central 
information inden for 10 arbejdsdage fra 
modtagelsen. 
2. Alle væsentlige dele af dokumentet med 
central information holdes ajourførte.

Or. en

Ændringsforslag 571
Astrid Lulling

Forslag til forordning
Artikel 13 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 13a
Investeringsproduktudviklere og personer, 
som sælger investeringsprodukter, sender 
dokumentet med central information om 
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investeringsproduktet til de kompetente 
myndigheder i de medlemsstater, hvor 
investeringsproduktet markedsføres, 
distribueres eller afsættes.
De kompetente myndigheder sikrer, at 
investeringsselskaberne etablerer de 
nødvendige proceduremæssige skridt, som 
kan sikre overensstemmelse mellem 
indholdet af dokumentet med central 
information og bestemmelserne i denne 
forordnings kapitel II, inden 
investeringsproduktet markedsføres, 
distribueres eller afsættes.

Or. en

Ændringsforslag 572
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Forslag til forordning
Artikel 13 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 13a
De kompetente myndigheders godkendelse 

af dokumentet med central information
1. Udviklere af pakkeprodukter for private 
investorer og personer, som sælger disse 
pakkeprodukter, sender dokumentet med 
central information om 
investeringsproduktet til de kompetente 
myndigheder i den medlemsstat, hvor 
pakkeproduktet markedsføres, 
distribueres eller afsættes.
2. De kompetente myndigheder sikrer, at 
investeringsselskaberne etablerer 
procedurer, som kan sikre, at dokumentet 
med central information opfylder 
bestemmelserne i denne forordnings 
kapitel II, inden investeringsproduktet 
markedsføres, distribueres eller afsættes.

Or. en
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Begrundelse

Forslaget om, at tilsynsmyndigheder skal forudgodkende alle dokumenter med central 
information, er umuligt at gennemføre på grund af omfanget af dokumenter, som udarbejdes 
af udviklerne. En sådan procedure vil uden tvivl forsinke markedsføringen af nye produkter. 
For at kunne overholde dette krav har myndighederne behov for ekstra ressourcer, idet 
myndighederne ofte er nødt til at sammenholde dokumentet med central information med 
andre dokumenter og oplysninger, hvilket vil føre til øgede omkostninger, som i sidste ende 
skal bæres af investoren.

Ændringsforslag 573
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 13 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 13b
Oplysninger om gebyrer og omkostninger
Følgende oplysninger skal udarbejdes af 
den person, som sælger 
investeringsproduktet, og skal fremsættes 
i et særskilt dokument i forhold til 
dokumentet med central information:
1. Kumulativ angivelse af alle gebyrer, der 
er henvist til i artikel 8, stk. 2, litra c). 
Gebyrerne skal ikke omklassificeres som 
en del af investeringen, hvis de befinder 
sig i et lavere investeringslag.
2. Gebyrer for investeringsrådgivning må 
ikke baseres på en fast procentsats, 
medmindre der tidligere er indgået aftale 
herom med investoren. Hvis der er 
indgået aftale om en fast procentdel, skal 
den person, som sælger 
investeringsproduktet, give fuldstændige 
oplysninger om, hvad dette betyder for 
investeringens varighed eller for en 
nærmere bestemt periode fastsat efter 
anmodning fra investoren.
3. Den person, som sælger 
investeringsproduktet eller rådgiver 
investoren, skal give investoren en 
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oversigt over den tid, der er brugt på 
rådgivningen, hvilket skal fremgå på basis 
af minutter og timer, hvortil der er fastsat 
en timetakst (medmindre der er indgået 
aftale om en fast procentsats i henhold til 
stk. 2).
4. Hvis der er fastsat en timetakst, må det 
samlede beløb for rådgivningen ikke 
overstige [200 EUR].

Or. en

Ændringsforslag 574
Pervenche Berès

Forslag til forordning
Kapitel II a – artikel 13 a, 13 b, 13 c (nye)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

KAPITEL IIa
PRODUKTINTERVENTION

Artikel 13a
ESA'ernes interventionsbeføjelser

1. I overensstemmelse med artikel 9, 
stk. 2, i forordning (EU) nr. 1093/2010, 
forordning (EU) nr. 1094/2010 eller i 
forordning (EU) nr. 1095/2010 overvåger 
ESA'erne investeringsprodukter eller 
finansielle instrumenter, der 
markedsføres, distribueres eller afsættes i 
Unionen. ESA'erne kan i samarbejde med 
de kompetente myndigheder undersøge 
nye investeringsprodukter eller finansielle 
instrumenter, før de markedsføres, 
distribueres eller afsættes i Unionen.
2. I overensstemmelse med artikel 9, 
stk. 5, i forordning (EU) nr. 1093/2010, 
forordning (EU) nr. 1094/2010 eller i 
forordning (EU) nr. 1095/2010 kan 
ESA'erne, hvor det med rimelighed findes 
godtgjort, at betingelserne i denne artikels 
stk. 3 og 4 er opfyldt, midlertidigt forbyde 
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eller begrænse markedsføring, 
distribution eller afsætning i Unionen af 
investeringsprodukter eller finansielle 
instrumenter.
Et forbud eller en restriktion kan gælde 
under visse omstændigheder eller være 
underlagt undtagelser, der specificeres af 
ESA'erne.
3. ESA'erne kan kun træffe beslutning 
efter stk. 2, når alle følgende betingelser 
er opfyldt:
a) den foreslåede handling har til formål 
at imødegå en væsentlig trussel for 
investorbeskyttelsen eller for de 
finansielle markeders ordentlige funktion 
og integritet eller for stabiliteten af en del 
af eller hele det finansielle system i 
Unionen
b) de krav i EU-lovgivningen, der gælder 
for det pågældende investeringsprodukt, 
det pågældende finansielle instrument 
eller den pågældende aktivitet, gør det 
ikke muligt at undgå denne trussel
c) en eller flere kompetente myndigheder 
har ikke truffet foranstaltninger til at 
imødegå truslen, eller eventuelle 
foranstaltninger, der er blevet truffet, gør 
det ikke muligt i tilstrækkeligt omfang at 
imødegå denne trussel.
Hvis betingelserne i første afsnit er 
opfyldt, kan ESA'erne indføre det forbud 
eller den restriktion, der er nævnt i stk. 2.
4. Træffes der foranstaltninger i henhold 
til denne artikel, påser ESA'erne, at 
foranstaltningen:
a) ikke har en skadelig virkning på de 
finansielle markeders effektivitet eller på 
investorer, der ikke står i forhold til 
foranstaltningens fordele og
b) ikke skaber risiko for 
reguleringsmæssig arbitrage.
Når en eller flere kompetente 
myndigheder har truffet en foranstaltning 
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i henhold til artikel 13b, kan ESA'erne 
træffe enhver af de i stk. 2 nævnte 
foranstaltninger uden at afgive den 
udtalelse, der er fastlagt i artikel 13c.
5. Inden det besluttes at træffe en 
foranstaltning i henhold til denne artikel, 
underretter den relevante ESA de 
kompetente myndigheder om den 
foranstaltning, myndigheden påtænker.
6. Inden der træffes en afgørelse i 
henhold til stk. 2, meddeler den relevante 
ESA, at den agter at forbyde eller 
begrænse et investeringsprodukt eller et 
finansielt instrument, medmindre der 
inden for en nærmere fastsat tidsfrist 
foretages visse ændringer af 
investeringsproduktets eller det finansielle 
instruments karakteristika.
7. Hver enkelt ESA offentliggør på sit 
websted en meddelelse om enhver 
beslutning om at træffe foranstaltninger i 
henhold til denne artikel. Meddelelsen 
skal indeholde oplysninger om det 
pågældende forbud eller den pågældende 
restriktion og angive det tidspunkt efter 
meddelelsens offentliggørelse, hvor 
foranstaltningerne får virkning. Et forbud 
eller en restriktion gælder kun for tiltag, 
der indføres, efter at foranstaltningerne 
har fået virkning.
8. De relevante ESA'er tager et forbud 
eller en restriktion, der er indført i 
henhold til stk. 2, op til fornyet overvejelse 
med passende mellemrum og mindst hver 
tredje måned. Hvis et forbud eller en 
restriktion ikke forlænges efter denne 
tremåneders periode, ophører virkningen 
heraf.
9. Et tiltag, der indføres af ESA'erne i 
henhold til denne artikel, har forrang i 
forhold til andre tidligere tiltag, indført af 
en kompetent myndighed.
10. Kommissionen vedtager delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
23 for at præcisere de kriterier og 
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faktorer, der skal tages i betragtning af 
ESA'erne ved vurdering af, om der er 
opstået en trussel for investorbeskyttelsen 
eller de finansielle markeders ordentlige 
funktion og integritet samt for stabiliteten 
af dele af eller hele det finansielle system i 
Unionen, der er omhandlet i stk. 2, litra 
a). Disse delegerede retsakter sikrer, at 
ESA'erne i givet fald kan handle af 
forsigtighedsgrunde og ikke skal vente 
med at gribe ind, indtil 
investeringsproduktet eller det finansielle 
instrument er blevet markedsført, 
distribueret eller afsat, eller den 
pågældende type aktivitet eller praksis er 
gennemført.

Artikel 13b
De kompetente myndigheders 

produktintervention
1. De kompetente myndigheder overvåger 
de investeringsprodukter eller finansielle 
produkter, der markedsføres, distribueres 
eller afsættes i eller fra den pågældende 
medlemsstat, og de kan undersøge nye 
investeringsprodukter eller finansielle 
instrumenter, før de markedsføres, 
distribueres eller afsættes i eller fra 
medlemsstaten.
2. En kompetent myndighed kan indføre 
forbud eller restriktioner mod følgende i 
eller fra den pågældende medlemsstat:
a) markedsføring, distribution eller 
afsætning af investeringsprodukter eller 
finansielle instrumenter
b) en type finansiel aktivitet eller praksis.
3. En kompetent myndighed kan træffe de 
foranstaltninger, der er nævnt i stk. 2, 
såfremt det med rimelighed findes 
godtgjort:
a) at et investeringsprodukt, et finansielt 
instrument eller en finansiel aktivitet eller 
praksis giver anledning til væsentlige 
problemer med hensyn til 
investorbeskyttelse eller udgør en alvorlig 
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trussel mod de finansielle markeders 
ordentlige funktion og integritet eller mod 
stabiliteten i dele af eller hele det 
finansielle system i en eller flere 
medlemsstater, herunder i forbindelse 
med markedsføring, distribution, vederlag 
eller incitamenter knyttet til 
investeringsproduktet eller det finansielle 
instrument
b) at et derivatprodukt har en skadelig 
virkning på prisdannelsesfunktionen i det 
underliggende marked
c) at de gældende krav i henhold til EU-
lovgivningen, der finder anvendelse på 
investeringsproduktet, det finansielle 
instrument eller den finansielle aktivitet 
eller praksis, ikke i tilstrækkelig grad 
løser de i litra a) omhandlede problemer, 
og at det ikke udgør en bedre løsning på 
de pågældende problemer at indføre et 
styrket tilsyn eller håndhævelse af 
eksisterende krav
d) at foranstaltningen står i et rimeligt 
forhold til formålet under hensyntagen til 
arten af de risici, der er identificeret, de 
berørte investorers eller 
markedsdeltageres kompleksitetsniveau 
og den sandsynlige virkning af 
foranstaltningen for investorer og 
markedsdeltagere, der kan besidde, 
anvende eller udnytte det finansielle 
instrument eller den finansielle aktivitet
e) at de kompetente myndigheder har hørt 
de kompetente myndigheder i andre 
medlemsstater, som i betydelig grad kan 
blive berørt af foranstaltningen og
f) at foranstaltningen ikke har en 
diskriminerende virkning på 
tjenesteydelser eller aktiviteter, der leveres 
fra en anden medlemsstat.
Hvis betingelserne i første afsnit er 
opfyldt, kan de kompetente myndigheder
indføre et forbud eller restriktioner, før et 
investeringsprodukt eller et finansielt 
instrument markedsføres, distribueres 
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eller afsættes til kunder i eller fra den 
pågældende medlemsstat.
Et forbud eller en restriktion kan gælde 
under visse omstændigheder eller være 
underlagt visse undtagelser, der 
specificeres af de kompetente 
myndigheder.
4. Inden de kompetente myndigheder
indfører et forbud eller restriktioner i 
henhold til stk. 2, skal myndigheden 
meddele, at den agter at forbyde eller 
indføre restriktioner mod et 
investeringsprodukt eller et finansielt 
instrument, medmindre der inden for en 
nærmere fastsat tidsfrist foretages visse 
ændringer af investeringsproduktets eller 
det finansielle instruments karakteristika.
5. De kompetente myndigheder indfører 
ikke et forbud eller restriktioner i henhold 
til denne artikel, medmindre den mindst 
en måned, inden de træffer 
foranstaltningen, skriftligt eller via et 
andet indbyrdes aftalt medium har 
meddelt alle de andre kompetente 
myndigheder og ESA'erne om:
a) det finansielle instrument eller den 
finansielle aktivitet eller praksis, som den 
foreslåede foranstaltning vedrører
b) den nøjagtige karakter af det foreslåede 
forbud eller den foreslåede restriktion, og 
hvornår det eller den påtænkes at få 
virkning og
c) den dokumentation, der ligger til grund 
for afgørelsen, og hvormed det er 
godtgjort, at hver af betingelserne i stk. 3 
er opfyldt.
6. Hvis den nødvendige tid til den i stk. 3, 
litra e), omhandlede høring og 
forsinkelsen på en måned i henhold til 
stk. 5 kunne skabe uoprettelig skade for 
forbrugere, kan de kompetente 
myndigheder træffe midlertidige 
foranstaltninger på højst tre måneder i 
henhold til denne artikel. De kompetente 
myndigheder underretter i så fald straks 
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alle andre myndigheder og ESA'erne om 
de trufne foranstaltninger.
7. De kompetente myndigheder skal på 
deres websted offentliggøre en meddelelse 
om eventuelle beslutninger om at indføre 
et forbud eller en restriktion som 
omhandlet i stk. 2. Meddelelsen skal 
indeholde oplysninger om forbuddet eller 
restriktionen, et tidspunkt efter 
meddelelsens offentliggørelse, hvor 
foranstaltningerne får virkning, og 
dokumentation, hvormed det godtgøres, at 
betingelserne i stk. 1 er opfyldt. Forbuddet 
eller restriktionen finder kun anvendelse i 
forhold til foranstaltninger, der træffes 
efter meddelelsens offentliggørelse.
8. De kompetente myndigheder
tilbagekalder et forbud eller en 
restriktion, hvis betingelserne i stk. 3 ikke 
længere er opfyldt.
9. Kommissionen vedtager delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
23 for at præcisere de kriterier og 
faktorer, der skal tages i betragtning af de 
kompetente myndigheder ved vurdering 
af, om der er opstået en trussel mod 
investorbeskyttelsen, de finansielle 
markeders ordentlige funktion og 
integritet eller stabiliteten af dele af eller 
hele det finansielle system i Unionen, jf. 
stk. 3, litra a).

Artikel 13c
Koordinerende rolle for ESA'erne

1. Den enkelte ESA har en støttende og 
koordinerende rolle med hensyn til 
foranstaltninger, der træffes af 
kompetente myndigheder i henhold til 
artikel 13b. Den enkelte ESA påser 
navnlig, at foranstaltninger truffet af en 
kompetent myndighed, er berettigede og 
rimelige, og at de kompetente 
myndigheder i givet fald anvender en 
konsekvent tilgang.
2. Efter modtagelsen af en meddelelse i 
henhold til artikel 13b om enhver 
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foranstaltning, der indføres i henhold til 
denne artikel, vedtager den relevante ESA 
en udtalelse om, hvorvidt den finder, at 
det pågældende forbud eller den 
pågældende restriktion er berettigede og 
står i forhold til formålet. Mener ESA'en, 
at det er nødvendigt, at andre kompetente 
myndigheder træffer en foranstaltning for 
at imødegå risikoen, skal den også angive 
dette i sin udtalelse. Udtalelsen 
offentliggøres på ESA'ens websted.
3. Foreslår en kompetent myndighed at 
træffe foranstaltninger, eller træffer den 
foranstaltninger i strid med en udtalelse, 
der er vedtaget af en ESA i henhold til stk. 
2, eller nægter den at træffe 
foranstaltninger i strid med en sådan 
udtalelse, skal denne myndighed straks 
offentliggøre en meddelelse med en 
fyldestgørende redegørelse herfor på sit 
websted.

Or. en

Begrundelse

BEMÆRK: Ændringsforslaget foreslår en mindre ændring af ændringsforslag 44 i udkastet 
til betænkning. Navnlig ordlyden "af forsigtighedsgrunde" er fjernet fra artikel 13a, stk. 3, og 
artikel 13b, stk. 3.

Ændringsforslag 575
Arlene McCarthy

Forslag til forordning
Kapitel II a – artikel 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

KAPITEL IIa
INVESTERINGSPOLITIKKERNES 
FORPLIGTELSER VEDRØRENDE 

DETAILINVESTERINGSPRODUKTER
Artikel 13a

Godkendte aktiver
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1. Investering i investeringsprodukter som 
omhandlet i denne forordnings artikel 4 
omfatter kun et eller flere af følgende 
produkter:
a) værdipapirer som defineret i artikel 2, 
stk. 1, litra n), i direktiv 2009/65/EF, 
undtagen finansielle instrumenter, der 
støttes af eller knyttes til resultaterne af 
andre aktiver, som kan variere fra de 
aktiver, der fremgår af artikel 19, stk. 1, i 
direktiv 85/611/EØF
b) pengemarkedsinstrumenter som 
defineret i artikel 2, stk. 1, litra o), i 
direktiv 2009/65/EF
c) nyligt udstedte værdipapirer som 
defineret i artikel 50, stk. 1, litra d), i 
direktiv 2009/65/EF
d) andele i investeringsinstitutter eller 
andre kollektive investeringer, som udgør 
godkendte aktiver i henhold til artikel 50, 
stk. 1, litra e), i direktiv 2009/65/EF
e) indskud hos kreditinstitutter som 
defineret i artikel 50, stk. 1, litra f), i 
direktiv 2009/65/EF
f) finansielle afledte instrumenter, 
herunder tilsvarende instrumenter, der 
afregnes kontant, og som handles på et 
reguleret marked som nævnt i litra a), b) 
og c) i artikel 50, stk. 1, i direktiv 
2009/65/EF eller finansielle afledte 
instrumenter, der handles over-the-
counter (OTC-derivater), forudsat at:
i) det underliggende instrument for 
derivaterne omfatter nærværende stykke
samt finansielle indeks, hvis 
underliggende komponenter udgøres af 
godkendte aktiver, rentesatser, kurser 
eller valutaer og
ii) typen af afledt instrument er godkendt i 
henhold til artikel 13c og
iii) modparterne i OTC-
derivattransaktionerne er institutioner, 
der er underkastet tilsyn og tilhører de 
kategorier, som de kompetente 
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myndigheder i produktudviklerens 
hjemland har godkendt og
iv) OTC-derivaterne kan værdiansættes 
dagligt på en pålidelig og verificerbar 
måde og til enhver tid kan sælges, 
realiseres eller afvikles ved en 
udligningstransaktion til en rimelig værdi.
2. Investeringsprodukter, som sælges til 
detailinvestorer, må dog ikke:
a) investeres direkte eller indirekte i 
landbrugsråvarederivater
b) omfatte handel uden dækning med 
værdipapirer, pengemarkedsinstrumenter 
eller andre godkendte finansielle 
instrumenter som omhandlet i stk. 1, litra 
d).
3. Finansielle indeks, som kan replikeres i 
investeringspolitikken for fonde eller 
forsikringer knyttet til andele, eller som 
anvendes som et underliggende 
instrument, der er knyttet til eller baseret 
på investeringsprodukter, skal opfylde 
følgende krav, som er godkendt af de 
kompetente myndigheder i 
investeringsproduktudviklerens hjemland:
a) indeksets sammensætning er 
tilstrækkeligt diversificeret 
b) indekset repræsenterer et passende 
benchmark for det marked, som det 
refererer til og
c) det offentliggøres på en passende måde.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget begrænser investeringerne i pakkeinvesteringsprodukter, som sælges til 
detailinvestorer, til en række godkendte aktiver i overensstemmelse med artikel 50 i UCITS-
direktiv 2009/65/EF (UCITS) og sikrer, at disse restriktioner ikke kan undgås gennem 
indirekte eksponering.

Ændringsforslag 576
Arlene McCarthy
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Forslag til forordning
Kapitel II a – artikel 13 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 13b
Risikostyring

1. Investeringsproduktudvikleren skal 
anvende en risikostyringsproces, som til 
hver en tid gør det muligt at overvåge og 
måle investeringsproduktets risikoprofil.
Udvikleren anvender en proces, der giver 
mulighed for at foretage en nøjagtig og 
uafhængig vurdering af værdien af OTC-
derivaterne.
Udvikleren holder regelmæssigt de 
kompetente myndigheder i hjemlandet 
underrettet om de afledte instrumenters 
art, de underliggende risici, de 
kvantitative begrænsninger samt de 
metoder, der vælges til risikovurdering for 
transaktioner i afledte instrumenter, for 
hvert enkelt produkt.
2. Investeringsproduktudvikleren sikrer, 
at investeringsproduktets globale risiko i 
forbindelse med afledte instrumenter ikke 
overstiger investeringsproduktets totale 
værdi.
Risikoen beregnes under hensyn til de 
underliggende aktivers aktuelle værdi, 
modpartsrisikoen, fremtidige bevægelser 
på markedet og den tid, der er til rådighed 
til at realisere positionerne.
Hvis værdipapirer eller 
pengemarkedsinstrumenter omfatter et 
afledt instrument, tages der hensyn til det 
afledte instrument ved overholdelsen af 
kravene i denne artikel.
3. Investeringsproduktets absolutte 
risikoværdi på salgstidspunktet må ikke 
overstige 20 % af den nominelle værdi.
Beregningen af risikoværdien bør 
gennemføres i overensstemmelse 
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med følgende parametre:
a) et ensidet konfidensinterval på 99 %
b) en besiddelsesperiode på en måned (20 
arbejdsdage) og
c) en effektiv observationsperiode 
(historisk) for så vidt angår risikofaktorer 
på mindst tre år (750 arbejdsdage), 
medmindre en kortere 
observationsperiode er begrundet som 
følge af et øget prisudsving (f.eks. grundet 
ekstreme markedsforhold).
4. Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed (EBA), Den 
Europæiske Tilsynsmyndighed for 
Forsikrings- og 
Arbejdsmarkedspensionsordninger 
(EIOPA) og Den Europæiske Værdipapir-
og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) 
skal udarbejde udkast til 
forskriftsmæssige standarder med henblik 
på at fastlægge:
a) retningslinjer vedrørende risikomåling 
og beregning af den globale risiko for 
investeringsprodukter, som sælges til 
detailinvestorer
b) retningslinjer vedrørende finansielle 
indeks.
De europæiske tilsynsmyndigheder 
indgiver udkastene til reguleringsmæssige 
tekniske standarder til Kommissionen 
senest den […].
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de reguleringsmæssige tekniske 
standarder i overensstemmelse med 
proceduren i artikel 10-14 i forordning 
(EU) nr. 1093/2010, artikel 10-14 i 
forordning 1094/2010 og artikel 10-14 i 
forordning (EU) nr. 1095/2010.

Or. en

Begrundelse

Den globale risiko for investeringsprodukter, som sælges til detailinvestorer, bør begrænses 
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med henblik på indirekte at mindske produkternes gearing og sikre et passende risikoniveau.

Ændringsforslag 577
Arlene McCarthy

Forslag til forordning
Kapitel II a – artikel 13 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 13c
Brug af derivater

1. Følgende afledte instrumenter, 
herunder tilsvarende instrumenter, der 
afregnes kontant, og som handles på
et reguleret marked som nævnt i artikel 
50, stk. 1, i litra a), b) og c) eller 
finansielle afledte instrumenter, der 
handles over-the-counter (OTC-
derivater), udgør godkendte 
investeringsprodukter, som kan sælges til 
detailinvestorer:
a) plain vanilla swaps, plain vanilla
terminskontrakter og futures kontrakter
b) plain vanilla optioner
c) simple barriereoptioner og binære 
optioner, forudsat at:
i) den nominelle værdi af de enkelte 
binære optioner, herunder binære 
optioner, som omfatter andre afledte 
instrumenter eller plain vanilla 
instrumenter, hvis digitale udbytte 
indvirker negativt på 
investeringsproduktets afkast, er mindre 
end 10 % af investeringsproduktets 
nominelle værdi og
ii) den nominelle værdi af alle binære 
optioner, herunder binære optioner, som 
omfatter andre afledte instrumenter eller 
plain vanilla instrumenter, hvis digitale 
udbytte indvirker negativt på 
investeringsproduktets afkast, er mindre 
end 20 % af investeringsproduktets 
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nominelle værdi og
iii) den underliggende og udløsende 
barriere er identisk med den 
underliggende option
d) optioner med en gennemsnitlig sats
e) forwardoptioner og optioner med 
udskudt afvikling.

Or. en

Begrundelse

Den foreslåede grænse er i overensstemmelse ESMA's retningslinjer vedrørende UCITS-
fonde. Brugen af derivater bør begrænses til simple afledte instrumenter med det formål at 
mindske uforholdsmæssigt komplekse procedurer i forbindelse med 
pakkeinvesteringsprodukter.

Ændringsforslag 578
Arlene McCarthy

Forslag til forordning
Kapitel II a – artikel 13 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 13d
Bestemmelser vedrørende udbytte

1. Et investeringsprodukts udbytte må 
ikke:
a) omfatte en række mekanismer, 
begivenheder eller aktivklasser, som øger 
risikoen for fejlfortolkning
b) være betinget af bestemmelser, der er 
ualmindelige for ikke-professionelle 
investorer, såsom lovpligtige kapitalkrav 
til det finansielle institut
c) omfatte pakkeelementer, som udnytter 
investorernes adfærdsmæssige afvigelser.
2. Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed (EBA), Den 
Europæiske Tilsynsmyndighed for 
Forsikrings- og 
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Arbejdsmarkedspensionsordninger 
(EIOPA) og Den Europæiske Værdipapir-
og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) 
udarbejder retningslinjer om de 
bestemmelser, der fremgår af denne 
artikels stk. 1.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at undgå salg til detailinvestorer af investeringer, hvis risk/reward-profil 
indebærer mange komplekse mekanismer, som skaber en større risiko for misforståelser, samt 
investeringer med skadelige pakkeelementer, eftersom sådanne investeringer udgør en 
betydelig risiko for uhensigtsmæssigt salg.

Ændringsforslag 579
Pervenche Berès

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Investeringsproduktudvikleren indfører 
passende procedurer og ordninger for at 
sikre, at detailinvestorer, som har indgivet 
en klage vedrørende dokumentet med 
central information, rettidigt og på korrekt 
vis modtager et fyldestgørende svar.

Investeringsproduktudvikleren og den 
person, som sælger investeringsproduktet,
indfører passende procedurer og ordninger 
for at sikre, at detailinvestorer, som har 
indgivet en klage vedrørende dokumentet 
med central information eller bilaget til 
dokumentet med central information, 
rettidigt og på korrekt vis modtager et 
fyldestgørende svar.

Or. en

Ændringsforslag 580
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
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Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Investeringsproduktudvikleren indfører 
passende procedurer og ordninger for at 
sikre, at detailinvestorer, som har indgivet 
en klage vedrørende dokumentet med 
central information, rettidigt og på korrekt 
vis modtager et fyldestgørende svar.

Investeringsproduktudvikleren og den 
person, som sælger investeringsproduktet,
indfører passende procedurer og ordninger 
for at sikre, at:

i) detailinvestorer har en effektiv måde at 
indgive klage over 
investeringsproduktudvikleren
ii) detailinvestorer, som har indgivet en 
klage vedrørende dokumentet med central 
information, rettidigt og på korrekt vis 
modtager et fyldestgørende svar og

iii) detailinvestorer har effektive 
klageprocedurer i tilfælde af 
grænseoverskridende tvister, navnlig hvis 
investeringsproduktudvikleren har 
hjemsted i en anden medlemsstat eller i et 
tredjeland.

Or. en

Ændringsforslag 581
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Investeringsproduktudvikleren indfører 
passende procedurer og ordninger for at 
sikre, at detailinvestorer, som har indgivet 
en klage vedrørende dokumentet med 
central information, rettidigt og på korrekt 
vis modtager et fyldestgørende svar.

Investeringsproduktudvikleren og 
distributøren indfører passende procedurer 
og rutiner for at sikre, at:

1) detailinvestorer har en effektiv måde at 
indgive klage over 
investeringsproduktudvikleren og følgelig 
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har adgang til en klageprocedure
2) detailinvestorer, som har indgivet en 
klage vedrørende dokumentet med central 
information, rettidigt og på korrekt vis 
modtager et fyldestgørende svar og
3) detailinvestorer også har effektive 
klageprocedurer i tilfælde af 
grænseoverskridende tvister, navnlig hvis 
investeringsproduktudvikleren har 
hjemsted i en anden medlemsstat eller i et 
tredjeland.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er baseret på et forslag fremsat af Den Europæiske Centralbank. 
Eftersom detailinvestorer er i direkte kontakt med distributørerne frem for udviklerne, bør 
distributørerne ligeledes kunne give kunderne adgang til en klageprocedure. Denne 
klageprocedure bør ligeledes kunne udøves effektivt i tilfælde af grænseoverskridende tvister, 
navnlig hvis investeringsproduktudvikleren har hjemsted i en anden medlemsstat eller i et 
tredjeland.

Ændringsforslag 582
Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Investeringsproduktudvikleren indfører 
passende procedurer og ordninger for at 
sikre, at detailinvestorer, som har indgivet 
en klage vedrørende dokumentet med 
central information, rettidigt og på korrekt 
vis modtager et fyldestgørende svar.

Investeringsproduktudvikleren og 
distributøren indfører passende procedurer 
og ordninger for at sikre, at: i)
detailinvestorer har en effektiv måde at 
indgive klage over 
investeringsproduktudvikleren og følgelig 
har adgang til en klageprocedure, ii) 
detailinvestorer, som har indgivet en klage 
vedrørende dokumentet med central 
information, rettidigt og på korrekt vis 
modtager et fyldestgørende svar og iii) 
detailinvestorer også har effektive 
klageprocedurer i tilfælde af 
grænseoverskridende tvister, navnlig hvis 
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investeringsproduktudvikleren har 
hjemsted i en anden medlemsstat eller i et 
tredjeland.

Or. en

Begrundelse

Eftersom distributøren er i direkte kontakt med detailinvestoren, bør distributøren af 
investeringsprodukter ligeledes sikre, at detailinvestoren har en effektiv måde at indgive klage 
over udvikleren for så vidt angår dokumentet med central information og følgelig har adgang 
til en klageprocedure. Denne klageprocedure bør ligeledes kunne udøves effektivt i tilfælde af 
grænseoverskridende tvister, navnlig hvis investeringsproduktudvikleren har hjemsted i en 
anden medlemsstat eller i et tredjeland.

Ændringsforslag 583
Syed Kamall

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Investeringsproduktudvikleren indfører 
passende procedurer og ordninger for at 
sikre, at detailinvestorer, som har indgivet 
en klage vedrørende dokumentet med 
central information, rettidigt og på korrekt 
vis modtager et fyldestgørende svar.

Investeringsproduktudvikleren indfører 
passende procedurer og ordninger for at 
sikre, at detailinvestorer, som har indgivet 
en klage vedrørende dokumentet med 
central information, rettidigt og på korrekt 
vis modtager et fyldestgørende svar i 
henhold til direktivet om alternativ 
tvistbilæggelse.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at undgå dobbeltarbejde i forbindelse med mekanismerne til alternativ 
tvistbilæggelse.

Ændringsforslag 584
Syed Kamall

Forslag til forordning
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Artikel 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 15 udgår
1. Hvis en detailinvestor indleder en 
alternativ tvistbilæggelsesprocedure under 
national lovgivning mod en 
investeringsproduktudvikler eller en 
person, som sælger investeringsprodukter, 
vedrørende rettigheder og forpligtelser 
under denne forordning, skal 
investeringsproduktudvikleren eller den 
person, som sælger investeringsprodukter, 
deltage i denne procedure, forudsat at den 
opfylder følgende krav:
a) de afgørelser, som proceduren fører til, 
er ikke bindende 
b) fristen for sagsanlæg suspenderes, 
mens den alternative 
tvistbilæggelsesprocedure pågår
c) fordringens forældelsesfrist 
suspenderes, mens proceduren pågår
d) proceduren er gratis eller med 
moderate omkostninger, som fastsat i 
national lovgivning 
e) parterne kan få adgang til proceduren 
med andre midler end elektroniske
f) foreløbige foranstaltninger er mulige i 
undtagelsestilfælde, hvor situationens 
uopsættelighed kræver det.
2. Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om, hvilke enheder der 
har kompetence til at håndtere 
procedurerne i stk. 1, senest den [insert 
concrete date 6 months after entry into 
force/application of this Regulation]. De 
underretter straks Kommissionen om 
senere ændringer med hensyn til disse 
enheder.
3. De enheder, der har kompetence til at 
håndtere procedurerne i stk. 1, skal 
samarbejde om at bilægge 
grænseoverskridende tvister, som opstår i 
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forbindelse med denne forordning.

Or. en

Begrundelse

Spørgsmålet vedrørende alternativ tvistbilæggelse er vigtigt, men bør behandles i forbindelse 
med direktivet om alternativ tvistbilæggelse og ikke i forbindelse med nærværende 
forordning.

Ændringsforslag 585
Ildikó Gáll-Pelcz

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis en detailinvestor indleder en 
alternativ tvistbilæggelsesprocedure under 
national lovgivning mod en 
investeringsproduktudvikler eller en 
person, som sælger investeringsprodukter, 
vedrørende rettigheder og forpligtelser 
under denne forordning, skal 
investeringsproduktudvikleren eller den 
person, som sælger investeringsprodukter, 
deltage i denne procedure, forudsat at den 
opfylder følgende krav:

udgår

a) de afgørelser, som proceduren fører til, 
er ikke bindende 
b) fristen for sagsanlæg suspenderes, 
mens den alternative 
tvistbilæggelsesprocedure pågår
c) fordringens forældelsesfrist 
suspenderes, mens proceduren pågår
d) proceduren er gratis eller med 
moderate omkostninger, som fastsat i 
national lovgivning 
e) parterne kan få adgang til proceduren 
med andre midler end elektroniske
f) foreløbige foranstaltninger er mulige i 
undtagelsestilfælde, hvor situationens 
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uopsættelighed kræver det.

Or. en

Begrundelse

Lovgivningerne om bilæggelse af tvister i de enkelte medlemsstater er meget forskellige, og 
det er næsten umuligt at harmonisere disse og skabe fælles regler. På grund af de forskellige 
nationale lovgivninger er det ikke muligt at indføre fælles regler på EU-plan vedrørende 
alternativ tvistbilæggelse. Dette spørgsmål henhører under national kompetence.

Ændringsforslag 586
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis en detailinvestor indleder en 
alternativ tvistbilæggelsesprocedure under 
national lovgivning mod en 
investeringsproduktudvikler eller en 
person, som sælger investeringsprodukter, 
vedrørende rettigheder og forpligtelser 
under denne forordning, skal 
investeringsproduktudvikleren eller den 
person, som sælger investeringsprodukter, 
deltage i denne procedure, forudsat at den 
opfylder følgende krav:

1. Hvis en detailinvestor indleder en 
alternativ tvistbilæggelsesprocedure under 
national lovgivning mod en 
investeringsproduktudvikler eller en 
person, som sælger investeringsprodukter, 
vedrørende rettigheder og forpligtelser 
under denne forordning, kan eller skal 
investeringsproduktudvikleren eller den 
person, som sælger investeringsprodukter, 
deltage i denne procedure i henhold til 
direktiv [...] om alternativ tvistbilæggelse.

Or. en

Ændringsforslag 587
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis en detailinvestor indleder en 
alternativ tvistbilæggelsesprocedure under 
national lovgivning mod en

1. I overensstemmelse med direktivet om 
alternativ tvistbilæggelse (XXX) og 
forordningen om onlinetvistbilæggelse 
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investeringsproduktudvikler eller en 
person, som sælger investeringsprodukter, 
vedrørende rettigheder og forpligtelser 
under denne forordning, skal
investeringsproduktudvikleren eller den 
person, som sælger investeringsprodukter, 
deltage i denne procedure, forudsat at den 
opfylder følgende krav:

(XXX) sikrer medlemsstaterne, at hvis en 
detailinvestor indleder en alternativ 
tvistbilæggelsesprocedure under national 
lovgivning mod en udvikler af 
pakkeprodukter for private investorer eller 
en person, som sælger pakkeprodukter for 
private investorer, vedrørende rettigheder 
og forpligtelser under denne forordning, 
skal udvikleren af pakkeprodukter for 
private investorer eller den person, som 
sælger pakkeprodukter for private 
investorer, deltage i denne procedure, 
forudsat at den opfylder følgende krav:

Or. en

Begrundelse

I tilfælde af alternativ tvistbilæggelse bør bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv om alternativ tvistbilæggelse i forbindelse med tvister på forbrugerområdet og om 
ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 og direktiv 2009/22/EF også være bindende for 
nærværende direktiv.

Ændringsforslag 588
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis en detailinvestor indleder en 
alternativ tvistbilæggelsesprocedure under 
national lovgivning mod en
investeringsproduktudvikler eller en 
person, som sælger investeringsprodukter, 
vedrørende rettigheder og forpligtelser 
under denne forordning, skal 
investeringsproduktudvikleren eller den 
person, som sælger investeringsprodukter, 
deltage i denne procedure, forudsat at den 
opfylder følgende krav:

1. I overensstemmelse med direktivet om 
alternativ tvistbilæggelse i forbindelse 
med tvister på forbrugerområdet
[2011/0373(COD)] og forordningen om 
onlinetvistbilæggelse i forbindelse med 
tvister på forbrugerområdet 
[2011/0374(COD)], sikrer 
medlemsstaterne, at hvis en detailinvestor 
indleder en alternativ 
tvistbilæggelsesprocedure under national 
lovgivning mod en 
investeringsproduktudvikler eller en 
person, som sælger investeringsprodukter, 
vedrørende rettigheder og forpligtelser 
under denne forordning, skal 
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investeringsproduktudvikleren eller den 
person, som sælger investeringsprodukter, 
deltage i denne procedure.

Or. en

Begrundelse

Forordningen om pakkeprodukter for private investorer må ikke være i strid med direktivet 
om alternativ tvistbilæggelse og den forordning, som træder i kraft inden længe. Der henvises 
derfor hertil, samtidig med at kriterierne nedenfor fjernes for at undgå misforståelser.

Ændringsforslag 589
Alfredo Pallone

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis en detailinvestor indleder en 
alternativ tvistbilæggelsesprocedure under 
national lovgivning mod en 
investeringsproduktudvikler eller en 
person, som sælger investeringsprodukter, 
vedrørende rettigheder og forpligtelser 
under denne forordning, skal
investeringsproduktudvikleren eller den 
person, som sælger investeringsprodukter, 
deltage i denne procedure, forudsat at den 
opfylder følgende krav:

1. Hvis en detailinvestor indleder en 
alternativ tvistbilæggelsesprocedure under 
national lovgivning mod en 
investeringsproduktudvikler eller en 
person, som sælger investeringsprodukter, 
vedrørende rettigheder og forpligtelser 
under denne forordning, kan
investeringsproduktudvikleren eller den 
person, som sælger investeringsprodukter, 
deltage i denne procedure, forudsat at den 
opfylder følgende krav:

Or. en

Ændringsforslag 590
Arlene McCarthy

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis en detailinvestor indleder en 
alternativ tvistbilæggelsesprocedure under 

1. Hvis en detailinvestor indleder en 
alternativ tvistbilæggelsesprocedure under 
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national lovgivning mod en 
investeringsproduktudvikler eller en 
person, som sælger investeringsprodukter, 
vedrørende rettigheder og forpligtelser 
under denne forordning, skal 
investeringsproduktudvikleren eller den 
person, som sælger investeringsprodukter, 
deltage i denne procedure, forudsat at den 
opfylder følgende krav:

national lovgivning mod en 
investeringsproduktudvikler eller en 
person, som sælger investeringsprodukter, 
vedrørende rettigheder og forpligtelser 
under denne forordning, skal 
investeringsproduktudvikleren eller den 
person, som sælger investeringsprodukter, 
deltage i denne procedure.

Or. en

Begrundelse

I lyset af den seneste vedtagelse af en minimumsharmonisering af direktivet om alternativ 
tvistbilæggelse, som fastsætter kriterierne for ATB-ordninger på EU-plan, bør denne 
forordning ikke fastsætte andre kriterier. Direktivet om alternativ tvistbilæggelse giver 
medlemsstaterne beføjelse til at vurdere, om de trufne afgørelser skal være bindende. Denne 
forordning bør derfor ikke indføre andre kriterier og ordninger.

Ændringsforslag 591
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) de afgørelser, som proceduren fører til, 
er ikke bindende

udgår

Or. en

Ændringsforslag 592
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) de afgørelser, som proceduren fører til, 
er ikke bindende

udgår
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Or. en

Ændringsforslag 593
Arlene McCarthy

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) de afgørelser, som proceduren fører til, 
er ikke bindende

udgår

Or. en

Ændringsforslag 594
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) de afgørelser, som proceduren fører til, 
er ikke bindende

udgår

Or. en

Begrundelse

I Det Forenede Kongerige, Danmark og Norge (EØS) er afgørelserne bindende for de 
erhvervsdrivende, men ikke for forbrugerne, og forslaget i litra a) vil begrænse forbrugernes 
rettigheder i disse lande. Dette ændringsforslag er baseret på et forslag fra BEUC.

Ændringsforslag 595
Olle Schmidt

Forslag til forordning
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Artikel 15 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) de afgørelser, som proceduren fører til, 
er ikke bindende

a) proceduren fører til afgørelser, som
efter udtrykkelig anmodning kan være
bindende for udvikleren af 
pakkeprodukter for private investorer og 
for detailkunden

Or. en

Begrundelse

Fordelen ved alternativ tvistbilæggelse er, at produktudvikleren og detailkunden har et tids-
og omkostningseffektivt system til tvistbilæggelse, som desuden letter arbejdsbyrden for de 
ordinære retsinstanser. Så deltagerne bør kunne vælge at benytte denne metode.

Ændringsforslag 596
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fristen for sagsanlæg suspenderes, 
mens den alternative 
tvistbilæggelsesprocedure pågår

udgår

Or. en

Ændringsforslag 597
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fristen for sagsanlæg suspenderes, 
mens den alternative 
tvistbilæggelsesprocedure pågår

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 598
Arlene McCarthy

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fristen for sagsanlæg suspenderes, 
mens den alternative 
tvistbilæggelsesprocedure pågår

udgår

Or. en

Ændringsforslag 599
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) fordringens forældelsesfrist 
suspenderes, mens proceduren pågår

udgår

Or. en

Ændringsforslag 600
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) fordringens forældelsesfrist 
suspenderes, mens proceduren pågår

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 601
Arlene McCarthy

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) fordringens forældelsesfrist 
suspenderes, mens proceduren pågår

udgår

Or. en

Ændringsforslag 602
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) proceduren er gratis eller med 
moderate omkostninger, som fastsat i 
national lovgivning

udgår

Or. en

Ændringsforslag 603
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) proceduren er gratis eller med 
moderate omkostninger, som fastsat i 
national lovgivning

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 604
Arlene McCarthy

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) proceduren er gratis eller med 
moderate omkostninger, som fastsat i 
national lovgivning

udgår

Or. en

Ændringsforslag 605
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) parterne kan få adgang til proceduren 
med andre midler end elektroniske

udgår

Or. en

Ændringsforslag 606
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) parterne kan få adgang til proceduren 
med andre midler end elektroniske

udgår

Or. en

Ændringsforslag 607
Arlene McCarthy
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Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) parterne kan få adgang til proceduren 
med andre midler end elektroniske

udgår

Or. en

Ændringsforslag 608
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) foreløbige foranstaltninger er mulige i 
undtagelsestilfælde, hvor situationens 
uopsættelighed kræver det.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 609
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) foreløbige foranstaltninger er mulige i 
undtagelsestilfælde, hvor situationens 
uopsættelighed kræver det.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 610
Arlene McCarthy
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Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) foreløbige foranstaltninger er mulige i 
undtagelsestilfælde, hvor situationens 
uopsættelighed kræver det.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 611
Syed Kamall

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om, hvilke enheder der 
har kompetence til at håndtere 
procedurerne i stk. 1, senest den [insert 
concrete date 6 months after entry into 
force/application of this Regulation]. De 
underretter straks Kommissionen om 
senere ændringer med hensyn til disse 
enheder.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 612
Syed Kamall

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når de kompetente myndigheder udøver 
deres beføjelser i artikel 19, indgår de i et 
tæt samarbejde for at sikre, at de 
administrative foranstaltninger og 
sanktioner får de virkninger, der 

2. I overensstemmelse med national 
lovgivning tillægges de kompetente 
myndigheder de tilsynsbeføjelser, 
herunder undersøgelsesbeføjelser, som de 
har brug for for at kunne udføre deres 
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tilstræbes med denne forordning, og 
koordinerer deres indsats for at undgå 
eventuelt dobbeltarbejde og overlapning, 
når de anvender administrative 
foranstaltninger og sanktioner i 
forbindelse med grænseoverskridende 
sager.

opgaver i henhold til denne forordning.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at præcisere, hvilke beføjelser de ansvarlige myndigheder har til rådighed, og 
tilpasse ordlyden til MiFID II.

Ændringsforslag 613
Syed Kamall

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Når de kompetente myndigheder 
udøver deres beføjelser i henhold til 
artikel 19, indgår de i et tæt samarbejde 
for at sikre, at de administrative 
foranstaltninger og sanktioner får de 
virkninger, der tilstræbes med denne 
forordning, og koordinerer deres indsats 
for at undgå eventuelt dobbeltarbejde og 
overlapning, når de anvender 
administrative foranstaltninger og 
sanktioner i forbindelse med 
grænseoverskridende sager.

Or. en

Ændringsforslag 614
Syed Kamall

Forslag til forordning



PE504.398v01-00 148/180 AM\926906DA.doc

DA

Artikel 15 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De enheder, der har kompetence til at 
håndtere procedurerne i stk. 1, skal 
samarbejde om at bilægge 
grænseoverskridende tvister, som opstår i 
forbindelse med denne forordning.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 615
Syed Kamall

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Denne artikel finder anvendelse på
følgende overtrædelser:

1. Denne artikel finder anvendelse på
enhver overtrædelse af forordningen.

Or. en

Begrundelse

Mulige overtrædelser af forordningen behøves ikke angivet.

Ændringsforslag 616
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Denne artikel finder anvendelse på 
følgende overtrædelser:

1. Denne artikel finder anvendelse på 
følgende ikke-udtømmende liste over
overtrædelser:

Or. en
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Ændringsforslag 617
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Denne artikel finder anvendelse på
følgende overtrædelser:

1. Denne artikel finder anvendelse på alle
overtrædelser af denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 618
Syed Kamall

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) dokumentet med central information er 
ikke i overensstemmelse med artikel 6, stk. 
1-3, og artikel 7

udgår

Or. en

Ændringsforslag 619
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) dokumentet med central information er 
ikke i overensstemmelse med artikel 6, stk. 
1-3, og artikel 7

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 620
Syed Kamall

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) dokumentet med central information 
indeholder ikke de oplysninger, der er 
omhandlet i artikel 8, stk. 1 og 2, eller er 
ikke udformet i overensstemmelse med 
artikel 8, stk. 4

udgår

Or. en

Ændringsforslag 621
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) dokumentet med central information 
indeholder ikke de oplysninger, der er 
omhandlet i artikel 8, stk. 1 og 2, eller er 
ikke udformet i overensstemmelse med 
artikel 8, stk. 4

udgår

Or. en

Ændringsforslag 622
Syed Kamall

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) en markedsføringsmeddelelse 
indeholder oplysninger vedrørende 
investeringsproduktet, som er i modstrid 
med oplysningerne i dokumentet med 

udgår
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central information, svarende til en 
overtrædelse af artikel 9

Or. en

Ændringsforslag 623
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) en markedsføringsmeddelelse 
indeholder oplysninger vedrørende 
investeringsproduktet, som er i modstrid 
med oplysningerne i dokumentet med 
central information, svarende til en 
overtrædelse af artikel 9

udgår

Or. en

Ændringsforslag 624
Syed Kamall

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) dokumentet med central information 
gennemgås og ændres ikke i 
overensstemmelse med artikel 10

udgår

Or. en

Ændringsforslag 625
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
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Artikel 19 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) dokumentet med central information 
gennemgås og ændres ikke i 
overensstemmelse med artikel 10

udgår

Or. en

Ændringsforslag 626
Syed Kamall

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) dokumentet med central information er 
ikke blevet udleveret i god tid i 
overensstemmelse med artikel 12, stk. 1

udgår

Or. en

Ændringsforslag 627
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) dokumentet med central information er 
ikke blevet udleveret i god tid i 
overensstemmelse med artikel 12, stk. 1

udgår

Or. en

Ændringsforslag 628
Syed Kamall

Forslag til forordning
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Artikel 19 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) dokumentet med central information er 
ikke blevet udleveret vederlagsfrit i 
overensstemmelse med artikel 13, stk. 1.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 629
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) dokumentet med central information er 
ikke blevet udleveret vederlagsfrit i 
overensstemmelse med artikel 13, stk. 1.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 630
Syed Kamall

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) et forbud mod markedsføring af et
investeringsprodukt

a) et forbud mod markedsføring af et
pakkeprodukt for private investorer

Or. en

Ændringsforslag 631
Syed Kamall

Forslag til forordning
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Artikel 19 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) et påbud om suspension af 
markedsføringen af et investeringsprodukt

b) et påbud om suspension af 
markedsføringen af et pakkeprodukt for 
private investorer

Or. en

Ændringsforslag 632
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) en advarsel, som offentliggøres, og som 
indeholder oplysninger om den ansvarlige 
persons identitet og overtrædelsens art

c) en advarsel, som offentliggøres, og som 
indeholder oplysninger om den ansvarlige
juridiske persons identitet og 
overtrædelsens art

Or. en

Ændringsforslag 633
Syed Kamall

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) et påbud om offentliggørelse af en ny 
udgave af dokumentet med central 
information.

d) et påbud om forbud mod udlevering af
central information, som ikke er i 
overensstemmelse med kravet i artikel 6, 
7, 8 og 10.

Or. en

Ændringsforslag 634
Jean-Paul Gauzès
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Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) bødestraffe.

Or. en

Ændringsforslag 635
Syed Kamall

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) bøder.

Or. en

Ændringsforslag 636
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) økonomiske sanktioner.

Or. en

Ændringsforslag 637
Pervenche Berès

Forslag til forordning
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Artikel 19 – stk. 2 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) økonomiske sanktioner.

Or. en

Begrundelse

Denne forordning bør åbne mulighed for, at de kompetente myndigheder kan pålægge 
økonomiske sanktioner.

Ændringsforslag 638
Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) for juridiske personer administrative 
økonomiske sanktioner på op til 10 % af 
den juridiske persons samlede 
årsomsætning i det foregående 
regnskabsår; hvis den juridiske person er 
et datterselskab af et moderselskab, er den 
relevante samlede årsomsætning den 
samlede årsomsætning, som fremgår af 
det øverste moderselskabs konsoliderede 
regnskab for det foregående regnskabsår

Or. en

Ændringsforslag 639
Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2 – litra d b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

db) for fysiske personer administrative 
økonomiske sanktioner på op til 
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5 000 000 EUR eller i medlemsstater, hvor 
euroen ikke er den officielle valuta, den 
tilsvarende værdi i national valuta på 
datoen for denne forordnings 
ikrafttræden.

Or. en

Begrundelse

De anbefalede ændringsforslag harmoniserer de administrative økonomiske sanktioner med 
andre forslag til EU-lovgivning, navnlig forslaget til MiFID- og UCITS V-direktivet.

Ændringsforslag 640
Syed Kamall

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at de 
kompetente myndigheder, hvis de har 
anvendt en eller flere administrative 
foranstaltninger og sanktioner i 
overensstemmelse med stk. 2, har beføjelse 
til at udsende eller til at kræve, at
investeringsproduktudvikleren eller den 
person, som sælger investeringsproduktet, 
udsender en meddelelse direkte til den 
berørte detailinvestor med oplysning om 
den administrative foranstaltning eller 
sanktion og om, hvor de kan indgive klage 
eller fremsætte erstatningskrav.

3. Medlemsstaterne sikrer, at de 
kompetente myndigheder, hvis de har 
anvendt en eller flere administrative 
foranstaltninger og sanktioner i 
overensstemmelse med stk. 2, har beføjelse 
til at udsende eller til at kræve, at
udvikleren af pakkeproduktet for private 
investorer eller den person, som rådgiver 
om eller sælger pakkeproduktet for private 
investorer, udsender en meddelelse direkte 
til den berørte detailinvestor med oplysning 
om den administrative foranstaltning eller 
sanktion og om, hvor de kan indgive klage 
eller fremsætte erstatningskrav.

Or. en

Ændringsforslag 641
Syed Kamall

Forslag til forordning
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Artikel 20 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De kompetente myndigheder anvender de 
administrative foranstaltninger og 
sanktioner, som er omhandlet i artikel 19, 
stk. 2, under hensyntagen til alle relevante 
forhold, herunder:

De kompetente myndigheder anvender de 
administrative foranstaltninger og 
sanktioner, som er omhandlet i artikel 19, 
stk. 2, under hensyntagen til alle relevante 
forhold, herunder i givet fald:

Or. en

Ændringsforslag 642
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) den ansvarlige persons grad af ansvar b) den ansvarlige juridiske persons grad af 
ansvar

Or. en

Ændringsforslag 643
Syed Kamall

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) den ansvarlige persons grad af ansvar b) den ansvarlige fysiske eller juridiske
persons grad af ansvar

Or. en

Ændringsforslag 644
Olle Schmidt

Forslag til forordning
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Artikel 20 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) viljen til samarbejde hos den person, 
som er ansvarlig for overtrædelsen

d) viljen til samarbejde hos den juridiske
person, som er ansvarlig for overtrædelsen

Or. en

Ændringsforslag 645
Syed Kamall

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) viljen til samarbejde hos den person, 
som er ansvarlig for overtrædelsen

d) viljen til samarbejde hos den fysiske 
eller juridiske person, som er ansvarlig for 
overtrædelsen

Or. en

Ændringsforslag 646
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) den ansvarlige persons tidligere 
overtrædelser.

e) den ansvarlige juridiske persons 
tidligere overtrædelser.

Or. en

Ændringsforslag 647
Syed Kamall

Forslag til forordning
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Artikel 20 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) den ansvarlige persons tidligere 
overtrædelser.

e) den ansvarlige fysiske eller juridiske
persons tidligere overtrædelser.

Or. en

Ændringsforslag 648
Jean-Paul Gauzès

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) alle foranstaltninger truffet af den 
ansvarlige person for at forhindre 
gentagen overtrædelse fremover.

Or. en

Ændringsforslag 649
Syed Kamall

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) andre relevante forhold.

Or. en

Ændringsforslag 650
Jean-Paul Gauzès

Forslag til forordning
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Artikel 20 – stk. 1 – litra e b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

eb) enhver kompensation til 
detailinvestorer fra den ansvarlige person 
som følge af overtrædelsen.

Or. en

Ændringsforslag 651
Pervenche Berès

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne giver årligt EBA, 
EIOPA and ESMA sammenfattede 
oplysninger om alle administrative 
foranstaltninger og sanktioner, der er 
anvendt i overensstemmelse med artikel 18 
og artikel 19, stk. 2.

2. Medlemsstaterne giver årligt den 
kompetente ESA (EBA, EIOPA eller
ESMA) sammenfattede oplysninger om de
administrative straffe og andre
foranstaltninger, der er anvendt i 
overensstemmelse med artikel 18 og artikel 
19, stk. 2.

Or. en

Begrundelse

I den forbindelse giver medlemsstaterne informationen om produkterne til den kompetente 
ESA.

Ændringsforslag 652
Krišjānis Kariņš

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne giver årligt EBA, 
EIOPA and ESMA sammenfattede 
oplysninger om alle administrative 

2. De kompetente myndigheder giver årligt 
EBA, EIOPA and ESMA sammenfattede 
oplysninger om alle administrative 
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foranstaltninger og sanktioner, der er 
anvendt i overensstemmelse med artikel 18 
og artikel 19, stk. 2.

foranstaltninger og sanktioner, der er 
anvendt i overensstemmelse med artikel 18 
og artikel 19, stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 653
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sanktioner og foranstaltninger, som 
anvendes i forbindelse med de 
overtrædelser, der er omhandlet i artikel 
19, stk. 1, offentliggøres uden unødig 
forsinkelse, bl.a. med som et minimum 
oplysninger om overtrædelsens art og 
identiteten af de personer, som er 
ansvarlige for overtrædelsen af denne 
forordning, medmindre offentliggørelsen 
udgør en alvorlig trussel for 
finansmarkedernes stabilitet.

Sanktioner og foranstaltninger, som 
anvendes i forbindelse med de 
overtrædelser, der er omhandlet i artikel 
19, stk. 1, offentliggøres uden unødig 
forsinkelse, bl.a. med som et minimum 
oplysninger om overtrædelsens art og 
identiteten af de personer, som er 
ansvarlige for overtrædelsen af denne 
forordning. Kompetente myndigheder kan 
tilbageholde identiteten på det straffede 
organ på deres websted efter mindst fem 
år.

Or. en

Ændringsforslag 654
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis en offentliggørelse vil forvolde de 
involverede parter uforholdsmæssig stor 
skade. offentliggør de kompetente 
myndigheder sanktionerne eller 
foranstaltningerne anonymt.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 655
Burkhard Balz

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis en offentliggørelse vil forvolde de 
involverede parter uforholdsmæssig stor 
skade. offentliggør de kompetente 
myndigheder sanktionerne eller 
foranstaltningerne anonymt.

Hvis en offentliggørelse vil forvolde de 
involverede parter uforholdsmæssig stor 
skade eller være til fare for de
igangværende undersøgelser, kan de
kompetente myndigheder afholde sig fra at 
offentliggøre, forsinke offentliggørelsen 
af eller offentliggøre sanktionerne eller 
foranstaltningerne anonymt. De 
kompetente myndigheder er fortsat 
forpligtede til at indberette de 
administrative foranstaltninger og 
sanktioner til EBA, EIOPA og ESMA på 
fortrolig vis.

Or. en

Ændringsforslag 656
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter på de i denne 
artikel fastlagte betingelser.

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage tekniske standarder på de i denne 
artikel fastlagte betingelser.

Or. en

Begrundelse

For at sørge for passende fleksibilitet og give industrien og ESA'erne mulighed for at reagere 
hurtigt på udviklinger på markedet bør de tre ESA'er i fællesskab udarbejde fælles 
reguleringsmæssige tekniske standarder i stedet for at give Kommissionen beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter.
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Ændringsforslag 657
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De beføjelser til at vedtage delegerede 
retsakter, der er omhandlet i artikel 8, stk. 
5, artikel 10, stk. 2, og artikel 12, stk. 4, 
tillægges Kommissionen for en periode på 
[4 år] fra denne forordnings ikrafttrædelse. 
Delegationen af beføjelser forlænges 
stiltiende for perioder af samme varighed, 
medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet 
modsætter sig en sådan forlængelse senest
tre måneder inden udløbet af hver periode.

2. De beføjelser til at vedtage tekniske 
standarder, der er omhandlet i artikel 8, 
stk. 5, artikel 10, stk. 2, og artikel 12, 
stk. 4, tillægges Kommissionen for en 
periode på [4 år] fra denne forordnings 
ikrafttrædelse. Delegationen af beføjelser 
forlænges stiltiende for perioder af samme 
varighed, medmindre Europa-Parlamentet 
eller Rådet modsætter sig en sådan 
forlængelse senest tre måneder inden 
udløbet af hver periode.

Or. en

Begrundelse

For at sørge for passende fleksibilitet og give industrien og ESA'erne mulighed for at reagere 
hurtigt på udviklinger på markedet bør de tre ESA'er i fællesskab udarbejde fælles 
reguleringsmæssige tekniske standarder i stedet for at give Kommissionen beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter.

Ændringsforslag 658
Pervenche Berès

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De beføjelser til at vedtage delegerede 
retsakter, der er omhandlet i artikel 8, stk. 
5, artikel 10, stk. 2, og artikel 12, stk. 4, 
tillægges Kommissionen for en periode på
[4 år] fra denne forordnings ikrafttrædelse. 
Delegationen af beføjelser forlænges 
stiltiende for perioder af samme varighed, 

2. De beføjelser til at vedtage delegerede 
retsakter, der er omhandlet i artikel 8, stk. 
5, artikel 10, stk. 2, artikel 12, stk. 4,
artikel 13a, stk. 10, og artikel 13b, stk. 9,
tillægges Kommissionen for en periode på
[2 år] fra denne forordnings ikrafttrædelse. 
Delegationen af beføjelser forlænges 
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medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet 
modsætter sig en sådan forlængelse senest
tre måneder inden udløbet af hver periode.

stiltiende for perioder af samme varighed, 
medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet 
modsætter sig en sådan forlængelse senest
tre måneder inden udløbet af hver periode.

Or. en

Begrundelse

Den periode, Kommissionen kan vedtage delegerede retsakter i, skal være i overensstemmelse 
med rapporten om anvendelse af pakkeprodukter for private investorer: Det er ikke muligt at 
udstede en omfattende og præcis rapport om anvendelsen af forordningen uden vedtagne 
delegerede retsakter.

Ændringsforslag 659
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De delegerede beføjelser i artikel 8, stk. 
5, artikel 10, stk. 2, og artikel 12, stk. 4, 
kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-
Parlamentet eller af Rådet. En afgørelse om 
tilbagekaldelse bringer delegeringen af de 
beføjelser, der er angivet i den pågældende 
afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen 
efter offentliggørelsen i Den Europæiske 
Unions Tidende eller på et senere 
tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den 
berører ikke gyldigheden af de delegerede 
retsakter, der allerede er i kraft.

3. De delegerede beføjelser i artikel 8, 
stk. 5, artikel 10, stk. 2, og artikel 12, 
stk. 4, kan til enhver tid tilbagekaldes af 
Europa-Parlamentet eller af Rådet. En 
afgørelse om tilbagekaldelse bringer 
delegeringen af de beføjelser, der er 
angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen i Den Europæiske Unions 
Tidende eller på et senere tidspunkt, der 
angives i afgørelsen. Den berører ikke 
gyldigheden af de tekniske standarder, der 
allerede er i kraft.

Or. en

Begrundelse

For at sørge for passende fleksibilitet og give industrien og ESA'erne mulighed for at reagere 
hurtigt på udviklinger på markedet bør de tre ESA'er i fællesskab udarbejde fælles 
reguleringsmæssige tekniske standarder i stedet for at give Kommissionen beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter.
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Ændringsforslag 660
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Så snart Kommissionen vedtager en
delegeret retsakt, giver den samtidigt
Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse 
herom.

4. Så snart Kommissionen vedtager en
teknisk standard, giver den samtidig
Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse 
herom.

Or. en

Begrundelse

For at sørge for passende fleksibilitet og give industrien og ESA'erne mulighed for at reagere 
hurtigt på udviklinger på markedet bør de tre ESA'er i fællesskab udarbejde fælles 
reguleringsmæssige tekniske standarder i stedet for at give Kommissionen beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter.

Ændringsforslag 661
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 8, stk. 5, artikel 10, stk. 2, og 
artikel 12, stk. 4, træder kun i kraft, hvis 
hverken Europa-Parlamentet eller Rådet 
har gjort indsigelse inden for en frist på to 
måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 
og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 
Rådet inden udløbet af denne frist begge 
har informeret Kommissionen om, at de 
ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 
forlænges med [2 måneder] på Europa-
Parlamentets eller Rådets initiativ.

5. En teknisk standard vedtaget i henhold 
til artikel 8, stk. 5, artikel 10, stk. 2, og 
artikel 12, stk. 4, træder kun i kraft, hvis 
hverken Europa-Parlamentet eller Rådet 
har gjort indsigelse inden for en frist på to 
måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 
og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 
Rådet inden udløbet af denne frist begge 
har informeret Kommissionen om, at de 
ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 
forlænges med [2 måneder] på Europa-
Parlamentets eller Rådets initiativ.

Or. en
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Begrundelse

For at sørge for passende fleksibilitet og give industrien og ESA'erne mulighed for at reagere 
hurtigt på udviklinger på markedet bør de tre ESA'er i fællesskab udarbejde fælles 
reguleringsmæssige tekniske standarder i stedet for at give Kommissionen beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter.

Ændringsforslag 662
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 8, stk. 5, artikel 10, stk. 2, og 
artikel 12, stk. 4, træder kun i kraft, hvis 
hverken Europa-Parlamentet eller Rådet 
har gjort indsigelse inden for en frist på to 
måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 
og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 
Rådet inden udløbet af denne frist begge 
har informeret Kommissionen om, at de 
ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 
forlænges med [2 måneder] på Europa-
Parlamentets eller Rådets initiativ.

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 8, stk. 5, artikel 10, stk. 2, og 
artikel 12, stk. 4, træder kun i kraft, hvis 
hverken Europa-Parlamentet eller Rådet 
har gjort indsigelse inden for en frist på to 
måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 
og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 
Rådet inden udløbet af denne frist begge 
har informeret Kommissionen om, at de 
ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 
forlænges med [3 måneder] på Europa-
Parlamentets eller Rådets initiativ.

Or. en

Ændringsforslag 663
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 8, stk. 5, artikel 10, stk. 2, og 
artikel 12, stk. 4, træder kun i kraft, hvis 
hverken Europa-Parlamentet eller Rådet 

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 8, stk. 5, artikel 10, stk. 2, og 
artikel 12, stk. 4, træder kun i kraft, hvis 
hverken Europa-Parlamentet eller Rådet 
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har gjort indsigelse inden for en frist på to 
måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 
og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 
Rådet inden udløbet af denne frist begge 
har informeret Kommissionen om, at de 
ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 
forlænges med [2 måneder] på Europa-
Parlamentets eller Rådets initiativ.

har gjort indsigelse inden for en frist på to 
måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 
og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 
Rådet inden udløbet af denne frist begge 
har informeret Kommissionen om, at de 
ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 
forlænges med [3 måneder] på Europa-
Parlamentets eller Rådets initiativ.

Hvis der udsendes en delegeret retsakt 
lige op til eller i en ferie, anses fristen som 
gældende fra datoen for det første 
plenarmøde efter ferien. Under alle 
omstændigheder, herunder i tilfælde af 
forlængelse, skal fristen kunne forlænges, 
således at den omfatter tre fulde 
plenarmøder.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag sigter på at sikre en passende inddragelse af Europa-Parlamentet i 
vedtagelsen af delegerede retsakter.

Ændringsforslag 664
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Med forbehold af de andre 
bestemmelser i ESMA-forordningen er 
indsigelsesperioden for Europa-
Parlamentet og Rådet i tilfælde af 
godkendelse af udkastet til en 
forskriftsmæssig teknisk standard uden 
ændringer fra Kommissionens side to 
måneder [grundet de berørte emners 
kompleksitet og omfang]. På Europa-
Parlamentets eller Rådets initiativ kan 
denne frist forlænges én gang med en 
måned.
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Or. en

Ændringsforslag 665
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 23 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 23a
Yderligere bestemmelser til udkast til 
forskriftsmæssige tekniske standarder

1. Uanset tidsfristen for fremsendelse af 
udkast til forskriftsmæssige tekniske 
standarder til Kommissionen, skal disse 
fremsendes 12, 18 og 24 måneder på 
forhånd og omfatte tekster og grupper af 
tekster.
2. Kommissionen tillægges ikke beføjelse 
til at vedtage forskriftsmæssige tekniske 
standarder, som begrænser Parlamentets 
indsigelsesret, inkl. forlængelse, til under 
to måneder.
3. De europæiske tilsynsmyndigheder kan 
høre Europa-Parlamentet i forbindelse 
med udarbejdelsen af udkast til 
forskriftsmæssige tekniske standarder, 
navnlig hvis der opstår tvivl vedrørende 
anvendelsesområdet for denne 
forordning.
4. Hvis Europa-Parlamentets kompetente 
udvalg har forkastet de forskriftsmæssige 
tekniske standarder, og der er under to 
uger til det kommende plenarmødes start, 
har Europa-Parlamentet ret til en 
yderligere forlængelse af fristen frem til 
næste plenarmøde.
5. Hvis de forskriftsmæssige tekniske 
standarder forkastes, og de identificerede 
problemer er af begrænset omfang, kan 
Kommissionen fastsætte en fremskyndet 
frist for fremsendelse af ændrede udkast.
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6. Kommissionen sikrer, at alle 
forespørgsler fra Parlamentets 
kontroludvalg rejses formelt af det 
kompetente udvalgs formand og besvares 
omgående og inden vedtagelsen af 
forslaget til forordning.

Or. en

Ændringsforslag 666
Burkhard Balz

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Administrationsselskaber og 
investeringsselskaber, som omhandlet i 
artikel 2, stk. 1, og artikel 27 i direktiv 
2009/65/EF, og personer, som sælger 
andele i investeringsinstitutter, som 
defineret i artikel 1, stk. 2, i nævnte 
direktiv, er fritaget for forpligtelserne i 
henhold til denne forordning indtil [OJ: 
please insert the date 5 years after the 
entry into force].

Administrationsselskaber og 
investeringsselskaber, som omhandlet i 
artikel 2, stk. 1, og artikel 27 i direktiv 
2009/65/EF, og personer, som sælger 
andele i investeringsinstitutter, som 
defineret i artikel 1, stk. 2, i nævnte 
direktiv, er fritaget for forpligtelserne i 
henhold til denne forordning, indtil
kapitel IX i direktiv 2009/65/EF eller 
denne forordning er blevet revideret, alt 
efter hvad der indtræffer først.

Undtagelsen i stk. 1 finder ligeledes 
anvendelse på forvaltere af alternative 
investeringsfonde som defineret i artikel 
4, stk. 1, litra b), i direktiv 2011/61/EU og 
personer, som sælger alternative 
investeringsfondes andele, som defineret i 
samme direktivs artikel 4, stk. 1, litra a), 
forudsat at der i henhold til national 
lovgivning er krav om et dokument med 
central investorinformation i 
overensstemmelse med artikel 78 i direktiv 
2009/65/EF.

Or. en
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Ændringsforslag 667
Werner Langen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Eksisterende produkter, som blev 
udstedt inden datoen for denne 
forordnings ikrafttræden, er undtaget fra 
kravene i nærværende forordning indtil 
den [indsæt venligst datoen: [et år efter 
ikrafttrædelsen].

Or. de

Ændringsforslag 668
Sirpa Pietikäinen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Samme undtagelse som i artikel 1 
finder anvendelse på 
administrationsselskaber og 
investeringsselskaber i ikke-UCITS-fonde 
distribueret til detailinvestorer, såfremt 
disse fonde i henhold til den nationale 
lovgivning skal gennemføre artikel 78-81 i 
direktiv 2009/65/EF.

Or. en

Ændringsforslag 669
Olle Schmidt, Nils Torvalds

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Når en medlemsstat anvender regler 
om format og indhold af dokumentet med 
central information, som fastsat i artikel 
78-81 i direktiv 2009/65/EF til ikke-
UCITS-fonde, som tilbydes til 
detailinvestorer, gælder undtagelsen i 
stk. 1 for administrationsselskaber og 
investeringsselskaber og personer, som 
sælger eller rådgiver om andele af 
sådanne fonde til detailinvestorer.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne skal kunne tillade, at ikke-ICITS-fonde, som på nationalt plan i dag er 
omfattet af kravene om central investorinformation som formuleret i UCITS 4-direktivet, også 
skal være omfattet af overgangsperioden. Dette ville bidrage til at skabe lige vilkår blandt 
investeringsprodukter.

Ændringsforslag 670
Olle Schmidt

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Administrationsselskaber og 
investeringsselskaber som defineret i 
artikel 4, stk. 1, litra b), i direktiv 
2011/61/EU og personer, som sælger 
andele af alternative investeringsfonde, 
som defineret i samme direktivs artikel 4, 
stk. 1, litra a), er fritaget for 
forpligtelserne i henhold til denne 
forordning, hvis de udleverer et dokument 
med central investorinformation i 
henhold til national lovgivning i medfør 
af artikel 78 i direktiv 2009/65/EF eller 
relevante bestemmelser i national 
lovgivning, indtil [EUT: indsæt datoen 5 
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år efter ikrafttrædelsen].

Or. en

Begrundelse

Mange medlemsstater har udvidet standarderne for dokumentet med central 
investorinformation for UCITS til åbne detailinvesteringsfonde, som er reguleret på nationalt 
niveau. Disse fonde bør også kunne nyde godt af den midlertidige undtagelse fra 
anvendelsesområdet, da investorerne i disse fonde kun netop er blevet informeret om det nye 
dokument, og FAIF'erne allerede har skullet afholde omkostningerne til implementering af 
dokumentet med central investorinformation på samme måde som UCITS-
administrationsselskaberne.

Ændringsforslag 671
Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen tager denne forordning
op til revision fire år efter datoen for 
ikrafttrædelsen. Revisionen omfatter en 
overordnet gennemgang af den praktiske 
anvendelse af bestemmelserne i denne 
forordning under behørig hensyntagen til 
udviklingen på markederne for 
detailinvesteringsprodukter. For så vidt 
angår investeringsinstitutter som defineret 
i artikel 1, stk. 2, i direktiv 2009/65/EF 
omfatter revisionen en vurdering af, om 
overgangsforanstaltningerne i denne 
forordnings artikel 24 skal forlænges, 
eller om bestemmelserne om central 
investorinformation i direktiv 2009/65/EF 
efter identifikation af eventuelt 
nødvendige justeringer kan erstattes af 
eller anses for svarende til dokumentet 
med central investorinformation i denne 
forordning. Revisionen omfatter også 
overvejelser om en eventuel udvidelse af 
denne forordnings anvendelsesområde til 
at omfatte andre finansielle produkter.

1. Kommissionen tager EU-lovgivningen 
inden for finansielle tjenester op til 
revision efter denne forordnings 
ikrafttræden med henblik på at vurdere 
fordelene ved: i) at indføre standardiseret 
central information i overensstemmelse 
med bestemmelserne som indført ved
denne forordning i forhold til de klasser af 
finansielle instrumenter, som ikke er 
omfattet af denne forordning, navnlig i 
forbindelse med produkter omfattet af 
direktiv 2003/71/EF og direktiv 
2009/138/EF, ii) at indføre harmoniserede 
krav til markedsadfærd i forbindelse med 
salg af finansielle produkter og iii) at give 
de europæiske tilsynsmyndigheder og de 
kompetente nationale myndigheder 
beføjelser til at gribe ind i forbindelse med 
specifikke kategorier af finansielle 
produkter, herunder gennem 
produktforbud som indført med henblik 
på investorbeskyttelse og finansiel 
stabilitet, idet der tages højde for de 
beføjelser, der gives i henhold til Europa-
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Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. xx/xx af [dato] om markeder for 
finansielle instrumenter og om ændring 
af forordning (EMIR) om OTC-derivater, 
centrale modparter og 
transaktionsregistre.

Or. en

Begrundelse

Der skabes lige konkurrencevilkår for forskellige typer af investeringsprodukter med henblik 
på at undgå regelarbitrage på bekostning af de investeringsprodukter, der ikke er omfattet af 
den foreslåede forordning, såsom ikkekomplekse finansielle instrumenter. På samme måde 
skal der indføres harmoniserede krav til markedsadfærd i forbindelse med salg af finansielle 
produkter. ESA'erne og de kompetente nationale myndigheder skal have beføjelser til at gribe 
ind i forbindelse med specifikke kategorier af finansielle produkter.

Ændringsforslag 672
Wolf Klinz

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen tager denne forordning 
op til revision fire år efter datoen for 
ikrafttrædelsen. Revisionen omfatter en 
overordnet gennemgang af den praktiske 
anvendelse af bestemmelserne i denne 
forordning under behørig hensyntagen til 
udviklingen på markederne for 
detailinvesteringsprodukter. For så vidt 
angår investeringsinstitutter som defineret i 
artikel 1, stk. 2, i direktiv 2009/65/EF 
omfatter revisionen en vurdering af, om 
overgangsforanstaltningerne i denne 
forordnings artikel 24 skal forlænges, eller
om bestemmelserne om central 
investorinformation i direktiv 2009/65/EF 
efter identifikation af eventuelt nødvendige 
justeringer kan erstattes af eller anses for 
svarende til dokumentet med central 
investorinformation i denne forordning. 
Revisionen omfatter også overvejelser om 

1. Kommissionen tager denne forordning 
op til revision fire år efter datoen for 
ikrafttrædelsen. Revisionen omfatter en 
overordnet gennemgang af den praktiske 
anvendelse af bestemmelserne i denne 
forordning under behørig hensyntagen til 
udviklingen på markederne for 
detailinvesteringsprodukter. For så vidt 
angår investeringsinstitutter som defineret i 
artikel 1, stk. 2, i direktiv 2009/65/EF 
omfatter revisionen en vurdering af, om 
overgangsforanstaltningerne i denne 
forordnings artikel 24 skal forlænges, eller 
om bestemmelserne om central 
investorinformation i direktiv 2009/65/EF 
efter identifikation af eventuelt nødvendige 
justeringer kan erstattes af eller anses for 
svarende til dokumentet med central 
investorinformation i denne forordning.
Endvidere skal Kommissionen vurdere de 
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en eventuel udvidelse af denne forordnings 
anvendelsesområde til at omfatte andre 
finansielle produkter.

nødvendige ændringer til direktiv 
2003/71/EF for at kombinere resuméet 
med nøgleoplysninger i henhold til 
artikel 5, stk. 2, i direktiv 2003/71/EF med 
den centrale information i henhold til 
denne forordning med henblik på at 
udskifte resuméet i prospektet med den 
centrale information. Revisionen omfatter
endelig også overvejelser om en eventuel 
udvidelse af denne forordnings 
anvendelsesområde til at omfatte andre 
finansielle produkter.

Or. en

Ændringsforslag 673
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen tager denne forordning 
op til revision fire år efter datoen for 
ikrafttrædelsen. Revisionen omfatter en 
overordnet gennemgang af den praktiske 
anvendelse af bestemmelserne i denne 
forordning under behørig hensyntagen til 
udviklingen på markederne for 
detailinvesteringsprodukter. For så vidt 
angår investeringsinstitutter som defineret i 
artikel 1, stk. 2, i direktiv 2009/65/EF 
omfatter revisionen en vurdering af, om 
overgangsforanstaltningerne i denne 
forordnings artikel 24 skal forlænges, eller 
om bestemmelserne om central 
investorinformation i direktiv 2009/65/EF 
efter identifikation af eventuelt nødvendige 
justeringer kan erstattes af eller anses for 
svarende til dokumentet med central 
investorinformation i denne forordning. 
Revisionen omfatter også overvejelser om 
en eventuel udvidelse af denne 
forordnings anvendelsesområde til at 

1. Kommissionen tager denne forordning 
op til revision fire år efter datoen for 
ikrafttrædelsen. Revisionen omfatter en 
overordnet gennemgang af den praktiske 
anvendelse af bestemmelserne i denne 
forordning under behørig hensyntagen til 
udviklingen på markederne for 
detailinvesteringsprodukter. For så vidt 
angår investeringsinstitutter som defineret i 
artikel 1, stk. 2, i direktiv 2009/65/EF 
omfatter revisionen en vurdering af, om 
overgangsforanstaltningerne i denne 
forordnings artikel 24 skal forlænges, eller 
om bestemmelserne om central 
investorinformation i direktiv 2009/65/EF 
efter identifikation af eventuelt nødvendige 
justeringer kan erstattes af eller anses for 
svarende til dokumentet med central 
investorinformation i denne forordning. 
Revisionen omfatter også overvejelser om 
en eventuel udvidelse af
anvendelsesområdet til at omfatte andre
detailprodukter, som står til rådighed for 
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omfatte andre finansielle produkter. detailkunder.

Or. en

Ændringsforslag 674
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen tager denne forordning 
op til revision fire år efter datoen for 
ikrafttrædelsen. Revisionen omfatter en 
overordnet gennemgang af den praktiske 
anvendelse af bestemmelserne i denne 
forordning under behørig hensyntagen til 
udviklingen på markederne for 
detailinvesteringsprodukter. For så vidt 
angår investeringsinstitutter som defineret i 
artikel 1, stk. 2, i direktiv 2009/65/EF 
omfatter revisionen en vurdering af, om 
overgangsforanstaltningerne i denne 
forordnings artikel 24 skal forlænges, eller 
om bestemmelserne om central 
investorinformation i direktiv 2009/65/EF 
efter identifikation af eventuelt nødvendige 
justeringer kan erstattes af eller anses for 
svarende til dokumentet med central 
investorinformation i denne forordning. 
Revisionen omfatter også overvejelser om 
en eventuel udvidelse af denne forordnings 
anvendelsesområde til at omfatte andre 
finansielle produkter.

1. Kommissionen tager denne forordning 
op til revision fire år efter datoen for 
ikrafttrædelsen. Revisionen omfatter en 
overordnet gennemgang af den praktiske 
anvendelse af bestemmelserne i denne 
forordning under behørig hensyntagen til 
udviklingen på markederne for 
detailinvesteringsprodukter. For så vidt 
angår investeringsinstitutter som defineret i 
artikel 1, stk. 2, i direktiv 2009/65/EF 
omfatter revisionen en vurdering af, om 
overgangsforanstaltningerne i denne 
forordnings artikel 24 skal forlænges, eller 
om bestemmelserne om central 
investorinformation i direktiv 2009/65/EF 
efter identifikation af eventuelt nødvendige 
justeringer kan erstattes af eller anses for 
svarende til dokumentet med central 
investorinformation i denne forordning. 
Revisionen omfatter også overvejelser om 
en eventuel udvidelse af denne forordnings 
anvendelsesområde til at omfatte andre 
finansielle produkter, herunder produkter, 
som er omfattet af direktiv 2003/71/EF, og 
eventuelle andre investerings- og 
opsparingsprodukter.

Or. en

Begrundelse

Revisionsklausulen i denne forordning bør også omfatte revision af anvendelsesområdet til 
andre finansielle detailprodukter, herunder "upakkede" investeringer og alle former for 
opsparingsprodukter.
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Ændringsforslag 675
Elena Băsescu

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen tager denne forordning 
op til revision fire år efter datoen for 
ikrafttrædelsen. Revisionen omfatter en 
overordnet gennemgang af den praktiske 
anvendelse af bestemmelserne i denne 
forordning under behørig hensyntagen til 
udviklingen på markederne for 
detailinvesteringsprodukter. For så vidt 
angår investeringsinstitutter som defineret i 
artikel 1, stk. 2, i direktiv 2009/65/EF 
omfatter revisionen en vurdering af, om 
overgangsforanstaltningerne i denne 
forordnings artikel 24 skal forlænges, eller 
om bestemmelserne om central 
investorinformation i direktiv 2009/65/EF 
efter identifikation af eventuelt nødvendige 
justeringer kan erstattes af eller anses for 
svarende til dokumentet med central 
investorinformation i denne forordning. 
Revisionen omfatter også overvejelser om 
en eventuel udvidelse af denne forordnings 
anvendelsesområde til at omfatte andre 
finansielle produkter.

1. Kommissionen tager denne forordning 
op til revision fire år efter datoen for 
ikrafttrædelsen. Revisionen omfatter en 
overordnet gennemgang af den praktiske 
anvendelse af bestemmelserne i denne 
forordning under behørig hensyntagen til 
udviklingen på markederne for 
detailinvesteringsprodukter. For så vidt 
angår investeringsinstitutter som defineret i 
artikel 1, stk. 2, i direktiv 2009/65/EF 
omfatter revisionen en vurdering af, om 
overgangsforanstaltningerne i denne 
forordnings artikel 24 skal forlænges, eller 
om bestemmelserne om central 
investorinformation i direktiv 2009/65/EF 
efter identifikation af eventuelt nødvendige 
justeringer kan erstattes af eller anses for 
svarende til dokumentet med central 
investorinformation i denne forordning. 
Revisionen omfatter også overvejelser om 
en eventuel udvidelse af denne forordnings 
anvendelsesområde til at omfatte andre nye 
eller innovative finansielle produkter, som 
tilbydes i EU.

Or. en

Ændringsforslag 676
Syed Kamall

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen tager denne forordning 1. Kommissionen tager denne forordning 
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op til revision fire år efter datoen for 
ikrafttrædelsen. Revisionen omfatter en 
overordnet gennemgang af den praktiske 
anvendelse af bestemmelserne i denne 
forordning under behørig hensyntagen til 
udviklingen på markederne for 
detailinvesteringsprodukter. For så vidt 
angår investeringsinstitutter som defineret i 
artikel 1, stk. 2, i direktiv 2009/65/EF 
omfatter revisionen en vurdering af, om 
overgangsforanstaltningerne i denne 
forordnings artikel 24 skal forlænges, eller 
om bestemmelserne om central 
investorinformation i direktiv 2009/65/EF 
efter identifikation af eventuelt nødvendige 
justeringer kan erstattes af eller anses for 
svarende til dokumentet med central 
investorinformation i denne forordning. 
Revisionen omfatter også overvejelser om 
en eventuel udvidelse af denne 
forordnings anvendelsesområde til at 
omfatte andre finansielle produkter.

op til revision fire år efter datoen for 
ikrafttrædelsen. Revisionen omfatter en 
overordnet gennemgang af den praktiske 
anvendelse af bestemmelserne i denne 
forordning under behørig hensyntagen til 
udviklingen på markederne for 
detailinvesteringsprodukter. For så vidt 
angår investeringsinstitutter som defineret i 
artikel 1, stk. 2, i direktiv 2009/65/EF 
omfatter revisionen en vurdering af, om 
overgangsforanstaltningerne i denne 
forordnings artikel 24 skal forlænges, eller 
om bestemmelserne om central 
investorinformation i direktiv 2009/65/EF 
efter identifikation af eventuelt nødvendige 
justeringer kan erstattes af eller anses for 
svarende til dokumentet med central 
investorinformation i denne forordning. 
Revisionen omfatter også overvejelser om 
en eventuel udvidelse af
anvendelsesområdet til at omfatte andre
detailprodukter og -instrumenter, som står 
til rådighed for detailkunder.

Or. en

Ændringsforslag 677
Pervenche Berès

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Fra denne forordnings ikrafttræden 
udarbejder investeringsudviklere central 
information i overensstemmelse med 
bestemmelserne i den nuværende 
lovgivning og stopper i givet fald med at 
udarbejde resuméer af prospektet for 
finansielle produkter som anført i artikel 
5 i direktiv 2003/71/EF.

Or. en
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Ændringsforslag 678
Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Kommissionen tager denne forordning 
op til revision fire år efter datoen for 
ikrafttrædelsen. Revisionen omfatter en 
overordnet gennemgang af den praktiske 
anvendelse af bestemmelserne i denne 
forordning under behørig hensyntagen til 
udviklingen på markederne for 
detailinvesteringsprodukter. For så vidt 
angår investeringsinstitutter som defineret 
i artikel 1, stk. 2, i direktiv 2009/65/EF 
omfatter revisionen en vurdering af, om 
overgangsforanstaltningerne i denne 
forordnings artikel 24 skal forlænges, 
eller om bestemmelserne om central 
investorinformation i direktiv 2009/65/EF 
efter identifikation af eventuelt 
nødvendige justeringer kan erstattes af 
eller anses for svarende til dokumentet 
med central investorinformation i denne 
forordning. Revisionen omfatter også 
overvejelser om en eventuel udvidelse af 
denne forordnings anvendelsesområde til 
at omfatte andre finansielle produkter.

Or. en

Ændringsforslag 679
Thomas Händel

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den anvendes fra [two years after its entry 
into force].

Den anvendes fra [et år efter 
ikrafttrædelsen].

Or. de
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Ændringsforslag 680
Alfredo Pallone

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Denne forordning er bindende i alle 
enkeltheder og gælder umiddelbart i hver 
medlemsstat.
I løbet af de første 12 måneder af denne 
forordnings anvendelse skal de 
kompetente myndigheder tillade 
investeringsproduktudviklerne at vedtage 
de nødvendige ordninger til overholdelse 
af denne forordning.

Or. en


