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Ändringsförslag 368
Astrid Lulling

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) I ett avsnitt med titeln ”Vad innebär 
den?”: uppgifter om den rekommenderat 
kortaste innehavstiden och produktens 
väntade likviditetsprofil, inklusive 
möjligheterna och villkoren för en 
minskning eller avveckling under 
löptiden, med beaktande av 
investeringsproduktens risk- och 
avkastningsprofil samt den 
marknadsutveckling den är inriktad på.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 369
Alfredo Pallone

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) I ett avsnitt med titeln ”Vad innebär 
den?”: uppgifter om den rekommenderat
kortaste innehavstiden och produktens 
väntade likviditetsprofil, inklusive 
möjligheterna och villkoren för en 
minskning eller avveckling under löptiden, 
med beaktande av investeringsproduktens 
risk- och avkastningsprofil samt den 
marknadsutveckling den är inriktad på.

(d) I ett avsnitt med titeln ”Under vilka 
villkor kan jag avveckla investeringen?”: 
uppgifter om den rekommenderade eller 
obligatoriska kortaste innehavstiden där 
en lägsta rekommenderad innehavstid för 
investeringsprodukten anges i 
handlingarna om erbjudandet, inklusive 
möjligheterna och villkoren för en 
minskning eller avveckling under löptiden.

Or. en



PE504.398v01-00 4/174 AM\926906SV.doc

SV

Ändringsförslag 370
Sari Essayah

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) I ett avsnitt med titeln ”Vad innebär 
den?”: uppgifter om den rekommenderat 
kortaste innehavstiden och produktens 
väntade likviditetsprofil, inklusive 
möjligheterna och villkoren för en 
minskning eller avveckling under löptiden, 
med beaktande av investeringsproduktens 
risk- och avkastningsprofil samt den 
marknadsutveckling den är inriktad på.

(d) I ett avsnitt med titeln ”Mål och 
investeringspolicy”: uppgifter om den 
rekommenderat kortaste innehavstiden och 
produktens väntade likviditetsprofil, 
inklusive möjligheterna och villkoren för 
en minskning eller avveckling under 
löptiden, med beaktande av 
investeringsproduktens risk- och 
avkastningsprofil samt den 
marknadsutveckling den är inriktad på.

Or. en

Ändringsförslag 371
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) I ett avsnitt med titeln ”Vad innebär 
den?”: uppgifter om den rekommenderat 
kortaste innehavstiden och produktens 
väntade likviditetsprofil, inklusive 
möjligheterna och villkoren för en 
minskning eller avveckling under löptiden, 
med beaktande av investeringsproduktens 
risk- och avkastningsprofil samt den 
marknadsutveckling den är inriktad på.

(d) I ett avsnitt med titeln 
”Rekommenderad innehavstid och 
försäljning av din investering?”: uppgifter 
om den rekommenderat kortaste 
innehavstiden och produktens väntade 
likviditetsprofil, inklusive möjligheterna 
och villkoren för en minskning eller 
avveckling under löptiden, med beaktande 
av investeringsproduktens risk- och 
avkastningsprofil samt den 
marknadsutveckling den är inriktad på.

Or. en
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Ändringsförslag 372
Syed Kamall

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) I ett avsnitt med titeln ”Vad innebär 
den?”: uppgifter om den rekommenderat 
kortaste innehavstiden och produktens 
väntade likviditetsprofil, inklusive 
möjligheterna och villkoren för en 
minskning eller avveckling under löptiden, 
med beaktande av investeringsproduktens 
risk- och avkastningsprofil samt den 
marknadsutveckling den är inriktad på.

(d) I ett avsnitt med titeln ”Vad innebär 
den?”: uppgifter om den rekommenderat 
kortaste innehavstiden och produktens 
väntade likviditetsprofil, inklusive 
möjligheterna och villkoren för en 
minskning eller avveckling under löptiden, 
med beaktande av PRIP-produktens risk-
och avkastningsprofil samt den 
marknadsutveckling den är inriktad på.

Or. en

Ändringsförslag 373
Syed Kamall

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) I ett avsnitt med titeln ”Vilka är 
riskerna och vad kan jag få tillbaka?”: 
investeringsproduktens risk- och 
avkastningsprofil, inklusive en 
sammanfattande indikator på denna 
profil och varningar för särskilda risker 
som eventuellt inte helt beaktas i den 
sammanfattande indikatorn.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 374
Astrid Lulling

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led e
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) I ett avsnitt med titeln ”Vilka är 
riskerna och vad kan jag få tillbaka?”: 
investeringsproduktens risk- och 
avkastningsprofil, inklusive en 
sammanfattande indikator på denna 
profil och varningar för särskilda risker 
som eventuellt inte helt beaktas i den 
sammanfattande indikatorn.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 375
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) I ett avsnitt med titeln ”Vilka är 
riskerna och vad kan jag få tillbaka?”:
investeringsproduktens risk- och 
avkastningsprofil, inklusive en 
sammanfattande indikator på denna profil 
och varningar för särskilda risker som 
eventuellt inte helt beaktas i den 
sammanfattande indikatorn.

(e) I ett avsnitt med titeln ”Risk- och 
avkastningsprofil”:

i) investeringsproduktens risk- och 
avkastningsprofil, inklusive en 
sammanfattande indikator på denna profil 
som också återspeglar inverkan av 
kostnaderna och som uttrycks som ett 
indikativt scenario för framtida resultat 
och åtföljs av en förklaring, skriven i 
klartext, av de största riskerna med 
produkten,
ii) en jämförelse mellan en 
investeringsprodukts sannolika framtida 
resultat och riskerna med 
investeringsprodukten, å ena sidan, och 
den sannolika framtida värdeutvecklingen 
för ett riskfritt jämförelseindex, å andra 
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sidan,
iii) produktens miljömässiga riskprofil,
iv) garantier eller kapitalskydd som 
erbjuds av en viss enhet, samt eventuella 
begränsningar av dessa,
v) information om huruvida 
investeringsprodukten omfattas av en 
kompensations- eller garantiordning eller 
något annat investerarskyddsystem, såsom 
ett förvaringsinstitut.

Or. en

Ändringsförslag 376
Sari Essayah

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) I ett avsnitt med titeln ”Vilka är 
riskerna och vad kan jag få tillbaka?”: 
investeringsproduktens risk- och 
avkastningsprofil, inklusive en 
sammanfattande indikator på denna profil 
och varningar för särskilda risker som 
eventuellt inte helt beaktas i den 
sammanfattande indikatorn.

(e) I ett avsnitt med titeln ”Risk- och 
avkastningsprofil”: investeringsproduktens 
risk- och avkastningsprofil, inklusive en 
sammanfattande indikator på denna profil, 
dess främsta begränsningar och en 
förklarande beskrivning av relevanta 
risker för PRIP-produkten som inte på 
lämpligt sätt beaktas i den 
sammanfattande indikatorn för risk- och 
avkastningsprofilen.

Or. en

Ändringsförslag 377
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led e
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) I ett avsnitt med titeln ”Vilka är 
riskerna och vad kan jag få tillbaka?”: 
investeringsproduktens risk- och 
avkastningsprofil, inklusive en 
sammanfattande indikator på denna profil 
och varningar för särskilda risker som 
eventuellt inte helt beaktas i den 
sammanfattande indikatorn.

(e) I ett avsnitt med titeln ”Vilka är 
riskerna och vad kan jag få tillbaka?” med 
beaktande av investeringsproduktens risk-
och avkastningsprofil samt den 
marknadsutveckling den är inriktad på: 
investeringsproduktens risk- och 
avkastningsprofil, inklusive en 
riskindikator på denna profil och varningar 
för särskilda risker som eventuellt inte helt 
beaktas i den sammanfattande indikatorn.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag inför sista meningen i artikel 8.2 d.

Ändringsförslag 378
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) I ett avsnitt med titeln ”Vilka är 
riskerna och vad kan jag få tillbaka?”: 
investeringsproduktens risk- och 
avkastningsprofil, inklusive en 
sammanfattande indikator på denna profil 
och varningar för särskilda risker som 
eventuellt inte helt beaktas i den 
sammanfattande indikatorn.

(e) I ett avsnitt med titeln ”Vilka är 
riskerna och vad kan jag få tillbaka?”: 
investeringsproduktens risk- och 
avkastningsprofil, inklusive en 
sammanfattande indikator på denna profil 
och varningar för särskilda risker som 
eventuellt inte helt beaktas i den 
sammanfattande indikatorn, och en 
förklarande beskrivning av 
investeringsproduktens relevanta risker 
för att sätta profilen i ett sammanhang.

Or. en

Ändringsförslag 379
Thomas Händel
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Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) I ett avsnitt med titeln ”Vilka är 
riskerna och vad kan jag få tillbaka?”: 
investeringsproduktens risk- och 
avkastningsprofil, inklusive en 
sammanfattande indikator på denna profil 
och varningar för särskilda risker som 
eventuellt inte helt beaktas i den 
sammanfattande indikatorn.

(e) I ett avsnitt med titeln ”Vilka är 
riskerna och vad kan jag få tillbaka?”: 
investeringsproduktens risk- och 
avkastningsprofil, inklusive en 
sammanfattande indikator på denna profil 
och varningar för särskilda risker som 
eventuellt inte helt beaktas i den 
sammanfattande indikatorn. Beskrivningen 
av riskerna bör vara tydlig och lätt att 
förstå.

Or. de

Ändringsförslag 380
Alfredo Pallone

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) I ett avsnitt med titeln ”Vilka är 
riskerna och vad kan jag få tillbaka?”: 
investeringsproduktens risk- och 
avkastningsprofil, inklusive en 
sammanfattande indikator på denna 
profil och varningar för särskilda risker 
som eventuellt inte helt beaktas i den 
sammanfattande indikatorn.

(e) I ett avsnitt med titeln ”Risk- och 
avkastningsprofil?”: 
investeringsproduktens risk- och 
avkastningsprofil, inklusive en förklarande 
beskrivning av de relevanta riskerna i 
överensstämmelse med de risker som 
eventuellt anges i handlingarna om 
erbjudandet.

Or. en

Ändringsförslag 381
Nils Torvalds

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led e
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) I ett avsnitt med titeln ”Vilka är 
riskerna och vad kan jag få tillbaka?”: 
investeringsproduktens risk- och 
avkastningsprofil, inklusive en 
sammanfattande indikator på denna profil 
och varningar för särskilda risker som 
eventuellt inte helt beaktas i den 
sammanfattande indikatorn.

(e) I ett avsnitt med titeln ”Vilka är 
riskerna och vad kan jag få tillbaka?”: 
uppgifter om huruvida kapitalförluster är 
möjliga, investeringsproduktens risk- och 
avkastningsprofil, inklusive en 
sammanfattande indikator på denna profil 
och varningar för särskilda risker som 
eventuellt inte helt beaktas i den 
sammanfattande indikatorn.

Or. en

Ändringsförslag 382
Sylvie Goulard

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) I ett avsnitt med titeln ”Vilka är 
riskerna och vad kan jag få tillbaka?”: 
investeringsproduktens risk- och 
avkastningsprofil, inklusive en 
sammanfattande indikator på denna profil 
och varningar för särskilda risker som 
eventuellt inte helt beaktas i den 
sammanfattande indikatorn.

(e) I ett avsnitt med titeln ”Vilka är 
riskerna och vad kan jag få tillbaka?”: 
investeringsproduktens risk- och 
avkastningsprofil, inklusive en 
sammanfattande indikator på denna profil 
och en varning om att produktens 
avkastning kan påverkas negativt av de 
angivna riskerna tillsammans med en 
beskrivning av

Or. en

Ändringsförslag 383
Sylvie Goulard

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led e – led i (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) de motpartsrisker, operativa risker och 
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likviditetsrisker som gäller för produkten,

Or. en

Ändringsförslag 384
Sylvie Goulard

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led e – led ii (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) hur produktens resultat påverkas i
olika faktiska stresscenarier,

Or. en

Ändringsförslag 385
Sylvie Goulard

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led e – led iii (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) produktens lånedrivna beståndsdel i 
den utsträckning som denna kan öka 
riskerna,

Or. en

Ändringsförslag 386
Sylvie Goulard

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led e – led iv (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iv) varje annan specifik risk som inte till
fullo kan återspeglas i den 
sammanfattande indikatorn.
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Or. en

Ändringsförslag 387
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) En kortfattad uppgift om huruvida 
kapitalförluster är möjliga, inklusive
i) erbjudna garantier eller erbjudet 
kapitalskydd, samt eventuella 
begränsningar av dessa.

Or. en

Motivering

För att ge investerarna en fullständig bild av riskerna bör information om skyddsmekanismer 
och/eller skyddsteknik införlivas i den allmänna beskrivningen av risk- och 
avkastningsprofilen enligt artikel 8.2 e.

Ändringsförslag 388
Alfredo Pallone

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) I ett avsnitt med titeln ”Premie”: det 
lägsta teckningsbeloppet eller den lägsta 
investering som krävs samt villkor och 
flexibilitet när det gäller betalningen av 
premien (engångsbelopp eller periodiska 
inbetalningar).

Or. en
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Ändringsförslag 389
Astrid Lulling

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) I ett avsnitt med titeln ”Vilka är 
kostnaderna?”: investeringsproduktens 
kostnader, som ska omfatta investerarens 
direkta och indirekta kostnader, 
inbegripet sammanfattande indikatorer på 
dessa kostnader.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 390
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) I ett avsnitt med titeln ”Vilka är 
kostnaderna?”: investeringsproduktens 
kostnader, som ska omfatta investerarens 
direkta och indirekta kostnader, inbegripet 
sammanfattande indikatorer på dessa 
kostnader.

(f) I ett avsnitt med titeln ”Vilka är 
kostnaderna?”: 

Investeringsproduktens kostnader, som ska 
omfatta investerarens direkta och indirekta 
kostnader samt inträdes- och 
utträdesavgifter samt löpande avgifter, 
inbegripet sammanfattande indikatorer på 
dessa kostnader.

Alla löpande avgifter och andra 
betalningar som dras från produkten 
under en fastställd tidsperiod.
Vid strukturerade investeringsprodukter 
ska de indirekta kostnaderna omfatta den 
teoretiska marginal på förfallodagen som 
är inlagd i produkten.   
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Kostnaderna och avdragen ska anges på 
ett sätt som visar deras totala kumulativa 
effekt på investeringen över 
representativa investeringsperioder.
Information ska lämnas om hur man får 
tillgång till Esmas oberoende online-
fondkalkylator.

Or. en

Motivering

Anledningen till att den teoretiska marginalen på förfallodagen ska ingå är att strukturerade 
investeringsprodukter oftast innehåller en marginal som lagts in under produktens 
utvecklingsfas. Eftersom denna marginal inte betalas i förskott av icke-professionella 
investerare utan finansieras genom reducerad avkastning är investerarna inte medvetna om 
att den finns.

Ändringsförslag 391
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) I ett avsnitt med titeln ”Vilka är 
kostnaderna?”: investeringsproduktens 
kostnader, som ska omfatta investerarens 
direkta och indirekta kostnader, inbegripet 
sammanfattande indikatorer på dessa 
kostnader.

(f) I ett avsnitt med titeln ”Kostnader och 
avgifter?”: investeringsproduktens 
kostnader, som ska omfatta investerarens 
direkta och indirekta kostnader, inbegripet 
en sammanfattande indikator på dessa 
kostnader i pengar, och en förklaring om 
att den icke-professionella investeraren 
bör be den person som säljer 
investeringsprodukten om mer 
information om kostnaderna, bland annat 
om eventuella ytterligare kostnader som 
tas ut av den person som säljer produkten 
och som inte framgår av faktabladet, och 
en förklaring om att skattelagstiftningen i 
investerarens hemmedlemsstat kan 
inverka på investeringens avkastning.

Or. en
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Ändringsförslag 392
Syed Kamall

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) I ett avsnitt med titeln ”Vilka är 
kostnaderna?”: investeringsproduktens 
kostnader, som ska omfatta investerarens 
direkta och indirekta kostnader, inbegripet 
sammanfattande indikatorer på dessa 
kostnader.

(f) I ett avsnitt med titeln ”Vilka är 
kostnaderna?”: investeringsproduktens 
kostnader, som ska omfatta investerarens 
direkta och indirekta kostnader, inbegripet 
sammanfattande indikatorer på dessa 
kostnader som ska omfatta alla årliga 
avgifter och andra betalningar som dras 
från produkten under en fastställd 
tidsperiod. I faktabladet ska dessutom i 
förekommande fall sådana avgifter 
förtecknas och förklaras som debiteras 
investeraren under särskilda 
omständigheter, hur avgiften beräknas 
och när den debiteras. Faktabladet ska 
också hänvisa till förekomsten av rörliga 
avgifter (såsom transaktionskostnader, 
börsskatter), som inte kan inkluderas i 
kostnadsberäkningen.

Or. en

Motivering

Investeraren bör ges en fullständig överblick av de kostnader som är kopplade till en 
investering. Dessa kostnader som endast uppstår under särskilda förhållanden måste 
förklaras. Rörliga kostnader beror dessutom på försäljningslandet, distributören och 
handelsplatsen och kan därför inte uppges i förhand av produktutvecklaren. En varning om 
att dessa kostnader tillkommer bör finnas med i faktabladet. 

Ändringsförslag 393
Werner Langen

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) I ett avsnitt med titeln ”Vilka är (f) I ett avsnitt med titeln ”Vilka är 
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kostnaderna?”: investeringsproduktens 
kostnader, som ska omfatta investerarens 
direkta och indirekta kostnader, inbegripet 
sammanfattande indikatorer på dessa 
kostnader.

kostnaderna?”: investeringsproduktens 
kostnader, som ska omfatta investerarens 
direkta och indirekta kostnader, inbegripet 
sammanfattande indikatorer på dessa 
kostnader, och information om att skatter 
kan minska avkastningen från 
investeringsprodukten.

Or. de

Ändringsförslag 394
Thomas Händel

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) I ett avsnitt med titeln ”Vilka är 
kostnaderna?”: investeringsproduktens 
kostnader, som ska omfatta investerarens 
direkta och indirekta kostnader, inbegripet 
sammanfattande indikatorer på dessa 
kostnader.

(f) I ett avsnitt med titeln ”Vilka är 
kostnaderna?”: investeringsproduktens 
kostnader, som ska omfatta investerarens 
direkta och indirekta kostnader, inbegripet 
sammanfattande indikatorer på dessa 
kostnader, och hur dessa kostnader 
påverkar avkastningen.

Or. de

Ändringsförslag 395
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) I ett avsnitt med titeln ”Vilka är 
kostnaderna?”: investeringsproduktens 
kostnader, som ska omfatta investerarens 
direkta och indirekta kostnader, inbegripet 
sammanfattande indikatorer på dessa 
kostnader.

(f) I ett avsnitt med titeln ”Vilka är 
kostnaderna?”: maxkostnaderna bör visa 
alla investeringsproduktens kostnader, som 
ska omfatta investerarens direkta och 
indirekta kostnader, inbegripet 
sammanfattande indikatorer på dessa 
kostnader. Om investeringsprodukten har 
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ett tak för möjlig avkastning bör detta 
tydligt anges. Detta tak minskar 
nettoavkastningen till investeraren och 
ger utvecklaren all vinst som överskrider 
taket. Sådana klausuler är en indirekt 
kostnad och ska offentliggöras 
tillsammans med andra kostnader.

Or. en

Motivering

Strukturerade investeringsprodukter innehåller oftast en marginal som lagts in under 
produktens utvecklingsfas. Eftersom denna marginal inte betalas i förskott av icke-
professionella investerare utan finansieras genom reducerad avkastning är investerarna inte 
medvetna om att den finns. 
Till exempel skulle en sådan marginal kunna finansieras genom att en produkts potentiella 
avkastning minskar till 20 % då aktieindexet stigit med 30 %.
 Dessa marginaler bör offentliggöras på ett transparent sätt tillsammans med andra 
kostnader för att öka möjligheterna att jämföra investeringsprodukter. Ändringsförslaget 
baseras på bidrag från Finance Watch och BEUC.

Ändringsförslag 396
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) I ett avsnitt med titeln ”Vilka är 
kostnaderna?”: investeringsproduktens
kostnader, som ska omfatta investerarens 
direkta och indirekta kostnader, inbegripet 
sammanfattande indikatorer på dessa 
kostnader.

(f) I ett avsnitt med titeln ”Vilka är 
kostnaderna?”: PRIP-produktens
kostnader, som ska omfatta investerarens 
direkta och indirekta kostnader, inbegripet 
sammanfattande indikatorer på dessa 
kostnader, och – av jämförelseskäl – de 
totala kostnaderna, uttryckta i pengar och 
i procent, i syfte att visa de totala 
kostnadernas effekter på investeringen.

Or. en

Motivering

Konsumenterna tycker ofta det är svårt att bedöma vilka effekter kostnaderna får när de 
anges i procent. Genom ett exempel som visar de totala kostnadernas effekter på 
investeringen i pengar förbättras jämförbarheten, transparensen och konsumenternas 
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medvetenhet. Det är av största vikt att de totala kostnaderna uttrycks i pengar, så att dessa 
kostnaders effekter på investeringen framgår.

Ändringsförslag 397
Arlene McCarthy

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) I ett avsnitt med titeln ”Vilka är 
kostnaderna?”: investeringsproduktens 
kostnader, som ska omfatta investerarens 
direkta och indirekta kostnader, inbegripet 
sammanfattande indikatorer på dessa
kostnader.

(f) I ett avsnitt med titeln ”Vilka är 
kostnaderna?”: investeringsproduktens 
kostnader, som ska omfatta alla 
investerarens direkta och indirekta 
kostnader, inbegripet 
transaktionskostnader uttryckt i 
procentandel av NAV-värdet.
Sammanfattande indikatorer på alla 
ovannämnda kostnader ska också ingå.

Or. en

Motivering

Transaktionskostnaderna (kostnaderna för att handla aktier/tillgångar) har inte inkluderats i 
basfaktadokumentet för UCITS-fonder trots att de kan orsaka avsevärda extrakostnader för 
en investeringsfond.  Dessa kostnader kan inte bara läggas till de årliga avgifterna, men de 
kan uttryckas som en procentandel av NAV-värdet. Genom att inkludera dessa kostnader får 
icke-professionella investerare en mer fullständig bild av hur mycket de måste betala för att 
hålla sina pengar i en fond. De kan därmed bättre jämföra de tillgängliga fonderna.

Ändringsförslag 398
Alfredo Pallone

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) I ett avsnitt med titeln ”Vilka är 
kostnaderna?”: investeringsproduktens 
kostnader, som ska omfatta investerarens 
direkta och indirekta kostnader, inbegripet 
sammanfattande indikatorer på dessa 

(f) I ett avsnitt med titeln ”Vilka är 
kostnaderna?”: investeringsproduktens 
kostnader, som ska omfatta investerarens 
direkta och indirekta kostnader, inbegripet 
sammanfattande indikatorer på dessa 
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kostnader. kostnader, i överensstämmelse med de 
kostnader som anges i de eventuella 
handlingarna om erbjudandet.

Or. en

Ändringsförslag 399
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led f – led i (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Vid strukturerade investeringsprodukter 
ska de indirekta kostnaderna omfatta den 
teoretiska marginal på förfallodagen som 
är inlagd i produkten.  

Or. en

Motivering

Strukturerade investeringsprodukter innehåller oftast en marginal som lagts in under 
produktens utvecklingsfas. Eftersom denna marginal inte betalas i förskott av icke-
professionella investerare utan finansieras genom reducerad avkastning är investerarna inte 
medvetna om att den finns. Dessa marginaler bör offentliggöras på ett öppet sätt tillsammans 
med andra kostnader för att öka möjligheterna att jämföra investeringsprodukter.

Ändringsförslag 400
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) I ett avsnitt med titeln ”Vad händer 
om/när jag dör?”: information om vad 
som händer med de pengar som finns i 
produkten/fonden och alla andra 
ersättningar vid dödsfall.

Or. en
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Ändringsförslag 401
Astrid Lulling

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) I ett avsnitt med titeln ”Tidigare 
resultat?”: investeringsproduktens 
tidigare resultat, om detta är relevant med 
tanke på produktens natur och hur länge 
resultat förelegat.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 402
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) I ett avsnitt med titeln ”Tidigare 
resultat?”: investeringsproduktens 
tidigare resultat, om detta är relevant med 
tanke på produktens natur och hur länge 
resultat förelegat.

(g) I ett avsnitt med titeln ”Vad kan jag få 
tillbaka?”: uppgifter om PRIP-produktens 
sannolika resultat, med resultatscenarier 
eller beräkningar av möjliga framtida 
resultat och hur de kommer att påverkas 
av avgifterna. Åtminstone ett av de 
angivna resultaten eller scenarierna 
måste, om detta är relevant, visa en negativ 
avkastning.

Or. en

Ändringsförslag 403
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led g
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) I ett avsnitt med titeln ”Tidigare 
resultat?”: investeringsproduktens tidigare 
resultat, om detta är relevant med tanke på 
produktens natur och hur länge resultat 
förelegat.

(g) I ett avsnitt med titeln ”Tidigare 
resultat?”: investeringsproduktens tidigare 
resultat, om detta är relevant med tanke på 
produktens natur och hur länge resultat 
förelegat, inklusive en tydlig varning om 
att tidigare resultat inte är en garanti för 
framtida investeringsresultat.

Or. en

Ändringsförslag 404
Alfredo Pallone

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) I ett avsnitt med titeln ”Tidigare 
resultat?”: investeringsproduktens tidigare 
resultat, om detta är relevant med tanke på 
produktens natur och hur länge resultat 
förelegat.

(g) I ett avsnitt med titeln ”Tidigare 
resultat?”: en beskrivning av 
investeringsproduktens tidigare resultat, 
om detta är relevant med tanke på 
investeringsproduktens natur och hur 
länge resultat förelegat, och i detta fall 
kompletterad med en lämplig varning om 
att ”tidigare resultat inte är en garanti för 
framtida resultat”.

Or. en

Ändringsförslag 405
Sylvie Goulard

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) I ett avsnitt med titeln ”Tidigare 
resultat?”: investeringsproduktens tidigare 
resultat, om detta är relevant med tanke på 

(g) I ett avsnitt med titeln ”Tidigare 
resultat?”: investeringsproduktens tidigare 
resultat, om detta är relevant med tanke på 
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produktens natur och hur länge resultat 
förelegat.

produktens natur och hur länge resultat 
förelegat, tillsammans med en varning om 
att tidigare resultat inte är en garanti för 
framtida investeringsresultat och att de 
risker som avses i andra avsnitt av 
faktabladet kan få avsevärda negativa 
konsekvenser för investeringen.

Or. en

Motivering

De uppgifter som lagts till garanterar att faktabladet inte får investerarna att i alltför hög 
grad förlita sig på tidigare resultat och att det ger en fullständig och rättvis beskrivning av de 
risker som är förknippade med investeringsprodukter.

Ändringsförslag 406
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) I ett avsnitt med titeln ”Tidigare
resultat?”: investeringsproduktens tidigare
resultat, om detta är relevant med tanke på 
produktens natur och hur länge resultat 
förelegat.

(g) I ett avsnitt med titeln ”Tidigare 
resultat?”: investeringsproduktens resultat, 
om detta är relevant med tanke på 
produktens natur och hur länge resultat 
förelegat, ska baseras på största möjliga 
transparens under investeringsproduktens 
livstid. Utvecklaren ska offentliggöra en 
beskrivande årsrapport som ska omfatta 
en sann och rättvisande sammanfattning 
av investeringstillgångarnas resultat, 
förvaltningsstrategierna för 
investeringarna och relevanta risker när 
det gäller förvaltningen av 
investeringarna, inbegripet användningen 
av de begränsningar som fastställs i 
faktabladet för investeringsprodukten. 
Om investeringsstrategin hänvisar till ett 
referensvärde ska referensvärdets 
värdeutveckling offentliggöras i 
årsrapporten.
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Or. en

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att skapa klarhet kring resultaten för de 
investeringsprodukter som omfattas av denna förordning. Resultaten för en viss produkt och i 
förekommande fall portföljen bör därför jämföras med en annan produkt med jämförbara 
risker. Dessutom bör alla avgifter som påverkar avkastningen uppges. Ändringsförslaget 
bygger på ett bidrag från professor Roman Inderst (Frankfurt School of Finance).

Ändringsförslag 407
Syed Kamall

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) I ett avsnitt med titeln ”Tidigare 
resultat?”: investeringsproduktens tidigare 
resultat, om detta är relevant med tanke på 
produktens natur och hur länge resultat 
förelegat.

(g) I ett avsnitt med titeln ”Tidigare 
resultat?”: PRIP-produktens tidigare 
resultat, om detta är relevant med tanke på 
produktens natur och hur länge resultat 
förelegat.

Or. en

Ändringsförslag 408
Thomas Händel

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) I ett avsnitt med titeln ”Tidigare 
resultat?”: investeringsproduktens tidigare 
resultat, om detta är relevant med tanke på 
produktens natur och hur länge resultat 
förelegat.

(g) I ett avsnitt med titeln ”Tidigare 
resultat?”: investeringsproduktens tidigare 
resultat.

Or. de
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Ändringsförslag 409
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ga) En bestämmelse om att 
produktutvecklaren på ett tydligt sätt ska 
informera kunden genom ett årligt 
dokument om investeringsproduktens 
resultat. I detta dokument ska 
investeringsproduktens resultat under 
föregående år offentliggöras. Vidare ska 
detta resultat jämföras med en annan 
investeringsprodukt med jämförbar 
riskprofil. Om konsumenten äger flera 
investeringsprodukter som hör till en viss 
produktutvecklare och som omfattas av 
denna förordning, ska ovannämnda 
offentliggörande och jämförelse tillämpas 
på hela portföljen. Alla avgifter som 
påverkar investeringsproduktens 
avkastning ska också offentliggöras. 
Kommissionen ska ha befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 23 
som anger närmare uppgifter om 
investeringsprodukternas riskprofiler och 
standarderna för offentliggörande av de 
kostnader som avses i denna punkt.

Or. en

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att skapa klarhet kring resultaten för de 
investeringsprodukter som omfattas av denna förordning. Resultaten för en viss produkt och i 
förekommande fall portföljen bör därför jämföras med en annan produkt med jämförbara 
risker. Dessutom bör alla avgifter som påverkar avkastningen uppges. Ändringsförslaget 
bygger på ett bidrag från professor Roman Inderst (Frankfurt School of Finance).

Ändringsförslag 410
Olle Schmidt, Sharon Bowles, Nils Torvalds
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Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ga) I ett avsnitt med titeln ”Kan jag ta ut 
pengar?”: uppgifter om de eventuella 
konsekvenserna av att ta ut pengar från 
PRIP-produkten före utgången av 
löptiden eller av den rekommenderade 
innehavstiden.

Or. en

Ändringsförslag 411
Olle Schmidt, Sharon Bowles, Nils Torvalds

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led gb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(gb) I ett avsnitt med titeln ”Hur får jag 
information om hur det går för min 
produkt?”: uppgifter som visar hur 
konsumenten hålls informerad. 

Or. en

Ändringsförslag 412
Olle Schmidt, Sharon Bowles, Nils Torvalds

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led gc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(gc) I ett avsnitt med titeln ”Hur klagar 
jag?”: uppgifter om hur och till vem en 
kund kan framföra klagomål på 
produkten och förvaltningen av den.

Or. en
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Ändringsförslag 413
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led gd (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(gd) I ett avsnitt med titeln ”Vad händer 
om ni blir insolventa?”: uppgifter om 
huruvida produkten omfattas av en 
kompensations- eller garantiordning.

Or. en

Ändringsförslag 414
Alfredo Pallone

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(h) För pensionsprodukter, i ett avsnitt 
med titeln ”Vad får jag när jag 
pensioneras?”: beräkningar av möjliga 
framtida resultat.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 415
Thomas Händel

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(h) För pensionsprodukter, i ett avsnitt med 
titeln ”Vad får jag när jag pensioneras?”:
beräkningar av möjliga framtida resultat.

(h) För pensionsprodukter, i ett avsnitt med 
titeln ”Vad får jag när jag pensioneras?”: 
beräkningar av möjliga framtida resultat, 
klart uppdelat på olika scenarier för 
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utvecklingen, inbegripet ”värsta fall”-
scenariet.

Or. de

Ändringsförslag 416
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(h) För pensionsprodukter, i ett avsnitt med 
titeln ”Vad får jag när jag pensioneras?”:
beräkningar av möjliga framtida resultat.

(h) För pensionsprodukter, i ett avsnitt med 
titeln ”Vad får jag när jag pensioneras?”: 
beräkningar av möjliga framtida resultat. 
Dessa uppgifter ska vara förenliga med 
regelverket för faktablad.

Or. en

Ändringsförslag 417
Udo Bullmann, Peter Simon

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(h) För pensionsprodukter, i ett avsnitt med 
titeln ”Vad får jag när jag pensioneras?”:
beräkningar av möjliga framtida resultat.

(h) För pensionsprodukter, i ett avsnitt med 
titeln ”Vad får jag när jag pensioneras?”: 
beräkningar av möjliga framtida resultat, 
tillsammans med ett begripligt 
klargörande av att den faktiska 
avkastningen i hög grad kan avvika från 
dessa beräkningar.

Or. en

Ändringsförslag 418
Sirpa Pietikäinen
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Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ha) I ett avsnitt med titeln ”Hur kan jag 
klaga?”: uppgifter om hur en kund kan 
framföra klagomål på produkten.

Or. en

Ändringsförslag 419
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ha) I ett avsnitt med titeln ”Andra 
dokument jag bör läsa innan jag 
investerar?”: en kort beskrivning av 
andra typer av informationsdokument 
som mer i detalj beskriver produkten ska 
lämnas med en förklaring om att alla 
sådana dokument (inbegripet faktabladet) 
bör beaktas före ett investeringsbeslut.

Or. en

Ändringsförslag 420
Syed Kamall

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ha) I ett avsnitt med titeln ”Vilka andra 
dokument måste jag läsa innan jag 
investerar?”: en kort beskrivning av 
dokumenten (inbegripet, när detta är 
lämpligt, ett prospekt) och en förklaring 
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om att alla sådana dokument (även 
faktabladet) bör beaktas före ett 
investeringsbeslut.

Or. en

Motivering

Faktabladet får inte ses som en fristående handling som man kan basera sig på för att fatta 
ett investeringsbeslut. Det måste kart anges att det är absolut nödvändigt att läsa andra 
dokument innan man fattar ett sådant beslut.

Ändringsförslag 421
Thomas Händel

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ha) I ett avsnitt med titeln: ”Vilken 
ersättning får min förmedlare för sina 
tjänster”: en översikt över typ och storlek 
på den ersättning som betalats eller 
kommer att betalas till förmedlaren.

Or. de

Ändringsförslag 422
Pervenche Berès

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ha) I ett avsnitt med titeln ”Vilken typ av 
investerare riktar sig denna investering 
till?”: en beskrivning av den typ av 
investerare som investeringsprodukten 
riktar sig till, i fråga om riskbenägenhet, 
investeringshorisont och kunskaper i 
finansiella frågor. Detta avsnitt ska 
innehålla uppgifter som baseras på den 
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produktgodkännandeprocess som 
produktutvecklaren genomförde när 
investeringsprodukten strukturerades.

Or. en

Motivering

Uppgifter om produktutvecklarens granskning (due diligence) av produktens lämplighet för 
icke-professionella kunder bör utgöra ett avsnitt i faktabladet med titeln ”Vem riktar sig 
denna investering till?”.

Ändringsförslag 423
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led hb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(hb) I ett avsnitt med titeln ”Vilka andra 
dokument bör jag läsa innan jag 
investerar?”: en kort beskrivning av 
dokumenten (inbegripet, när detta är 
lämpligt, ett prospekt) och en förklaring 
om att alla sådana dokument (även 
faktabladet) bör beaktas före ett 
investeringsbeslut.

Or. en

Motivering

Faktabladet kan i sig inte vara uttömmande och bör därför läsas tillsamman med andra 
dokument, såsom prospektsammanfattningar.

Ändringsförslag 424
Othmar Karas

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led hb (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(hb) I ett avsnitt med titeln 
”Försäkringsförmåner”: uppgift om 
huruvida investeringsprodukten erbjuder 
försäkringsförmåner och om så är fallet 
närmare uppgifter om dessa.

Or. en

Motivering

En försäkringsprodukts egenskaper bör ingående förklaras för konsumenterna. PRIP-
försäkringarnas egenskaper är viktiga för att skilja dem från andra PRIP-produkter. Ett 
separat och mer framträdande avsnitt behövs därför i faktabladet för att framhäva dessa 
egenskaper när det gäller försäkringsförmåner.

Ändringsförslag 425
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Om ytterligare personanpassad 
information, såsom uppgifter om 
investeringsavgifter, lämnas av den 
person som rekommenderar eller säljer 
produkten till investeraren, ska denna 
information anges i ett separat dokument 
som den person som rekommenderar eller 
säljer produkten ansvarar för.

Or. en

Ändringsförslag 426
Pervenche Berès

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Icke-professionella investerare ska 
erhålla en specifik försäkringshandling 
med de viktigaste uppgifterna avseende 
försäkringsavtalet i enlighet med kraven i 
artikel 185 i direktiv 2009/138/EG. Denna 
handling ska respektera alla 
bestämmelser i denna förordning utom 
artikel 8.2. Om avtalet ger möjlighet att 
välja mellan flera beräkningsenheter ska 
det också omfatta en sammanfattande 
tabell där dessa enheter klassificeras i tre 
kategorier i förhållande till deras 
risknivå.
Med beaktande av direktiv 2009/138/EG 
och i överensstämmelse med artikel 8 i 
denna förordning ska Eiopa ha 
befogenhet att fastställa
– försäkringsavtalets huvudegenskaper,
– den specifika försäkringshandlingens 
exakta form,
– innehållet i den specifika 
försäkringshandlingen, däribland de 
möjligheter till tillgångsfördelning som 
erbjuds den icke-professionella 
investeraren, 
– bestämmelserna att klassificera 
enheterna i tre kategorier.
Utvecklaren av investeringsprodukter ska 
lämna ett faktablad för varje 
underliggande investering för 
försäkringsavtal som är godkända enligt 
denna förordning. De underliggande 
investeringarna omfattar 
beräkningsenheterna och/eller medel i 
annan valuta om detta är relevant och den 
risknivåkategori som gäller för var och en 
av dem.

Or. en
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Ändringsförslag 427
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Utvecklaren av investeringsprodukter 
får endast ta med andra uppgifter, om det 
är nödvändigt för att icke-professionella 
investerare ska kunna fatta ett välgrundat 
investeringsbeslut om en viss 
investeringsprodukt.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 428
Thomas Händel

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Utvecklaren av investeringsprodukter 
får endast ta med andra uppgifter, om det 
är nödvändigt för att icke-professionella 
investerare ska kunna fatta ett välgrundat 
investeringsbeslut om en viss 
investeringsprodukt.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 429
Astrid Lulling

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Utvecklaren av investeringsprodukter 
får endast ta med andra uppgifter, om det 

utgår
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är nödvändigt för att icke-professionella 
investerare ska kunna fatta ett välgrundat 
investeringsbeslut om en viss 
investeringsprodukt.

Or. en

Ändringsförslag 430
Alfredo Pallone

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Utvecklaren av investeringsprodukter 
får endast ta med andra uppgifter, om det 
är nödvändigt för att icke-professionella 
investerare ska kunna fatta ett välgrundat
investeringsbeslut om en viss 
investeringsprodukt.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 431
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Utvecklaren av investeringsprodukter 
får endast ta med andra uppgifter, om det 
är nödvändigt för att icke-professionella 
investerare ska kunna fatta ett välgrundat 
investeringsbeslut om en viss 
investeringsprodukt.

3. Utvecklaren av investeringsprodukter 
ska endast ta med andra uppgifter, om det 
är nödvändigt för att icke-professionella 
investerare ska kunna fatta ett välgrundat 
investeringsbeslut om en viss 
investeringsprodukt.

Or. en
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Ändringsförslag 432
Syed Kamall

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Utvecklaren av investeringsprodukter
får endast ta med andra uppgifter, om det 
är nödvändigt för att icke-professionella 
investerare ska kunna fatta ett välgrundat 
investeringsbeslut om en viss 
investeringsprodukt.

3. Utvecklaren av PRIP-produkter får 
endast ta med andra uppgifter, om det är 
nödvändigt för att icke-professionella 
investerare ska kunna fatta ett välgrundat 
investeringsbeslut om en viss PRIP-
produkt.

Or. en

Ändringsförslag 433
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Utvecklaren av investeringsprodukter
får endast ta med andra uppgifter, om det 
är nödvändigt för att icke-professionella 
investerare ska kunna fatta ett välgrundat 
investeringsbeslut om en viss 
investeringsprodukt.

3. Utvecklaren av PRIP-produkter får 
endast ta med andra objektiva uppgifter, 
om det är nödvändigt för att icke-
professionella investerare ska kunna fatta 
ett välgrundat investeringsbeslut om en 
viss PRIP-produkt.

Or. en

Motivering

Förordningen om delegerade akter kan i artikel 8.5 skapa problem beträffande förenligheten 
med vissa medlemsstaters författningar. När det gäller artikel 8.3 finns det frågetecken kring 
vilka ”andra uppgifter” som kan inkluderas. Eftersom det finns en möjlighet att ta med 
”andra uppgifter” är det fara värt att uppgifter som kan föranleda investeringsbeslut kommer 
att regleras genom delegerade akter.

Ändringsförslag 434
Pervenche Berès
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Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. I förekommande fall ska en person 
som säljer en investeringsprodukt ange
i) skattereglerna för 
investeringsprodukterna i den 
medlemsstat där personen ger rådgivning 
om eller distribuerar 
investeringsprodukten,
ii) kostnaderna som är förknippade med 
investeringsprodukten när personen är 
förmedlare,
iii) de provisioner, retrocessioner och 
andra förmåner som är förknippade med 
transaktionen och som betalas av 
utvecklaren eller tredje part, i enlighet 
med direktiv 2004/39/EG, direktiv 
2002/92/EG och direktiv 2011/61/EU.
Denna information ska lämnas innan 
avtalet ingås i ett separat dokument som 
inte får vara längre än en sida och som 
bör utgöra en bilaga till faktabladet på 
försäljningsstället.

Or. en

Ändringsförslag 435
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. I förekommande fall ska förmedlaren 
ange
i) alla kostnader som är förknippade med 
investeringsprodukten när personen är 
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förmedlare,
ii) de provisioner, retrocessioner och 
andra förmåner som är förknippade med 
transaktionen och som betalas av 
utvecklaren eller tredje part, i enlighet 
med direktiv 2004/39/EG och direktiv 
2002/39/EG.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag grundas på ett yttrande från konsumentorganisationen BEUC.

Ändringsförslag 436
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Esma ska utveckla en oberoende 
online-fondkalkylator som ska finnas på 
myndighetens webbplats. Fondkalkylatorn 
ska göra det möjligt för investerare att 
beräkna avkastningen av en föreslagen 
PRIP-produkt genom att ange 
investeringens förväntade löptid, 
investeringsbeloppet och den förväntade 
underliggande avkastningen på 
investeringen i procent i syfte att fastställa 
investeringens slutvärde efter avdrag av 
kostnaderna.
Fondkalkylatorn ska i sina beräkningar 
inbegripa de kostnader och avgifter som 
tas ut av utvecklarna av 
investeringsprodukter för alla fonder som 
säljs till allmänheten, tillsammans med 
alla ytterligare kostnader eller avgifter 
som tas ut av förmedlare eller andra 
aktörer i investeringskedjan och som inte 
redan inkluderats av produktutvecklaren. 
Utvecklare av investeringsprodukter och 
personer som rekommenderar eller säljer 
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investeringsprodukter ska vara skyldiga 
att kvartalsvis lämna relevanta uppgifter 
till Esma, med en maximal tidsfrist på 60 
dagar för detta ändamål.
Esma ska ges de resurser som behövs för 
att utföra detta arbete. Esma ska när detta 
är nödvändigt arbeta i nära samarbete 
med de övriga europeiska 
tillsynsmyndigheterna. 

Or. en

Motivering

I Förenta staterna driver FINRA (Financial Industry Regulatory Authority) en online-
fondkalkylator, den så kallade Fund Analyzer, som erbjuder information och analyser av över 
18 000 värdepappersfonder, börshandlade fonder (ETF) och börshandlade certifikat (ETN). 
Detta verktyg beräknar fondernas värde och avgifternas och kostnadernas konsekvenser för 
investeringarna, och gör det också möjligt för enskilda personer att kontrollera vilka avgifter 
som tillämpas och tillgängliga rabatter för fonder. Esma kunde utveckla ett liknande verktyg.

Ändringsförslag 437
Astrid Lulling

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Den information som avses i punkt 2 
ska presenteras i ett gemensamt format, 
inklusive gemensamma rubriker och med 
den standardiserade ordning som anges i 
punkt 2, för att möjliggöra en jämförelse 
med andra investeringsprodukters 
faktablad. Faktabladet ska ha en tydlig 
gemensam symbol för att skilja det från 
andra dokument.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 438
Werner Langen
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Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Den information som avses i punkt 2 ska 
presenteras i ett gemensamt format, 
inklusive gemensamma rubriker och med 
den standardiserade ordning som anges i 
punkt 2, för att möjliggöra en jämförelse 
med andra investeringsprodukters 
faktablad. Faktabladet ska ha en tydlig 
gemensam symbol för att skilja det från 
andra dokument.

4. Den information som avses i punkt 2 ska 
presenteras i ett gemensamt format, 
inklusive gemensamma rubriker och med 
den standardiserade ordning som anges i 
punkt 2, för att möjliggöra en jämförelse 
med andra investeringsprodukters 
faktablad. Faktabladet ska vara högst tre 
sidor långt, det ska vara tydligt utformat, 
otvetydigt och lättläst, och det ska ha en 
tydlig gemensam symbol för att skilja det 
från andra dokument.

Or. de

Ändringsförslag 439
Thomas Händel

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Den information som avses i punkt 2 ska 
presenteras i ett gemensamt format, 
inklusive gemensamma rubriker och med 
den standardiserade ordning som anges i 
punkt 2, för att möjliggöra en jämförelse 
med andra investeringsprodukters 
faktablad. Faktabladet ska ha en tydlig 
gemensam symbol för att skilja det från 
andra dokument.

4. Den information som avses i punkt 2 ska 
presenteras i ett gemensamt format, 
inklusive gemensamma rubriker och med 
den standardiserade ordning som anges i 
punkt 2, för att möjliggöra en jämförelse 
med andra investeringsprodukters 
faktablad. Faktabladet ska ha en tydlig 
gemensam symbol för att skilja det från 
andra dokument. Negativ information ska 
som grundregel presenteras i fullständiga 
meningar före den positiva 
informationen. Prislistor och 
förkortningar av begrepp är förbjudna.

Or. de
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Ändringsförslag 440
Corien Wortmann-Kool

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Den information som avses i punkt 2 ska 
presenteras i ett gemensamt format, 
inklusive gemensamma rubriker och med 
den standardiserade ordning som anges i 
punkt 2, för att möjliggöra en jämförelse 
med andra investeringsprodukters 
faktablad. Faktabladet ska ha en tydlig 
gemensam symbol för att skilja det från 
andra dokument.

4. Den information som avses i punkt 2 ska 
presenteras i ett standardiserat format, 
inklusive gemensamma rubriker och med 
den standardiserade ordning som anges i 
punkt 2, för att möjliggöra en jämförelse 
med andra investeringsprodukters 
faktablad. Faktabladet ska ha en tydlig 
gemensam symbol för att skilja det från 
andra dokument.

Or. en

Ändringsförslag 441
Syed Kamall

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Den information som avses i punkt 2 ska 
presenteras i ett gemensamt format, 
inklusive gemensamma rubriker och med 
den standardiserade ordning som anges i 
punkt 2, för att möjliggöra en jämförelse 
med andra investeringsprodukters
faktablad. Faktabladet ska ha en tydlig 
gemensam symbol för att skilja det från 
andra dokument.

4. Den information som avses i punkt 2 ska 
presenteras i ett gemensamt format, 
inklusive gemensamma rubriker och med 
den standardiserade ordning som anges i 
punkt 2, för att möjliggöra en jämförelse 
med andra PRIP-produkters faktablad. 
Faktabladet ska ha en tydlig gemensam 
symbol för att skilja det från andra 
dokument.

Or. en

Ändringsförslag 442
Astrid Lulling
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Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 23 som anger närmare uppgifter 
om presentationen av och innehållet i var 
och en av de uppgifter som avses i punkt 
2, presentationen av och närmare 
uppgifter i annan information som 
produktutvecklaren kan införa i 
faktabladet och som avses i punkt 3, samt 
närmare uppgifter om det gemensamma 
format och den gemensamma symbol som 
avses i punkt 4. Kommissionen ska ta 
hänsyn till skillnaderna mellan 
investeringsprodukter och icke-
professionella investerares förmåga, 
liksom investeringsprodukters egenskaper 
som gör det möjligt för icke-professionella 
investerare att välja mellan olika 
underliggande investeringar eller andra 
alternativ som produkten erbjuder, 
inklusive om detta val kan göras vid olika 
tidpunkter eller ändras i framtiden.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 443
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med artikel 
23 som anger närmare uppgifter om 
presentationen av och innehållet i var och 
en av de uppgifter som avses i punkt 2, 
presentationen av och närmare uppgifter i 
annan information som 
produktutvecklaren kan införa i 

5. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med artikel 
23 som anger närmare uppgifter om 
presentationen av och innehållet i var och 
en av de uppgifter som avses i punkt 2, 
samt närmare uppgifter om det 
gemensamma format och den 
gemensamma symbol som avses i punkt 4.
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faktabladet och som avses i punkt 3, samt 
närmare uppgifter om det gemensamma 
format och den gemensamma symbol som 
avses i punkt 4. Kommissionen ska ta 
hänsyn till skillnaderna mellan 
investeringsprodukter och icke-
professionella investerares förmåga, liksom 
investeringsprodukters egenskaper som gör 
det möjligt för icke-professionella 
investerare att välja mellan olika 
underliggande investeringar eller andra 
alternativ som produkten erbjuder, 
inklusive om detta val kan göras vid olika 
tidpunkter eller ändras i framtiden.

Den sammanfattande indikatorn på 
riskerna och avkastningen enligt 
punkt 2 e i ska ta hänsyn till inverkan på 
kostnaderna med tiden och beakta 
eventuella framtida resultat. Den ska 
utformas på ett sådant sätt att 
investerarnas risker blir klara och 
jämförbara mellan produkter. Indikatorn 
ska klargöra att potentialen för större 
avkastning är kopplad till ett större 
risktagande. Den jämförelse som avses i 
punkt 2 e ii ska vara utformad på ett 
sådant sätt att den hjälper investeraren 
förstå hur ett större risktagande påverkar 
investeringsproduktens avkastning, och 
det riskfria jämförelseindexet ska 
fastställas på ett sätt som är lätt att förstå 
för icke-professionella investerare och 
som inte är vilseledande för dem. Den 
sammanfattande indikatorn på de 
kostnader som avses i punkt 2 f ska i 
pengar illustrera kostnadernas inverkan 
på vad investeraren med tiden kan få 
tillbaka från sin investering. Indikatorn 
ska bland annat omfatta uppgifter som 
icke-professionella investerare kan 
använda för att göra jämförelser mellan 
produkter. Kommissionen ska ta hänsyn 
till den kostnadsinformation till icke-
professionella investerare som lämnas av 
den person som säljer 
investeringsprodukten enligt MiFID och 
direktivet om försäkringsförmedling för 
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att se till att informationen om kostnader i 
faktabladet är förenlig med denna andra 
information och att informationen om 
kostnader är utförlig och tydligt visar för 
den icke-professionella investeraren vilka 
övergripande följder som kostnaderna 
kan få.
Kommissionen ska ta hänsyn till 
skillnaderna mellan investeringsprodukter 
och icke-professionella investerares 
förmåga, liksom investeringsprodukters 
egenskaper som gör det möjligt för icke-
professionella investerare att välja mellan 
olika underliggande investeringar eller 
andra alternativ som produkten erbjuder, 
inklusive om detta val kan göras vid olika 
tidpunkter eller ändras i framtiden.

Or. en

Ändringsförslag 444
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 23 som anger närmare uppgifter om 
presentationen av och innehållet i var och 
en av de uppgifter som avses i punkt 2, 
presentationen av och närmare uppgifter i 
annan information som produktutvecklaren 
kan införa i faktabladet och som avses i 
punkt 3, samt närmare uppgifter om det 
gemensamma format och den 
gemensamma symbol som avses i punkt 4. 
Kommissionen ska ta hänsyn till 
skillnaderna mellan investeringsprodukter
och icke-professionella investerares 
förmåga, liksom investeringsprodukters
egenskaper som gör det möjligt för icke-
professionella investerare att välja mellan 

5. Europeiska bankmyndigheten (EBA), 
Europeiska försäkrings- och 
tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) och 
Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten (Esma) ska 
utarbeta förslag till tillsynsstandarder i 
enlighet med artikel 23 som anger närmare 
uppgifter om presentationen av och 
innehållet i var och en av de uppgifter som 
avses i punkt 2, presentationen av och 
närmare uppgifter i annan information som 
produktutvecklaren kan införa i faktabladet 
och som avses i punkt 3, samt närmare 
uppgifter om det gemensamma format och
den gemensamma symbol som avses i 
punkt 4. De europeiska 
tillsynsmyndigheterna ska ta hänsyn till 
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olika underliggande investeringar eller 
andra alternativ som produkten erbjuder, 
inklusive om detta val kan göras vid olika 
tidpunkter eller ändras i framtiden.

skillnaderna mellan PRIP-produkter och 
icke-professionella investerares förmåga, 
liksom PRIP-produkters egenskaper som 
gör det möjligt för icke-professionella 
investerare att välja mellan olika 
underliggande investeringar eller andra 
alternativ som produkten erbjuder, 
inklusive om detta val kan göras vid olika 
tidpunkter eller ändras i framtiden.

De europeiska tillsynsmyndigheterna ska 
överlämna sina förslag till tekniska 
tillsynsstandarder till kommissionen 
senast […].
Befogenhet ska ges till kommissionen att 
anta de tekniska tillsynsstandarderna i 
enlighet med artiklarna 10–14 i 
förordning (EU) nr 1093/2010, artiklarna 
10–14 i förordning (EG) nr 1094/2010
och artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 
1095/2010.

Or. en

Motivering

För att göra det möjligt för branschen och de europeiska tillsynsmyndigheterna att reagera 
snabbt på förändringarna på marknaden, bör de tre europeiska tillsynsmyndigheterna 
kollektivt utarbeta gemensamma tekniska tillsynsstandarder. Detta är lämpligare än att 
bemyndiga kommissionen att anta delegerade akter.

Ändringsförslag 445
Wolf Klinz

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med artikel 
23 som anger närmare uppgifter om 
presentationen av och innehållet i var och 
en av de uppgifter som avses i punkt 2, 
presentationen av och närmare uppgifter i 
annan information som produktutvecklaren 

5. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med artikel 
23 som anger närmare uppgifter om 
presentationen av och innehållet i var och 
en av de uppgifter som avses i punkt 2, 
presentationen av och närmare uppgifter i 
annan information som produktutvecklaren 
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kan införa i faktabladet och som avses i 
punkt 3, samt närmare uppgifter om det 
gemensamma format och den 
gemensamma symbol som avses i punkt 4. 
Kommissionen ska ta hänsyn till 
skillnaderna mellan investeringsprodukter 
och icke-professionella investerares 
förmåga, liksom investeringsprodukters 
egenskaper som gör det möjligt för icke-
professionella investerare att välja mellan 
olika underliggande investeringar eller 
andra alternativ som produkten erbjuder, 
inklusive om detta val kan göras vid olika 
tidpunkter eller ändras i framtiden.

kan införa i faktabladet och som avses i 
punkt 3, samt närmare uppgifter om det 
gemensamma format och den 
gemensamma symbol som avses i punkt 4. 
Kommissionen ska ta hänsyn till 
skillnaderna mellan investeringsprodukter 
och icke-professionella investerares 
förmåga, liksom investeringsprodukters 
egenskaper som gör det möjligt för icke-
professionella investerare att välja mellan 
olika underliggande investeringar eller 
andra alternativ som produkten erbjuder, 
inklusive om detta val kan göras vid olika 
tidpunkter eller ändras i framtiden. 
Kommissionen ska i nära samarbete med 
de tre europeiska tillsynsmyndigheterna 
utarbeta modeller för faktablad som 
beaktar skillnaderna mellan 
investeringsprodukterna.

Or. en

Ändringsförslag 446
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med artikel 
23 som anger närmare uppgifter om 
presentationen av och innehållet i var och 
en av de uppgifter som avses i punkt 2, 
presentationen av och närmare uppgifter i 
annan information som produktutvecklaren 
kan införa i faktabladet och som avses i 
punkt 3, samt närmare uppgifter om det 
gemensamma format och den 
gemensamma symbol som avses i punkt 4. 
Kommissionen ska ta hänsyn till 
skillnaderna mellan investeringsprodukter 
och icke-professionella investerares 
förmåga, liksom investeringsprodukters 
egenskaper som gör det möjligt för icke-

5. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med artikel 
23 som anger närmare uppgifter om 
presentationen av och innehållet i var och 
en av de uppgifter som avses i punkt 2, 
presentationen av och närmare uppgifter i 
annan information som produktutvecklaren 
kan införa i faktabladet och som avses i 
punkt 3, samt närmare uppgifter om det 
gemensamma format och den 
gemensamma symbol som avses i punkt 4. 
Kommissionen ska ta hänsyn till 
skillnaderna mellan investeringsprodukter 
och icke-professionella investerares 
förmåga, liksom investeringsprodukters 
egenskaper som gör det möjligt för icke-
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professionella investerare att välja mellan 
olika underliggande investeringar eller 
andra alternativ som produkten erbjuder, 
inklusive om detta val kan göras vid olika 
tidpunkter eller ändras i framtiden.

professionella investerare att välja mellan 
olika underliggande investeringar eller 
andra alternativ som produkten erbjuder, 
inklusive om detta val kan göras vid olika 
tidpunkter eller ändras i framtiden. Innan 
delegerade akter antas ska kommissionen 
genomföra vederbörliga tester för icke-
professionella investerare för att välja de 
lämpligaste åtgärderna för dessa 
investerare.

Or. en

Motivering

Eftersom faktabladet ska lämna grundläggande information om en investeringsprodukt på ett 
sätt som kan förstås av största möjliga antal potentiella icke-professionella investerare krävs 
det ingående tester med icke-professionella investerare. 

Ändringsförslag 447
Thomas Händel

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 23 som 
anger närmare uppgifter om presentationen 
av och innehållet i var och en av de 
uppgifter som avses i punkt 2, 
presentationen av och närmare uppgifter i 
annan information som produktutvecklaren 
kan införa i faktabladet och som avses i 
punkt 3, samt närmare uppgifter om det 
gemensamma format och den 
gemensamma symbol som avses i punkt 4. 
Kommissionen ska ta hänsyn till 
skillnaderna mellan investeringsprodukter 
och icke-professionella investerares 
förmåga, liksom investeringsprodukters 
egenskaper som gör det möjligt för icke-
professionella investerare att välja mellan 
olika underliggande investeringar eller 
andra alternativ som produkten erbjuder, 

5. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med artikel 
23 som anger närmare uppgifter om 
presentationen av och innehållet i var och 
en av de uppgifter som avses i punkt 2, 
presentationen av och närmare uppgifter i 
annan information som produktutvecklaren 
kan införa i faktabladet och som avses i 
punkt 3, samt närmare uppgifter om det 
gemensamma format och den 
gemensamma symbol som avses i punkt 4. 
Kommissionen ska ta hänsyn till 
skillnaderna mellan investeringsprodukter 
och icke-professionella investerares 
förmåga, liksom investeringsprodukters 
egenskaper som gör det möjligt för icke-
professionella investerare att välja mellan 
olika underliggande investeringar eller
andra alternativ som produkten erbjuder, 
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inklusive om detta val kan göras vid olika 
tidpunkter eller ändras i framtiden.

inklusive om detta val kan göras vid olika 
tidpunkter eller ändras i framtiden. 
Kommissionen ska vidare föreslå ett 
signalsystem som ska göra det enklare att 
klassificera och kategorisera 
investeringsprodukter såsom mycket 
riskfyllda, riskfyllda och mindre 
riskfyllda.

Or. de

Ändringsförslag 448
Ildikó Gáll-Pelcz

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med artikel 
23 som anger närmare uppgifter om 
presentationen av och innehållet i var och 
en av de uppgifter som avses i punkt 2, 
presentationen av och närmare uppgifter i 
annan information som produktutvecklaren 
kan införa i faktabladet och som avses i 
punkt 3, samt närmare uppgifter om det 
gemensamma format och den 
gemensamma symbol som avses i punkt 4. 
Kommissionen ska ta hänsyn till 
skillnaderna mellan investeringsprodukter 
och icke-professionella investerares 
förmåga, liksom investeringsprodukters 
egenskaper som gör det möjligt för icke-
professionella investerare att välja mellan 
olika underliggande investeringar eller 
andra alternativ som produkten erbjuder, 
inklusive om detta val kan göras vid olika 
tidpunkter eller ändras i framtiden.

5. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med artikel 
23 som anger närmare uppgifter om 
presentationen av och innehållet i var och 
en av de uppgifter som avses i punkt 2, 
presentationen av och närmare uppgifter i 
annan information som produktutvecklaren 
kan införa i faktabladet och som avses i 
punkt 3, samt närmare uppgifter om det 
gemensamma format och den 
gemensamma symbol som avses i punkt 4. 
Kommissionen ska ta hänsyn till 
skillnaderna mellan investeringsprodukter 
och icke-professionella investerares 
förmåga, liksom investeringsprodukters 
egenskaper som gör det möjligt för icke-
professionella investerare att välja mellan 
olika underliggande investeringar eller 
andra alternativ som produkten erbjuder, 
inklusive om detta val kan göras vid olika 
tidpunkter eller ändras i framtiden. Innan 
delegerade akter antas ska kommissionen 
genomföra vederbörliga tester för icke-
professionella investerare för att välja de 
lämpligaste åtgärderna för dessa 
investerare.
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Or. en

Ändringsförslag 449
Pervenche Berès

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med artikel 
23 som anger närmare uppgifter om 
presentationen av och innehållet i var och 
en av de uppgifter som avses i punkt 2, 
presentationen av och närmare uppgifter i 
annan information som produktutvecklaren 
kan införa i faktabladet och som avses i 
punkt 3, samt närmare uppgifter om det 
gemensamma format och den 
gemensamma symbol som avses i punkt 4. 
Kommissionen ska ta hänsyn till 
skillnaderna mellan investeringsprodukter 
och icke-professionella investerares 
förmåga, liksom investeringsprodukters 
egenskaper som gör det möjligt för icke-
professionella investerare att välja mellan 
olika underliggande investeringar eller 
andra alternativ som produkten erbjuder, 
inklusive om detta val kan göras vid olika 
tidpunkter eller ändras i framtiden.

5. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med artikel 
23 som anger närmare uppgifter om 
presentationen av och innehållet i var och 
en av de uppgifter som avses i punkterna 2 
och 3 a, presentationen av och närmare 
uppgifter i annan information som 
produktutvecklaren och personen som 
säljer investeringsprodukter kan införa i 
faktabladet eller dess bilaga och som avses 
i punkt 3, samt närmare uppgifter om det 
gemensamma format och den 
gemensamma symbol som avses i punkt 4. 
Kommissionen ska ta hänsyn till 
skillnaderna mellan investeringsprodukter 
och icke-professionella investerares 
förmåga, liksom investeringsprodukters 
egenskaper som gör det möjligt för icke-
professionella investerare att välja mellan 
olika underliggande investeringar eller 
andra alternativ som produkten erbjuder, 
inklusive om detta val kan göras vid olika 
tidpunkter eller ändras i framtiden. Innan 
delegerade akter antas ska kommissionen 
genomföra vederbörliga tester för icke-
professionella investerare för att välja de 
lämpligaste åtgärderna för dessa 
investerare.

Or. en

Ändringsförslag 450
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med artikel 
23 som anger närmare uppgifter om 
presentationen av och innehållet i var och 
en av de uppgifter som avses i punkt 2, 
presentationen av och närmare uppgifter i 
annan information som produktutvecklaren 
kan införa i faktabladet och som avses i 
punkt 3, samt närmare uppgifter om det 
gemensamma format och den 
gemensamma symbol som avses i punkt 4. 
Kommissionen ska ta hänsyn till
skillnaderna mellan investeringsprodukter 
och icke-professionella investerares 
förmåga, liksom investeringsprodukters 
egenskaper som gör det möjligt för icke-
professionella investerare att välja mellan 
olika underliggande investeringar eller 
andra alternativ som produkten erbjuder, 
inklusive om detta val kan göras vid olika 
tidpunkter eller ändras i framtiden.

5. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med artikel 
23 som anger närmare uppgifter om 
presentationen av och innehållet i var och 
en av de uppgifter som avses i punkt 2, 
däribland effekterna av införandet av 
riskindikatorer. Presentationen av och 
närmare uppgifter i annan information som 
produktutvecklaren och den person som 
säljer investeringsprodukter kan införa i 
faktabladet och som avses i punkt 3, samt 
närmare uppgifter om det gemensamma 
format och den gemensamma symbol som 
avses i punkt 4.  Kommissionen ska ta 
hänsyn till skillnaderna mellan 
investeringsprodukter och icke-
professionella investerares förmåga, liksom 
investeringsprodukters egenskaper som gör 
det möjligt för icke-professionella 
investerare att välja mellan olika 
underliggande investeringar eller andra 
alternativ som produkten erbjuder, 
inklusive om detta val kan göras vid olika 
tidpunkter eller ändras i framtiden. Innan 
delegerade akter antas ska kommissionen 
testa hur det planerade faktabladet 
inverkar på de kunder det är riktat till för 
att välja de lämpligaste åtgärderna, 
särskilt när det gäller på vilket sätt 
information om risker ges till icke-
professionella investerare.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag grundas på ett förslag från konsumentorganisationen BEUC.

Ändringsförslag 451
Syed Kamall
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Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med artikel 
23 som anger närmare uppgifter om 
presentationen av och innehållet i var och 
en av de uppgifter som avses i punkt 2, 
presentationen av och närmare uppgifter i 
annan information som 
produktutvecklaren kan införa i 
faktabladet och som avses i punkt 3, samt 
närmare uppgifter om det gemensamma 
format och den gemensamma symbol som 
avses i punkt 4. Kommissionen ska ta 
hänsyn till skillnaderna mellan 
investeringsprodukter och icke-
professionella investerares förmåga, liksom 
investeringsprodukters egenskaper som 
gör det möjligt för icke-professionella 
investerare att välja mellan olika 
underliggande investeringar eller andra 
alternativ som produkten erbjuder, 
inklusive om detta val kan göras vid olika 
tidpunkter eller ändras i framtiden.

5. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med artikel 
23 som anger närmare uppgifter om 
presentationen av och innehållet i var och 
en av de uppgifter som avses i punkt 2, 
presentationen av och närmare uppgifter i 
annan information som utvecklaren av 
PRIP-produkter kan införa i faktabladet 
och som avses i punkt 3, samt närmare 
uppgifter om det gemensamma format och 
den gemensamma symbol som avses i 
punkt 4. Kommissionen ska ta hänsyn till 
skillnaderna mellan PRIP-produkter och 
icke-professionella investerares förmåga, 
liksom PRIP-produkters egenskaper som 
gör det möjligt för icke-professionella 
investerare att välja mellan olika 
underliggande investeringar eller andra 
alternativ som produkten erbjuder, 
inklusive om detta val kan göras vid olika 
tidpunkter eller ändras i framtiden.

Or. en

Ändringsförslag 452
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med artikel 
23 som anger närmare uppgifter om 
presentationen av och innehållet i var och 
en av de uppgifter som avses i punkt 2, 
presentationen av och närmare uppgifter i 
annan information som produktutvecklaren 

5. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med artikel 
23 som anger närmare uppgifter om 
presentationen av och innehållet i var och 
en av de uppgifter som avses i punkt 2, 
presentationen av och närmare uppgifter i 
annan information som produktutvecklaren 
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kan införa i faktabladet och som avses i 
punkt 3, samt närmare uppgifter om det 
gemensamma format och den 
gemensamma symbol som avses i punkt 4. 
Kommissionen ska ta hänsyn till 
skillnaderna mellan investeringsprodukter
och icke-professionella investerares 
förmåga, liksom investeringsprodukters
egenskaper som gör det möjligt för icke-
professionella investerare att välja mellan 
olika underliggande investeringar eller 
andra alternativ som produkten erbjuder, 
inklusive om detta val kan göras vid olika 
tidpunkter eller ändras i framtiden.

kan införa i faktabladet och som avses i 
punkt 3, samt närmare uppgifter om det 
gemensamma format och den 
gemensamma symbol som avses i punkt 4. 
Kommissionen ska ta hänsyn till 
skillnaderna mellan PRIP-produkter och 
icke-professionella investerares förmåga, 
liksom PRIP-produkters egenskaper som 
gör det möjligt för icke-professionella 
investerare att välja mellan olika 
underliggande investeringar eller andra 
alternativ som produkten erbjuder, 
inklusive om detta val kan göras vid olika 
tidpunkter eller ändras i framtiden.

Or. en

Motivering

Förordningen om delegerade akter kan i artikel 8.5 skapa problem beträffande förenligheten 
med vissa medlemsstaters författningar. Kommissionen bör ges befogenhet att anta 
delegerade akter när det gäller ”annan objektiv information”.

Ändringsförslag 453
Astrid Lulling

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Europeiska bankmyndigheten (EBA), 
Europeiska försäkrings- och 
tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) och 
Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten (Esma) ska 
utarbeta förslag till tillsynsstandarder för 
fastställande av följande:

utgår

(i) Metoden bakom presentationen av 
risker och avkastning som avses i punkt 
2 e i denna artikel, och
(j) den kostnadsberäkning som avses i 
punkt 2 f i denna artikel.
I förslaget till tekniska tillsynsstandarder 
ska de olika typerna av 
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investeringsprodukter beaktas. De 
europeiska tillsynsmyndigheterna ska 
överlämna sina förslag till tekniska 
tillsynsstandarder till kommissionen 
senast […].
Befogenhet ska ges till kommissionen att 
anta de tekniska tillsynsstandarderna i 
enlighet med artiklarna 10–14 i 
förordning (EU) nr 1093/2010, artiklarna 
10–14 i förordning (EG) nr 1094/2010 
och artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 
1095/2010.

Or. en

Ändringsförslag 454
Astrid Lulling

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Europeiska bankmyndigheten (EBA), 
Europeiska försäkrings- och 
tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) och 
Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten (Esma) ska 
utarbeta förslag till tillsynsstandarder för 
fastställande av följande:

utgår

(i) Metoden bakom presentationen av 
risker och avkastning som avses i 
punkt 2 e i denna artikel, och
(j) den kostnadsberäkning som avses i 
punkt 2 f i denna artikel.

Or. en

Ändringsförslag 455
Astrid Lulling

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 6 – stycke 1 – led i
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) Metoden bakom presentationen av 
risker och avkastning som avses i 
punkt 2 e i denna artikel, och

utgår

Or. en

Ändringsförslag 456
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 6 – stycke 1 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) Metoden bakom presentationen av 
risker och avkastning som avses i 
punkt 2 e i denna artikel, och

(i) Metoden bakom presentationen av risk-
och avkastningsprofiler som avses i 
punkt 2 e i denna artikel, och

Or. en

Ändringsförslag 457
Astrid Lulling

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 6 – stycke 1 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(j) den kostnadsberäkning som avses i 
punkt 2 f i denna artikel.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 458
Burkhard Balz

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 6 – stycke 1 – led j
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(j) den kostnadsberäkning som avses i 
punkt 2 f i denna artikel.

(j) den kostnadsberäkning, inbegripet 
specificeringen av sammanfattande 
indikatorer, som avses i punkt 2 f i denna 
artikel.

Or. en

Ändringsförslag 459
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 6 – stycke 1 – led ja (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ja) Beräkningsmetoden för den 
kvantitativa bedömningen av portföljen 
när det gäller dess bidrag till 
finansieringen av den övergång på 
energiområdet som krävs för den 
begränsning av den globala 
uppvärmningen till +2°C som avses i 
artikel 8.2 b iii a.

Or. en

Ändringsförslag 460
Astrid Lulling

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 6 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I förslaget till tekniska tillsynsstandarder 
ska de olika typerna av 
investeringsprodukter beaktas. De 
europeiska tillsynsmyndigheterna ska 
överlämna sina förslag till tekniska 
tillsynsstandarder till kommissionen 
senast […].

utgår
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Or. en

Ändringsförslag 461
Werner Langen

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 6 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I förslaget till tekniska tillsynsstandarder 
ska de olika typerna av 
investeringsprodukter beaktas. De 
europeiska tillsynsmyndigheterna ska 
överlämna sina förslag till tekniska 
tillsynsstandarder till kommissionen senast 
[…].

I förslaget till tekniska tillsynsstandarder 
ska de olika typerna av produkter, särskilt 
försäkringsprodukter enligt direktiv 
2009/138/EG, beaktas. De europeiska 
tillsynsmyndigheterna ska överlämna sina 
förslag till tekniska tillsynsstandarder till 
kommissionen senast […].

Or. de

Ändringsförslag 462
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 6 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I förslaget till tekniska tillsynsstandarder 
ska de olika typerna av 
investeringsprodukter beaktas. De 
europeiska tillsynsmyndigheterna ska 
överlämna sina förslag till tekniska 
tillsynsstandarder till kommissionen senast 
[…].

I förslaget till tekniska tillsynsstandarder 
ska de olika typerna av 
investeringsprodukter beaktas liksom det 
arbete som redan utförts enligt [MiFID], 
[IMD], prospektdirektivet, Solvens II och 
direktiv 2009/65/EG där ett dokument 
med basfakta införs för fondföretag 
(UCITS). De europeiska 
tillsynsmyndigheterna ska överlämna sina 
förslag till tekniska tillsynsstandarder till 
kommissionen senast […].

Or. en
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Motivering

Man bör sträva efter största möjliga harmonisering mellan de olika rättsakterna.

Ändringsförslag 463
Syed Kamall

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 6 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I förslaget till tekniska tillsynsstandarder 
ska de olika typerna av 
investeringsprodukter beaktas. De 
europeiska tillsynsmyndigheterna ska 
överlämna sina förslag till tekniska 
tillsynsstandarder till kommissionen senast 
[…].

I förslaget till tekniska tillsynsstandarder 
ska de olika typerna av PRIP-produkter
beaktas. De europeiska 
tillsynsmyndigheterna ska överlämna sina 
förslag till tekniska tillsynsstandarder till 
kommissionen senast […].

Or. en

Ändringsförslag 464
Astrid Lulling

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 6 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Befogenhet ska ges till kommissionen att 
anta de tekniska tillsynsstandarderna i 
enlighet med artiklarna 10–14 i 
förordning (EU) nr 1093/2010, 
artiklarna 10–14 i förordning (EG) 
nr 1094/2010 och artiklarna 10–14 i 
förordning (EU) nr 1095/2010.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 465
Sharon Bowles
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Förslag till förordning
Artikel 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 8a
Varningsmärke för komplexa produkter

1. Investeringsprodukter som exponeras 
för en eller flera av de risker som beskrivs 
i artikel 8.2 ska överst på första sidan i 
faktabladet ha följande förklaring i tydlig
skrift:
”Den behöriga myndigheten anser att 
denna produkt är alltför komplex för att 
säljas till icke-professionella investerare 
och har därför inte bedömt dess faktablad 
för detta ändamål.”
2. Investeringsprodukten ska inte anses 
vara riktad till icke-professionella 
investerare om ett eller flera av följande 
villkor uppfylls:
i) Risk- och avkastningsprofilen eller 
kostnaderna presenteras på ett alltför 
invecklat sätt.
ii) Produkten investerar i underliggande 
tillgångar som icke-professionella 
investerare vanligtvis inte investerar i. 
iii) Risk- och avkastningsprofilen gäller 
endast om två eller flera händelser 
kopplade till minst två olika 
tillgångskategorier inträffar samtidigt.
iv) Ett antal olika mekanismer används 
för att beräkna den slutliga avkastningen 
på investeringen vilket skapar större risk 
för missförstånd för investeraren.
v) Avkastningen på investeringen 
inbegriper paketeringsgenskaper som 
utnyttjar investerarnas beteendemönster, 
till exempel genom att erbjuda fasta 
”lockräntor” som följs av en mycket 
högre rörlig ränta som är kopplad till 
vissa villkor eller en iterativ formel.
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vi) Den finansiella produktens globala 
exponering, baserad på dess månadsvisa 
Value-at-Risk-värde beräknat inom ett 
99-procentigt konfidensintervall vid 
tidpunkten för handeln, överskrider 20 %.
3. Europeiska bankmyndigheten (EBA), 
Europeiska försäkrings- och 
tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) och 
Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten (Esma) ska 
utarbeta riktlinjer för de villkor som avses 
i artikel 8.2.
De europeiska tillsynsmyndigheterna ska 
överlämna sina förslag till tekniska 
tillsynsstandarder till kommissionen 
senast […].
Befogenhet ska ges till kommissionen att 
anta de tekniska tillsynsstandarderna i 
enlighet med artiklarna 10–14 i
förordning (EU) nr 1093/2010, artiklarna 
10–14 i förordning (EG) nr 1094/2010 
och artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 
1095/2010.

Or. en

Motivering

Alltför stor komplexitet i paketerade investeringsprodukter för icke-professionella investerare 
bör ha en varning på faktabladet för produkter med alltför komplexa eller ovanliga risk- och 
avkastningsprofiler. Denna ökade transparens skulle göra det möjligt för konsumenterna att 
identifiera olämpliga risker som skapas av finansieringslösningar och skulle stärka 
investerarskyddet. Denna strategi följs redan i vissa medlemsstater.

Ändringsförslag 466
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 9 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Reklammaterial som innehåller särskild 
information om investeringsprodukten får 

Reklammaterial för investeringsprodukten 
får inte innehålla några uppgifter som 
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inte innehålla några uppgifter som strider 
mot informationen i faktabladet eller 
minskar dess betydelse. I reklammaterialet 
ska det anges att det finns ett faktablad och 
hur det kan erhållas.

strider mot informationen i faktabladet 
eller minskar dess betydelse. I 
reklammaterialet ska det anges att det finns 
ett faktablad på den behöriga 
myndighetens officiella webbplats 
tillsammans med direktlänken. En 
papperskopia kan på begäran skickas 
kostnadsfritt av utvecklaren eller de 
personer som säljer 
investeringsprodukterna.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag grundas på ett förslag från konsumentorganisationen BEUC.

Ändringsförslag 467
Syed Kamall

Förslag till förordning
Artikel 9 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Reklammaterial som innehåller särskild 
information om investeringsprodukten får 
inte innehålla några uppgifter som strider 
mot informationen i faktabladet eller 
minskar dess betydelse. I reklammaterialet 
ska det anges att det finns ett faktablad och 
hur det kan erhållas.

Reklammaterial som innehåller särskild 
information om PRIP-produkten får inte 
innehålla några uppgifter som strider mot 
informationen i faktabladet eller minskar 
dess betydelse. I reklammaterialet ska det 
anges att det finns ett faktablad och hur det 
kan erhållas.

Or. en

Ändringsförslag 468
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utvecklaren av investeringsprodukten 
ska regelbundet se över informationen i 
faktabladet och ändra det om översynen 
visar att ändringar måste göras.

1. Utvecklaren av investeringsprodukten 
ska regelbundet, åtminstone en gång om 
året, se över informationen i faktabladet 
och ändra det åtminstone om översynen 
visar ett värdeskapande och relevanta 
risker i förvaltningen av investeringen. 
Denna översyn ska omfatta användningen 
av de standarder som fastställs i 
faktabladet för investeringsprodukten och 
som visar att ändringar måste göras. Detta 
ska uttryckas på ett tydligt, kortfattat och 
begripligt sätt i den beskrivande delen av 
årsrapporten och ska inkludera en sann 
och rättvisande sammanfattning av 
investeringstillgångarnas resultat, 
förvaltningskostnaderna, 
förvaltningsstrategierna för 
investeringarna, värdeskapande i 
förvaltningen av investeringen och 
utvecklingen av relevanta risker när det 
gäller förvaltningen av investeringarna, 
inbegripet användningen av de standarder 
som fastställs i faktabladet för 
investeringsprodukten.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget syftar till en effektiv uppdatering av faktabladet.

Ändringsförslag 469
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utvecklaren av investeringsprodukten 
ska regelbundet se över informationen i 
faktabladet och ändra det om översynen 
visar att ändringar måste göras.

1. Utvecklaren investeringsprodukten ska 
regelbundet se över informationen i 
faktabladet och ändra det om översynen 
visar att substantiella ändringar har gjorts 
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av produkten.

Or. en

Ändringsförslag 470
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utvecklaren av investeringsprodukten 
ska regelbundet se över informationen i 
faktabladet och ändra det om översynen 
visar att ändringar måste göras.

1. Utvecklaren av investeringsprodukten 
ska regelbundet se över informationen i 
faktabladet, ändra det om översynen visar 
att substantiella ändringar måste göras och 
snabbt göra den ändrade versionen 
tillgänglig.

Or. en

Motivering

För att ge produktutvecklarna bestämda riktlinjer för när de måste se över ett faktablad bör 
det klargöras att en översyn endast krävs när investeringsprodukten substantiellt har ändrats. 
När en översyn har gjorts finns det ingen anledning att hålla inne den reviderade versionen 
av faktabladet.

Ändringsförslag 471
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utvecklaren av investeringsprodukten
ska regelbundet se över informationen i 
faktabladet och ändra det om översynen 
visar att ändringar måste göras.

1. Utvecklaren av PRIP-produkten ska 
regelbundet se över informationen i 
faktabladet, ändra det om översynen visar 
att substantiella ändringar måste göras och 
snabbt göra den ändrade versionen 
tillgänglig.

Or. en
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Motivering

Ett faktablad ska utgöra en informationshandling före kontraktstecknande, det vill säga ett 
redskap som bidrar till det individuella investeringsbeslutet. Alla skyldigheter att se över 
faktabladet ska därför begränsas till omständigheter som speglar en substantiell ändring av 
investeringsprodukten som sådan. Detta krav följer artikel 23.2 i UCITS IV (förordning nr 
583/2010/EU).

Ändringsförslag 472
Burkhard Balz

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utvecklaren av investeringsprodukten 
ska regelbundet se över informationen i 
faktabladet och ändra det om översynen 
visar att ändringar måste göras.

1. Utvecklaren av investeringsprodukten 
ska regelbundet se över informationen i 
faktabladet och ändra det om översynen 
visar att väsentliga ändringar måste göras, 
särskilt i fråga om riskbedömningen.

Or. en

Ändringsförslag 473
Syed Kamall

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utvecklaren av investeringsprodukten
ska regelbundet se över informationen i 
faktabladet och ändra det om översynen 
visar att ändringar måste göras.

1. Utvecklaren av PRIP-produkten ska 
regelbundet se över informationen i 
faktabladet och ändra det om översynen 
visar att ändringar måste göras.

Or. en

Ändringsförslag 474
Olle Schmidt
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Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 23 med närmare föreskrifter för 
översynen av den information som lämnas 
i faktabladet och revideringen av 
faktabladet när det gäller följande:

2. Europeiska bankmyndigheten (EBA), 
Europeiska försäkrings- och 
tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) och 
Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten (Esma) ska 
utarbeta förslag till tillsynsstandarder
med närmare föreskrifter för översynen av 
den information som lämnas i faktabladet 
och revideringen av faktabladet när det 
gäller följande:

De europeiska tillsynsmyndigheterna ska 
överlämna sina förslag till tekniska 
tillsynsstandarder till kommissionen 
senast […].
Befogenhet ska ges till kommissionen att 
anta de tekniska tillsynsstandarderna i 
enlighet med artiklarna 10–14 i 
förordning (EU) nr 1093/2010, 
artiklarna 10–14 i förordning (EG) 
nr 1094/2010 och artiklarna 10–14 i 
förordning (EU) nr 1095/2010.

Or. en

Motivering

För att skapa lämplig flexibilitet och göra det möjligt för branschen och ESA-myndigheterna 
att reagera snabbt på förändringarna på marknaden, bör de tre ESA-myndigheterna kollektivt 
utarbeta gemensamma tekniska tillsynsstandarder. Detta är lämpligare än att bemyndiga 
kommissionen att anta delegerade akter.

Ändringsförslag 475
Alfredo Pallone

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska ha befogenhet att 2. Kommissionen ska ha befogenhet att 
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anta delegerade akter i enlighet med artikel 
23 med närmare föreskrifter för översynen 
av den information som lämnas i 
faktabladet och revideringen av faktabladet 
när det gäller följande:

anta delegerade akter i enlighet med artikel 
23 med närmare föreskrifter för översynen 
av den information som lämnas i 
faktabladet och revideringen av 
faktabladet, med beaktande av 
investeringsproduktens art, när det gäller 
följande:

Or. en

Ändringsförslag 476
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) På vilka villkor informationen i 
faktabladet måste ändras, och på vilka 
villkor det är obligatoriskt eller frivilligt 
att på nytt offentliggöra det ändrade 
faktabladet.

(b) På vilka villkor informationen i 
faktabladet måste ändras.

Or. en

Motivering

När en översyn har bedömts nödvändig och utförts ska det reviderade faktabladet snabbt 
göras tillgängligt. Det finns inte utrymme för delegerade akter för att ytterligare utveckla en 
så enkel regel.

Ändringsförslag 477
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) På vilka villkor informationen i 
faktabladet måste ändras, och på vilka 
villkor det är obligatoriskt eller frivilligt att 
på nytt offentliggöra det ändrade 

(b) På vilka villkor informationen i 
faktabladet måste ändras, med en specifik 
definition av vad som är ”substantiella 
ändringar”, och på vilka villkor det är 
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faktabladet. obligatoriskt eller frivilligt att på nytt 
offentliggöra det ändrade faktabladet.

Or. en

Ändringsförslag 478
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) På vilka villkor informationen i 
faktabladet måste ändras, och på vilka 
villkor det är obligatoriskt eller frivilligt 
att på nytt offentliggöra det ändrade 
faktabladet.

(b) På vilka villkor informationen i 
faktabladet måste ändras.

Or. en

Motivering

Konsekvens av den ändring som föreslås av Schmidt i punkt 1.  Se Olle Schmidts motivering 
till artikel 10.1. Om en översyn av faktabladet leder till en ändring bör det ändrade 
dokumentet snabbt göras tillgängligt. Det finns inget behov av att ge kommissionen 
befogenhet att anta delegerade akter i detta sammanhang.

Ändringsförslag 479
Syed Kamall

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) På vilka särskilda villkor informationen 
i faktabladet måste ses över eller 
faktabladet måste ändras om en 
investeringsprodukt inte fortlöpande 
tillhandahålls icke-professionella 
investerare.

(c) På vilka särskilda villkor informationen 
i faktabladet måste ses över eller 
faktabladet måste ändras om en PRIP-
produkt inte fortlöpande tillhandahålls 
icke-professionella investerare.

Or. en
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Ändringsförslag 480
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Under vilka omständigheter icke-
professionella investerare ska informeras 
om ett ändrat faktablad för en 
investeringsprodukt som de har köpt.

utgår

Or. en

Motivering

Konsekvens av den ändring som föreslås av Schmidt i punkt 1.  Se motiveringen till artikel 
10.1.

Ändringsförslag 481
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Under vilka omständigheter icke-
professionella investerare ska informeras 
om ett ändrat faktablad för en 
investeringsprodukt som de har köpt.

utgår

Or. en

Motivering

När en översyn har bedömts nödvändig och utförts ska det reviderade faktabladet snabbt 
göras tillgängligt. Det finns inte utrymme för delegerade akter för att ytterligare utveckla en 
så enkel regel.

Ändringsförslag 482
Syed Kamall



AM\926906SV.doc 67/174 PE504.398v01-00

SV

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Under vilka omständigheter icke-
professionella investerare ska informeras 
om ett ändrat faktablad för en 
investeringsprodukt som de har köpt.

(d) Under vilka omständigheter icke-
professionella investerare ska informeras 
om ett ändrat faktablad för en PRIP-
produkt som de har köpt.

Or. en

Ändringsförslag 483
Werner Langen

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Under vilka omständigheter icke-
professionella investerare ska informeras 
om ett ändrat faktablad för en 
investeringsprodukt som de har köpt.

(d) Under vilka omständigheter icke-
professionella investerare ska informeras, 
på egen begäran, om ett ändrat faktablad 
för en investeringsprodukt som de har köpt.

Or. de

Ändringsförslag 484
Pervenche Berès

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Alla åtgärder som vidtas av den 
person som bär ansvaret för överträdelsen 
för att garantera att förordningen 
efterlevs i framtiden.

Or. en
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Motivering

När den person som bär ansvaret för en överträdelse har vidtagit åtgärder för att undvika 
nya överträdelser i framtiden får den behöriga myndigheten beakta detta när den tillämpar 
administrativa åtgärder och sanktioner.

Ändringsförslag 485
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om en utvecklare av en
investeringsprodukt har upprättat ett 
faktablad som inte uppfyller kraven i 
artiklarna 6, 7 och 8 och som en icke-
professionell investerare har förlitat sig 
på vid sitt investeringsbeslut, kan den 
icke-professionella investeraren kräva 
ersättning av utvecklaren av 
investeringsprodukten för de förluster 
som denne har åsamkats till följd av 
användningen av faktabladet.

1. Basfakta för investerare ska utgöra 
information före kontraktstecknande. De 
ska vara rättvisande, tydliga och inte 
vilseledande samt förenliga med de 
relevanta delarna i prospektet. Om det 
finns bindande kontraktshandlingar ska 
faktabladet vara förenligt med dessa.

Or. en

Motivering

Anpassning till de standarder för faktabladet som gäller för direktiv 2009/65/EG om 
fondföretag (UCITS-direktivet). Regleringen av bevisbördan bör motsvara regleringen av 
bevisbördan i artikel 79.2 i det fjärde UCITS-direktivet.

Ändringsförslag 486
Syed Kamall

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om en utvecklare av en 
investeringsprodukt har upprättat ett 
faktablad som inte uppfyller kraven i

1. Informationen i faktabladet ska utgöra 
information före kontraktstecknande. Den 
ska vara rättvisande, tydlig och inte 
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artiklarna 6, 7 och 8 och som en icke-
professionell investerare har förlitat sig 
på vid sitt investeringsbeslut, kan den 
icke-professionella investeraren kräva 
ersättning av utvecklaren av 
investeringsprodukten för de förluster 
som denne har åsamkats till följd av 
användningen av faktabladet.

vilseledande. Faktabladet ska vara 
förenligt med eventuella prospekt eller, 
om inget prospekt har offentliggjorts, 
reglerna och villkoren för PRIP-
produkten.

Or. en

Motivering

Ett viktigt skäl till denna förordning är harmonisering med UCITS IV-direktivet och för att 
säkerställa enhetlighet i ansvarsordningarna bör förordningen istället innehålla en 
bestämmelse om det ska finnas möjligheter till lämpliga civilrättsliga åtgärder enligt 
medlemsstaternas nationella lagar.

Ändringsförslag 487
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om en utvecklare av en 
investeringsprodukt har upprättat ett 
faktablad som inte uppfyller kraven i 
artiklarna 6, 7 och 8 och som en icke-
professionell investerare har förlitat sig 
på vid sitt investeringsbeslut, kan den 
icke-professionella investeraren kräva 
ersättning av utvecklaren av 
investeringsprodukten för de förluster 
som denne har åsamkats till följd av 
användningen av faktabladet.

1. Informationen i faktabladet ska utgöra 
information före kontraktstecknande. Den 
ska vara rättvisande, tydlig och inte 
vilseledande. Om det finns bindande 
kontraktshandlingar ska faktabladet vara 
förenligt med dessa.

Or. en

Motivering

Harmoniserar PRIP-förordningen med ordalydelsen i UCITS.
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Ändringsförslag 488
Alfredo Pallone

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om en utvecklare av en 
investeringsprodukt har upprättat ett 
faktablad som inte uppfyller kraven i 
artiklarna 6, 7 och 8 och som en icke-
professionell investerare har förlitat sig 
på vid sitt investeringsbeslut, kan den 
icke-professionella investeraren kräva 
ersättning av utvecklaren av 
investeringsprodukten för de förluster 
som denne har åsamkats till följd av 
användningen av faktabladet.

1. Faktabladet ska utgöra information 
före kontraktstecknande. De ska vara 
rättvisande, tydliga och icke vilseledande. 
Faktabladet ska tillhandahålla basfakta 
och ska vara förenligt med de relevanta 
delarna i handlingarna om erbjudandet, 
när dessa ska tillhandahållas av 
produktutvecklaren.

Or. en

Ändringsförslag 489
Wolf Klinz

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om en utvecklare av en 
investeringsprodukt har upprättat ett 
faktablad som inte uppfyller kraven i 
artiklarna 6, 7 och 8 och som en icke-
professionell investerare har förlitat sig på 
vid sitt investeringsbeslut, kan den icke-
professionella investeraren kräva 
ersättning av utvecklaren av 
investeringsprodukten för de förluster 
som denne har åsamkats till följd av 
användningen av faktabladet.

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att den 
person som ansvarar för upprättandet av 
ett faktablad inte kan ställas till 
civilrättsligt ansvar endast på grund av 
faktabladet, inbegripet översättningar av 
det, såvida det inte är vilseledande, 
felaktigt eller oförenligt med de relevanta 
delarna av prospektet eller inte uppfyller 
kraven i artiklarna 6, 7 och 8 som en icke-
professionell investerare har förlitat sig på 
vid sitt investeringsbeslut. Faktabladet ska 
innehålla en tydlig varning i detta 
avseende.

Or. en
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Ändringsförslag 490
Burkhard Balz

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om en utvecklare av en 
investeringsprodukt har upprättat ett 
faktablad som inte uppfyller kraven i 
artiklarna 6, 7 och 8 och som en icke-
professionell investerare har förlitat sig 
på vid sitt investeringsbeslut, kan den 
icke-professionella investeraren kräva 
ersättning av utvecklaren av 
investeringsprodukten för de förluster 
som denne har åsamkats till följd av 
användningen av faktabladet.

1. Medlemsstaterna skall säkerställa att 
deras lagar och andra författningar om 
civilrättsligt ansvar är tillämpliga på de 
personer som är ansvariga för den 
information som ges i faktabladet.

Or. en

Ändringsförslag 491
Elena Băsescu

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om en utvecklare av en 
investeringsprodukt har upprättat ett 
faktablad som inte uppfyller kraven i 
artiklarna 6, 7 och 8 och som en icke-
professionell investerare har förlitat sig på 
vid sitt investeringsbeslut, kan den icke-
professionella investeraren kräva ersättning 
av utvecklaren av investeringsprodukten 
för de förluster som denne har åsamkats till 
följd av användningen av faktabladet.

1. Om en utvecklare av en 
investeringsprodukt har upprättat ett 
faktablad som inte uppfyller kraven i 
artiklarna 6, 7 och 8 och som en icke-
professionell investerare har förlitat sig på 
vid sitt investeringsbeslut, kan den icke-
professionella investeraren kräva ersättning 
av utvecklaren av investeringsprodukten 
för de förluster som denne har åsamkats till 
följd av användningen av faktabladet. Det 
potentiella ersättningsbeloppet ska stå i 
proportion till förlusten.

Or. en
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Ändringsförslag 492
Thomas Händel

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om en utvecklare av en 
investeringsprodukt har upprättat ett 
faktablad som inte uppfyller kraven i 
artiklarna 6, 7 och 8 och som en icke-
professionell investerare har förlitat sig på 
vid sitt investeringsbeslut, kan den icke-
professionella investeraren kräva ersättning 
av utvecklaren av investeringsprodukten 
för de förluster som denne har åsamkats till 
följd av användningen av faktabladet.

1. Om en utvecklare av en 
investeringsprodukt har upprättat ett 
faktablad som inte uppfyller kraven i 
artiklarna 6, 7 och 8 och som en icke-
professionell investerare har förlitat sig på 
vid sitt investeringsbeslut, kan den icke-
professionella investeraren kräva ersättning 
av utvecklaren av investeringsprodukten 
för de förluster som denne har åsamkats till 
följd av användningen av faktabladet och 
kan i förekommande fall begära att få 
sälja tillbaka investeringsprodukten till 
inköpspriset.

Or. de

Ändringsförslag 493
Pervenche Berès

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om en utvecklare av en 
investeringsprodukt har upprättat ett 
faktablad som inte uppfyller kraven i 
artiklarna 6, 7 och 8 och som en icke-
professionell investerare har förlitat sig på 
vid sitt investeringsbeslut, kan den icke-
professionella investeraren kräva ersättning 
av utvecklaren av investeringsprodukten 
för de förluster som denne har åsamkats till 
följd av användningen av faktabladet.

1. Om en utvecklare av en 
investeringsprodukt eller en person som 
säljer investeringsprodukter har upprättat 
ett faktablad som inte uppfyller kraven i 
artiklarna 6, 7 och 8 och som en icke-
professionell investerare har förlitat sig på 
vid sitt investeringsbeslut, kan den icke-
professionella investeraren kräva ersättning 
av utvecklaren av investeringsprodukten 
eller personen som säljer 
investeringsprodukter för de förluster som 
denne har åsamkats till följd av 
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användningen av faktabladet eller dess 
bilagor.

Or. en

Ändringsförslag 494
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om en utvecklare av en 
investeringsprodukt har upprättat ett 
faktablad som inte uppfyller kraven i 
artiklarna 6, 7 och 8 och som en icke-
professionell investerare har förlitat sig på 
vid sitt investeringsbeslut, kan den icke-
professionella investeraren kräva ersättning 
av utvecklaren av investeringsprodukten 
för de förluster som denne har åsamkats till 
följd av användningen av faktabladet.

1. Om en utvecklare av en 
investeringsprodukt har upprättat ett 
faktablad som inte uppfyller kraven i 
denna förordning och som en icke-
professionell investerare har förlitat sig på 
vid sitt investeringsbeslut, kan den icke-
professionella investeraren kräva ersättning 
av utvecklaren av investeringsprodukten 
för de förluster som denne har åsamkats till 
följd av användningen av faktabladet.

Or. en

Ändringsförslag 495
Wolf Klinz

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om en icke-professionell investerare 
styrker att en förlust uppkommit till följd 
av användningen av informationen i 
faktabladet, ska utvecklaren av 
investeringsprodukten bevisa att 
faktabladet har upprättats i enlighet med 
artiklarna 6, 7 och 8 i denna förordning.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 496
Sari Essayah

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om en icke-professionell investerare 
styrker att en förlust uppkommit till följd 
av användningen av informationen i 
faktabladet, ska utvecklaren av 
investeringsprodukten bevisa att
faktabladet har upprättats i enlighet med 
artiklarna 6, 7 och 8 i denna förordning.

2. Om en icke-professionell investerare 
styrker att en förlust uppkommit till följd 
av användningen av informationen i 
faktabladet, ska utvecklaren av 
investeringsprodukten inte ställas till 
civilrättsligt ansvar endast på grund av 
faktabladet, inbegripet översättningar av 
det, såvida det inte är vilseledande, 
felaktigt eller oförenligt med andra 
bindande kontraktshandlingar.
Faktabladet ska innehålla en tydlig 
varning i detta avseende.

Or. en

Ändringsförslag 497
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om en icke-professionell investerare 
styrker att en förlust uppkommit till följd 
av användningen av informationen i 
faktabladet, ska utvecklaren av 
investeringsprodukten bevisa att 
faktabladet har upprättats i enlighet med 
artiklarna 6, 7 och 8 i denna förordning.

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
ingen kan ställas till civilrättsligt ansvar 
endast på grund av faktabladen, 
inbegripet översättningar av dem, såvida 
de inte är vilseledande, felaktiga eller 
oförenliga med andra bindande 
kontraktshandlingar som anses stå under 
den berörda personens kontroll.
Faktabladet ska innehålla en tydlig 
varning i detta avseende.

Or. en
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Motivering

Anpassning till de standarder för faktabladet som gäller för direktiv 2009/65/EG om 
fondföretag (UCITS-direktivet). Det civilrättsliga ansvaret i förordningen bör anpassas till 
artikel 79.2 i det fjärde UCITS-direktivet. Lydelsen bör i möjligaste mån harmoniseras helt 
och hållet, med några anpassningar till artikel 79.2.

Ändringsförslag 498
Syed Kamall

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om en icke-professionell investerare 
styrker att en förlust uppkommit till följd 
av användningen av informationen i 
faktabladet, ska utvecklaren av 
investeringsprodukten bevisa att 
faktabladet har upprättats i enlighet med 
artiklarna 6, 7 och 8 i denna förordning.

2. Informationen i faktabladet ska utgöra 
information före kontraktstecknande. Den 
ska vara rättvisande, tydlig och inte 
vilseledande. Om det finns bindande 
kontraktshandlingar ska faktabladet vara 
förenligt med dessa.

Or. en

Motivering

Ett viktigt skäl till denna förordning är harmonisering med UCITS IV-direktivet och för att 
säkerställa enhetlighet i ansvarsordningarna bör förordningen istället innehålla en 
bestämmelse om det ska finnas möjligheter till lämpliga civilrättsliga åtgärder enligt  
medlemsstaternas nationella lagar.

Ändringsförslag 499
Werner Langen

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om en icke-professionell investerare 
styrker att en förlust uppkommit till följd 
av användningen av informationen i
faktabladet, ska utvecklaren av 
investeringsprodukten bevisa att 

2. En utvecklare av investeringsprodukter 
kan inte ställas till civilrättsligt ansvar 
enbart på grundval av faktabladet, såvida 
inte detta är vilseledande eller viktiga 
avsnitt i det avviker från det 
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faktabladet har upprättats i enlighet med 
artiklarna 6, 7 och 8 i denna förordning.

produktspecifika prospektet. (Bevisbördan 
i detta fall ska ligga hos utvecklaren av 
investeringsprodukten.) Det bör i 
faktabladet klargöras att detta inte 
ersätter prospektet.

Or. de

Ändringsförslag 500
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om en icke-professionell investerare 
styrker att en förlust uppkommit till följd 
av användningen av informationen i 
faktabladet, ska utvecklaren av 
investeringsprodukten bevisa att 
faktabladet har upprättats i enlighet med 
artiklarna 6, 7 och 8 i denna förordning.

2. Informationen i faktabladet ska utgöra 
information före kontraktstecknande. Den 
ska vara rättvisande, tydlig och inte 
vilseledande. Om det finns bindande 
kontraktshandlingar ska faktabladet vara 
förenligt med dessa.

Or. en

Ändringsförslag 501
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om en icke-professionell investerare 
styrker att en förlust uppkommit till följd 
av användningen av informationen i 
faktabladet, ska utvecklaren av 
investeringsprodukten bevisa att
faktabladet har upprättats i enlighet med 
artiklarna 6, 7 och 8 i denna förordning.

2. Om en icke-professionell investerare 
styrker att en förlust uppkommit till följd 
av användningen av informationen i 
faktabladet, ska utvecklaren av 
investeringsprodukten inte ställas till 
civilrättsligt ansvar endast på grund av 
faktabladet, inbegripet översättningar av 
det, såvida det inte är vilseledande, 
felaktigt eller oförenligt med andra 
bindande kontraktshandlingar.
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Faktabladet ska innehålla en tydlig 
varning i detta avseende.

Or. en

Motivering

Harmoniserar PRIP-förordningen med ordalydelsen i UCITS.

Ändringsförslag 502
Alfredo Pallone

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om en icke-professionell investerare 
styrker att en förlust uppkommit till följd 
av användningen av informationen i 
faktabladet, ska utvecklaren av 
investeringsprodukten bevisa att 
faktabladet har upprättats i enlighet med 
artiklarna 6, 7 och 8 i denna förordning.

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
ingen kan ställas till civilrättsligt ansvar 
endast på grund av basfakta för 
investerare, inbegripet översättningar av 
dem, såvida de inte är vilseledande, 
felaktiga eller oförenliga med de relevanta 
delarna av prospektet. Basfakta för 
investerare ska innehålla en tydlig 
varning i detta avseende.

Or. en

Ändringsförslag 503
Burkhard Balz

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om en icke-professionell investerare 
styrker att en förlust uppkommit till följd 
av användningen av informationen i 
faktabladet, ska utvecklaren av 
investeringsprodukten bevisa att 
faktabladet har upprättats i enlighet med 
artiklarna 6, 7 och 8 i denna förordning.

2. Medlemsstaterna ska dock säkerställa 
att ingen kan ställas till civilrättsligt 
ansvar endast på grund av faktabladen, 
inbegripet översättningar av dem, såvida 
den information som ges i faktabladet inte 
är vilseledande, felaktig eller oförenlig 
med andra relevanta avsnitt i faktabladet 
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eller med andra bindande 
kontraktshandlingar.
Faktabladet ska innehålla en tydlig 
varning i detta avseende.

Or. en

Ändringsförslag 504
Nils Torvalds, Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om en icke-professionell investerare 
styrker att en förlust uppkommit till följd 
av användningen av informationen i 
faktabladet, ska utvecklaren av 
investeringsprodukten bevisa att 
faktabladet har upprättats i enlighet med 
artiklarna 6, 7 och 8 i denna förordning.

2. Om en icke-professionell investerare 
styrker att en förlust uppkommit till följd 
av användningen av informationen i 
faktabladet, ska utvecklaren av 
investeringsprodukten bevisa att 
faktabladet har upprättats i enlighet med 
artiklarna 6, 7 och 8 i denna förordning. 
Utvecklaren av investeringsprodukten kan 
i sådana fall endast ställas till civilrättsligt 
ansvar på grund av faktabladet, 
inbegripet översättningar av det, om det är 
vilseledande, felaktigt eller oförenligt med 
andra bindande kontraktshandlingar. 
Faktabladet ska innehålla en tydlig 
varning i detta avseende.

Or. en

Ändringsförslag 505
Jean-Paul Gauzès

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om en icke-professionell investerare 
styrker att en förlust uppkommit till följd 
av användningen av informationen i 

2. Om en icke-professionell investerare 
styrker att en förlust uppkommit till följd 
av användningen av specifik information i 
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faktabladet, ska utvecklaren av 
investeringsprodukten bevisa att 
faktabladet har upprättats i enlighet med 
artiklarna 6, 7 och 8 i denna förordning.

faktabladet, ska utvecklaren av 
investeringsprodukten bevisa att denna 
information har upprättats i enlighet med 
artiklarna 6, 7 och 8 i denna förordning.

Or. fr

Ändringsförslag 506
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om en icke-professionell investerare 
styrker att en förlust uppkommit till följd 
av användningen av informationen i 
faktabladet, ska utvecklaren av 
investeringsprodukten bevisa att 
faktabladet har upprättats i enlighet med 
artiklarna 6, 7 och 8 i denna förordning.

2. Om en icke-professionell investerare 
styrker att en förlust uppkommit och om 
informationen i faktabladet var 
vilseledande, ska utvecklaren av 
investeringsprodukten bevisa att 
faktabladet har upprättats i enlighet med 
artiklarna 6, 7 och 8 i denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 507
Thomas Händel

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om en icke-professionell investerare 
styrker att en förlust uppkommit till följd 
av användningen av informationen i 
faktabladet, ska utvecklaren av 
investeringsprodukten bevisa att 
faktabladet har upprättats i enlighet med 
artiklarna 6, 7 och 8 i denna förordning.

2. När en icke-professionell investerare 
har använt faktabladet och har åsamkats 
en förlust, ska utvecklaren av 
investeringsprodukten bevisa att 
faktabladet har upprättats i enlighet med 
artiklarna 6, 7 och 8 i denna förordning.

Or. de
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Ändringsförslag 508
Alfredo Pallone

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Fördelningen av den bevisbörda som 
avses i punkt 2 får inte ändras på förhand 
genom ett avtal. Klausuler i sådana 
förhandsavtal får inte vara bindande för 
den icke-professionella investeraren.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 509
Wolf Klinz

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Fördelningen av den bevisbörda som 
avses i punkt 2 får inte ändras på förhand 
genom ett avtal. Klausuler i sådana 
förhandsavtal får inte vara bindande för 
den icke-professionella investeraren.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 510
Syed Kamall

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Fördelningen av den bevisbörda som 
avses i punkt 2 får inte ändras på förhand 

3. Utvecklaren av PRIP-produkten ska 
ställas till civilrättsligt ansvar om en 
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genom ett avtal. Klausuler i sådana 
förhandsavtal får inte vara bindande för 
den icke-professionella investeraren.

investerare åsamkas en förlust på grund 
av att faktabladet är vilseledande, felaktigt 
eller oförenligt med andra bindande 
kontraktshandlingar för PRIP-produkten.
Detta civilrättsliga ansvar får inte
begränsas eller uteslutas genom kontrakt.

Or. en

Ändringsförslag 511
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Fördelningen av den bevisbörda som 
avses i punkt 2 får inte ändras på förhand 
genom ett avtal. Klausuler i sådana 
förhandsavtal får inte vara bindande för 
den icke-professionella investeraren.

3. Utvecklaren av investeringsprodukten
ska inte ställas till civilrättsligt ansvar 
endast på grund av faktabladet, inbegripet 
översättningar av det, såvida det inte är 
vilseledande, felaktigt eller oförenligt med 
andra bindande kontraktshandlingar. 

Or. en

Ändringsförslag 512
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Fördelningen av den bevisbörda som 
avses i punkt 2 får inte ändras på förhand 
genom ett avtal. Klausuler i sådana 
förhandsavtal får inte vara bindande för 
den icke-professionella investeraren.

3. Produktutvecklaren ska ställas till 
civilrättsligt ansvar om en investerare 
åsamkas en förlust efter att ha förlitat sig 
på ett faktablad som inte uppfyllde kraven 
i punkterna 1 eller 2 ovan. Detta
civilrättsliga ansvar får inte begränsas 
eller upphävas genom avtalsklausuler 
eller godkännande av den behöriga 
myndigheten.
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Or. en

Motivering

Ändringsförslaget anpassar ansvarsordningen till vad som gäller för UCITS där 
ansvarsordningen fungerar väl.

Ändringsförslag 513
Burkhard Balz

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Fördelningen av den bevisbörda som 
avses i punkt 2 får inte ändras på förhand 
genom ett avtal. Klausuler i sådana 
förhandsavtal får inte vara bindande för 
den icke-professionella investeraren.

3. Det civilrättsliga ansvaret får inte
begränsas genom avtalsbestämmelser.

Or. en

Ändringsförslag 514
Syed Kamall

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En person som säljer en 
investeringsprodukt till icke-professionella 
investerare ska tillhandahålla dem 
faktabladet i god tid innan en transaktion 
avseende investeringsprodukten 
genomförs.

1. En person som säljer en PRIP-produkt
till icke-professionella investerare ska 
tillhandahålla dem faktabladet i god tid 
innan en transaktion avseende PRIP-
produkten genomförs. När en PRIP-
produkt rekommenderas till en kund ska 
faktabladet tillhandahållas utan dröjsmål.

Or. en

Ändringsförslag 515
Sirpa Pietikäinen
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Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En person som säljer en 
investeringsprodukt till icke-professionella 
investerare ska tillhandahålla dem 
faktabladet i god tid innan en transaktion 
avseende investeringsprodukten 
genomförs.

1. En person som ger råd om eller säljer en 
investeringsprodukt till icke-professionella 
investerare ska tillhandahålla dem 
faktabladet i god tid innan en transaktion 
avseende investeringsprodukten 
genomförs. När en produkt 
rekommenderas till en kund ska 
faktabladet tillhandahållas utan dröjsmål.

Or. en

Ändringsförslag 516
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En person som säljer en 
investeringsprodukt till icke-professionella 
investerare ska tillhandahålla dem 
faktabladet i god tid innan en transaktion 
avseende investeringsprodukten
genomförs.

1. En person som säljer en PRIP-produkt
till icke-professionella investerare ska 
tillhandahålla dem faktabladet och 
servicedokumentet i god tid innan en 
transaktion avseende PRIP-produkten
genomförs. När en investering 
rekommenderas till en kund ska 
faktabladet och servicedokumentet 
tillhandahållas utan dröjsmål.

Or. en

Ändringsförslag 517
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En person som säljer en 
investeringsprodukt till icke-professionella 
investerare ska tillhandahålla dem 
faktabladet i god tid innan en transaktion
avseende investeringsprodukten 
genomförs.

1. En person som rekommenderar eller 
säljer en investeringsprodukt till icke-
professionella investerare ska 
tillhandahålla dem faktabladet omedelbart 
och i god tid innan ett åtagande ingås
avseende investeringsprodukten.

Or. en

Ändringsförslag 518
Thomas Händel

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En person som säljer en 
investeringsprodukt till icke-professionella 
investerare ska tillhandahålla dem 
faktabladet i god tid innan en transaktion 
avseende investeringsprodukten 
genomförs.

1. En person som säljer en 
investeringsprodukt till icke-professionella 
investerare ska tillhandahålla dem 
faktabladet i god tid och bevisligen innan 
en transaktion avseende 
investeringsprodukten genomförs.
Bevisbördan ska i detta avseende ligga 
hos utvecklaren av investeringsprodukten.

Or. de

Ändringsförslag 519
Petru Constantin Luhan

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En person som säljer en 
investeringsprodukt till icke-professionella 
investerare ska tillhandahålla dem 
faktabladet i god tid innan en transaktion 
avseende investeringsprodukten 

1. En person som säljer en 
investeringsprodukt till icke-professionella 
investerare ska tillhandahålla dem 
faktabladet, som har gjorts tillgängligt av 
utvecklaren av investeringsprodukten, i 
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genomförs. god tid innan en transaktion avseende 
investeringsprodukten genomförs.

Or. en

Motivering

För att förbättra rättssäkerheten bör det betonas att faktabladet tas fram av en viss part: 
utvecklaren av investeringsprodukter. Utvecklare av investeringsprodukter är också 
ansvariga för innehållet i det faktablad som de upprättar. Utvecklare av 
investeringsprodukter ska se till att faktabladet är tillgängligt för de personer som säljer 
produkten så att dessa kan ge det till de icke-professionella investerarna.

Ändringsförslag 520
Marianne Thyssen

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En person som säljer en 
investeringsprodukt till icke-professionella 
investerare ska tillhandahålla dem 
faktabladet i god tid innan en transaktion 
avseende investeringsprodukten 
genomförs.

1. En person som säljer en 
investeringsprodukt till icke-professionella 
investerare ska tillhandahålla dem 
faktabladet, som har upprättats av 
utvecklaren av investeringsprodukten, i 
god tid innan en transaktion avseende 
investeringsprodukten genomförs.

Or. nl

Motivering

Ändringsförslaget klargör på nytt att det är produktutvecklaren som bär ansvaret för 
upprättandet av och innehållet i faktabladet. Produktutvecklaren bör lämna faktabladet till 
försäljaren som i sin tur i got tid ska överlämna det till den icke-professionella investeraren.

Ändringsförslag 521
Peter Simon

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En person som säljer en 1. En person som säljer eller förmedlar en 
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investeringsprodukt till icke-professionella 
investerare ska tillhandahålla dem 
faktabladet i god tid innan en transaktion 
avseende investeringsprodukten 
genomförs.

investeringsprodukt till icke-professionella 
investerare ska tillhandahålla dem 
faktabladet i god tid innan en transaktion 
avseende investeringsprodukten 
genomförs.

Or. de

Ändringsförslag 522
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. En person som rekommenderar eller 
säljer en investeringsprodukt till icke-
professionella investerare ska på förhand 
erhålla skriftligt tillstånd från utvecklaren 
av investeringsprodukten att lämna 
faktabladet till investeraren. Ett sådant 
tillstånd kan lämnas av utvecklaren av 
investeringsprodukten på obestämd tid, 
under en begränsad tidsperiod eller på 
andra villkor. Om ett fastställt villkor inte 
uppfylls ska tillståndet inte längre vara 
giltigt vid tillämpningen av denna punkt.

Or. en

Ändringsförslag 523
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Genom undantag från punkt 1 får en 
person som säljer en investeringsprodukt 
tillhandahålla faktabladet till den icke 
professionella investeraren omedelbart 
efter det att transaktionen genomförts, om

utgår
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(a) den icke-professionella investeraren 
väljer att genomföra transaktionen med 
hjälp av teknik för 
distanskommunikation, om
(b) tillhandahållandet av faktabladet i 
enlighet med punkt 1 inte är möjligt, och
(c) om den person som säljer 
investeringsprodukten har informerat den 
icke-professionella investeraren om detta.

Or. en

Ändringsförslag 524
Thomas Händel

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Genom undantag från punkt 1 får en 
person som säljer en investeringsprodukt 
tillhandahålla faktabladet till den icke 
professionella investeraren omedelbart 
efter det att transaktionen genomförts, om

utgår

(a) den icke-professionella investeraren 
väljer att genomföra transaktionen med 
hjälp av teknik för 
distanskommunikation, om
(b) tillhandahållandet av faktabladet i 
enlighet med punkt 1 inte är möjligt, och
(c) om den person som säljer 
investeringsprodukten har informerat den 
icke-professionella investeraren om detta.

Or. de

Ändringsförslag 525
Syed Kamall

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Genom undantag från punkt 1 får en 
person som säljer en investeringsprodukt
tillhandahålla faktabladet till den icke 
professionella investeraren omedelbart 
efter det att transaktionen genomförts, om

2. En person som säljer en PRIP-produkt 
till icke-professionella investerare får 
under inga omständigheter tillhandahålla 
dessa investerare faktabladet utan att på 
förhand ha erhållit ett skriftligt tillstånd 
från utvecklaren av PRIP-produkten för 
detta. Ett sådant tillstånd kan lämnas av 
utvecklaren av PRIP-produkten på 
obestämd tid, under en begränsad 
tidsperiod eller på andra villkor. Om ett 
fastställt villkor inte uppfylls ska 
tillståndet inte längre vara giltigt vid 
tillämpningen av denna punkt.

Or. en

Motivering

Den person som lämnar faktabladet till investerarna har inte alltid själv upprättat 
faktabladet. Enligt det nuvarande förslaget till förordning kan produktutvecklaren hållas 
ansvarig om den person som säljer produkten inte uppfyller kraven i artikel 12. Bestämmelser 
för att rätta till detta bör införas för att garantera att ansvaret fördelas på lämpligt sätt i de 
fall en person lämnar ut ett faktablad som antingen är felaktigt eller inaktuellt.

Ändringsförslag 526
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Genom undantag från punkt 1 får en 
person som säljer en investeringsprodukt 
tillhandahålla faktabladet till den icke 
professionella investeraren omedelbart 
efter det att transaktionen genomförts, om

2. Genom undantag från punkt 1 ska en 
person som säljer en investeringsprodukt 
meddela den icke professionella 
investeraren den officiella webbplatsen 
där faktabladet kan hämtas innan
transaktionen genomförs, om

Or. en
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Motivering

Ett av målen för faktabladet är att ge kunden viktig information innan denne fattar något 
investeringsbeslut. Om kunden har möjlighet att kommunicera med den person som säljer 
investeringsprodukten bör det vara möjligt att få denna information via samma kanaler i 
någon form.

Ändringsförslag 527
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Genom undantag från punkt 1 får en 
person som säljer en investeringsprodukt 
tillhandahålla faktabladet till den icke 
professionella investeraren omedelbart
efter det att transaktionen genomförts, om

2. Genom undantag från punkt 1 får en 
person som säljer en investeringsprodukt 
tillhandahålla faktabladet till den icke 
professionella investeraren så snabbt som 
möjligt efter det att transaktionen 
genomförts, om

Or. en

Motivering

Enbart utförandetjänster via distanskommunikationsteknik måste förbli möjligt för icke-
professionella investerare som väljer att använda denna möjlighet.  Det blir dock omöjligt om 
en person som säljer en investeringsprodukt var tvungen att under alla omständigheter 
tillhandahålla faktabladet innan transaktionen genomförs. En bestämmelse om att 
tillhandahålla faktabladet så snart som möjligt efter det att transaktionen genomförts måste 
tillåtas i dessa fall.

Ändringsförslag 528
Peter Simon

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Genom undantag från punkt 1 får en 
person som säljer en investeringsprodukt 
tillhandahålla faktabladet till den icke 
professionella investeraren omedelbart 

2. Genom undantag från punkt 1 får en 
person som säljer eller förmedlar en 
investeringsprodukt tillhandahålla 
faktabladet till den icke professionella 
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efter det att transaktionen genomförts, om investeraren omedelbart efter det att 
transaktionen genomförts, om

Or. de

Ändringsförslag 529
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Genom undantag från punkt 1 får en 
person som säljer en investeringsprodukt
tillhandahålla faktabladet till den icke 
professionella investeraren omedelbart 
efter det att transaktionen genomförts, om

2. Genom undantag från punkt 1 får en 
person som säljer en PRIP-produkt i 
stället tillhandahålla faktabladet till en icke 
professionell investerare som begär detta
omedelbart efter det att transaktionen 
genomförts, dock endast om

Or. en

Ändringsförslag 530
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) den icke-professionella investeraren 
väljer att genomföra transaktionen med 
hjälp av teknik för distanskommunikation, 
om

(a) den icke-professionella investeraren på 
eget initiativ väljer att genomföra 
transaktionen med hjälp av teknik för 
distanskommunikation, om

Or. en

Motivering

Undantaget i artikel 12.2 är viktigt eftersom det gör det möjligt för upplysta kunder som gjort 
egna undersökningar att köpa investeringsprodukter utan besvär. Det är dock viktigt att detta 
inte skapar ett kryphål i bestämmelserna. Säljare som aktivt riktar sig till vissa investerare 
bör därför inte kunna använda detta undantag. Det bör i stället begränsas till konsumenter 
som på eget initiativ vill genomföra transaktionen per telefon.
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Ändringsförslag 531
Nils Torvalds, Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) den icke-professionella investeraren 
väljer att genomföra transaktionen med 
hjälp av teknik för distanskommunikation, 
om

(a) den icke-professionella investeraren på 
eget initiativ väljer att genomföra 
transaktionen med hjälp av teknik för 
distanskommunikation, om

Or. en

Ändringsförslag 532
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) tillhandahållandet av faktabladet i 
enlighet med punkt 1 inte är möjligt, och

(b) tillhandahållandet av faktabladet i 
enlighet med punkt 1 inte är möjligt, och 
den person som säljer PRIP-produkten 
har informerat den icke-professionella 
investeraren om situationen, och

Or. en

Ändringsförslag 533
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) tillhandahållandet av faktabladet i 
enlighet med punkt 1 inte är möjligt, och

(b) tillhandahållandet av faktabladet i ett 
pappersexemplar i enlighet med punkt 1 



PE504.398v01-00 92/174 AM\926906SV.doc

SV

inte är möjligt till följd av led a, och

Or. en

Ändringsförslag 534
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) om den person som säljer 
investeringsprodukten har informerat den
icke-professionella investeraren om detta.

(c) om den icke professionella investeraren
samtycker till att erhålla faktabladet 
omedelbart efter det att transaktionen 
genomförts i stället för att skjuta upp 
transaktionen för att få faktabladet på 
förhand.

Or. en

Motivering

Även om detta undantag underlättar vissa legitima affärsmetoder måste det begränsas för att 
säkerställa att det inte skapar kryphål i bestämmelserna. Det bör därför endast vara 
tillgängligt i de fall en investerare aktivt försöker genomföra transaktioner per telefon. 
Konsumenterna bör därför uttryckligen ge sitt samtycke.

Ändringsförslag 535
Syed Kamall

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) om den person som säljer 
investeringsprodukten har informerat den 
icke-professionella investeraren om detta.

(c) om den person som säljer PRIP-
produkten har informerat den icke-
professionella investeraren om detta.

Or. en
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Ändringsförslag 536
Peter Simon

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – led a – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) om den person som säljer 
investeringsprodukten har informerat den 
icke-professionella investeraren om detta.

(c) om den person som säljer eller 
förmedlar investeringsprodukten har 
informerat den icke-professionella 
investeraren om detta.

Or. de

Ändringsförslag 537
Syed Kamall

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) om den icke-professionella 
investeraren uttryckligen samtycker till att 
erhålla faktabladet omedelbart efter det 
att transaktionen genomförts.

Or. en

Ändringsförslag 538
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) om den icke-professionella 
investeraren uttryckligen samtycker till att 
erhålla faktabladet omedelbart efter det 
att transaktionen genomförts.

Or. en
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Ändringsförslag 539
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Icke-professionella investerare ska 
bekräfta genom skriftlig eller elektronisk 
signatur att de har mottagit och läst 
faktabladet.

Or. en

Ändringsförslag 540
Wolf Klinz

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Genom undantag från punkterna 1 
och 2 får en investeringsprodukt som 
omfattas av denna förordning säljas till 
en icke-professionell investerare utan 
faktablad endast på den icke-
professionella investerarens uttryckliga 
begäran och på dennes eget initiativ samt 
om den förmedlare som säljer 
investeringsprodukten tillhandahåller den 
icke-professionella investeraren 
rådgivning i enlighet med direktiv 
2004/39/EG eller direktiv 2002/92/EG.

Or. en

Ändringsförslag 541
Burkhard Balz
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Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Genom undantag från punkterna 1 
och 2 ska tillhandahållandet av ett 
faktablad inte vara obligatoriskt om 
försäljningen av investeringsprodukten 
genomförs utan investeringsrådgivning på 
den icke-professionella kundens 
uttryckliga begäran eller om 
transaktionen är begränsad till enbart 
utförande.

Or. en

Ändringsförslag 542
Syed Kamall

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om på varandra följande transaktioner 
avseende samma investeringsprodukt 
genomförs för en icke-professionell 
investerares räkning enligt anvisningar 
som denne givit till den person som säljer 
investeringsprodukten före den första 
transaktionen, ska skyldigheten att 
tillhandahålla ett faktablad enligt punkt 1 
gälla endast den första transaktionen.

3. Om en person som säljer en PRIP-
produkt till icke-professionella investerare

a) inte tillhandahåller investerarna 
faktabladet, eller
b) tillhandahåller investerarna ett 
faktablad för vilket den berörda personen 
inte har erhållit det tillstånd som krävs i 
punkt 2 ovan, 
ligger hela ansvaret för detta hos den 
person som säljer den berörda PRIP-
produkten och, såvida utvecklaren av 
PRIP-produkten inte är den person som 
utför försäljningen, ska inget ansvar 
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uppkomma för utvecklaren av PRIP-
produkten.

Or. en

Ändringsförslag 543
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om på varandra följande transaktioner 
avseende samma investeringsprodukt 
genomförs för en icke-professionell 
investerares räkning enligt anvisningar som 
denne givit till den person som säljer 
investeringsprodukten före den första 
transaktionen, ska skyldigheten att 
tillhandahålla ett faktablad enligt punkt 1 
gälla endast den första transaktionen.

3. Om på varandra följande transaktioner 
avseende samma investeringsprodukt 
genomförs för en icke-professionell 
investerares räkning enligt anvisningar som 
denne givit till den person som säljer 
investeringsprodukten före den första 
transaktionen, ska skyldigheten att 
tillhandahålla ett faktablad enligt punkt 1 
gälla endast den första transaktionen,
såvida faktabladet inte har uppdaterats 
eller en ny årsrapport finns tillgänglig.

Or. en

Ändringsförslag 544
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om på varandra följande transaktioner 
avseende samma investeringsprodukt
genomförs för en icke-professionell 
investerares räkning enligt anvisningar som 
denne givit till den person som säljer 
investeringsprodukten före den första 
transaktionen, ska skyldigheten att 
tillhandahålla ett faktablad enligt punkt 1 

3. Om på varandra följande transaktioner 
avseende samma PRIP-produkt genomförs 
för en icke-professionell investerares 
räkning enligt anvisningar som denne givit 
till den person som säljer PRIP-produkten
före den första transaktionen, ska 
skyldigheten att tillhandahålla ett faktablad 
enligt punkt 1 gälla endast den första 
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gälla endast den första transaktionen. transaktionen.

Or. en

Ändringsförslag 545
Peter Simon

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om på varandra följande transaktioner 
avseende samma investeringsprodukt 
genomförs för en icke-professionell 
investerares räkning enligt anvisningar som 
denne givit till den person som säljer 
investeringsprodukten före den första 
transaktionen, ska skyldigheten att 
tillhandahålla ett faktablad enligt punkt 1 
gälla endast den första transaktionen.

3. Om på varandra följande transaktioner 
avseende samma investeringsprodukt 
genomförs för en icke-professionell 
investerares räkning enligt anvisningar som 
denne givit till den person som säljer eller 
förmedlar investeringsprodukten före den 
första transaktionen, ska skyldigheten att 
tillhandahålla ett faktablad enligt punkt 1 
gälla endast den första transaktionen.

Or. de

Ändringsförslag 546
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 23 om

4. Europeiska bankmyndigheten (EBA), 
Europeiska försäkrings- och 
tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) och 
Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten (Esma) ska 
gemensamt utarbeta tekniska standarder
enligt artikel 23 för att fastställa

Or. en
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Motivering

För att skapa lämplig flexibilitet och göra det möjligt för branschen och ESA-myndigheterna 
att reagera snabbt på förändringarna på marknaden, bör de tre ESA-myndigheterna kollektivt 
utarbeta gemensamma tekniska tillsynsstandarder. Detta är lämpligare än att bemyndiga 
kommissionen att anta delegerade akter.

Ändringsförslag 547
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta tekniska tillsynsstandarder i enlighet 
med förfarandet i artiklarna 10–14 i 
förordning (EU) nr 1093/2010, artiklarna 
10–14 i förordning (EU) nr 1094/2010 
och artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 
1095/2010.

Or. en

Ändringsförslag 548
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den person som säljer en 
investeringsprodukt ska tillhandahålla 
faktabladet till icke-professionella
investerare kostnadsfritt.

1. Den person som säljer en 
investeringsprodukt ska tillhandahålla 
faktabladet innan ett bindande och 
kostnadsfritt avtal ingås med en icke-
professionell investerare. Ett 
pappersexemplar ska också lämnas
kostnadsfritt när investeringen 
rekommenderas eller när förmedlaren 
tillhandahåller sina tjänster personligen.
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Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag grundas på ett förslag från konsumentorganisationen BEUC.

Ändringsförslag 549
Burkhard Balz

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den person som säljer en 
investeringsprodukt ska tillhandahålla 
faktabladet till icke-professionella 
investerare kostnadsfritt.

1. Den person som säljer en 
investeringsprodukt ska tillhandahålla 
faktabladet till icke-professionella 
investerare kostnadsfritt.

Eftersom faktabladet utgör en 
informationshandling före 
kontraktstecknandet ska den icke-
professionella investeraren inte vara 
skyldig att bekräfta innehållet i 
faktabladet genom skriftlig eller 
elektronisk signatur innan denne fattar ett 
investeringsbeslut.

Or. en

Ändringsförslag 550
Peter Simon

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den person som säljer en 
investeringsprodukt ska tillhandahålla 
faktabladet till icke-professionella 
investerare kostnadsfritt.

1. Den person som säljer eller förmedlar
en investeringsprodukt ska tillhandahålla 
faktabladet till icke-professionella 
investerare kostnadsfritt.

Or. de
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Ändringsförslag 551
Syed Kamall

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den person som säljer en 
investeringsprodukt ska tillhandahålla 
faktabladet till den icke-professionella 
investeraren på något av följande medier:

2. Den person som säljer en PRIP-produkt
ska tillhandahålla faktabladet till den icke-
professionella investeraren på något av 
följande medier:

Or. en

Ändringsförslag 552
Syed Kamall

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den person som säljer en 
investeringsprodukt ska tillhandahålla 
faktabladet till icke-professionella 
investerare kostnadsfritt.

1. Den person som säljer en PRIP-produkt
ska tillhandahålla faktabladet till icke-
professionella investerare kostnadsfritt.

Or. en

Ändringsförslag 553
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den person som säljer en 
investeringsprodukt ska tillhandahålla 
faktabladet till icke-professionella 
investerare kostnadsfritt.

1. Den person som ger råd om eller säljer 
en investeringsprodukt ska tillhandahålla 
faktabladet till icke-professionella 
investerare kostnadsfritt.
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Or. en

Ändringsförslag 554
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den person som säljer en 
investeringsprodukt ska tillhandahålla 
faktabladet till den icke-professionella 
investeraren på något av följande medier:

2. Den person som ger råd om eller säljer 
en investeringsprodukt ska tillhandahålla 
faktabladet till den icke-professionella 
investeraren på något av följande medier:

Or. en

Ändringsförslag 555
Thomas Händel

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den person som säljer en 
investeringsprodukt ska tillhandahålla 
faktabladet till den icke-professionella 
investeraren på något av följande medier:

2. Den person som säljer en 
investeringsprodukt ska tillhandahålla 
faktabladet till den icke-professionella 
investeraren på något av följande medier,
som ska vara lätt tillgängliga för denne:

Or. de

Ändringsförslag 556
Peter Simon

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den person som säljer en 2. Den person som säljer eller förmedlar
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investeringsprodukt ska tillhandahålla 
faktabladet till den icke-professionella 
investeraren på något av följande medier:

en investeringsprodukt ska tillhandahålla 
faktabladet till icke-professionella 
investerare kostnadsfritt.

Or. de

Ändringsförslag 557
Ildikó Gáll-Pelcz

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Icke-professionella investerare ska 
bekräfta på ett sätt som kan styrkas att de 
har beaktat innehållet i faktabladet.

Or. en

Ändringsförslag 558
Peter Simon

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Det varaktiga mediet är lämpligt att 
använda i samband med den affär som 
genomförs mellan den person som säljer en 
investeringsprodukt och den icke-
professionella investeraren, och

(a) Det varaktiga mediet är lämpligt att 
använda i samband med den affär som 
genomförs mellan den person som säljer 
eller förmedlar en investeringsprodukt och 
den icke-professionella investeraren, och

Or. de

Ändringsförslag 559
Syed Kamall

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 5 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Det är lämpligt att tillhandahålla 
faktabladet på en webbplats i samband med 
den affär som genomförs mellan den 
person som säljer en investeringsprodukt
och den icke-professionella investeraren.

(a) Det är lämpligt att tillhandahålla 
faktabladet på en webbplats i samband med 
den affär som genomförs mellan den 
person som säljer en PRIP-produkt och 
den icke-professionella investeraren.

Or. en

Ändringsförslag 560
Peter Simon

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 5 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Det är lämpligt att tillhandahålla 
faktabladet på en webbplats i samband med 
den affär som genomförs mellan den 
person som säljer en investeringsprodukt 
och den icke-professionella investeraren.

(a) Det är lämpligt att tillhandahålla 
faktabladet på en webbplats i samband med 
den affär som genomförs mellan den 
person som säljer eller förmedlar en 
investeringsprodukt och den icke-
professionella investeraren.

Or. de

Ändringsförslag 561
Burkhard Balz

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 5 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Om faktabladet har ändrats i enlighet 
med artikel 10, ska alla ändrade versioner
också göras tillgängliga för den icke-
professionella investeraren.

(d) Om faktabladet har ändrats i enlighet 
med artikel 10, ska den senast ändrade 
versionen också göras tillgänglig för den 
icke-professionella investeraren, och om 
den person som säljer en 
investeringsprodukt har informerat den 
icke-professionella investeraren om att 
tidigare versioner också kan göras 
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tillgängliga på begäran.

Or. en

Ändringsförslag 562
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 5 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Om faktabladet har ändrats i enlighet 
med artikel 10, ska alla ändrade versioner
också göras tillgängliga för den icke-
professionella investeraren.

(d) Om faktabladet har ändrats i enlighet 
med artikel 10, ska den senaste versionen
göras tillgänglig för den icke-
professionella investeraren. På 
investerarens begäran ska tidigare 
versioner också göras tillgängliga.

Or. en

Motivering

Den senaste versionen av faktabladet ger den icke-professionella investeraren mest aktuell 
information om den potentiella investeringen. Att lämna för mycket information strider mot 
förordningens mål att tillhandahålla kortfattad och begränsad information som lätt kan 
förstås till den icke-professionella investeraren.

Ändringsförslag 563
Syed Kamall

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 5 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Om faktabladet har ändrats i enlighet 
med artikel 10, ska alla ändrade versioner
också göras tillgängliga för den icke-
professionella investeraren.

(d) Om faktabladet har ändrats i enlighet 
med artikel 10, ska den senaste versionen
göras tillgänglig för den icke-
professionella investeraren. På begäran 
ska tidigare versioner också göras 
tillgängliga för investeraren.

Or. en
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Motivering

Att tillhandahålla ett inaktuellt faktablad till investeraren är onödigt och förvirrande.

Ändringsförslag 564
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 5 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Om faktabladet har ändrats i enlighet 
med artikel 10, ska alla ändrade versioner
också göras tillgängliga för den icke-
professionella investeraren.

(d) Om faktabladet har ändrats i enlighet 
med artikel 10, ska den senaste versionen
göras tillgänglig för den icke-
professionella investeraren. På 
investerarens begäran ska tidigare 
versioner göras tillgängliga.

Or. en

Motivering

Inget mervärde tillförs genom att man kräver att alla ändrade versioner [av faktabladet] 
också ska ”göras tillgängliga för den icke-professionella investeraren”. Sannolikheten att 
investeraren skulle blanda ihop den senaste versionen med en tidigare version skulle vara för 
stor. Ett sådant överflöd av information skulle dessutom förvirra investerare som söker den 
senast tillgängliga versionen.

Ändringsförslag 565
Syed Kamall

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Vid tillämpningen av punkterna 4 och 5 
ska tillhandahållande av information på 
annat varaktigt medium än papper eller på 
en webbplats anses vara lämpligt i 
samband med den affär som genomförs 
mellan den person som säljer en 
investeringsprodukt och den icke-
professionella investeraren, om det finns 

6. Vid tillämpningen av punkterna 4 och 5 
ska tillhandahållande av information på 
annat varaktigt medium än papper eller på 
en webbplats anses vara lämpligt i 
samband med den affär som genomförs 
mellan den person som säljer en PRIP-
produkt och den icke-professionella 
investeraren, om det finns bevis för att den 
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bevis för att den icke-professionella 
investeraren har regelbunden tillgång till 
Internet. Om den icke-professionella 
investeraren har lämnat en e-postadress för 
att genomföra affären ska detta anses som 
ett sådant bevis.

icke-professionella investeraren har 
regelbunden tillgång till Internet. Om den 
icke-professionella investeraren har lämnat 
en e-postadress för att genomföra affären 
ska detta anses som ett sådant bevis.

Or. en

Ändringsförslag 566
Peter Simon

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Vid tillämpningen av punkterna 4 och 5 
ska tillhandahållande av information på 
annat varaktigt medium än papper eller på 
en webbplats anses vara lämpligt i 
samband med den affär som genomförs 
mellan den person som säljer en 
investeringsprodukt och den icke-
professionella investeraren, om det finns 
bevis för att den icke-professionella 
investeraren har regelbunden tillgång till 
Internet. Om den icke-professionella 
investeraren har lämnat en e-postadress för 
att genomföra affären ska detta anses som 
ett sådant bevis.

6. Vid tillämpningen av punkterna 4 och 5 
ska tillhandahållande av information på 
annat varaktigt medium än papper eller på 
en webbplats anses vara lämpligt i 
samband med den affär som genomförs 
mellan den person som säljer eller 
förmedlar en investeringsprodukt och den 
icke-professionella investeraren, om det 
finns bevis för att den icke-professionella 
investeraren har regelbunden tillgång till 
Internet. Om den icke-professionella 
investeraren har lämnat en e-postadress för 
att genomföra affären ska detta anses som 
ett sådant bevis.

Or. de

Ändringsförslag 567
Ildikó Gáll-Pelcz

Förslag till förordning
Artikel 13a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 13a
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De behöriga myndigheternas 
godkännande av faktabladet
1. Utvecklare av en investeringsprodukt 
ska lämna faktabladet för 
investeringsprodukten till den behöriga 
myndigheten i sin hemmedlemsstat där 
investeringsprodukten marknadsförs, 
distribueras eller säljs.
2. Den behöriga myndigheten får se till att 
faktabladets innehåll är förenligt med 
bestämmelserna i kapitel II i denna 
förordning innan investeringsprodukten 
marknadsförs, distribueras eller säljs.

Or. en

Ändringsförslag 568
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 13a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 13a
De behöriga myndigheternas 
godkännande av faktabladet

1. Utvecklare av en investeringsprodukt 
ska lämna faktabladet för 
investeringsprodukten för godkännande 
till den behöriga myndighet som reglerar 
den produkten i den medlemsstat där den 
marknadsförs, distribueras eller säljs.
2. Utvecklare av en investeringsprodukt 
ska lämna uppdateringar av faktabladet, 
som speglar substantiella ändringar enligt 
Esmas definition, för godkännande till 
den behöriga myndighet som reglerar den 
produkten i den medlemsstat där den 
marknadsförs, distribueras eller säljs.
3. Den behöriga myndighetens 
godkännande upphäver inte 
produktutvecklarens ansvar för all 
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vilseledande, felaktig eller oförenlig 
information.

Or. en

Ändringsförslag 569
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 13a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 13a
Faktabladets förenlighet med kapitel II i 

denna förordning
Den behöriga myndigheten ska se till att 
utvecklarna av investeringsprodukten 
inför metoder som säkrar att faktabladets 
innehåll är förenligt med bestämmelserna 
i kapitel II i denna förordning.

Or. en

Motivering

Om alla faktablad och alla reviderade versioner skulle godkännas av den behöriga 
myndigheten skulle detta medföra tidsödande och kostsamma administrativa förfaranden. Det 
vore därför bättre om den behöriga myndigheten ges i uppdrag att säkerställa att utvecklarna 
av investeringsprodukterna har sunda metoder för att garantera att faktabladets innehåll är 
förenligt med denna förordning.

Ändringsförslag 570
Wolf Klinz

Förslag till förordning
Artikel 13a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 13a
1. Den person som ansvarar för att 
upprätta faktabladet ska sända 
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faktabladet och alla ändringar av det till 
den behöriga myndigheten. Den behöriga 
myndigheten får begära ändringar av 
faktabladet inom tio arbetsdagar från 
mottagandet av det. 
2. Alla väsentliga inslag i faktabladet ska 
hållas aktuella.

Or. en

Ändringsförslag 571
Astrid Lulling

Förslag till förordning
Artikel 13a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 13a
Utvecklare av investeringsprodukter och 
personer som säljer investeringsprodukter 
ska lämna faktabladet för 
investeringsprodukterna till den behöriga 
myndigheten i den medlemsstat där 
investeringsprodukten marknadsförs, 
distribueras eller säljs.
Den behöriga myndigheten ska se till att 
värdepappersföretagen inför nödvändiga 
förfaranden för att garantera att 
faktabladets innehåll är förenligt med 
bestämmelserna i kapitel II i denna 
förordning innan investeringsprodukten 
marknadsförs, distribueras eller säljs.

Or. en

Ändringsförslag 572
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Förslag till förordning
Artikel 13a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 13a
De behöriga myndigheternas 
godkännande av faktabladet

1. Utvecklare av PRIP-produkter och 
personer som säljer PRIP-produkter ska 
på begäran lämna faktabladet för 
investeringsprodukterna till den behöriga 
myndigheten i varje medlemsstat där 
PRIP-produkten marknadsförs, 
distribueras eller säljs.
2. Den behöriga myndigheten ska se till 
att värdepappersföretagen inför 
förfaranden för att garantera att 
faktabladets innehåll är förenligt med 
bestämmelserna i kapitel II i denna 
förordning innan investeringsprodukten 
marknadsförs, distribueras eller säljs.

Or. en

Motivering

Förslaget att tillsynsmyndigheterna på något sätt på förhand måste godkänna alla faktablad 
är omöjligt i praktiken på grund av den mängd dokument som skulle produceras av 
utvecklarna. Detta skulle oundvikligen försena lanseringen av nya produkter. Dessutom skulle 
de utökade resurser som tillsynsmyndigheterna skulle behöva för att uppfylla detta krav – de 
kan behöva kontrollera faktabladet i förhållande till andra dokument och data – öka 
regleringskostnaderna som i sista hand betalas av investeraren.

Ändringsförslag 573
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 13b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 13b
Information om avgifter och kostnader

Följande information ska tillhandahållas 
av den person som säljer 
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investeringsprodukten i en separat 
handling från faktabladet:
1. Kumulativ information ska lämnas om 
alla avgifter som avses i artikel 8.2 c. De 
ska inte omklassas som en del av 
investeringen när de förekommer på en 
lägre nivå i investeringen . 
2. Avgifter för investeringsrådgivning ska 
inte baseras på fasta procentsatser, såvida 
inte en förhandsöverenskommelse nåtts 
med investeraren. Om enighet nås om en 
fast procentsats ska den person som säljer 
investeringsprodukten lämna fullständig 
information om vad detta kommer att 
innebära för investeringens löptid eller 
för en tidsperiod som begärs av 
investeraren.
3. Den person som säljer 
investeringsprodukten eller som ger råd 
till investeraren ska lämna investeraren 
en redogörelse för den tid som använts för 
rådgivningen, i minuter eller timmar, 
tillsammans med en timavgift (såvida inte 
överenskommelse om en fast procentsats 
har nåtts i enlighet med andra stycket). 
4. Om en timavgift faktureras ska det 
totalt fakturerade beloppet för 
rådgivningen inte överskrida [200 EUR].

Or. en

Ändringsförslag 574
Pervenche Berès

Förslag till förordning
Kapitel IIa, artiklarna 13a, 13b, 13c (nya)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

KAPITEL IIa
PRODUKTINTERVENTION

Artikel 13a
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ESA-myndigheternas 
interventionsbefogenheter

1. I enlighet med artikel 9.2 i förordning 
(EU) nr 1093/2010, i förordning (EU) nr 
1094/2010 eller i förordning (EU) nr 
1095/2010 ska ESA-myndigheterna 
övervaka investeringsprodukter eller 
finansiella instrument som marknadsförs, 
distribueras eller säljs i unionen. ESA-
myndigheterna får i samarbete med de 
behöriga myndigheterna undersöka nya 
investeringsprodukter eller finansiella 
instrument innan de marknadsförs, 
distribueras eller säljs i unionen.
2. I enlighet med artikel 9.5 i förordning 
(EU) nr 1093/2010, i förordning (EU) nr 
1094/2010 eller i förordning (EU) nr 
1095/2010 får en ESA-myndighet, när 
den på rimliga grunder kan fastställa att 
villkoren i punkterna 3 och 4 i denna 
artikel är uppfyllda, tillfälligt förbjuda 
eller begränsa marknadsföring, 
distribution eller försäljning av 
investeringsprodukter eller finansiella 
instrument i unionen.
Ett förbud eller en begränsning får 
tillämpas under omständigheter eller 
omfattas av undantag som anges av ESA-
myndigheten.
3. En ESA-myndighet ska fatta beslut 
enligt punkt 2 endast om samtliga 
följande villkor är uppfyllda:
a) Den föreslagna åtgärden utgör ett svar 
på ett allvarligt hot mot investerarskyddet 
eller mot finansmarknadernas korrekta 
funktion och integritet eller mot 
stabiliteten i hela eller delar av unionens 
finansiella system.
b) De regler som enligt 
unionslagstiftningen är tillämpliga på den 
berörda investeringsprodukten, det 
berörda finansiella instrumentet eller den 
berörda finansiella verksamheten avvärjer 
inte hotet.
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c) En behörig myndighet eller flera 
behöriga myndigheter har inte vidtagit 
åtgärder för att avvärja hotet eller de 
åtgärder som vidtagits för att avvärja 
hotet är inte lämpliga.
När villkoren i första stycket har uppfyllts 
kan en ESA-myndighet införa det förbud 
eller den begränsning som anges i 
punkt 2.
4. När en ESA-myndighet vidtar åtgärder 
enligt denna artikel ska hänsyn tas till den 
utsträckning i vilken åtgärden
a) inte får negativa effekter för 
finansmarknadernas effektivitet eller för 
investerarna som inte står i proportion till 
åtgärdens fördelar, och
b) inte framkallar risk för regelarbitrage.
Om en eller flera behöriga myndigheter 
har vidtagit en åtgärd enligt artikel 13b 
får en ESA-myndighet vidta någon av de 
åtgärder som avses i punkt 2 utan att 
utfärda det yttrande som föreskrivs i 
artikel 13c.
5. Innan beslut fattas om att vidta 
åtgärder enligt denna artikel ska en ESA-
myndighet underrätta de behöriga 
myndigheterna om den åtgärd som 
föreslås.
6. Innan den fattar ett beslut enligt 
punkt 2 ska en ESA-myndighet meddela 
sin avsikt att förbjuda eller begränsa en 
investeringsprodukt eller ett finansiellt 
instrument, såvida inte vissa förändringar 
görs av investeringsproduktens eller det 
finansiella instrumentets egenskaper 
inom en fastställd tidsram.
7. Varje ESA-myndighet ska på sin 
webbplats offentliggöra ett 
tillkännagivande av varje beslut om att 
vidta åtgärder enligt denna artikel. 
Tillkännagivandet ska innehålla uppgifter 
om förbudet eller begränsningen och 
ange den tidpunkt efter offentliggörandet 
av tillkännagivandet då åtgärden kommer 
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att träda i kraft. Ett förbud eller en 
begränsning ska endast tillämpas i 
samband med åtgärder som vidtagits efter 
det att bestämmelserna börjat gälla.
8. ESA-myndigheten i fråga ska ompröva 
ett förbud eller en begränsning enligt 
punkt 2 med lämpliga intervall och minst 
var tredje månad. Om förbudet eller 
begränsningen inte förnyas efter denna 
tremånadersperiod upphör förbudet eller 
begränsningen att gälla.
9. En åtgärd som en ESA-myndighet 
antar enligt denna artikel ska ha 
företräde framför tidigare åtgärder som 
vidtagits av en behörig myndighet.
10. Kommissionen ska anta delegerade 
akter i enlighet med artikel 23 som 
specificerar de kriterier och faktorer som 
ESA-myndigheterna ska beakta vid 
fastställandet av när sådana hot mot 
investerarskyddet eller mot 
finansmarknadernas korrekta funktion 
och integritet eller mot stabiliteten i hela 
eller delar av unionens finansiella system 
som avses i punkt 2 a uppstår. Dessa 
delegerade akter ska garantera att Esma 
vid behov kan agera av försiktighetsskäl 
och inte tvingas vänta tills produkten eller 
det finansiella instrumentet har 
marknadsförts, distribuerats eller sålts, 
eller typen av verksamhet eller praxis har 
genomförts, innan Esma vidtar åtgärder.

Artikel 13b
Produktintervention från behöriga 

myndigheters sida
1. Behöriga myndigheter ska övervaka de 
investeringsprodukter eller finansiella 
produkter som marknadsförs, distribueras 
eller säljs i eller från respektive 
medlemsstat och får undersöka nya 
investeringsprodukter eller finansiella 
instrument innan dessa marknadsförs, 
distribueras eller säljs i eller från 
medlemsstaten.
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2. En behörig myndighet får i eller från 
den medlemsstaten förbjuda eller 
begränsa
a) marknadsföringen, distributionen eller 
försäljningen av investeringsprodukter 
eller finansiella instrument,
b) en viss typ av finansiell verksamhet 
eller praxis.
3. En behörig myndighet får vidta den 
åtgärd som avses i punkt 2 om den på 
rimliga grunder kan fastställa att
a) en investeringsprodukt, ett finansiellt 
instrument eller en finansiell verksamhet 
eller praxis ger upphov till betydande 
betänkligheter angående 
investerarskyddet eller innebär ett 
allvarligt hot mot finansmarknadernas 
korrekta funktion och integritet eller mot 
stabiliteten i hela eller delar av det 
finansiella systemet inom en eller flera 
medlemsstater, inklusive genom 
marknadsföring, distribution, ersättning 
eller incitament i anslutning till 
investeringsprodukterna eller de 
finansiella instrumenten,
b) en derivatprodukt inverkar negativt på 
prisbildningsmekanismen på den 
underliggande marknaden,
c) de regler som enligt 
unionslagstiftningen är tillämpliga på 
investeringsprodukten, det finansiella 
instrumentet eller den berörda finansiella 
verksamheten eller praxisen inte i 
tillräckligt hög grad avvärjer de risker 
som avses i led a och frågan inte på ett 
bättre sätt kan lösas genom förbättrad 
övervakning eller kontroll av 
efterlevnaden av existerande krav,
d) åtgärden är proportionell med hänsyn 
till de identifierade riskernas natur, de 
berörda investerarnas eller 
marknadsaktörernas sofistikeringsgrad 
och åtgärdens sannolika effekter för de 
investerare och marknadsaktörer som kan 
inneha, använda eller dra nytta av det 
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finansiella instrumentet eller den 
finansiella verksamheten,
e) den behöriga myndigheten har på ett 
tillfredsställande sätt samrått med de 
behöriga myndigheterna i andra 
medlemsstater för vilka åtgärden kan få 
betydande konsekvenser, och
f) åtgärden inte har någon 
diskriminerande verkan på tjänster och 
verksamhet som tillhandahålls från en 
annan medlemsstat.
När villkoren i första stycket har uppfyllts 
kan den behöriga myndigheten införa ett 
förbud eller en begränsning för en 
investeringsprodukt eller ett finansiellt 
instrument som marknadsförts, 
distribuerats eller sålts till kunder i eller 
från den medlemsstaten.
Ett förbud eller en begränsning får 
tillämpas under omständigheter eller 
omfattas av undantag som anges av den 
behöriga myndigheten.
4. Innan den behöriga myndigheten inför 
ett förbud eller en begränsning enligt 
punkt 2 ska myndigheten meddela sin 
avsikt att förbjuda eller begränsa en 
investeringsprodukt eller ett finansiellt 
instrument om inte vissa förändringar 
görs av investeringsproduktens eller det 
finansiella instrumentets egenskaper 
inom en fastställd tidsram.
5. Den behöriga myndigheten ska inte 
införa ett förbud eller en begränsning 
enligt denna artikel om den inte minst en 
månad innan åtgärden vidtas skriftligen, 
eller genom ett annat medium som 
myndigheterna har kommit överens om, 
har tillhandahållit alla övriga berörda 
behöriga myndigheter och ESA-
myndigheterna följande:
a) Uppgift om det finansiella instrument 
eller den finansiella verksamhet eller 
praxis som den föreslagna åtgärden avser.
b) Exakta uppgifter om det föreslagna 
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förbudets eller den föreslagna 
begränsningens natur och uppgift om när 
förbudet eller begränsningen planeras 
börja gälla. och
c) De underlag som ligger till grund för 
beslutet och genom vilka det kan 
fastställas att samtliga villkor i punkt 3 är 
uppfyllda.
6. När den tid som behövs för det samråd 
som avses i punkt 3 e och den frist på en 
månad som föreskrivs i punkt 5 kan 
orsaka oåterkallelig skada för 
konsumenterna, får den behöriga 
myndigheten vidta provisoriska åtgärder 
enligt denna artikel under högst tre 
månader. I sådana fall ska den behöriga 
myndigheten omedelbart informera alla 
övriga myndigheter och ESA-
myndigheterna om den vidtagna åtgärden.
7. Den behöriga myndigheten ska på sin 
webbplats offentliggöra ett 
tillkännagivande av varje beslut om att 
införa ett förbud eller en begränsning 
enligt punkt 2. Tillkännagivandet ska 
innehålla uppgift om förbudet eller 
begränsningen, den tidpunkt efter 
offentliggörandet av tillkännagivandet 
från och med vilken åtgärderna kommer 
att börja gälla och de underlag med stöd 
av vilka det kan fastställas att samtliga 
villkor i punkt 1 är uppfyllda. Förbudet 
eller begränsningen ska endast tillämpas i 
samband med åtgärder som vidtas efter 
offentliggörandet av tillkännagivandet.
8. Den behöriga myndigheten ska 
återkalla förbudet eller begränsningen om 
villkoren i punkt 3 inte längre är 
tillämpliga.
9. Kommissionen ska anta delegerade 
akter i enlighet med artikel 23 som 
specificerar de kriterier och faktorer som 
behöriga myndigheter ska beakta vid 
fastställandet av när sådana hot mot 
investerarskyddet eller mot 
finansmarknadernas korrekta funktion 
och integritet eller mot stabiliteten i hela 
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eller delar av unionens finansiella system 
som avses i punkt 3 a uppstår.

Artikel 13c
Samordning av ESA-myndigheternas roll
1. Varje ESA-myndighet ska ha en 
stödjande och samordnande roll i 
samband med åtgärder som vidtas av 
behöriga myndigheter i enlighet med 
artikel 13b. Varje ESA-myndighet ska i 
synnerhet säkerställa att åtgärder som 
vidtas av en behörig myndighet är 
berättigade och proportionella, och att de 
behöriga myndigheterna i tillämpliga fall 
följer en enhetlig strategi.
2. Efter att ha mottagit en underrättelse 
enligt artikel 13b om en åtgärd som ska 
införas med stöd av den artikeln, ska en 
ESA-myndighet anta ett yttrande om 
huruvida den anser att förbudet eller 
begränsningen är berättigad och 
proportionell. Om ESA-myndigheten 
anser att det krävs att andra behöriga 
myndigheter vidtar åtgärder för att 
avvärja risken ska den även ange detta i 
sitt yttrande. Yttrandet ska offentliggöras 
på ESA-myndighetens webbplats.
3. Om en behörig myndighet föreslår eller 
vidtar åtgärder som strider mot ett 
yttrande som ESA-myndigheten har 
antagit i enlighet med punkt 2 eller avstår 
från att vidta åtgärder, vilket strider mot 
ett sådant yttrande, ska myndigheten på 
sin webbplats omedelbart offentliggöra ett 
tillkännagivande med en fullständig 
förklaring av skälen till sitt beslut.

Or. en

Motivering

OBS: Detta ändringsförslag är en mindre ändring av ändringsförslag 44 som lades fram i 
förslaget till betänkande. Framför allt har orden ”av försiktighetsskäl innan” strukits från 
13a.3 och 13b.3.
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Ändringsförslag 575
Arlene McCarthy

Förslag till förordning
Kapitel IIa, artikel 13a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

KAPITEL IIa
SKYLDIGHETER AVSEENDE 

INVESTERINGSPOLICYN FÖR 
INVESTERINGSPRODUKTER FÖR 

ICKE-PROFESSIONELLS 
INVESTERARE

Artikel 13a
Godtagbara tillgångar

1. Investeringsprodukters investeringar 
enligt definitionen i artikel 4 i denna 
förordning ska endast omfatta en eller 
flera av följande:
a) Överlåtbara värdepapper enligt 
definitionen i artikel 2.1 n i direktiv 
2009/65/EG med undantag av finansiella 
instrument som bygger på eller är 
kopplade till resultatet för andra 
tillgångar som kan skilja sig från dem 
som avses i artikel 19.1 i direktiv 
85/611/EEG.
b) Penningmarknadsinstrument enligt 
definitionen i artikel 2.1 o i 
direktiv 2009/65/EG.
c) Överlåtbara värdepapper som nyligen 
emitterats enligt definitionen i artikel 50.1 
d i direktiv 2009/65/EG.
d) Andelar i fondföretag eller andra 
företag för kollektiva investeringar som är 
auktoriserade som godtagbara tillgångar 
enligt artikel 50.1 e i direktiv 2009/65/EG.
e) Kontoplaceringar i kreditinstitut enligt 
beskrivningen i artikel 50.1 f i direktiv 
2009/65/EG.
f) Finansiella derivat, inklusive 
motsvarande kontantavräknade 
instrument, som omsätts på en sådan 
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reglerad marknad som avses i artikel 50.1 
a, b och c i direktiv 2009/65/EG, eller 
finansiella derivatinstrument som handlas 
direkt mellan parterna (OTC-derivat),
förutsatt att
i) de grundas på sådana instrument som 
omfattas av denna punkt, finansiella 
index vars underliggande beståndsdelar 
måste vara godtagbara tillgångar, 
räntesatser, växelkurser eller valutor,  och
ii) typen av derivatinstrument är 
godtagbar i enlighet med definitionen i 
artikel 13c, och
iii) motparterna vid affärer med OTC-
derivat är institutioner som omfattas av 
tillsyn och tillhör de kategorier som 
godkänts av de behöriga myndigheterna i 
produktutvecklarens hemmedlemsstat, 
och
iv) OTC-derivaten är föremål för 
tillförlitlig och verifierbar värdering från 
dag till dag samt att de vid varje tidpunkt 
kan säljas, lösas in eller avslutas genom 
en utjämnande transaktion till verkligt 
värde.
2. Investeringsprodukter som säljs till 
icke-professionella investerare ska dock 
inte
a) investeras direkt eller indirekt i 
jordbruksråvaruderivat, 
b) exponeras för naken blankning av 
överlåtbara värdepapper, 
penningmarknadsinstrument eller andra 
godtagbara finansiella instrument enligt 
punkt 1 led d.
3. Finansiella index som får efterbildas i 
investeringspolicyn för fonder eller 
fondförsäkringsavtal eller som får utgöra 
underliggande tillgångar för 
derivatinstrument och användas som 
referens till eller kopplas till 
investeringsprodukter ska uppfylla
följande krav på följande grunder som 
godkänts av den behöriga myndigheten i 
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hemmedlemsstaten för utvecklaren av 
investeringsprodukten:
a) Indexet ska ha en tillräckligt 
diversifierad sammansättning. 
b) Indexet ska utgöra en lämplig referens 
för den marknad det hänför sig till. 
c) Indexet ska offentliggöras på lämpligt 
vis.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget begränsar PRIP-produkterna till en förteckning över godtagbara 
tillgångar som kan jämföras med dem i artikel 50 i direktiv 2009/65/EG (UCITS), och 
garanterar att dessa begränsningar inte kan kringgås genom indirekt exponering.

Ändringsförslag 576
Arlene McCarthy

Förslag till förordning
Kapitel IIa, artikel 13b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 13b
Riskhantering

1. Utvecklaren av investeringsprodukter 
ska använda ett förfarande för 
riskhantering som gör det möjligt att vid 
varje tidpunkt kontrollera och bedöma en 
investeringsprodukts riskprofil.
Utvecklaren ska använda ett förfarande 
som möjliggör en exakt och oberoende 
bedömning av värdet på OTC-derivat.
Utvecklaren ska underrätta de behöriga 
myndigheterna i sin hemmedlemsstat 
regelbundet om de typer av 
derivatinstrument, underliggande risker, 
kvantitativa begränsningar liksom de 
metoder som valts för att beräkna de 
risker som åtföljer transaktioner med 
derivatinstrument för varje produkt.
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2. Utvecklaren av investeringsprodukter 
ska säkerställa att en investeringsprodukts 
globala exponering som hänför sig till 
derivatinstrument inte överskrider dess 
totala värde.
Exponeringen ska beräknas med hänsyn 
till det aktuella värdet av de 
underliggande tillgångarna, 
motpartsrisken, framtida 
marknadsrörelser och den tid som finns 
tillgänglig för att lösa in positionerna.
När ett överlåtbart värdepapper eller ett 
penningmarknadsinstrument innefattar 
ett derivat ska detta derivat beaktas när 
kraven i denna artikel ska uppfyllas.
3. Det absoluta Value-at-Risk-värdet för 
en investeringsprodukt vid tidpunkt och 
dag för försäljning får inte överskrida 
20 % av dess nominella Value-at-Risk-
värde.
Beräkningen av Value-at-Risk-värdet bör 
göras i enlighet med följande parametrar:
a) Ett 99-procentigt ensidigt 
konfidensintervall.
b) En innehavstid som motsvarar en 
månad (20 affärsdagar). 
c) En faktisk observationsperiod 
(historisk) av riskfaktorerna på minst 3 år 
(750 affärsdagar), såvida inte en kortare 
observationsperiod berättigas av en 
avsevärd ökning av prisvolatiliteten (t.ex. 
på grund av extrema marknadsvillkor).
4. Europeiska bankmyndigheten (EBA), 
Europeiska försäkrings- och 
tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) och 
Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten (Esma) ska 
utarbeta tillsynsstandarder för 
fastställande av följande:
a) Riktlinjer för riskmätning och 
beräkningen av den globala exponeringen 
av de investeringsprodukter som säljs till 
icke-professionella investerare.
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b) Riktlinjer för finansiella index.
De europeiska tillsynsmyndigheterna ska 
överlämna sina förslag till tekniska 
tillsynsstandarder till kommissionen 
senast […].
Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta de tekniska tillsynsstandarderna i 
enlighet med artiklarna 10–14 i 
förordning (EU) nr 1093/2010, artiklarna 
10–14 i förordning (EG) nr 1094/2010 
och artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 
1095/2010.

Or. en

Motivering

Den globala riskexponeringen av investeringsprodukter som säljs till icke-professionella 
investerare bör begränsas för att indirekt begränsa produkternas hävstångseffekt och 
säkerställa en lämplig risknivå.

Ändringsförslag 577
Arlene McCarthy

Förslag till förordning
Kapitel IIa, artikel 13c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 13c
Användning av derivat

1. Följande typer av derivatinstrument, 
inklusive motsvarande kontantavräknade 
instrument, som omsätts på en
sådan reglerad marknad som avses i 
artikel 50.1 a, b och c i direktiv 
2009/65/EG, eller finansiella 
derivatinstrument som handlas direkt 
mellan parterna (OTC-derivat), får 
användas inom investeringsprodukter som
säljs till icke-professionella investerare.
a) Ordinära swappar och terminskontrakt 
(”future– eller forwardkontrakt”) .
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b) Ordinära optioner.
c) Enkla barriäroptioner och binära 
optioner, förutsatt att
i) det teoretiska beloppet för varje binär 
option, inbegripet binära optioner som 
ingår i andra derivatinstrument eller som 
används med ordinära instrument, vars 
digitala payoff skulle inverka negativt på 
investeringsproduktens avkastning, är 
lägre än 10 % av investeringsproduktens 
teoretiska belopp, och
ii) summan av det teoretiska beloppet för 
alla binära optioner, inbegripet binära 
optioner som ingår i andra 
derivatinstrument eller som används med 
ordinära instrument, vars digitala payoff 
skulle inverka negativt på 
investeringsproduktens avkastning, är 
lägre än 20 % av investeringsproduktens 
teoretiska belopp, och
iii) de underliggande tillgångarna för 
barriären är identisk med optionens 
underliggande tillgångar.
d) Asiatiska optioner.
e) Optioner med förskjuten start och 
optioner med uppskjuten avveckling.

Or. en

Motivering

Den föreslagna begränsningen överensstämmer med Esmas riktlinjer för UCITS. 
Användningen av derivat bör begränsas till enkla derivatinstrument för att stoppa den alltför 
stora komplexiteten i paketerade investeringsprodukter.

Ändringsförslag 578
Arlene McCarthy

Förslag till förordning
Kapitel IIa, artikel 13d (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 13d
Avkastningsregler

1. Avkastningen från en 
investeringsprodukt ska inte 
a) omfatta ett antal mekanismer, 
händelser eller tillgångsklasser som 
skapar en risk för misstolkning,
b) villkoras av vissa händelser som är 
främmande för icke-professionella 
investerare, såsom nivån på ett 
finansinstituts lagstadgade kapital,
c) inbegripa paketeringsegenskaper som 
spelar på investerarnas beteendemönster.
2. Europeiska bankmyndigheten (EBA),
Europeiska försäkrings- och 
tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) och 
Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten (Esma) ska 
utarbeta riktlinjer för ytterligare 
vägledning om de villkor som avses i 
artikel 13d.1.

Or. en

Motivering

Det är av största vikt att se till att investeringar vars risk- och avkastningsprofil inbegriper 
många komplexa mekanismer som skapar risk för missförstånd, och investeringar som 
inbegriper negativa paketeringsegenskaper inte säljs till icke-professionella investerare, 
eftersom de skapar avsevärda risker för vilseledande försäljning.

Ändringsförslag 579
Pervenche Berès

Förslag till förordning
Artikel 14 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utvecklaren av investeringsprodukten ska 
upprätta lämpliga förfaranden och 

Utvecklaren av investeringsprodukten och 
personen som säljer 
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arrangemang som säkerställer att icke-
professionella investerare som har framfört 
klagomål på faktabladet får ett ordentligt 
svar i tid och på ett adekvat sätt.

investeringsprodukten ska upprätta 
lämpliga förfaranden och arrangemang 
som säkerställer att icke-professionella 
investerare som har framfört klagomål på 
faktabladet eller bilagan till detta får ett 
ordentligt svar i tid och på ett adekvat sätt.

Or. en

Ändringsförslag 580
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 14 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utvecklaren av investeringsprodukten ska 
upprätta lämpliga förfaranden och 
arrangemang som säkerställer att icke-
professionella investerare som har framfört 
klagomål på faktabladet får ett ordentligt 
svar i tid och på ett adekvat sätt.

Utvecklaren av investeringsprodukten och 
personen som säljer 
investeringsprodukten ska upprätta 
lämpliga förfaranden och arrangemang 
som säkerställer att

i) icke-professionella investerare har 
effektiva möjligheter att framföra 
klagomål på utvecklaren av 
investeringsprodukten,
ii) icke-professionella investerare som har 
framfört klagomål på faktabladet får ett 
ordentligt svar i tid och på ett adekvat sätt, 
och
iii) det finns effektiva 
tvistlösningsförfaranden även för icke-
professionella investerare vid 
gränsöverskridande tvister, särskilt om 
utvecklaren av investeringsprodukten är 
etablerad i en annan medlemsstat eller i 
ett tredjeland.

Or. en

Ändringsförslag 581
Sven Giegold



AM\926906SV.doc 127/174 PE504.398v01-00

SV

för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 14 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utvecklaren av investeringsprodukten ska 
upprätta lämpliga förfaranden och 
arrangemang som säkerställer att icke-
professionella investerare som har framfört 
klagomål på faktabladet får ett ordentligt 
svar i tid och på ett adekvat sätt.

Utvecklaren av investeringsprodukten och 
distributören ska upprätta lämpliga 
förfaranden och rutiner som säkerställer att

(1) icke-professionella investerare har 
effektiva möjligheter att framföra 
klagomål på utvecklaren av 
investeringsprodukten och att inleda ett 
tvistlösningsförfarande,
(2) icke-professionella investerare som har 
framfört klagomål på faktabladet får ett 
ordentligt svar i tid och på ett adekvat sätt, 
och
(3) det finns effektiva 
tvistlösningsförfaranden även för icke-
professionella investerare vid 
gränsöverskridande tvister,
särskilt om utvecklaren av 
investeringsprodukten är etablerad i en 
annan medlemsstat eller i ett tredjeland.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag grundas på ett förslag från Europeiska centralbanken. Eftersom icke-
professionella investerare är i direkt kontakt med distributörer snarare än med utvecklare bör 
distributörerna också tillåta kunderna att inleda ett tvistlösningsförfarande. Detta 
tvistlösningsförfarande bör även gälla vid gränsöverskridande tvister, särskilt om utvecklaren 
av investeringsprodukten är etablerad i en annan medlemsstat eller i ett tredjeland.

Ändringsförslag 582
Sylvie Goulard
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Förslag till förordning
Artikel 14 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utvecklaren av investeringsprodukten ska 
upprätta lämpliga förfaranden och 
arrangemang som säkerställer att icke-
professionella investerare som har framfört 
klagomål på faktabladet får ett ordentligt 
svar i tid och på ett adekvat sätt.

Utvecklaren av investeringsprodukten och 
distributören ska upprätta lämpliga 
förfaranden och arrangemang som 
säkerställer att i) icke-professionella 
investerare har effektiva möjligheter att 
framföra klagomål på utvecklaren av 
investeringsprodukten och att inleda ett 
tvistlösningsförfarande, ii) icke-
professionella investerare som har 
framfört klagomål på faktabladet får ett 
ordentligt svar i tid och på ett adekvat sätt, 
och iii) det finns effektiva 
tvistlösningsförfaranden även för icke-
professionella investerare vid 
gränsöverskridande tvister, särskilt om 
utvecklaren av investeringsprodukten är 
etablerad i en annan medlemsstat eller i 
ett tredjeland.

Or. en

Motivering

Distributörer av investeringsprodukter är i direkt kontakt med icke-professionella investerare 
och bör därför också ha ansvaret för att se till att de icke-professionella investerarna har 
effektiva möjligheter att framföra klagomål på utvecklaren avseende faktabladet och att 
inleda ett tvistlösningsförfarande. Detta tvistlösningsförfarande bör även gälla vid 
gränsöverskridande tvister, särskilt om utvecklaren av investeringsprodukten är etablerad i 
en annan medlemsstat eller i ett tredjeland.

Ändringsförslag 583
Syed Kamall

Förslag till förordning
Artikel 14 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utvecklaren av investeringsprodukten ska 
upprätta lämpliga förfaranden och 
arrangemang som säkerställer att icke-

Utvecklaren av investeringsprodukten ska 
upprätta lämpliga förfaranden och 
arrangemang som säkerställer att icke-
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professionella investerare som har framfört 
klagomål på faktabladet får ett ordentligt 
svar i tid och på ett adekvat sätt.

professionella investerare som har framfört 
klagomål på faktabladet får ett ordentligt 
svar i tid och på ett adekvat sätt i enlighet 
med direktivet om alternativ tvistlösning.

Or. en

Motivering

Det är onödigt att dubblera det arbete som redan gjorts om alternativ tvistlösning.

Ändringsförslag 584
Syed Kamall

Förslag till förordning
Artikel 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 15 utgår
1. Om en icke-professionell investerare 
vid en tvist om rättigheter och 
skyldigheter som följer av denna 
förordning inleder ett förfarande för 
alternativ tvistlösning enligt nationell 
lagstiftning mot en utvecklare eller 
försäljare av investeringsprodukter, ska 
utvecklaren eller försäljaren av 
investeringsprodukter delta i det 
förfarandet, förutsatt att följande krav är 
uppfyllda:
(a) Beslut som förfarandet leder till är 
inte bindande.
(b) Preskriptionstiden för att få tvisten 
prövad i domstol har tillfälligt upphävts 
medan förfarandet för alternativ 
tvistlösning pågår.
(c) Preskriptionstiden för kravet har 
upphävts medan förfarandet pågår.
(d) Förfarandet är kostnadsfritt eller 
förenat med måttliga kostnader enligt 
nationell lagstiftning.
(e) Parterna kan få tillgång till 
förfarandet även på annat sätt än på 
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elektronisk väg.
(f) Undantagsvis är interimistiska 
åtgärder möjliga i brådskande situationer.
2. Medlemsstaterna ska underrätta 
kommissionen om de enheter som svarar 
för handläggningen av de förfaranden 
som avses i punkt 1 senast den [fyll i 
datum – 6 månader efter ikraftträdandet 
för/tillämpningen av denna förordning]. 
De ska utan dröjsmål underrätta 
kommissionen om alla eventuella senare 
förändringar vad gäller dessa enheter.
3. Enheter som svarar för 
handläggningen av de förfaranden som 
avses i punkt 1 ska samarbeta med 
varandra för att lösa gränsöverskridande 
tvister som uppstår inom ramen för denna 
förordning.

Or. en

Motivering

Frågan om alternativ tvistlösning är viktig men bör, för att garantera konsekvens, behandlas 
inom ramen för direktivet om alternativ tvistlösning och inte i denna förordning.

Ändringsförslag 585
Ildikó Gáll-Pelcz

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om en icke-professionell investerare 
vid en tvist om rättigheter och 
skyldigheter som följer av denna 
förordning inleder ett förfarande för 
alternativ tvistlösning enligt nationell 
lagstiftning mot en utvecklare eller 
försäljare av investeringsprodukter, ska 
utvecklaren eller försäljaren av 
investeringsprodukter delta i det 
förfarandet, förutsatt att följande krav är 

utgår
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uppfyllda:
(a) Beslut som förfarandet leder till är 
inte bindande.
(b) Preskriptionstiden för att få tvisten 
prövad i domstol har tillfälligt upphävts 
medan förfarandet för alternativ 
tvistlösning pågår.
(c) Preskriptionstiden för kravet har 
upphävts medan förfarandet pågår.
(d) Förfarandet är kostnadsfritt eller 
förenat med måttliga kostnader enligt 
nationell lagstiftning.
(e) Parterna kan få tillgång till 
förfarandet även på annat sätt än på 
elektronisk väg.
(f) Undantagsvis är interimistiska 
åtgärder möjliga i brådskande situationer.

Or. en

Motivering

Medlemsstaternas lagstiftningar om tvistlösning skiljer sig åt rejält och det är nästan omöjligt 
att harmonisera dem och införa gemensamma regler. På grund av skillnaderna i de 
nationella lagstiftningarna är det inte möjligt att fastställa gemensamma regler för alternativ 
tvistlösning på EU-nivå. Denna fråga bör omfattas av nationell behörighet.

Ändringsförslag 586
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om en icke-professionell investerare vid 
en tvist om rättigheter och skyldigheter 
som följer av denna förordning inleder ett 
förfarande för alternativ tvistlösning enligt 
nationell lagstiftning mot en utvecklare 
eller försäljare av investeringsprodukter, 
ska utvecklaren eller försäljaren av 
investeringsprodukter delta i det 
förfarandet, förutsatt att följande krav är 

1. Om en icke-professionell investerare vid 
en tvist om rättigheter och skyldigheter 
som följer av denna förordning inleder ett 
förfarande för alternativ tvistlösning enligt 
nationell lagstiftning mot en utvecklare 
eller försäljare av investeringsprodukter, 
får eller ska utvecklaren eller försäljaren 
av investeringsprodukter delta i det 
förfarandet, i enlighet med de regler som 
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uppfyllda: fastställs i direktiv [...] om alternativ 
tvistlösning.

Or. en

Ändringsförslag 587
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om en icke-professionell investerare vid 
en tvist om rättigheter och skyldigheter 
som följer av denna förordning inleder ett 
förfarande för alternativ tvistlösning enligt 
nationell lagstiftning mot en utvecklare 
eller försäljare av investeringsprodukter, 
ska utvecklaren eller försäljaren av 
investeringsprodukter delta i det 
förfarandet, förutsatt att följande krav är 
uppfyllda:

1. I linje med direktivet om alternativ 
tvistlösning (.../...) och förordningen om 
tvistlösning online (.../...) ska 
medlemsstaterna säkerställa att om en 
icke-professionell investerare vid en tvist 
om rättigheter och skyldigheter som följer 
av denna förordning inleder ett förfarande 
för alternativ tvistlösning enligt nationell 
lagstiftning mot en utvecklare eller 
försäljare av PRIP-produkter, ska 
utvecklaren eller försäljaren av PRIP-
produkter delta i det förfarandet, förutsatt 
att följande krav är uppfyllda:

Or. en

Motivering

Vid alternativ tvistlösning ska Europaparlamentets och rådets bestämmelser om alternativ 
tvistlösning vid konsumenttvister och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och 
direktiv 2009/22/EG vara bindande för detta direktiv.

Ändringsförslag 588
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om en icke-professionell investerare vid 1. I linje med direktivet om alternativ 
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en tvist om rättigheter och skyldigheter 
som följer av denna förordning inleder ett 
förfarande för alternativ tvistlösning enligt 
nationell lagstiftning mot en utvecklare 
eller försäljare av investeringsprodukter, 
ska utvecklaren eller försäljaren av 
investeringsprodukter delta i det 
förfarandet, förutsatt att följande krav är 
uppfyllda:

tvistlösning vid konsumenttvister 
[2011/0373(COD)] och förordningen om 
tvistlösning online vid konsumenttvister 
[2011/0374(COD)] ska medlemsstaterna 
säkerställa att om en icke-professionell 
investerare vid en tvist om rättigheter och 
skyldigheter som följer av denna 
förordning inleder ett förfarande för 
alternativ tvistlösning enligt nationell 
lagstiftning mot en utvecklare eller 
försäljare av investeringsprodukter, ska 
utvecklaren eller försäljaren av 
investeringsprodukter delta i det 
förfarandet.

Or. en

Motivering

PRIP-förordningen bör inte strida mot direktivet och förordningen om alternativ tvistlösning 
som snart träder i kraft, därför hänvisar vi till dessa och stryker de kriterier som anges nedan 
för att undvika förvirring. 

Ändringsförslag 589
Alfredo Pallone

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om en icke-professionell investerare vid 
en tvist om rättigheter och skyldigheter 
som följer av denna förordning inleder ett 
förfarande för alternativ tvistlösning enligt 
nationell lagstiftning mot en utvecklare 
eller försäljare av investeringsprodukter, 
ska utvecklaren eller försäljaren av 
investeringsprodukter delta i det 
förfarandet, förutsatt att följande krav är 
uppfyllda:

1. Om en icke-professionell investerare vid 
en tvist om rättigheter och skyldigheter 
som följer av denna förordning inleder ett 
förfarande för alternativ tvistlösning enligt 
nationell lagstiftning mot en utvecklare 
eller försäljare av investeringsprodukter, 
får utvecklaren eller försäljaren av 
investeringsprodukter delta i det 
förfarandet, förutsatt att följande krav är 
uppfyllda:

Or. en
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Ändringsförslag 590
Arlene McCarthy

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om en icke-professionell investerare vid 
en tvist om rättigheter och skyldigheter 
som följer av denna förordning inleder ett 
förfarande för alternativ tvistlösning enligt 
nationell lagstiftning mot en utvecklare 
eller försäljare av investeringsprodukter, 
ska utvecklaren eller försäljaren av 
investeringsprodukter delta i det 
förfarandet, förutsatt att följande krav är 
uppfyllda:

1. Om en icke-professionell investerare vid 
en tvist om rättigheter och skyldigheter 
som följer av denna förordning inleder ett 
förfarande för alternativ tvistlösning enligt 
nationell lagstiftning mot en utvecklare 
eller försäljare av investeringsprodukter, 
ska utvecklaren eller försäljaren av 
investeringsprodukter delta i det 
förfarandet.

Or. en

Motivering

Mot bakgrund av överenskommelsen om minimiharmonisering genom direktivet om alternativ 
tvistlösning, i vilket det fastställs kriterier för alternativ tvistlösning i EU, bör denna 
förordning inte införa andra kriterier.   Direktivet om alternativ tvistlösning låter till exempel 
medlemsstaterna själva bestämma huruvida beslut är bindande eller inte och det vore 
inkonsekvent att denna förordning inför andra kriterier för detta.

Ändringsförslag 591
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Beslut som förfarandet leder till är 
inte bindande.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 592
Sharon Bowles
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Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Beslut som förfarandet leder till är 
inte bindande.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 593
Arlene McCarthy

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Beslut som förfarandet leder till är 
inte bindande.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 594
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Beslut som förfarandet leder till är 
inte bindande.

utgår

Or. en

Motivering

I Förenade kungariket, Danmark och Norge (EES) är besluten bindande för industrin men 
inte för konsumenterna, och förslaget enligt a) kommer att leda till en försämring av 
etablerade konsumenträttigheter i dessa länder. Detta ändringsförslag grundas på ett förslag 
från konsumentorganisationen BEUC.
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Ändringsförslag 595
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Beslut som förfarandet leder till är inte
bindande.

(a) Beslut som förfarandet leder till kan på 
uttrycklig begäran vara bindande för 
PRIP-utvecklaren och den icke-
professionella kunden.

Or. en

Motivering

Fördelen med alternativ tvistlösning är att produktutvecklaren och den icke-professionella 
kunden ges ett tids- och kostnadseffektivt system för tvistlösning som dessutom avlastar de 
vanliga jurisdiktionerna. Beslutet bör därför ligga hos deltagarna.

Ändringsförslag 596
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Preskriptionstiden för att få tvisten 
prövad i domstol har tillfälligt upphävts 
medan förfarandet för alternativ 
tvistlösning pågår.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 597
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led b



AM\926906SV.doc 137/174 PE504.398v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Preskriptionstiden för att få tvisten 
prövad i domstol har tillfälligt upphävts 
medan förfarandet för alternativ 
tvistlösning pågår.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 598
Arlene McCarthy

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Preskriptionstiden för att få tvisten 
prövad i domstol har tillfälligt upphävts 
medan förfarandet för alternativ 
tvistlösning pågår.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 599
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Preskriptionstiden för kravet har 
upphävts medan förfarandet pågår.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 600
Sharon Bowles
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Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Preskriptionstiden för kravet har 
upphävts medan förfarandet pågår.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 601
Arlene McCarthy

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Preskriptionstiden för kravet har 
upphävts medan förfarandet pågår.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 602
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Förfarandet är kostnadsfritt eller 
förenat med måttliga kostnader enligt 
nationell lagstiftning.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 603
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led d
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Förfarandet är kostnadsfritt eller 
förenat med måttliga kostnader enligt 
nationell lagstiftning.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 604
Arlene McCarthy

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Förfarandet är kostnadsfritt eller 
förenat med måttliga kostnader enligt 
nationell lagstiftning.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 605
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Parterna kan få tillgång till 
förfarandet även på annat sätt än på 
elektronisk väg.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 606
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led e
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Parterna kan få tillgång till 
förfarandet även på annat sätt än på 
elektronisk väg.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 607
Arlene McCarthy

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Parterna kan få tillgång till 
förfarandet även på annat sätt än på 
elektronisk väg.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 608
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Undantagsvis är interimistiska 
åtgärder möjliga i brådskande situationer.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 609
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led f



AM\926906SV.doc 141/174 PE504.398v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Undantagsvis är interimistiska 
åtgärder möjliga i brådskande situationer.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 610
Arlene McCarthy

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Undantagsvis är interimistiska 
åtgärder möjliga i brådskande situationer.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 611
Syed Kamall

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska underrätta 
kommissionen om de enheter som svarar 
för handläggningen av de förfaranden 
som avses i punkt 1 senast den [fyll i 
datum – 6 månader efter ikraftträdandet 
för/tillämpningen av denna förordning]. 
De ska utan dröjsmål underrätta 
kommissionen om alla eventuella senare 
förändringar vad gäller dessa enheter.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 612
Syed Kamall

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Vid utövandet av sina befogenheter 
enligt artikel 19 ska de behöriga 
myndigheterna samarbeta nära för att se 
till att de administrativa åtgärderna och 
sanktionerna leder till de resultat som 
eftersträvas med denna förordning, och 
ska samordna sina insatser för att 
undvika eventuellt dubbelarbete och 
överlappningar när de tillämpar de 
administrativa åtgärderna och 
sanktionerna på gränsöverskridande 
ärenden.

2. De behöriga myndigheterna ska i 
enlighet med nationell lagstiftning ha alla 
de tillsynsbefogenheter, inbegripet 
undersökningsbefogenheter, som de 
behöver för att fullgöra sina uppgifter 
enligt denna förordning.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att klargöra vilka befogenheter de behöriga myndigheterna har och att anpassa 
ordalydelsen till MiFID 2.

Ändringsförslag 613
Syed Kamall

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Vid utövandet av sina befogenheter 
enligt artikel 19 ska de behöriga 
myndigheterna samarbeta nära för att se 
till att de administrativa åtgärderna och 
sanktionerna leder till de resultat som 
eftersträvas med denna förordning, och 
de ska samordna sina insatser för att 
undvika eventuellt dubbelarbete och 
överlappningar när de tillämpar de 
administrativa åtgärderna och 
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sanktionerna på gränsöverskridande 
ärenden.

Or. en

Ändringsförslag 614
Syed Kamall

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Enheter som svarar för 
handläggningen av de förfaranden som 
avses i punkt 1 ska samarbeta med 
varandra för att lösa gränsöverskridande 
tvister som uppstår inom ramen för denna 
förordning.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 615
Syed Kamall

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Denna artikel är tillämplig på följande
överträdelser:

1. Denna artikel är tillämplig på alla
överträdelser av förordningen.

Or. en

Motivering

Det behövs ingen lista över möjliga överträdelser av förordningen.

Ändringsförslag 616
Sharon Bowles
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Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Denna artikel är tillämplig på följande 
överträdelser:

1. Denna artikel är tillämplig på följande, 
icke-uttömmande lista över överträdelser:

Or. en

Ändringsförslag 617
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Denna artikel är tillämplig på följande
överträdelser:

1. Denna artikel är tillämplig på alla
överträdelser av denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 618
Syed Kamall

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Faktabladet överensstämmer inte med 
artikel 6.1–6.3 och artikel 7.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 619
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Faktabladet överensstämmer inte med 
artikel 6.1–6.3 och artikel 7.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 620
Syed Kamall

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Faktabladet innehåller inte de 
uppgifter som anges i artikel 8.1 och 8.2 
eller presenteras inte i enlighet med 
artikel 8.4.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 621
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Faktabladet innehåller inte de 
uppgifter som anges i artikel 8.1 och 8.2 
eller presenteras inte i enlighet med 
artikel 8.4.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 622
Syed Kamall
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Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Reklammaterial innehåller uppgifter 
om investeringsprodukten som strider mot 
informationen i faktabladet, i strid med 
artikel 9.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 623
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Reklammaterial innehåller uppgifter 
om investeringsprodukten som strider mot 
informationen i faktabladet, i strid med 
artikel 9.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 624
Syed Kamall

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Faktabladet ses inte över och ändras i 
enlighet med artikel 10.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 625
Sirpa Pietikäinen
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Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Faktabladet ses inte över och ändras i 
enlighet med artikel 10.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 626
Syed Kamall

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Faktabladet har inte tillhandahållits i 
god tid i enlighet med artikel 12.1.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 627
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Faktabladet har inte tillhandahållits i 
god tid i enlighet med artikel 12.1.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 628
Syed Kamall

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1 – led f
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Faktabladet har inte tillhandahållits 
kostnadsfritt i enlighet med artikel 13.1.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 629
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Faktabladet har inte tillhandahållits 
kostnadsfritt i enlighet med artikel 13.1.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 630
Syed Kamall

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Ett förbud mot saluföringen av en 
investeringsprodukt.

(a) Ett förbud mot saluföringen av en 
PRIP-produkt.

Or. en

Ändringsförslag 631
Syed Kamall

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Ett tillfälligt förbud mot saluföringen 
av en investeringsprodukt.

(b) Ett tillfälligt förbud mot saluföringen 
av en PRIP-produkt.

Or. en

Ändringsförslag 632
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) En varning som ska offentliggöras och 
innehåller uppgifter om den ansvariga 
personens identitet och överträdelsens art.

(c) En varning som ska offentliggöras och 
innehåller uppgifter om den ansvariga 
juridiska personens identitet och 
överträdelsens art.

Or. en

Ändringsförslag 633
Syed Kamall

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Ett beslut om publikation av en ny 
version av faktabladet.

(d) Ett förbud mot tillhandahållandet av 
ett faktablad som inte uppfyller kraven i 
artiklarna 6, 7, 8 och 10.

Or. en

Ändringsförslag 634
Jean-Paul Gauzès

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2 – led da (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Bötesstraff.

Or. en

Ändringsförslag 635
Syed Kamall

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Bötesstraff.

Or. en

Ändringsförslag 636
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Bötesstraff.

Or. en

Ändringsförslag 637
Pervenche Berès

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Bötesstraff.

Or. en
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Motivering

Förordningen bör ge de behöriga myndigheterna en möjlighet att utfärda bötesstraff.

Ändringsförslag 638
Sylvie Goulard

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) I fråga om en juridisk person, 
administrativa böter på upp till 10 procent 
av den juridiska personens totala 
årsomsättning under det föregående 
räkenskapsåret. När en juridisk person är 
ett dotterföretag till ett moderföretag ska 
den relevanta totala årliga omsättningen 
vara den totala årliga omsättning som 
härrör från det sista moderföretagets 
koncernredovisning under det föregående 
räkenskapsåret.

Or. en

Ändringsförslag 639
Sylvie Goulard

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2 – led db (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(db) I fråga om en fysisk person, 
administrativa böter på upp till 
5 000 000 euro eller, i medlemsstater där 
den officiella valutan inte är euro, 
motsvarande värde i nationell valuta på 
den dag då denna förordning träder i 
kraft.

Or. en
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Motivering

Ändringsförslaget säkerställer harmonisering med andra förslag till unionslagstiftning när 
det gäller utkrävande av administrativa böter, särskilt med de föreslagna MiFID- och 
UCITS V-direktiven.

Ändringsförslag 640
Syed Kamall

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska se till att de 
behöriga myndigheterna, om dessa har 
vidtagit en eller flera administrativa 
åtgärder och sanktioner i enlighet med 
punkt 2, har befogenhet att utfärda – eller 
kräva att utvecklaren av 
investeringsprodukten eller försäljaren av 
investeringsprodukten utfärdar – ett 
meddelande direkt riktat till den berörda 
icke-professionella investeraren med 
information om den administrativa 
åtgärden eller sanktionen samt om vart 
man ska vända sig för att framföra 
klagomål eller yrka på gottgörelse.

3. Medlemsstaterna ska se till att de 
behöriga myndigheterna, om dessa har 
vidtagit en eller flera administrativa 
åtgärder och sanktioner i enlighet med 
punkt 2, har befogenhet att utfärda – eller 
kräva att utvecklaren av PRIP-produkten
eller den person som ger råd om eller 
säljer PRIP-produkten utfärdar – ett 
meddelande direkt riktat till den berörda 
icke-professionella investeraren med 
information om den administrativa 
åtgärden eller sanktionen samt om vart 
man ska vända sig för att framföra 
klagomål eller yrka på gottgörelse.

Or. en

Ändringsförslag 641
Syed Kamall

Förslag till förordning
Artikel 20 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 De behöriga myndigheterna ska vidta de 
administrativa åtgärder och sanktioner som 
avses i artikel 19.2 med beaktande av alla 
relevanta omständigheter, bland annat

De behöriga myndigheterna ska vidta de 
administrativa åtgärder och sanktioner som 
avses i artikel 19.2 med beaktande av alla 
relevanta omständigheter, när detta är 
lämpligt bland annat
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Or. en

Ändringsförslag 642
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 20 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) den ansvariga personens grad av 
ansvar,

(b) den ansvariga juridiska personens grad 
av ansvar,

Or. en

Ändringsförslag 643
Syed Kamall

Förslag till förordning
Artikel 20 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) den ansvariga personens grad av 
ansvar,

(b) den ansvariga fysiska eller juridiska
personens grad av ansvar.

Or. en

Ändringsförslag 644
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 20 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) samarbetsviljan hos den person som är 
ansvarig för överträdelsen,

(d) samarbetsviljan hos den juridiska
person som är ansvarig för överträdelsen,

Or. en
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Ändringsförslag 645
Syed Kamall

Förslag till förordning
Artikel 20 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) samarbetsviljan hos den person som är 
ansvarig för överträdelsen,

(d) samarbetsviljan hos den fysiska eller 
juridiska person som är ansvarig för 
överträdelsen,

Or. en

Ändringsförslag 646
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 20 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) den ansvariga personens eventuella 
tidigare överträdelser.

(e) den ansvariga juridiska personens
eventuella tidigare överträdelser.

Or. en

Ändringsförslag 647
Syed Kamall

Förslag till förordning
Artikel 20 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) den ansvariga personens eventuella 
tidigare överträdelser.

(e) den ansvariga fysiska eller juridiska 
personens eventuella tidigare överträdelser.

Or. en

Ändringsförslag 648
Jean-Paul Gauzès
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Förslag till förordning
Artikel 20 – stycke 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) alla åtgärder som har vidtagits av den 
ansvariga personen för att förhindra nya 
överträdelser i framtiden,

Or. en

Ändringsförslag 649
Syed Kamall

Förslag till förordning
Artikel 20 – stycke 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) övriga relevanta faktorer.

Or. en

Ändringsförslag 650
Jean-Paul Gauzès

Förslag till förordning
Artikel 20 – stycke 1 – led eb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(eb) all ersättning som beviljas icke-
professionella investerare av den 
ansvariga personen till följd av en 
överträdelse.

Or. en

Ändringsförslag 651
Pervenche Berès
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Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska en gång om året till 
EBA, Eiopa och Esma lämna 
sammanställda uppgifter om alla
administrativa åtgärder och sanktioner
som vidtagits i enlighet med artiklarna 18 
och 19.2.

2. Medlemsstaterna ska en gång om året till 
den behöriga ESA-myndigheten (EBA, 
Eiopa och Esma) lämna sammanställda 
uppgifter om de administrativa påföljder
och andra åtgärder som vidtagits i enlighet 
med artiklarna 18 och 19.2.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna bör informera behörig ESA-myndighet om produkterna.

Ändringsförslag 652
Krišjānis Kariņš

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska en gång om året 
till EBA, Eiopa och Esma lämna 
sammanställda uppgifter om alla 
administrativa åtgärder och sanktioner som 
vidtagits i enlighet med artiklarna 18 och 
19.2.

2. Den behöriga myndigheten ska en gång 
om året till EBA, Eiopa och Esma lämna 
sammanställda uppgifter om alla 
administrativa åtgärder och sanktioner som 
vidtagits i enlighet med artiklarna 18 och 
19.2.

Or. en

Ändringsförslag 653
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 22 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Sanktioner och åtgärder som vidtagits mot Sanktioner och åtgärder som vidtagits mot 



AM\926906SV.doc 157/174 PE504.398v01-00

SV

överträdelser som avses i artikel 19.1 ska 
offentliggöras utan onödigt dröjsmål, 
inbegripet åtminstone uppgifter om typen 
av överträdelse av denna förordning och 
om de ansvariga personernas identitet, 
såvida inte ett sådant offentliggörande 
allvarligt skulle hota finansmarknaderna.

överträdelser som avses i artikel 19.1 ska 
offentliggöras utan onödigt dröjsmål, 
inbegripet åtminstone uppgifter om typen 
av överträdelse av denna förordning och 
om de ansvariga personernas identitet. De 
behöriga myndigheterna får dra tillbaka 
namnet på de ansvariga personerna från 
sin webbplats efter tidigast fem år.

Or. en

Ändringsförslag 654
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 22 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om ett offentliggörande skulle åsamka de 
berörda parterna oproportionell skada, 
ska de behöriga myndigheterna 
offentliggöra sanktionerna eller 
åtgärderna utan att lämna ut namn.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 655
Burkhard Balz

Förslag till förordning
Artikel 22 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om ett offentliggörande skulle åsamka de 
berörda parterna oproportionell skada, ska 
de behöriga myndigheterna offentliggöra 
sanktionerna eller åtgärderna utan att 
lämna ut namn.

Om ett offentliggörande skulle åsamka de 
berörda parterna oproportionell skada eller 
äventyra pågående undersökningar, får
de behöriga myndigheterna avstå från eller 
fördröja offentliggörandet eller 
offentliggöra sanktionerna eller åtgärderna 
utan att lämna ut namn. De behöriga 
myndigheterna ska förbli skyldiga att på 
konfidentiell grund rapportera till EBA, 



PE504.398v01-00 158/174 AM\926906SV.doc

SV

Eiopa och Esma om de administrativa 
åtgärderna och sanktionerna.

Or. en

Ändringsförslag 656
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Befogenheten att anta delegerade akter
ges till kommissionen med förbehåll för de 
villkor som anges i denna artikel.

1. Befogenheten att anta tekniska 
standarder ges till kommissionen med 
förbehåll för de villkor som anges i denna 
artikel.

Or. en

Motivering

För att skapa lämplig flexibilitet och göra det möjligt för branschen och ESA-myndigheterna 
att reagera snabbt på förändringarna på marknaden, bör de tre ESA-myndigheterna kollektivt 
utarbeta gemensamma tekniska tillsynsstandarder. Detta är lämpligare än att bemyndiga 
kommissionen att anta delegerade akter.

Ändringsförslag 657
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Befogenheten att anta de delegerade 
akter som avses i artiklarna 8.5, 10.2 och 
12.4 ska ges till kommissionen för en 
period av [4 år] från det att denna 
förordning har trätt i kraft. Delegeringen av 
befogenhet ska genom tyst medgivande 
förlängas med perioder av samma längd, 
om inte Europaparlamentet eller rådet 
motsätter sig en sådan förlängning senast 

2. Befogenheten att anta de tekniska 
standarder som avses i artiklarna 8.5, 10.2 
och 12.4 ska ges till kommissionen för en 
period av [4 år] från det att denna 
förordning har trätt i kraft. Delegeringen av 
befogenhet ska genom tyst medgivande 
förlängas med perioder av samma längd, 
om inte Europaparlamentet eller rådet 
motsätter sig en sådan förlängning senast 
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tre månader före utgången av perioden i 
fråga.

tre månader före utgången av perioden i 
fråga.

Or. en

Motivering

För att skapa lämplig flexibilitet och göra det möjligt för branschen och ESA-myndigheterna 
att reagera snabbt på förändringarna på marknaden, bör de tre ESA-myndigheterna kollektivt 
utarbeta gemensamma tekniska tillsynsstandarder. Detta är lämpligare än att bemyndiga 
kommissionen att anta delegerade akter.

Ändringsförslag 658
Pervenche Berès

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Befogenheten att anta de delegerade 
akter som avses i artiklarna 8.5, 10.2 och
12.4 ska ges till kommissionen för en 
period av [4 år] från det att denna 
förordning har trätt i kraft. Delegeringen av 
befogenhet ska genom tyst medgivande 
förlängas med perioder av samma längd, 
om inte Europaparlamentet eller rådet 
motsätter sig en sådan förlängning senast 
tre månader före utgången av perioden i 
fråga.

2. Befogenheten att anta de delegerade 
akter som avses i artiklarna 8.5, 10.2, 12.4,
13a.10 och 13b.9 ska ges till 
kommissionen för en period av [2 år] från 
det att denna förordning har trätt i kraft. 
Delegeringen av befogenhet ska genom 
tyst medgivande förlängas med perioder av 
samma längd, om inte Europaparlamentet 
eller rådet motsätter sig en sådan 
förlängning senast tre månader före 
utgången av perioden i fråga.

Or. en

Motivering

Den period som beviljas kommissionen för att anta delegerade akter bör överensstämma med 
rapporten om tillämpningen av PRIP-förordningen. Det är inte möjligt att utarbeta en 
övergripande och korrekt rapport om tillämpningen av förordningen om inte de delegerade 
akterna är på plats.

Ändringsförslag 659
Olle Schmidt
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Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den delegering av befogenheter som 
avses i artiklarna 8.5, 10.2 och 12.4 får när 
som helst återkallas av Europaparlamentet 
eller rådet. Ett beslut om återkallande ska 
innebära att delegeringen av den 
befogenhet som anges i beslutet upphör att 
gälla. Beslutet får verkan dagen efter det 
att det offentliggörs i Europeiska unionens 
officiella tidning, eller vid ett senare i 
beslutet angivet datum. Det påverkar inte 
giltigheten av delegerade akter som redan 
har trätt i kraft.

3. Den delegering av befogenheter som 
avses i artiklarna 8.5, 10.2 och 12.4 får när 
som helst återkallas av Europaparlamentet 
eller rådet. Ett beslut om återkallande ska 
innebära att delegeringen av den 
befogenhet som anges i beslutet upphör att 
gälla. Beslutet får verkan dagen efter det 
att det offentliggörs i Europeiska unionens 
officiella tidning, eller vid ett senare i 
beslutet angivet datum. Det påverkar inte 
giltigheten av tekniska standarder som 
redan trätt i kraft.

Or. en

Motivering

För att skapa lämplig flexibilitet och göra det möjligt för branschen och ESA-myndigheterna 
att reagera snabbt på förändringarna på marknaden, bör de tre ESA-myndigheterna kollektivt 
utarbeta gemensamma tekniska tillsynsstandarder. Detta är lämpligare än att bemyndiga 
kommissionen att anta delegerade akter.

Ändringsförslag 660
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Så snart kommissionen antar en 
delegerad akt, ska den samtidigt delge 
Europaparlamentet och rådet denna.

4. Så snart kommissionen antar en teknisk 
standard ska den samtidigt delge 
Europaparlamentet och rådet denna.

Or. en

Motivering

För att skapa lämplig flexibilitet och göra det möjligt för branschen och ESA-myndigheterna 
att reagera snabbt på förändringarna på marknaden, bör de tre ESA-myndigheterna kollektivt 
utarbeta gemensamma tekniska tillsynsstandarder. Detta är lämpligare än att bemyndiga 
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kommissionen att anta delegerade akter.

Ändringsförslag 661
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. En delegerad akt som antas enligt 
artiklarna 8.5, 10.2 och 12.4 ska träda i 
kraft endast om varken Europaparlamentet 
eller rådet har gjort invändningar mot den 
delegerade akten inom en period av två 
månader från den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med 
[två månader] på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.

5. En teknisk standard som antas enligt 
artiklarna 8.5, 10.2 och 12.4 ska träda i 
kraft endast om varken Europaparlamentet 
eller rådet har gjort invändningar mot den 
delegerade akten inom en period av två 
månader från den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med 
[två månader] på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.

Or. en

Motivering

För att skapa lämplig flexibilitet och göra det möjligt för branschen och ESA-myndigheterna 
att reagera snabbt på förändringarna på marknaden, bör de tre ESA-myndigheterna kollektivt 
utarbeta gemensamma tekniska tillsynsstandarder. Detta är lämpligare än att bemyndiga 
kommissionen att anta delegerade akter.

Ändringsförslag 662
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. En delegerad akt som antas enligt 
artiklarna 8.5, 10.2 och 12.4 ska träda i 
kraft endast om varken Europaparlamentet 
eller rådet har gjort invändningar mot den 

5. En delegerad akt som antas enligt 
artiklarna 8.5, 10.2 och 12.4 ska träda i 
kraft endast om varken Europaparlamentet 
eller rådet har gjort invändningar mot den 
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delegerade akten inom en period av två 
månader från den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med 
[två månader] på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.

delegerade akten inom en period av två 
månader från den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med 
[tre månader] på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.

Or. en

Ändringsförslag 663
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. En delegerad akt som antas enligt 
artiklarna 8.5, 10.2 och 12.4 ska träda i 
kraft endast om varken Europaparlamentet 
eller rådet har gjort invändningar mot den 
delegerade akten inom en period av två 
månader från den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med 
[två månader] på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.

5. En delegerad akt som antas enligt 
artiklarna 8.5, 10.2 och 12.4 ska träda i 
kraft endast om varken Europaparlamentet 
eller rådet har gjort invändningar mot den 
delegerade akten inom en period av två 
månader från den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med 
[två månader] på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.

Om en delegerad akt läggs fram strax före 
eller under en ledig period ska tiden börja 
räknas från den dag då det första 
plenarsammanträdet infaller efter den 
lediga perioden. Under alla 
omständigheter, även vid förlängning, ska 
tidsperioden kunna utökas så att den 
omfattar tre fullständiga 
plenarsammanträden.

Or. en
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Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att trygga en lämplig roll för Europaparlamentet i 
förfarandet för antagande av delegerade akter.

Ändringsförslag 664
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Utan att det påverkar övriga 
bestämmelser i Esma-förordningen, ska 
den period under vilken parlamentet och 
rådet har rätt att göra invändningar, om 
förslaget till tekniska standarder för 
tillsyn godkänns utan ändringar av 
kommissionen, uppgå till två månader [på 
grund av de berörda ämnenas komplexitet 
och omfattning]. Denna period kan 
förlängas en gång med en månad på 
Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Or. en

Ändringsförslag 665
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 23a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 23a
Ytterligare bestämmelser för förslag till 

tekniska standarder för tillsyn
1. Oavsett eventuella tidsgränser för 
inlämnandet av förslag till tekniska 
standarder för tillsyn till kommissionen 
ska dessa handlingar lämnas in 12, 18 
och 24 månader i förväg och omfatta 
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texter och grupper av texter.
2. Kommissionen ska inte anta tekniska 
standarder för tillsyn på ett sätt som 
minskar parlamentets granskningstid, på 
grund av parlamentets uppehållsperiod, 
till mindre än två månader inräknat 
förlängningen.
3. De europeiska tillsynsmyndigheterna 
kan samråda med parlamentet vid 
utarbetandet av de tekniska standarderna 
för tillsyn, i synnerhet om det skulle 
förekomma betänkligheter angående 
tillämpningsområdet för denna 
förordning.
4. I de fall då parlamentets behöriga 
utskott har röstat om att avvisa tekniska 
standarder för tillsyn och mindre än två 
veckor återstår till nästa 
plenarsammanträde ska parlamentet ha 
rätt till ytterligare förlängning fram till 
datumet för nästa plenarsammanträde
5. Om en teknisk standard för tillsyn 
skulle avvisas och de fastställda 
problemen är av begränsad räckvidd, kan 
kommissionen anta en påskyndad tidsplan 
för att lägga fram reviderade förslag.
6. Kommissionen ska se till att alla frågor 
som parlamentets övervakningsgrupp 
ställt via det behöriga utskottets 
ordförande besvaras skyndsamt innan 
förslaget till förordning antas.

Or. en

Ändringsförslag 666
Burkhard Balz

Förslag till förordning
Artikel 24 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förvaltningsbolag och investeringsbolag 
som avses i artiklarna 2.1 och 27 i direktiv 

Förvaltningsbolag och investeringsbolag 
som avses i artiklarna 2.1 och 27 i direktiv 



AM\926906SV.doc 165/174 PE504.398v01-00

SV

2009/65/EG och personer som säljer 
andelar i fondföretag enligt definitionen i 
artikel 1.2 i direktivet ska undantas från 
skyldigheterna enligt denna förordning till 
och med den [EUT: var vänlig för in det 
datum som infaller fem år efter 
ikraftträdandet].

2009/65/EG och personer som säljer 
andelar i fondföretag enligt definitionen i 
artikel 1.2 i direktivet ska undantas från 
skyldigheterna enligt denna förordning 
fram till dess att kapitel IX i direktiv 
2009/65/EG eller denna förordning har 
setts över, beroende på vilket som 
inträffar först.

Undantaget i första stycket ska också 
gälla för AIF-förvaltare enligt 
definitionen i artikel 4.1 b i direktiv 
2011/61/EU och personer som säljer AIF-
andelar enligt definitionen i artikel 4.1 a i 
det direktivet om det föreskrivs att 
basfakta för investerare i enlighet med 
artikel 78 i direktiv 2009/65/EG är 
obligatoriskt enligt nationell lagstiftning.

Or. en

Ändringsförslag 667
Werner Langen

Förslag till förordning
Artikel 24 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Befintliga produkter som utvecklades före 
datum för ikraftträdande av denna 
förordning ska undantas från kraven i 
denna förordning fram till [OJ: please 
insert the date 1 year after entry into 
force].

Or. de

Ändringsförslag 668
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 24 – stycke 1a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Samma undantag som i första stycket ska 
gälla för förvaltningsbolag och 
investmentbolag som förvaltar fonder som 
inte är UCITS-fonder och som erbjuds 
icke-professionella investerare, om dessa 
fonder enligt nationell lagstiftning ska 
tillämpa artiklarna 78–81 i 
direktiv 2009/65/EG. 

Or. en

Ändringsförslag 669
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Förslag till förordning
Artikel 24 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När en medlemsstat tillämpar regler om 
faktabladets format och innehåll i 
enlighet med artiklarna 78–81 i 
direktiv 2009/65/EG på fonder som inte är 
UCITS-fonder och som erbjuds icke-
professionella investerare, ska undantaget 
i punkt 1 tillämpas på förvaltningsbolag, 
investeringsbolag och personer som säljer 
eller ger råd om andelar i sådana fonder 
till icke-professionella investerare.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna bör ha rätt att tillåta att även fonder som inte är UCITS-fonder – och som 
på nationell nivå nu omfattas av de krav på basfakta som anges i det fjärde UCITS-direktivet 
– omfattas av övergångsperioden. Detta skulle bidra till att främja likvärdiga 
konkurrensvillkor mellan investeringsprodukter.

Ändringsförslag 670
Olle Schmidt
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Förslag till förordning
Artikel 24 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förvaltningsbolag och investeringsbolag 
enligt definitionen i artikel 4.1 b i direktiv 
2011/61/EU och personer som säljer AIF-
andelar enligt definitionen i artikel 4.1 a i 
det direktivet ska undantas från kraven i 
denna förordning förutsatt att de lämnar 
ett faktablad enligt nationell lag i enlighet 
med artikel 78 i direktiv 2009/65/EG eller 
relevanta bestämmelser i nationell la fram 
till [EUT: please insert the date 5 years 
after the entry into force].

Or. en

Motivering

Många medlemsstater har utvidgat de standarder för faktabladet som gäller för fondföretag 
till att omfatta andra öppna investeringsfonder som regleras på nationell nivå. Dessa fonder 
bör också kunna dra fördel av det tillfälliga undantaget från tillämpningsområdet, eftersom 
investerarna i dessa fonder först nyligen har informerats om det nya dokumentet och AIF-
förvaltarna redan har måst betala genomförandekostnaderna i samband med faktabladet på 
samma sätt som de förvaltningsbolag som omfattas av UCITS-direktivet.

Ändringsförslag 671
Sylvie Goulard

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska se över denna 
förordning fyra år efter dagen för 
förordningens ikraftträdande. Översynen 
ska omfatta en allmän undersökning av 
den praktiska tillämpningen av 
förordningens bestämmelser, med 
vederbörlig hänsyn till utvecklingen på 
marknaden för produkter för icke-
professionella investerare. När det gäller 

1. Kommissionen ska fyra år efter dagen 
för förordningens ikraftträdande se över 
unionslagstiftningen för att bedöma 
fördelarna med att i) införa 
standardiserade faktablad i enlighet med 
bestämmelserna i denna förordning när 
det gäller typer av finansiella instrument 
som inte omfattas av denna förordning, 
särskilt i förbindelse med de produkter 
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fondföretag enligt definitionen i artikel 
1.2 i direktiv 2009/65/EG ska det vid 
översynen bedömas om 
övergångsbestämmelserna enligt artikel 
24 i denna förordning ska förlängas eller 
om bestämmelserna om basfakta för 
investerare i direktiv 2009/65/EG efter 
kartläggning av eventuellt nödvändiga 
justeringar kan ersättas eller anses 
likvärdiga med faktabladet enligt denna 
förordning. Vid översynen ska även en 
eventuell utvidgning av förordningens 
tillämpningsområde till andra finansiella 
produkter övervägas.

som omfattas av direktiv 2003/71/EG och 
direktiv 2009/138/EG, ii) införa 
harmoniserade krav för agerandet på 
marknaden i förbindelse med försäljning 
av finansiella produkter, och iii) bevilja de 
europeiska tillsynsmyndigheterna och de 
nationella behöriga myndigheterna 
befogenhet att ingripa i förbindelse med 
särskilda kategorier av finansiella 
produkter, även i form av förbud mot 
vissa produkter för att skydda 
investerarna och den finansiella 
stabiliteten, med beaktande av de 
befogenheter som i detta avseende införs 
genom Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr …/… av den ... om 
marknader för finansiella instrument och 
om ändring av förordning [EMIR] om 
OTC-derivat, centrala motparter och 
transaktionsregister.

Or. en

Motivering

Lika spelregler mellan olika typer av investeringsprodukter bör säkerställas i syfte att 
undvika regleringsarbitrage på bekostnad av investeringsprodukter som inte täcks av den 
föreslagna förordningen, såsom icke-komplexa finansiella instrument. Krav när det gäller 
agerandet på marknaden i samband med försäljning av finansiella produkter bör på samma 
sätt införas på ett harmoniserat sätt. ESA-myndigheterna och nationella behöriga 
myndigheter bör beviljas befogenhet att ingripa i förbindelse med särskilda kategorier av 
finansiella produkter.

Ändringsförslag 672
Wolf Klinz

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska se över denna 
förordning fyra år efter dagen för 
förordningens ikraftträdande. Översynen 
ska omfatta en allmän undersökning av den 
praktiska tillämpningen av förordningens 

1. Kommissionen ska se över denna 
förordning fyra år efter dagen för 
förordningens ikraftträdande. Översynen 
ska omfatta en allmän undersökning av den 
praktiska tillämpningen av förordningens 
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bestämmelser, med vederbörlig hänsyn till 
utvecklingen på marknaden för produkter 
för icke-professionella investerare. När det 
gäller fondföretag enligt definitionen i 
artikel 1.2 i direktiv 2009/65/EG ska det 
vid översynen bedömas om 
övergångsbestämmelserna enligt artikel 24 
i denna förordning ska förlängas eller om 
bestämmelserna om basfakta för 
investerare i direktiv 2009/65/EG efter 
kartläggning av eventuellt nödvändiga 
justeringar kan ersättas eller anses 
likvärdiga med faktabladet enligt denna 
förordning. Vid översynen ska även en 
eventuell utvidgning av förordningens 
tillämpningsområde till andra finansiella 
produkter övervägas.

bestämmelser, med vederbörlig hänsyn till 
utvecklingen på marknaden för produkter 
för icke-professionella investerare. När det 
gäller fondföretag enligt definitionen i 
artikel 1.2 i direktiv 2009/65/EG ska det 
vid översynen bedömas om 
övergångsbestämmelserna enligt artikel 24 
i denna förordning ska förlängas eller om 
bestämmelserna om basfakta för 
investerare i direktiv 2009/65/EG efter 
kartläggning av eventuellt nödvändiga 
justeringar kan ersättas eller anses 
likvärdiga med faktabladet enligt denna 
förordning. Kommissionen ska dessutom 
undersöka nödvändiga förändringar av 
direktiv 2003/71/EG i syfte att slå samman 
den sammanfattning med 
nyckelinformation som avses i artikel 5.2 i 
direktiv 2003/71/EG med faktabladet i 
denna förordning i syfte att ersätta 
sammanfattningen av prospektet med 
faktabladet. Översynen ska slutligen även 
omfatta en övervägning av en eventuell 
utvidgning av förordningens 
tillämpningsområde till andra finansiella 
produkter.

Or. en

Ändringsförslag 673
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska se över denna 
förordning fyra år efter dagen för 
förordningens ikraftträdande. Översynen 
ska omfatta en allmän undersökning av den 
praktiska tillämpningen av förordningens 
bestämmelser, med vederbörlig hänsyn till 
utvecklingen på marknaden för produkter 
för icke-professionella investerare. När det 
gäller fondföretag enligt definitionen i 

1. Kommissionen ska se över denna 
förordning fyra år efter dagen för 
förordningens ikraftträdande. Översynen 
ska omfatta en allmän undersökning av den 
praktiska tillämpningen av förordningens 
bestämmelser, med vederbörlig hänsyn till 
utvecklingen på marknaden för produkter 
för icke-professionella investerare. När det 
gäller fondföretag enligt definitionen i 
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artikel 1.2 i direktiv 2009/65/EG ska det 
vid översynen bedömas om 
övergångsbestämmelserna enligt artikel 24 
i denna förordning ska förlängas eller om 
bestämmelserna om basfakta för 
investerare i direktiv 2009/65/EG efter 
kartläggning av eventuellt nödvändiga 
justeringar kan ersättas eller anses 
likvärdiga med faktabladet enligt denna 
förordning. Vid översynen ska även en 
eventuell utvidgning av förordningens 
tillämpningsområde till andra finansiella 
produkter övervägas.

artikel 1.2 i direktiv 2009/65/EG ska det 
vid översynen bedömas om 
övergångsbestämmelserna enligt artikel 24 
i denna förordning ska förlängas eller om 
bestämmelserna om basfakta för 
investerare i direktiv 2009/65/EG efter 
kartläggning av eventuellt nödvändiga 
justeringar kan ersättas eller anses 
likvärdiga med faktabladet enligt denna 
förordning. Vid översynen ska även en 
eventuell utvidgning av förordningens 
tillämpningsområde till andra PRIP-
produkter för icke-professionella kunder 
övervägas.

Or. en

Ändringsförslag 674
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska se över denna 
förordning fyra år efter dagen för 
förordningens ikraftträdande. Översynen 
ska omfatta en allmän undersökning av den 
praktiska tillämpningen av förordningens 
bestämmelser, med vederbörlig hänsyn till 
utvecklingen på marknaden för produkter 
för icke-professionella investerare. När det 
gäller fondföretag enligt definitionen i 
artikel 1.2 i direktiv 2009/65/EG ska det 
vid översynen bedömas om 
övergångsbestämmelserna enligt artikel 24 
i denna förordning ska förlängas eller om 
bestämmelserna om basfakta för 
investerare i direktiv 2009/65/EG efter 
kartläggning av eventuellt nödvändiga 
justeringar kan ersättas eller anses 
likvärdiga med faktabladet enligt denna 
förordning. Vid översynen ska även en 
eventuell utvidgning av förordningens 
tillämpningsområde till andra finansiella 

1. Kommissionen ska se över denna 
förordning fyra år efter dagen för 
förordningens ikraftträdande. Översynen 
ska omfatta en allmän undersökning av den 
praktiska tillämpningen av förordningens 
bestämmelser, med vederbörlig hänsyn till 
utvecklingen på marknaden för produkter 
för icke-professionella investerare. När det 
gäller fondföretag enligt definitionen i 
artikel 1.2 i direktiv 2009/65/EG ska det 
vid översynen bedömas om 
övergångsbestämmelserna enligt artikel 24 
i denna förordning ska förlängas eller om 
bestämmelserna om basfakta för 
investerare i direktiv 2009/65/EG efter 
kartläggning av eventuellt nödvändiga 
justeringar kan ersättas eller anses 
likvärdiga med faktabladet enligt denna 
förordning. Vid översynen ska även en 
eventuell utvidgning av förordningens 
tillämpningsområde till andra finansiella 
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produkter övervägas. produkter, inklusive de som omfattas av 
direktiv 2003/71/EG och alla andra 
investerings- och sparprodukter,
övervägas.

Or. en

Motivering

Översynsklausulen i denna förordning bör också omfatta en revidering av 
tillämpningsområdet, så att detta även omfattar andra finansiella produkter riktade till 
privatpersoner och mindre företag, till exempel ”opaketerade” investeringar och alla former 
av sparprodukter.

Ändringsförslag 675
Elena Băsescu

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska se över denna 
förordning fyra år efter dagen för 
förordningens ikraftträdande. Översynen 
ska omfatta en allmän undersökning av den 
praktiska tillämpningen av förordningens 
bestämmelser, med vederbörlig hänsyn till 
utvecklingen på marknaden för produkter 
för icke-professionella investerare. När det 
gäller fondföretag enligt definitionen i 
artikel 1.2 i direktiv 2009/65/EG ska det 
vid översynen bedömas om 
övergångsbestämmelserna enligt artikel 24 
i denna förordning ska förlängas eller om 
bestämmelserna om basfakta för 
investerare i direktiv 2009/65/EG efter 
kartläggning av eventuellt nödvändiga 
justeringar kan ersättas eller anses 
likvärdiga med faktabladet enligt denna 
förordning. Vid översynen ska även en 
eventuell utvidgning av förordningens 
tillämpningsområde till andra finansiella 
produkter övervägas.

1. Kommissionen ska se över denna 
förordning fyra år efter dagen för 
förordningens ikraftträdande. Översynen 
ska omfatta en allmän undersökning av den 
praktiska tillämpningen av förordningens 
bestämmelser, med vederbörlig hänsyn till 
utvecklingen på marknaden för produkter 
för icke-professionella investerare. När det 
gäller fondföretag enligt definitionen i 
artikel 1.2 i direktiv 2009/65/EG ska det 
vid översynen bedömas om 
övergångsbestämmelserna enligt artikel 24 
i denna förordning ska förlängas eller om 
bestämmelserna om basfakta för 
investerare i direktiv 2009/65/EG efter 
kartläggning av eventuellt nödvändiga 
justeringar kan ersättas eller anses 
likvärdiga med faktabladet enligt denna 
förordning. Vid översynen ska även en 
eventuell utvidgning av förordningens 
tillämpningsområde till andra nya eller 
innovativa finansiella produkter som 
erbjuds i unionen övervägas.
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Or. en

Ändringsförslag 676
Syed Kamall

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska se över denna 
förordning fyra år efter dagen för 
förordningens ikraftträdande. Översynen 
ska omfatta en allmän undersökning av den 
praktiska tillämpningen av förordningens 
bestämmelser, med vederbörlig hänsyn till 
utvecklingen på marknaden för produkter 
för icke-professionella investerare. När det 
gäller fondföretag enligt definitionen i 
artikel 1.2 i direktiv 2009/65/EG ska det 
vid översynen bedömas om 
övergångsbestämmelserna enligt artikel 24 
i denna förordning ska förlängas eller om 
bestämmelserna om basfakta för 
investerare i direktiv 2009/65/EG efter 
kartläggning av eventuellt nödvändiga 
justeringar kan ersättas eller anses 
likvärdiga med faktabladet enligt denna 
förordning. Vid översynen ska även en 
eventuell utvidgning av förordningens 
tillämpningsområde till andra finansiella
produkter övervägas.

1. Kommissionen ska se över denna 
förordning fyra år efter dagen för 
förordningens ikraftträdande. Översynen 
ska omfatta en allmän undersökning av den 
praktiska tillämpningen av förordningens 
bestämmelser, med vederbörlig hänsyn till
utvecklingen på marknaden för produkter 
för icke-professionella investerare. När det 
gäller fondföretag enligt definitionen i 
artikel 1.2 i direktiv 2009/65/EG ska det 
vid översynen bedömas om 
övergångsbestämmelserna enligt artikel 24 
i denna förordning ska förlängas eller om 
bestämmelserna om basfakta för 
investerare i direktiv 2009/65/EG efter 
kartläggning av eventuellt nödvändiga 
justeringar kan ersättas eller anses 
likvärdiga med faktabladet enligt denna 
förordning. Vid översynen ska även en 
eventuell utvidgning av förordningens 
tillämpningsområde till andra produkter
och instrument för icke-professionella 
kunder övervägas.

Or. en

Ändringsförslag 677
Pervenche Berès

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1a (ny)



AM\926906SV.doc 173/174 PE504.398v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Från med den dag då denna 
förordning träder i kraft ska utvecklare av 
investeringsprodukter upprätta 
faktabladet i enlighet med 
bestämmelserna i denna förordning och 
ska i förekommande fall därför inte 
längre utarbeta den sammanfattning av 
prospektet för den finansiella produkten 
som avses i artikel 5 i 
direktiv 2003/71/EG.

Or. en

Ändringsförslag 678
Sylvie Goulard

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Kommissionen ska se över denna 
förordning fyra år efter dagen för 
förordningens ikraftträdande. Översynen 
ska omfatta en allmän undersökning av 
den praktiska tillämpningen av 
förordningens bestämmelser, med 
vederbörlig hänsyn till utvecklingen på 
marknaden för produkter för icke-
professionella investerare. När det gäller 
fondföretag enligt definitionen i 
artikel 1.2 i direktiv 2009/65/EG ska det 
vid översynen bedömas om 
övergångsbestämmelserna enligt 
artikel 24 i denna förordning ska 
förlängas eller om bestämmelserna om 
basfakta för investerare i direktiv 
2009/65/EG efter kartläggning av 
eventuellt nödvändiga justeringar kan 
ersättas eller anses likvärdiga med 
faktabladet enligt denna förordning. Vid 
översynen ska även en eventuell 
utvidgning av förordningens 
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tillämpningsområde till andra finansiella 
produkter övervägas.

Or. en

Ändringsförslag 679
Thomas Händel

Förslag till förordning
Artikel 26 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den ska tillämpas från och med den [två år
efter ikraftträdandet].

Den ska tillämpas från och med den [ett år
efter ikraftträdandet].

Or. de

Ändringsförslag 680
Alfredo Pallone

Förslag till förordning
Artikel 26 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna förordning är till alla delar bindande 
och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Denna förordning är till alla delar bindande 
och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Under de första 12 månaderna av 
förordningens tillämpning ska de 
behöriga myndigheterna tillåta 
utvecklarna av investeringsprodukter att 
anta nödvändiga arrangemang för att 
kunna uppfylla denna förordning.

Or. en


