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Ændringsforslag 65
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Detailinvestorer får i stadig større 
omfang tilbud om en lang række 
forskellige typer investeringsprodukter, 
når de overvejer at foretage en investering. 
Produkterne er hyppigt skræddersyede 
løsninger, som dækker detailinvestorers 
særlige investeringsbehov, men de er ofte 
komplicerede og vanskelige at forstå. De 
eksisterende oplysninger til investorer om 
sådanne produkter er ukoordinerede, og de 
er sjældent til hjælp, hvis detailinvestoren 
ønsker at sammenligne forskellige 
produkter og forstå deres karakteristika. 
Derfor har detailinvestorer ofte foretaget 
investeringer, som indebar risici og 
omkostninger, de ikke forstod fuldt ud, og 
investorerne har således ved flere 
lejligheder lidt uforudsete tab.

(1) Detailinvestorer får i stadig større 
omfang tilbud om en lang række 
forskellige typer pakkeprodukter for 
private investorer, når de overvejer at 
foretage en investering. Produkterne kan 
være skræddersyede løsninger, som 
dækker detailinvestorers særlige 
investeringsbehov, men de er ofte 
komplicerede og vanskelige at forstå. De 
eksisterende oplysninger til investorer om 
sådanne pakkeprodukter for private 
investorer er ukoordinerede, og de er 
sjældent til hjælp, hvis detailinvestoren 
ønsker at sammenligne forskellige 
produkter, forstå deres karakteristika eller 
opnå finansiel viden. Derfor har 
detailinvestorer ofte foretaget 
investeringer, som indebar risici og 
omkostninger, de ikke forstod fuldt ud, og 
investorerne har således ved flere 
lejligheder lidt uforudsete tab.

Or. en

Ændringsforslag 66
Syed Kamall

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Detailinvestorer får i stadig større 
omfang tilbud om en lang række 
forskellige typer investeringsprodukter, 
når de overvejer at foretage en investering. 

(1) Detailinvestorer får i stadig større 
omfang tilbud om en lang række 
forskellige typer pakkeprodukter for 
private investorer, når de overvejer at 
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Produkterne er hyppigt skræddersyede 
løsninger, som dækker detailinvestorers 
særlige investeringsbehov, men de er ofte 
komplicerede og vanskelige at forstå. De 
eksisterende oplysninger til investorer om 
sådanne produkter er ukoordinerede, og de 
er sjældent til hjælp, hvis detailinvestoren 
ønsker at sammenligne forskellige 
produkter og forstå deres karakteristika. 
Derfor har detailinvestorer ofte foretaget 
investeringer, som indebar risici og 
omkostninger, de ikke forstod fuldt ud, og 
investorerne har således ved flere 
lejligheder lidt uforudsete tab.

foretage en investering. Produkterne er 
hyppigt skræddersyede løsninger, som 
dækker detailinvestorers særlige 
investeringsbehov, men de er ofte 
komplicerede og vanskelige at forstå. De 
eksisterende oplysninger til investorer om 
sådanne produkter er ukoordinerede, og de 
er sjældent til hjælp, hvis detailinvestoren 
ønsker at sammenligne forskellige 
produkter og forstå deres karakteristika. 
Derfor har detailinvestorer ofte foretaget 
investeringer, som indebar risici og 
omkostninger, de ikke forstod fuldt ud, og 
investorerne har således ved flere 
lejligheder lidt uforudsete tab.

Or. en

Begrundelse

Forordningen om dokumenter med central information til investeringsprodukter som foreslået 
skal gøre det lettere at forstå og sammenligne pakkeprodukter for private investorer. 
Forordningen bør derfor begrænses til sådanne pakkeprodukter. Forbrugere kan have gavn 
af et dokument med central information eller et tilsvarende dokument for andre produkttyper. 
Forslaget til forordning er imidlertid udarbejdet med pakkeprodukter for private investorer 
for øje, og en ændring af anvendelsesområdet risikerer at få negative konsekvenser for 
indholdet, erstatningsansvarsordningen osv. Denne begrundelse gælder for alle tilsvarende 
ændringsforslag.

Ændringsforslag 67
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Eftersom 
investeringsproduktudviklere kan 
anvende SPV-selskaber og 
holdingselskaber til at omgå 
bestemmelserne om offentliggørelse af 
dokumentet med central 
investorinformation, bør forordningen 
finde anvendelse på aktier eller andele i 
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sådanne selskaber.

Or. en

Begrundelse

Aktier eller andele i SPV-selskaber og holdingselskaber anvendes i stigende grad af visse
investeringsproduktudviklere for at omgå bestemmelserne og dermed undgå 
lovgivningsmæssige begrænsninger. Det er afgørende at sikre, at pligten til at udlevere et 
dokument med central information til detailinvestorer også gælder sådanne selskaber. For at 
forhindre omgåelse og smuthuller skal der således anvendes en detaljeorienteret tilgang i 
forbindelse med vurderingen af forordningens anvendelse. Dette ændringsforslag er baseret 
på et forslag fremsat af de franske tilsynsmyndigheder.

Ændringsforslag 68
Elena Băsescu

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Bedre bestemmelser om 
gennemsigtigheden af 
investeringsprodukter, som tilbydes 
detailinvestorer, er en vigtig 
investorbeskyttelsesforanstaltning og en 
forudsætning for at genoprette 
detailinvestorernes tillid til de finansielle 
markeder. De første skridt i den retning er 
allerede blevet taget på EU-niveau med 
den ordning vedrørende central 
investorinformation, der blev indført ved 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/65/EF af 13. juli 2009 om 
samordning af love og administrative 
bestemmelser om visse institutter for 
kollektiv investering i værdipapirer
(investeringsinstitutter).

(2) Bedre bestemmelser om 
gennemsigtigheden af 
investeringsprodukter, som tilbydes 
detailinvestorer, er en vigtig 
investorbeskyttelsesforanstaltning og en 
forudsætning for at genoprette 
detailinvestorernes tillid til de finansielle 
markeder, hvilket er særlig vigtigt i 
kølvandet på den finansielle krise. De 
første skridt i den retning er allerede blevet 
taget på EU-niveau med den ordning 
vedrørende central investorinformation, der 
blev indført ved Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2009/65/EF af 13. juli 2009 
om samordning af love og administrative 
bestemmelser om visse institutter for 
kollektiv investering i værdipapirer
(investeringsinstitutter).

Or. en
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Ændringsforslag 69
Syed Kamall

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Bedre bestemmelser om 
gennemsigtigheden af
investeringsprodukter, som tilbydes 
detailinvestorer, er en vigtig 
investorbeskyttelsesforanstaltning og en 
forudsætning for at genoprette 
detailinvestorernes tillid til de finansielle 
markeder. De første skridt i den retning er 
allerede blevet taget på EU-niveau med 
den ordning vedrørende central 
investorinformation, der blev indført ved 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/65/EF af 13. juli 2009 om 
samordning af love og administrative 
bestemmelser om visse institutter for 
kollektiv investering i værdipapirer
(investeringsinstitutter).

(2) Bedre bestemmelser om 
gennemsigtigheden af pakkeprodukter for 
private investorer, som tilbydes 
detailinvestorer, er en vigtig 
investorbeskyttelsesforanstaltning og en 
forudsætning for at genoprette 
detailinvestorernes tillid til de finansielle 
markeder. De første skridt i den retning er 
allerede blevet taget på EU-niveau med 
den ordning vedrørende central 
investorinformation, der blev indført ved 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/65/EF af 13. juli 2009 om 
samordning af love og administrative 
bestemmelser om visse institutter for 
kollektiv investering i værdipapirer
(investeringsinstitutter).

Or. en

Ændringsforslag 70
Syed Kamall

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Forskellige regler, som afviger fra 
hinanden, alt efter hvilken branche der 
tilbyder investeringsprodukterne, og 
national regulering på området, skaber 
ulige vilkår for de forskellige produkter og 
distributionskanaler og yderligere 
hindringer på det indre marked for 
finansielle serviceydelser og produkter. 
Medlemsstaterne har allerede truffet 
forskellige, ikke-koordinerede 

(3) Forskellige regler, som afviger fra 
hinanden, alt efter hvilken branche der 
tilbyder pakkeprodukterne for private 
investorer, og national regulering på 
området, skaber ulige vilkår for de 
forskellige produkter og 
distributionskanaler og yderligere 
hindringer på det indre marked for 
finansielle serviceydelser og produkter. 
Medlemsstaterne har allerede truffet 
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foranstaltninger for at kompensere for 
mangler ved 
investorbeskyttelsesforanstaltningerne, og 
denne udvikling kan forventes at fortsætte. 
Forskelligartede tilgange til information 
om investeringsprodukter gør det 
vanskeligt at skabe lige vilkår for 
forskellige investeringsproduktudviklere
og dem, der sælger produkterne, og 
forvrider dermed konkurrencen. Det ville 
også skabe et uensartet 
investorbeskyttelsesniveau i EU. Sådanne 
forskelle udgør en hindring for oprettelsen 
af et velfungerende indre marked. Derfor er 
det relevante retsgrundlag artikel 114 i 
TEUF som fortolket i overensstemmelse 
med EU-Domstolens faste praksis.

forskellige, ikke-koordinerede 
foranstaltninger for at kompensere for 
mangler ved 
investorbeskyttelsesforanstaltningerne, og 
denne udvikling kan forventes at fortsætte. 
Forskelligartede tilgange til information 
om pakkeprodukter for private investorer
gør det vanskeligt at skabe lige vilkår for 
forskellige udviklere af pakkeprodukter 
for private investorer og dem, der sælger 
produkterne, og forvrider dermed 
konkurrencen. Det ville også skabe et 
uensartet investorbeskyttelsesniveau i EU. 
Sådanne forskelle udgør en hindring for 
oprettelsen af et velfungerende indre 
marked. Derfor er det relevante 
retsgrundlag artikel 114 i TEUF som 
fortolket i overensstemmelse med EU-
Domstolens faste praksis.

Or. en

Ændringsforslag 71
Elena Băsescu

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Det er nødvendigt at indføre ensartede 
regler om gennemsigtighed på EU-niveau, 
som finder anvendelse på alle deltagere i 
investeringsproduktmarkedet, for at 
forhindre forskelle. Det er nødvendigt med 
en forordning for at sikre, at der udarbejdes 
en fælles standard for dokumenter med 
central information, således at 
dokumenternes format og indhold kan 
harmoniseres. Forordningsbestemmelser, 
som finder direkte anvendelse, forventes at 
sikre, at alle deltagere på 
investeringsproduktmarkedet er underlagt 
de samme krav. Det forventes også at sikre 
ensartede oplysninger, idet man undgår de 
divergerende nationale krav, som kan opstå 

(4) Det er nødvendigt at indføre ensartede 
regler om gennemsigtighed på EU-niveau, 
som finder anvendelse på alle deltagere i 
investeringsproduktmarkedet, for at 
forhindre forskelle og reducere 
omkostninger og usikkerhed for 
produktudbydere og distributører. Det er 
nødvendigt med en forordning for at sikre, 
at der udarbejdes en fælles standard for 
dokumenter med central information, 
således at dokumenternes format og 
indhold kan harmoniseres. 
Forordningsbestemmelser, som finder 
direkte anvendelse, forventes at sikre, at 
alle deltagere på 
investeringsproduktmarkedet er underlagt 
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ved gennemførelsen af et direktiv. Det er 
endvidere hensigtsmæssigt at anvende en 
forordning til at sikre, at alle dem, der 
sælger investeringsprodukter, er underlagt 
ensartede krav i forhold til udlevering af 
dokumentet med central information til 
detailinvestorer.

de samme krav. Det forventes også at sikre 
ensartede oplysninger, idet man undgår de 
divergerende nationale krav, som kan opstå 
ved gennemførelsen af et direktiv. Det er 
endvidere hensigtsmæssigt at anvende en 
forordning til at sikre, at alle dem, der 
sælger investeringsprodukter, er underlagt 
ensartede krav i forhold til udlevering af 
dokumentet med central information til 
detailinvestorer.

Or. en

Ændringsforslag 72
Syed Kamall

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Det er nødvendigt at indføre ensartede 
regler om gennemsigtighed på EU-niveau, 
som finder anvendelse på alle deltagere i 
investeringsproduktmarkedet, for at 
forhindre forskelle. Det er nødvendigt med 
en forordning for at sikre, at der udarbejdes 
en fælles standard for dokumenter med 
central information, således at 
dokumenternes format og indhold kan 
harmoniseres. Forordningsbestemmelser, 
som finder direkte anvendelse, forventes at 
sikre, at alle deltagere på
investeringsproduktmarkedet er underlagt
de samme krav. Det forventes også at sikre 
ensartede oplysninger, idet man undgår de 
divergerende nationale krav, som kan opstå 
ved gennemførelsen af et direktiv. Det er 
endvidere hensigtsmæssigt at anvende en 
forordning til at sikre, at alle dem, der 
sælger investeringsprodukter, er underlagt 
ensartede krav i forhold til udlevering af 
dokumentet med central information til 
detailinvestorer.

(4) Det er nødvendigt at indføre ensartede 
regler om gennemsigtighed på EU-niveau, 
som finder anvendelse på alle deltagere på 
markedet for pakkeprodukter for private 
investorer, for at forhindre forskelle. Det er 
nødvendigt med en forordning for at sikre, 
at der udarbejdes en fælles standard for 
dokumenter med central information, 
således at dokumenternes format og 
indhold kan harmoniseres. 
Forordningsbestemmelser, som finder 
direkte anvendelse, forventes at sikre, at 
alle deltagere på markedet for 
pakkeprodukter for private investorer er 
underlagt de samme krav. Det forventes 
også at sikre ensartede oplysninger, idet 
man undgår de divergerende nationale 
krav, som kan opstå ved gennemførelsen af 
et direktiv. Det er endvidere 
hensigtsmæssigt at anvende en forordning 
til at sikre, at alle dem, der sælger
pakkeprodukter for private investorer, er 
underlagt ensartede krav i forhold til 
udlevering af dokumentet med central 
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information til detailinvestorer.

Or. en

Ændringsforslag 73
Werner Langen

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Selv om det er essentielt at forbedre 
oplysningerne om investeringsprodukter 
for at genoprette investorernes tillid til de 
finansielle markeder, er det lige så vigtigt 
med en effektiv regulering af 
salgsprocesserne for disse produkter. 
Denne forordning supplerer 
foranstaltninger vedrørende distribution i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/39/EF. Den supplerer også 
foranstaltningerne vedrørende 
distribution af forsikringsprodukter i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
2002/92/EF.

(5) Selv om det er essentielt at forbedre 
oplysningerne om investeringsprodukter 
for at genoprette investorernes tillid til de 
finansielle markeder, er det lige så vigtigt 
med en effektiv regulering af 
salgsprocesserne for disse produkter.
Bestemmelser i en anden EU-retsakt, der 
regulerer specifikke aspekter af salg af 
investeringsprodukter, går forud for
denne forordnings bestemmelser. Dette 
gælder navnlig for direktiv 2004/39/EF og
2002/92/EF.

Or. de

Ændringsforslag 74
Syed Kamall

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Selv om det er essentielt at forbedre 
oplysningerne om investeringsprodukter
for at genoprette investorernes tillid til de 
finansielle markeder, er det lige så vigtigt 
med en effektiv regulering af 
salgsprocesserne for disse produkter. 
Denne forordning supplerer 

(5) Selv om det er essentielt at forbedre 
oplysningerne om pakkeprodukter for
private investorer for at genoprette 
investorernes tillid til de finansielle 
markeder, er det lige så vigtigt med en 
effektiv regulering af salgsprocesserne for 
disse produkter. Denne forordning 
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foranstaltninger vedrørende distribution i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/39/EF. Den supplerer også 
foranstaltningerne vedrørende distribution 
af forsikringsprodukter i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2002/92/EF.

supplerer foranstaltninger vedrørende 
distribution (herunder 
investeringsrådgivning, 
investorbeskyttelsesforanstaltninger og 
andre salgsserviceydelser) i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/39/EF. Den supplerer også 
foranstaltningerne vedrørende distribution 
af forsikringsprodukter i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2002/92/EF.

Or. en

Begrundelse

De foranstaltninger vedrørende produktoplysninger, som der fremsættes forslag om i denne 
forordning, supplerer investorbeskyttelsesforanstaltninger i forbindelse med 
investeringsrådgivning, investorbeskyttelsesforanstaltninger og salgsserviceydelser som 
omfattet af direktiv 2004/39/EF.

Ændringsforslag 75
Thomas Händel

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Denne forordning bør finde anvendelse 
på alle produkter, uanset form eller 
opbygning, som branchen for finansielle 
serviceydelser udvikler med henblik på at 
skabe investeringsmuligheder for 
detailinvestorer, og hvor det afkast, der 
tilbydes investoren, er eksponeret for 
resultaterne af et eller flere aktiver eller 
andre referenceværdier end en rentesats. 
Den bør omfatte investeringsprodukter som 
f.eks. investeringsfonde, 
livsforsikringspolicer med et 
investeringselement og strukturerede 
detailprodukter. Investeringer i sådanne 
produkter er ikke direkte investeringer 
som ved køb eller besiddelse af selve 
aktiverne. Disse produkter træder i stedet 

(6) Denne forordning bør finde anvendelse 
på alle produkter, uanset form eller 
opbygning, som branchen for finansielle 
serviceydelser udvikler med henblik på at 
skabe investeringsmuligheder for 
detailinvestorer, og hvor det afkast, der 
tilbydes investoren, er eksponeret for 
resultaterne af et eller flere aktiver eller 
andre referenceværdier. Den bør omfatte 
investeringsprodukter som f.eks. 
investeringsfonde, livsforsikringspolicer 
med et investeringselement og 
strukturerede detailprodukter.
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ind mellem investoren og markederne, 
idet aktiver "pakkes", emballeres eller 
bundtes sammen med det formål at skabe 
andre eksponeringer, 
produktkarakteristika eller 
omkostningsstrukturer i forhold til en 
direkte besiddelse. Et sådant 
"pakkeprodukt" kan give detailinvestorer 
mulighed for at deltage i 
investeringsstrategier, som ellers ville 
være utilgængelige eller upraktiske, men 
kan også nødvendiggøre, at der stilles 
flere oplysninger til rådighed, navnlig for 
at give mulighed for at sammenligne 
forskellige pakkeinvesteringer.

Or. de

Ændringsforslag 76
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Denne forordning bør finde anvendelse 
på alle produkter, uanset form eller 
opbygning, som branchen for finansielle 
serviceydelser udvikler med henblik på at 
skabe investeringsmuligheder for 
detailinvestorer, og hvor det afkast, der 
tilbydes investoren, er eksponeret for 
resultaterne af et eller flere aktiver eller 
andre referenceværdier end en rentesats. 
Den bør omfatte investeringsprodukter som 
f.eks. investeringsfonde, 
livsforsikringspolicer med et 
investeringselement og strukturerede 
detailprodukter. Investeringer i sådanne 
produkter er ikke direkte investeringer 
som ved køb eller besiddelse af selve 
aktiverne. Disse produkter træder i stedet 
ind mellem investoren og markederne, 
idet aktiver "pakkes", emballeres eller 
bundtes sammen med det formål at skabe 

(6) Denne forordning bør finde anvendelse 
på alle produkter, uanset form eller 
opbygning, som branchen for finansielle 
serviceydelser udvikler med henblik på at 
skabe investeringsmuligheder for 
detailinvestorer, og hvor det afkast, der 
tilbydes investoren, er eksponeret for 
resultaterne af et eller flere aktiver eller 
andre referenceværdier end en rentesats. 
Den bør omfatte investeringsprodukter som 
f.eks. investeringsfonde, 
livsforsikringspolicer med et 
investeringselement og strukturerede 
detailprodukter såvel som 
virksomhedsobligationer og instrumenter 
udstedt af SPV-selskaber.
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andre eksponeringer, 
produktkarakteristika eller 
omkostningsstrukturer i forhold til en 
direkte besiddelse. Et sådant 
"pakkeprodukt" kan give detailinvestorer 
mulighed for at deltage i 
investeringsstrategier, som ellers ville 
være utilgængelige eller upraktiske, men 
kan også nødvendiggøre, at der stilles 
flere oplysninger til rådighed, navnlig for 
at give mulighed for at sammenligne 
forskellige pakkeinvesteringer.

Or. en

Ændringsforslag 77
Pervenche Berès

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Denne forordning bør finde anvendelse 
på alle produkter, uanset form eller 
opbygning, som branchen for finansielle 
serviceydelser udvikler med henblik på at 
skabe investeringsmuligheder for 
detailinvestorer, og hvor det afkast, der 
tilbydes investoren, er eksponeret for 
resultaterne af et eller flere aktiver eller
andre referenceværdier end en rentesats. 
Den bør omfatte investeringsprodukter som 
f.eks. investeringsfonde, 
livsforsikringspolicer med et 
investeringselement og strukturerede
detailprodukter. Investeringer i sådanne 
produkter er ikke direkte investeringer 
som ved køb eller besiddelse af selve 
aktiverne. Disse produkter træder i stedet 
ind mellem investoren og markederne, 
idet aktiver "pakkes", emballeres eller 
bundtes sammen med det formål at skabe 
andre eksponeringer, 
produktkarakteristika eller 
omkostningsstrukturer i forhold til en 

(6) Denne forordning bør finde anvendelse 
på alle produkter eller underliggende 
investeringer, uanset form eller opbygning, 
som branchen for finansielle serviceydelser 
udvikler med henblik på at skabe 
investeringsmuligheder for 
detailinvestorer, og hvor det afkast, der 
tilbydes investoren, er eksponeret for 
resultaterne af et eller flere aktiver eller 
referenceværdier. Den bør omfatte 
investeringsprodukter som f.eks. 
investeringsfonde, livsforsikringspolicer og 
de underliggende investeringer og
detailprodukter, herunder aktiver, som
besiddes direkte, f.eks. virksomheds- eller
statsobligationer og aktier, der udbydes til 
offentligheden eller optages til handel på 
et reguleret marked.
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direkte besiddelse. Et sådant 
"pakkeprodukt" kan give detailinvestorer 
mulighed for at deltage i 
investeringsstrategier, som ellers ville 
være utilgængelige eller upraktiske, men 
kan også nødvendiggøre, at der stilles 
flere oplysninger til rådighed, navnlig for 
at give mulighed for at sammenligne 
forskellige pakkeinvesteringer.

Or. en

Ændringsforslag 78
Jean-Paul Gauzès

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Denne forordning bør finde anvendelse 
på alle produkter, uanset form eller 
opbygning, som branchen for finansielle 
serviceydelser udvikler med henblik på at 
skabe investeringsmuligheder for 
detailinvestorer, og hvor det afkast, der 
tilbydes investoren, er eksponeret for 
resultaterne af et eller flere aktiver eller 
andre referenceværdier end en rentesats. 
Den bør omfatte investeringsprodukter som 
f.eks. investeringsfonde, 
livsforsikringspolicer med et 
investeringselement og strukturerede
detailprodukter. Investeringer i sådanne 
produkter er ikke direkte investeringer 
som ved køb eller besiddelse af selve 
aktiverne. Disse produkter træder i stedet
ind mellem investoren og markederne, idet 
aktiver "pakkes", emballeres eller bundtes 
sammen med det formål at skabe andre 
eksponeringer, produktkarakteristika eller 
omkostningsstrukturer i forhold til en 
direkte besiddelse. Et sådant
"pakkeprodukt" kan give detailinvestorer 
mulighed for at deltage i 
investeringsstrategier, som ellers ville være 

(6) Denne forordning bør finde anvendelse 
på alle produkter, uanset form eller 
opbygning, som branchen for finansielle 
serviceydelser udvikler med henblik på at 
skabe investeringsmuligheder for 
detailinvestorer, og hvor det afkast, der 
tilbydes investoren, er eksponeret for 
resultaterne af et eller flere aktiver eller 
andre referenceværdier end en rentesats. 
Den bør omfatte investeringsprodukter som 
f.eks. investeringsfonde, 
livsforsikringspolicer med et 
investeringselement og detailprodukter, 
herunder aktiver, som besiddes direkte, 
f.eks. statsobligationer eller aktier, der 
udbydes til offentligheden eller optages til 
handel på et reguleret marked, der er 
etableret eller opererer i en medlemsstat.
Strukturerede pakkeprodukter for private
træder ind mellem investoren og 
markederne, idet aktiver "pakkes", 
emballeres eller bundtes sammen med det 
formål at skabe andre eksponeringer, 
produktkarakteristika eller 
omkostningsstrukturer i forhold til en 
direkte besiddelse. Et sådant
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utilgængelige eller upraktiske, men kan 
også nødvendiggøre, at der stilles flere 
oplysninger til rådighed, navnlig for at give 
mulighed for at sammenligne forskellige 
pakkeinvesteringer.

"pakkeprodukt" kan give detailinvestorer 
mulighed for at deltage i 
investeringsstrategier, som ellers ville være 
utilgængelige eller upraktiske, men kan 
også nødvendiggøre, at der stilles flere 
oplysninger til rådighed, navnlig for at give 
mulighed for at sammenligne forskellige 
pakkeinvesteringer.

Or. en

Ændringsforslag 79
Markus Ferber

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Denne forordning bør finde anvendelse 
på alle produkter, uanset form eller 
opbygning, som branchen for finansielle 
serviceydelser udvikler med henblik på at 
skabe investeringsmuligheder for 
detailinvestorer, og hvor det afkast, der 
tilbydes investoren, er eksponeret for 
resultaterne af et eller flere aktiver eller 
andre referenceværdier end en rentesats. 
Den bør omfatte investeringsprodukter som 
f.eks. investeringsfonde, 
livsforsikringspolicer med et 
investeringselement og strukturerede 
detailprodukter. Investeringer i sådanne 
produkter er ikke direkte investeringer som 
ved køb eller besiddelse af selve aktiverne. 
Disse produkter træder i stedet ind mellem 
investoren og markederne, idet aktiver
"pakkes", emballeres eller bundtes sammen 
med det formål at skabe andre 
eksponeringer, produktkarakteristika eller 
omkostningsstrukturer i forhold til en 
direkte besiddelse. Et sådant
"pakkeprodukt" kan give detailinvestorer 
mulighed for at deltage i 
investeringsstrategier, som ellers ville være 
utilgængelige eller upraktiske, men kan 

(6) Denne forordning bør finde anvendelse 
på alle produkter, uanset form eller 
opbygning, som branchen for finansielle 
serviceydelser udvikler med henblik på at 
skabe investeringsmuligheder for 
detailinvestorer, og hvor det afkast, der 
tilbydes investoren, er eksponeret for 
resultaterne af et eller flere aktiver eller 
andre referenceværdier end en rentesats, 
idet strukturerede indskud ikke udelukkes. 
Den bør omfatte investeringsprodukter som 
f.eks. investeringsfonde, 
livsforsikringspolicer med et 
investeringselement og strukturerede 
detailprodukter. Investeringer i sådanne 
produkter er ikke direkte investeringer som 
ved køb eller besiddelse af selve aktiverne. 
Disse produkter træder i stedet ind mellem 
investoren og markederne, idet aktiver
"pakkes", emballeres eller bundtes sammen 
med det formål at skabe andre 
eksponeringer, produktkarakteristika eller 
omkostningsstrukturer i forhold til en 
direkte besiddelse. Et sådant
"pakkeprodukt" kan give detailinvestorer 
mulighed for at deltage i 
investeringsstrategier, som ellers ville være 
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også nødvendiggøre, at der stilles flere 
oplysninger til rådighed, navnlig for at give 
mulighed for at sammenligne forskellige 
pakkeinvesteringer.

utilgængelige eller upraktiske, men kan 
også nødvendiggøre, at der stilles flere 
oplysninger til rådighed, navnlig for at give 
mulighed for at sammenligne forskellige 
pakkeinvesteringer.

Or. en

Begrundelse

Forordningen har til formål at sikre, at detailinvestorer kan forstå og sammenligne de 
centrale karakteristika ved pakkeinvesteringsprodukter, som er kendetegnet ved deres 
kompleksitet. Rene bankindeståender og bankbøger er ikke komplekse, og derfor bør rene 
opsparingsprodukter udelukkes fra forordningens anvendelsesområde. Strukturerede indskud 
bør imidlertid – som følge af deres mere komplekse karakter – falde ind under forordningens 
anvendelsesområde.

Ændringsforslag 80
Elena Băsescu

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Denne forordning bør finde anvendelse 
på alle produkter, uanset form eller 
opbygning, som branchen for finansielle 
serviceydelser udvikler med henblik på at 
skabe investeringsmuligheder for 
detailinvestorer, og hvor det afkast, der
tilbydes investoren, er eksponeret for 
resultaterne af et eller flere aktiver eller 
andre referenceværdier end en rentesats. 
Den bør omfatte investeringsprodukter som 
f.eks. investeringsfonde, 
livsforsikringspolicer med et 
investeringselement og strukturerede 
detailprodukter. Investeringer i sådanne 
produkter er ikke direkte investeringer som 
ved køb eller besiddelse af selve aktiverne. 
Disse produkter træder i stedet ind mellem 
investoren og markederne, idet aktiver
"pakkes", emballeres eller bundtes sammen 
med det formål at skabe andre 
eksponeringer, produktkarakteristika eller 

(6) Denne forordning bør finde anvendelse 
på alle produkter, uanset form eller 
opbygning, som branchen for finansielle 
serviceydelser udvikler med henblik på at 
skabe investeringsmuligheder for 
detailinvestorer, og hvor det afkast, der 
tilbydes investoren, er eksponeret for 
resultaterne af et eller flere aktiver eller 
andre referenceværdier end en rentesats. 
Den bør omfatte investeringsprodukter som 
f.eks. investeringsfonde, 
livsforsikringspolicer med et 
investeringselement og strukturerede 
detailprodukter. Investeringer i sådanne 
produkter er ikke direkte investeringer som 
ved køb eller besiddelse af selve aktiverne. 
Disse produkter træder i stedet ind mellem 
investoren og markederne, idet aktiver
"pakkes", emballeres eller bundtes sammen 
med det formål at skabe andre 
eksponeringer, produktkarakteristika eller 
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omkostningsstrukturer i forhold til en 
direkte besiddelse. Et sådant
"pakkeprodukt" kan give detailinvestorer 
mulighed for at deltage i 
investeringsstrategier, som ellers ville være 
utilgængelige eller upraktiske, men kan 
også nødvendiggøre, at der stilles flere 
oplysninger til rådighed, navnlig for at give 
mulighed for at sammenligne forskellige 
pakkeinvesteringer.

omkostningsstrukturer i forhold til en 
direkte besiddelse. Et sådant
"pakkeprodukt" kan give detailinvestorer 
mulighed for at deltage i 
investeringsstrategier, som ellers ville være 
utilgængelige eller upraktiske, men kan 
også nødvendiggøre, at der stilles flere 
oplysninger til rådighed, navnlig for at give 
mulighed for at sammenligne forskellige 
pakkeinvesteringer og sikre, at 
detailinvestorer kan forstå de centrale 
karakteristika og risici, der er forbundet 
med detailinvesteringsprodukter.

Or. en

Ændringsforslag 81
Corien Wortmann-Kool

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Denne forordning bør finde anvendelse 
på alle produkter, uanset form eller 
opbygning, som branchen for finansielle 
serviceydelser udvikler med henblik på at 
skabe investeringsmuligheder for 
detailinvestorer, og hvor det afkast, der 
tilbydes investoren, er eksponeret for 
resultaterne af et eller flere aktiver eller 
andre referenceværdier end en rentesats. 
Den bør omfatte investeringsprodukter som 
f.eks. investeringsfonde, 
livsforsikringspolicer med et 
investeringselement og strukturerede 
detailprodukter. Investeringer i sådanne 
produkter er ikke direkte investeringer som 
ved køb eller besiddelse af selve aktiverne. 
Disse produkter træder i stedet ind mellem 
investoren og markederne, idet aktiver
"pakkes", emballeres eller bundtes sammen 
med det formål at skabe andre 
eksponeringer, produktkarakteristika eller 
omkostningsstrukturer i forhold til en 

(6) Denne forordning bør finde anvendelse 
på alle produkter, uanset form eller 
opbygning, som branchen for finansielle 
serviceydelser udvikler med henblik på at 
skabe investeringsmuligheder for 
detailinvestorer, og hvor det afkast, der 
tilbydes investoren, er eksponeret for 
resultaterne af et eller flere aktiver eller 
andre referenceværdier end en rentesats. 
Den bør omfatte investeringsprodukter som 
f.eks. investeringsfonde, 
livsforsikringspolicer med et 
investeringselement og strukturerede 
detailprodukter. Investeringer i sådanne 
produkter er ikke direkte investeringer som 
ved køb eller besiddelse af selve aktiverne. 
Disse produkter træder i stedet ind mellem 
investoren og markederne, idet aktiver
"pakkes", emballeres eller bundtes sammen 
med det formål at skabe andre 
eksponeringer, produktkarakteristika eller 
omkostningsstrukturer i forhold til en 



AM\927693DA.doc 17/177 PE504.397v02-00

DA

direkte besiddelse. Et sådant
"pakkeprodukt" kan give detailinvestorer 
mulighed for at deltage i 
investeringsstrategier, som ellers ville være 
utilgængelige eller upraktiske, men kan 
også nødvendiggøre, at der stilles flere 
oplysninger til rådighed, navnlig for at give 
mulighed for at sammenligne forskellige 
pakkeinvesteringer.

direkte besiddelse. Et sådant
"pakkeprodukt" kan give detailinvestorer 
mulighed for at deltage i 
investeringsstrategier, som ellers ville være 
utilgængelige eller upraktiske, men kan 
også nødvendiggøre, at der stilles flere 
oplysninger til rådighed, navnlig for at give 
mulighed for at sammenligne forskellige 
pakkeinvesteringer. Aktiver, som besiddes 
direkte, f.eks. selskabsaktier eller 
statsobligationer, er ikke 
pakkeinvesteringsprodukter og bør derfor 
udelukkes fra denne forordnings 
anvendelsesområde.

Or. en

Ændringsforslag 82
Syed Kamall

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Denne forordning bør finde anvendelse 
på alle produkter, uanset form eller 
opbygning, som branchen for finansielle 
serviceydelser udvikler med henblik på at 
skabe investeringsmuligheder for 
detailinvestorer, og hvor det afkast, der
tilbydes investoren, er eksponeret for 
resultaterne af et eller flere aktiver eller 
andre referenceværdier end en rentesats. 
Den bør omfatte investeringsprodukter som
f.eks. investeringsfonde, 
livsforsikringspolicer med et 
investeringselement og strukturerede
detailprodukter. Investeringer i sådanne 
produkter er ikke direkte investeringer som 
ved køb eller besiddelse af selve aktiverne. 
Disse produkter træder i stedet ind mellem 
investoren og markederne, idet aktiver
"pakkes", emballeres eller bundtes sammen 
med det formål at skabe andre 
eksponeringer, produktkarakteristika eller 

(6) Denne forordning bør finde anvendelse 
på alle produkter, uanset form eller 
opbygning, som branchen for finansielle 
serviceydelser udvikler med henblik på at 
skabe investeringsmuligheder for 
detailinvestorer, og hvor det beløb, der skal 
betales tilbage til investoren, er genstand
for udsving som følge af eksponering for 
referenceværdier eller for resultaterne af 
et eller flere aktiver, som investor ikke har 
købt direkte. Den bør bl.a. omfatte 
investeringsprodukter som 
investeringsfonde, livsforsikringspolicer 
med et investeringselement og 
strukturerede indskud. Investeringer i 
sådanne produkter er ikke direkte 
investeringer som ved køb eller besiddelse 
af selve aktiverne. Disse produkter træder i 
stedet ind mellem investoren og 
markederne, idet aktiver "pakkes", 
emballeres eller bundtes sammen med det 
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omkostningsstrukturer i forhold til en 
direkte besiddelse. Et sådant
"pakkeprodukt" kan give detailinvestorer 
mulighed for at deltage i 
investeringsstrategier, som ellers ville være 
utilgængelige eller upraktiske, men kan 
også nødvendiggøre, at der stilles flere 
oplysninger til rådighed, navnlig for at give 
mulighed for at sammenligne forskellige 
pakkeinvesteringer.

formål at skabe andre eksponeringer, 
produktkarakteristika eller 
omkostningsstrukturer i forhold til en 
direkte besiddelse. Et sådant
"pakkeprodukt" kan give detailinvestorer 
mulighed for at deltage i 
investeringsstrategier, som ellers ville være 
utilgængelige eller upraktiske, men kan 
også nødvendiggøre, at der stilles flere 
oplysninger til rådighed, navnlig for at give 
mulighed for at sammenligne forskellige 
pakkeinvesteringer.

Or. en

Begrundelse

Forordningen om dokumenter med central information til investeringsprodukter som foreslået 
skal gøre det lettere at forstå og sammenligne pakkeprodukter for private investorer. 
Forordningen bør på nuværende tidspunkt begrænses til sådanne pakkeprodukter og bør 
udelukkende omfatte andre investeringsprodukter, såfremt de er underkastet en fuld cost-
benefit-analyse foretaget af de europæiske tilsynsmyndigheder.

Ændringsforslag 83
Syed Kamall

Forslag til forordning
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) CEBS, CESR og CEIOPS indsendte i 
deres egenskab af organer med højt 
specialiseret faglig kompetence deres 
konklusioner vedrørende kravet om et 
dokument med central information til 
Kommissionen. I taskforcens endelige 
rapport (af 6. oktober 2010) blev der 
vedtaget en definition, som efterfølgende 
blev anvendt af Kommissionen. 
Definitionen er resultatet af en 
omfattende dialog med og høring af alle 
interesserede parter og bør respekteres. 
En begrænsning af forordningens 
anvendelsesområde til udelukkende at 
omfatte pakkeprodukter for private 
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investorer vil gøre dokumentet med 
central information mere effektivt i 
praksis ved anvendelse af en mere 
fokuseret tilgang og mere nyttigt for 
forbrugerne ved målretning mod de 
produkter, hvor dokumentet med central 
information åbenlyst er til gavn. En 
gennemgang af anvendelsesområdet på et 
senere tidspunkt vil gøre det muligt at 
vurdere de første virkninger af 
dokumentet med central information, og 
en eventuel senere udvidelse af 
anvendelsesområdet, der måtte være 
nødvendig, hvis der påvises arbitrage og 
negative konsekvenser for forbrugerne, 
kan komme på tale efter en fuld cost-
benefit-analyse.

Or. en

Begrundelse

Kommissionens forslag er baseret på ekspertisen hos de europæiske tilsynsmyndigheders 
forgængere. Derfor bør definitionen, som begrænser anvendelsesområdet til pakkeprodukter 
for private investorer, respekteres. Hvis anvendelsesområdet skal udvides, bør der foretages 
en fuld analyse af fordelene og omkostningerne for forbrugerne og grænsefladerne med andre 
direktiver og forordninger.

Ændringsforslag 84
Jean-Paul Gauzès

Forslag til forordning
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Denne forordning bør også finde 
anvendelse på aktier eller andele i SPV-
selskaber og holdingselskaber, som 
investeringsproduktudviklere kan etablere 
for at omgå forordningen.

Or. en
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Ændringsforslag 85
Thomas Händel

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) For at sikre, at denne forordning kun 
finder anvendelse på sådanne 
pakkeinvesteringsprodukter, bør 
forsikringsprodukter, som ikke tilbyder 
investeringsmuligheder, og produkter, 
som kun er eksponeret for rentesatser, 
således udelukkes for forordningens 
anvendelsesområde. Aktiver, som besiddes 
direkte, f.eks. selskabsaktier eller 
statsobligationer, er ikke 
pakkeinvesteringsprodukter og bør derfor 
udelukkes. Da denne forordning 
fokuserer på at gøre det lettere at 
sammenligne og forstå oplysninger om 
investeringsprodukter, som markedsføres 
til detailinvestorer, bør 
arbejdsmarkedspensionsordninger, som 
falder ind under Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2003/41/EF af 3. juni 
2003 om arbejdsmarkedsrelaterede 
pensionskassers aktiviteter og tilsynet 
hermed eller Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2009/138/EF af 25. 
november 2009 om adgang til og udøvelse 
af forsikrings- og 
genforsikringsvirksomhed (Solvens II), 
ikke være omfattet af denne forordning. 
På samme måde bør visse 
arbejdsmarkedspensionsprodukter, som 
ikke er omfattet af direktiv 2003/41/EF, 
udelukkes fra denne forordnings 
anvendelsesområde, forudsat at 
arbejdsgiverens finansielle bidrag er et 
krav i henhold til national lovgivning, og 
at arbejdstageren ikke har et valg med 
hensyn til pensionsproduktudbyder.
Investeringsfonde forbeholdt institutionelle 
investorer falder heller ikke ind under 
denne forordnings anvendelsesområde, for 
de sælges ikke til detailinvestorer. Men 

(7) Investeringsfonde forbeholdt 
institutionelle investorer falder ikke ind 
under denne forordnings 
anvendelsesområde, for de sælges ikke til 
detailinvestorer. Men 
investeringsprodukter, som anvendes til 
individuelle pensionsopsparinger, bør 
forblive inden for anvendelsesområdet, idet 
de ofte konkurrerer med de andre 
produkter under denne forordning og 
distribueres på lignende måde til 
detailinvestorer.
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investeringsprodukter, som anvendes til 
individuelle pensionsopsparinger, bør 
forblive inden for anvendelsesområdet, idet 
de ofte konkurrerer med de andre 
produkter under denne forordning og 
distribueres på lignende måde til 
detailinvestorer.

Or. de

Ændringsforslag 86
Jean-Paul Gauzès

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) For at sikre, at denne forordning kun 
finder anvendelse på sådanne 
pakkeinvesteringsprodukter, bør
forsikringsprodukter, som ikke tilbyder 
investeringsmuligheder, og produkter, som 
kun er eksponeret for rentesatser, således
udelukkes for forordningens 
anvendelsesområde. Aktiver, som besiddes 
direkte, f.eks. selskabsaktier eller 
statsobligationer, er ikke 
pakkeinvesteringsprodukter og bør derfor 
udelukkes. Da denne forordning fokuserer 
på at gøre det lettere at sammenligne og 
forstå oplysninger om 
investeringsprodukter, som markedsføres 
til detailinvestorer, bør 
arbejdsmarkedspensionsordninger, som 
falder ind under Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2003/41/EF af 3. juni 2003 
om arbejdsmarkedsrelaterede 
pensionskassers aktiviteter og tilsynet 
hermed eller Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2009/138/EF af 25. 
november 2009 om adgang til og udøvelse 
af forsikrings- og 
genforsikringsvirksomhed (Solvens II), 
ikke være omfattet af denne forordning. På 
samme måde bør visse 

(7) Forsikringsprodukter, som ikke tilbyder 
investeringsmuligheder, og produkter, som 
kun er eksponeret for rentesatser, bør
udelukkes for forordningens 
anvendelsesområde. Da denne forordning 
fokuserer på at gøre det lettere at 
sammenligne og forstå oplysninger om 
investeringsprodukter, som markedsføres 
til detailinvestorer, bør 
arbejdsmarkedspensionsordninger, som 
falder ind under Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2003/41/EF af 3. juni 2003 
om arbejdsmarkedsrelaterede 
pensionskassers aktiviteter og tilsynet 
hermed eller Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2009/138/EF af 25. 
november 2009 om adgang til og udøvelse 
af forsikrings- og 
genforsikringsvirksomhed (Solvens II), 
ikke være omfattet af denne forordning. På 
samme måde bør visse 
arbejdsmarkedspensionsprodukter, som 
ikke er omfattet af direktiv 2003/41/EF, 
udelukkes fra denne forordnings 
anvendelsesområde, forudsat at 
arbejdsgiverens finansielle bidrag er et 
krav i henhold til national lovgivning, og at 
arbejdstageren ikke har et valg med hensyn 
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arbejdsmarkedspensionsprodukter, som 
ikke er omfattet af direktiv 2003/41/EF, 
udelukkes fra denne forordnings 
anvendelsesområde, forudsat at 
arbejdsgiverens finansielle bidrag er et 
krav i henhold til national lovgivning, og at 
arbejdstageren ikke har et valg med hensyn 
til pensionsproduktudbyder. 
Investeringsfonde forbeholdt institutionelle 
investorer falder heller ikke ind under 
denne forordnings anvendelsesområde, for 
de sælges ikke til detailinvestorer. Men 
investeringsprodukter, som anvendes til 
individuelle pensionsopsparinger, bør 
forblive inden for anvendelsesområdet, idet 
de ofte konkurrerer med de andre 
produkter under denne forordning og 
distribueres på lignende måde til 
detailinvestorer.

til pensionsproduktudbyder. 
Investeringsfonde forbeholdt institutionelle 
investorer falder heller ikke ind under 
denne forordnings anvendelsesområde, for 
de sælges ikke til detailinvestorer. Men 
investeringsprodukter, som anvendes til 
individuelle pensionsopsparinger, bør 
forblive inden for anvendelsesområdet, idet 
de ofte konkurrerer med de andre 
produkter under denne forordning og 
distribueres på lignende måde til 
detailinvestorer.

Or. en

Ændringsforslag 87
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) For at sikre, at denne forordning kun 
finder anvendelse på sådanne 
pakkeinvesteringsprodukter, bør 
forsikringsprodukter, som ikke tilbyder 
investeringsmuligheder, og produkter, 
som kun er eksponeret for rentesatser, 
således udelukkes for forordningens 
anvendelsesområde. Aktiver, som besiddes 
direkte, f.eks. selskabsaktier eller 
statsobligationer, er ikke 
pakkeinvesteringsprodukter og bør derfor 
udelukkes. Da denne forordning fokuserer 
på at gøre det lettere at sammenligne og 
forstå oplysninger om 
investeringsprodukter, som markedsføres 
til detailinvestorer, bør 

(7) Da denne forordning fokuserer på at 
gøre det lettere at sammenligne og forstå 
oplysninger om investeringsprodukter, som 
markedsføres til detailinvestorer, bør 
arbejdsmarkedspensionsordninger, som 
falder ind under Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2003/41/EF af 3. juni 2003 
om arbejdsmarkedsrelaterede 
pensionskassers aktiviteter og tilsynet 
hermed eller Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2009/138/EF af 25. 
november 2009 om adgang til og udøvelse 
af forsikrings- og 
genforsikringsvirksomhed (Solvens II), 
ikke være omfattet af denne forordning. På 
samme måde bør visse 
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arbejdsmarkedspensionsordninger, som 
falder ind under Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2003/41/EF af 3. juni 2003 
om arbejdsmarkedsrelaterede 
pensionskassers aktiviteter og tilsynet 
hermed eller Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2009/138/EF af 25. 
november 2009 om adgang til og udøvelse 
af forsikrings- og 
genforsikringsvirksomhed (Solvens II), 
ikke være omfattet af denne forordning. På 
samme måde bør visse 
arbejdsmarkedspensionsprodukter, som 
ikke er omfattet af direktiv 2003/41/EF, 
udelukkes fra denne forordnings 
anvendelsesområde, forudsat at 
arbejdsgiverens finansielle bidrag er et 
krav i henhold til national lovgivning, og at 
arbejdstageren ikke har et valg med hensyn 
til pensionsproduktudbyder. 
Investeringsfonde forbeholdt institutionelle 
investorer falder heller ikke ind under 
denne forordnings anvendelsesområde, for 
de sælges ikke til detailinvestorer. Men 
investeringsprodukter, som anvendes til 
individuelle pensionsopsparinger, bør 
forblive inden for anvendelsesområdet, idet 
de ofte konkurrerer med de andre 
produkter under denne forordning og 
distribueres på lignende måde til 
detailinvestorer.

arbejdsmarkedspensionsprodukter, som 
ikke er omfattet af direktiv 2003/41/EF, 
udelukkes fra denne forordnings 
anvendelsesområde, forudsat at 
arbejdsgiverens finansielle bidrag er et 
krav i henhold til national lovgivning, og at 
arbejdstageren ikke har et valg med hensyn 
til pensionsproduktudbyder. 
Investeringsfonde forbeholdt institutionelle 
investorer falder heller ikke ind under 
denne forordnings anvendelsesområde, for 
de sælges ikke til detailinvestorer. Men 
investeringsprodukter, som anvendes til
individuelle pensionsopsparinger, bør 
forblive inden for anvendelsesområdet, idet 
de ofte konkurrerer med de andre 
produkter under denne forordning og 
distribueres på lignende måde til 
detailinvestorer.

Or. en

Ændringsforslag 88
Markus Ferber

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) For at sikre, at denne forordning kun 
finder anvendelse på sådanne 
pakkeinvesteringsprodukter, bør 
forsikringsprodukter, som ikke tilbyder 

(7) For at sikre, at denne forordning kun 
finder anvendelse på sådanne 
pakkeinvesteringsprodukter, bør 
forsikringsprodukter, som ikke tilbyder 
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investeringsmuligheder, og produkter, som 
kun er eksponeret for rentesatser, således 
udelukkes for forordningens 
anvendelsesområde. Aktiver, som besiddes 
direkte, f.eks. selskabsaktier eller 
statsobligationer, er ikke 
pakkeinvesteringsprodukter og bør derfor 
udelukkes. Da denne forordning fokuserer 
på at gøre det lettere at sammenligne og 
forstå oplysninger om 
investeringsprodukter, som markedsføres 
til detailinvestorer, bør 
arbejdsmarkedspensionsordninger, som 
falder ind under Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2003/41/EF af 3. juni 2003 
om arbejdsmarkedsrelaterede 
pensionskassers aktiviteter og tilsynet 
hermed eller Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2009/138/EF af 25. 
november 2009 om adgang til og udøvelse 
af forsikrings- og 
genforsikringsvirksomhed (Solvens II), 
ikke være omfattet af denne forordning. På 
samme måde bør visse 
arbejdsmarkedspensionsprodukter, som 
ikke er omfattet af direktiv 2003/41/EF, 
udelukkes fra denne forordnings 
anvendelsesområde, forudsat at 
arbejdsgiverens finansielle bidrag er et 
krav i henhold til national lovgivning, og at 
arbejdstageren ikke har et valg med hensyn 
til pensionsproduktudbyder. 
Investeringsfonde forbeholdt institutionelle 
investorer falder heller ikke ind under 
denne forordnings anvendelsesområde, for 
de sælges ikke til detailinvestorer. Men 
investeringsprodukter, som anvendes til 
individuelle pensionsopsparinger, bør 
forblive inden for anvendelsesområdet, idet 
de ofte konkurrerer med de andre 
produkter under denne forordning og 
distribueres på lignende måde til 
detailinvestorer.

investeringsmuligheder, og produkter, som 
kun er eksponeret for rentesatser, bortset 
fra strukturerede indskud, således 
udelukkes for forordningens 
anvendelsesområde. Aktiver, som besiddes 
direkte, f.eks. selskabsaktier eller 
statsobligationer, er ikke 
pakkeinvesteringsprodukter og bør derfor 
udelukkes. Da denne forordning fokuserer 
på at gøre det lettere at sammenligne og 
forstå oplysninger om 
investeringsprodukter, som markedsføres 
til detailinvestorer, bør 
arbejdsmarkedspensionsordninger, som 
falder ind under Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2003/41/EF af 3. juni 2003 
om arbejdsmarkedsrelaterede 
pensionskassers aktiviteter og tilsynet 
hermed eller Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2009/138/EF af 25. 
november 2009 om adgang til og udøvelse 
af forsikrings- og 
genforsikringsvirksomhed (Solvens II), 
ikke være omfattet af denne forordning. På 
samme måde bør visse 
arbejdsmarkedspensionsprodukter, som 
ikke er omfattet af direktiv 2003/41/EF, 
udelukkes fra denne forordnings 
anvendelsesområde, forudsat at 
arbejdsgiverens finansielle bidrag er et 
krav i henhold til national lovgivning, og at 
arbejdstageren ikke har et valg med hensyn 
til pensionsproduktudbyder. 
Investeringsfonde forbeholdt institutionelle 
investorer falder heller ikke ind under 
denne forordnings anvendelsesområde, for 
de sælges ikke til detailinvestorer. Men 
investeringsprodukter, som anvendes til 
individuelle pensionsopsparinger, bør 
forblive inden for anvendelsesområdet, idet 
de ofte konkurrerer med de andre 
produkter under denne forordning og 
distribueres på lignende måde til 
detailinvestorer.

Or. en
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Begrundelse

Forordningen har til formål at sikre, at detailinvestorer kan forstå og sammenligne de 
centrale karakteristika ved pakkeinvesteringsprodukter, som er kendetegnet ved deres 
kompleksitet. Rene bankindeståender og bankbøger er ikke komplekse, og derfor bør rene 
opsparingsprodukter udelukkes fra forordningens anvendelsesområde. Strukturerede indskud 
bør imidlertid – som følge af deres mere komplekse karakter – falde ind under forordningens 
anvendelsesområde.

Ændringsforslag 89
Syed Kamall

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) For at sikre, at denne forordning kun 
finder anvendelse på sådanne
pakkeinvesteringsprodukter, bør 
forsikringsprodukter, som ikke tilbyder 
investeringsmuligheder, og produkter, som 
kun er eksponeret for rentesatser, således 
udelukkes for forordningens 
anvendelsesområde. Aktiver, som besiddes 
direkte, f.eks. selskabsaktier eller 
statsobligationer, er ikke 
pakkeinvesteringsprodukter og bør derfor 
udelukkes. Da denne forordning fokuserer 
på at gøre det lettere at sammenligne og 
forstå oplysninger om
investeringsprodukter, som markedsføres 
til detailinvestorer, bør 
arbejdsmarkedspensionsordninger, som 
falder ind under Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2003/41/EF af 3. juni 2003 
om arbejdsmarkedsrelaterede 
pensionskassers aktiviteter og tilsynet 
hermed eller Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2009/138/EF af 25. 
november 2009 om adgang til og udøvelse 
af forsikrings- og 
genforsikringsvirksomhed (Solvens II), 
ikke være omfattet af denne forordning. På 
samme måde bør visse 
arbejdsmarkedspensionsprodukter, som 

(7) For at sikre, at denne forordning kun 
finder anvendelse på sådanne
pakkeprodukter for private investorer, bør 
forsikringsprodukter, som ikke tilbyder 
investeringsmuligheder, indskud, bortset 
fra strukturerede indskud, og produkter, 
som kun er eksponeret for rentesatser, 
således udelukkes for forordningens 
anvendelsesområde. Aktiver, som besiddes 
direkte, f.eks. selskabsaktier eller 
statsobligationer, er ikke 
pakkeinvesteringsprodukter og bør derfor 
udelukkes. Da denne forordning fokuserer 
på at gøre det lettere at sammenligne og 
forstå oplysninger om pakkeprodukter for 
private investorer, som markedsføres til 
detailinvestorer, bør 
arbejdsmarkedspensionsordninger, som 
falder ind under Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2003/41/EF af 3. juni 2003 
om arbejdsmarkedsrelaterede 
pensionskassers aktiviteter og tilsynet 
hermed eller Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2009/138/EF af 25. 
november 2009 om adgang til og udøvelse 
af forsikrings- og 
genforsikringsvirksomhed (Solvens II), 
ikke være omfattet af denne forordning. På 
samme måde bør visse 
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ikke er omfattet af direktiv 2003/41/EF, 
udelukkes fra denne forordnings 
anvendelsesområde, forudsat at 
arbejdsgiverens finansielle bidrag er et 
krav i henhold til national lovgivning, og at 
arbejdstageren ikke har et valg med 
hensyn til pensionsproduktudbyder. 
Investeringsfonde forbeholdt institutionelle 
investorer falder heller ikke ind under 
denne forordnings anvendelsesområde, for 
de sælges ikke til detailinvestorer. Men 
investeringsprodukter, som anvendes til 
individuelle pensionsopsparinger, bør 
forblive inden for anvendelsesområdet, idet 
de ofte konkurrerer med de andre 
produkter under denne forordning og 
distribueres på lignende måde til 
detailinvestorer.

arbejdsmarkedspensionsprodukter, som 
ikke er omfattet af direktiv 2003/41/EF, 
udelukkes fra denne forordnings 
anvendelsesområde, forudsat at 
arbejdsgiverens finansielle bidrag er et 
krav i henhold til national lovgivning, og
det samme gælder officielt anerkendte 
pensionsprodukter og sociale 
sikringsordninger i henhold til national 
ret eller EU-retten. Investeringsfonde 
forbeholdt institutionelle investorer falder 
heller ikke ind under denne forordnings 
anvendelsesområde, for de sælges ikke til 
detailinvestorer. Men 
investeringsprodukter, som anvendes til 
individuelle pensionsopsparinger, bør 
forblive inden for anvendelsesområdet, idet 
de ofte konkurrerer med de andre 
produkter under denne forordning og 
distribueres på lignende måde til 
detailinvestorer.

Or. en

Ændringsforslag 90
Burkhard Balz

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) For at sikre, at denne forordning kun 
finder anvendelse på sådanne 
pakkeinvesteringsprodukter, bør 
forsikringsprodukter, som ikke tilbyder 
investeringsmuligheder, og produkter, som 
kun er eksponeret for rentesatser, således 
udelukkes for forordningens 
anvendelsesområde. Aktiver, som besiddes 
direkte, f.eks. selskabsaktier eller 
statsobligationer, er ikke 
pakkeinvesteringsprodukter og bør derfor 
udelukkes. Da denne forordning fokuserer 
på at gøre det lettere at sammenligne og 
forstå oplysninger om 

(7) For at sikre, at denne forordning kun 
finder anvendelse på sådanne 
pakkeinvesteringsprodukter, bør 
forsikringsprodukter, som ikke tilbyder 
investeringsmuligheder, og produkter, som 
kun er eksponeret for rentesatser, således 
udelukkes for forordningens 
anvendelsesområde. Aktiver, som besiddes 
direkte, f.eks. selskabsaktier eller 
statsobligationer, er ikke 
pakkeinvesteringsprodukter og bør derfor 
udelukkes. Forordningens 
anvendelsesområde bør fortsat være 
skræddersyet til 
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investeringsprodukter, som markedsføres 
til detailinvestorer, bør 
arbejdsmarkedspensionsordninger, som 
falder ind under Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2003/41/EF af 3. juni 2003 
om arbejdsmarkedsrelaterede 
pensionskassers aktiviteter og tilsynet 
hermed eller Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2009/138/EF af 25. 
november 2009 om adgang til og udøvelse 
af forsikrings- og 
genforsikringsvirksomhed (Solvens II), 
ikke være omfattet af denne forordning. På 
samme måde bør visse 
arbejdsmarkedspensionsprodukter, som 
ikke er omfattet af direktiv 2003/41/EF, 
udelukkes fra denne forordnings 
anvendelsesområde, forudsat at 
arbejdsgiverens finansielle bidrag er et 
krav i henhold til national lovgivning, og at 
arbejdstageren ikke har et valg med hensyn 
til pensionsproduktudbyder. 
Investeringsfonde forbeholdt institutionelle 
investorer falder heller ikke ind under 
denne forordnings anvendelsesområde, for 
de sælges ikke til detailinvestorer. Men 
investeringsprodukter, som anvendes til 
individuelle pensionsopsparinger, bør 
forblive inden for anvendelsesområdet, idet 
de ofte konkurrerer med de andre 
produkter under denne forordning og 
distribueres på lignende måde til 
detailinvestorer.

pakkeinvesteringsprodukter med henblik 
på at afspejle den komplekse karakter af 
produkter på det finansielle marked og 
overholde proportionalitetsprincippet i 
forbindelse med kravene til 
produktudviklere og personer, der sælger 
investeringsprodukter. Da denne 
forordning fokuserer på at gøre det lettere 
at sammenligne og forstå oplysninger om 
investeringsprodukter, som markedsføres 
til detailinvestorer, bør 
arbejdsmarkedspensionsordninger, som 
falder ind under Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2003/41/EF af 3. juni 2003 
om arbejdsmarkedsrelaterede 
pensionskassers aktiviteter og tilsynet 
hermed eller Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2009/138/EF af 25. 
november 2009 om adgang til og udøvelse 
af forsikrings- og 
genforsikringsvirksomhed (Solvens II), 
ikke være omfattet af denne forordning. På 
samme måde bør visse 
arbejdsmarkedspensionsprodukter, som
ikke er omfattet af direktiv 2003/41/EF, 
udelukkes fra denne forordnings 
anvendelsesområde, forudsat at 
arbejdsgiverens finansielle bidrag er et 
krav i henhold til national lovgivning, og at 
arbejdstageren ikke har et valg med hensyn 
til pensionsproduktudbyder. 
Investeringsfonde forbeholdt institutionelle 
investorer falder heller ikke ind under 
denne forordnings anvendelsesområde, for 
de sælges ikke til detailinvestorer. Men 
investeringsprodukter, som anvendes til 
individuelle pensionsopsparinger, bør 
forblive inden for anvendelsesområdet, idet 
de ofte konkurrerer med de andre 
produkter under denne forordning og 
distribueres på lignende måde til 
detailinvestorer.

Or. en



PE504.397v02-00 28/177 AM\927693DA.doc

DA

Ændringsforslag 91
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) For at sikre, at denne forordning kun 
finder anvendelse på sådanne 
pakkeinvesteringsprodukter, bør 
forsikringsprodukter, som ikke tilbyder 
investeringsmuligheder, og produkter, som
kun er eksponeret for rentesatser, således 
udelukkes for forordningens 
anvendelsesområde. Aktiver, som besiddes 
direkte, f.eks. selskabsaktier eller 
statsobligationer, er ikke 
pakkeinvesteringsprodukter og bør derfor 
udelukkes. Da denne forordning fokuserer 
på at gøre det lettere at sammenligne og 
forstå oplysninger om 
investeringsprodukter, som markedsføres 
til detailinvestorer, bør 
arbejdsmarkedspensionsordninger, som 
falder ind under Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2003/41/EF af 3. juni 2003 
om arbejdsmarkedsrelaterede 
pensionskassers aktiviteter og tilsynet 
hermed eller Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2009/138/EF af 25. 
november 2009 om adgang til og udøvelse 
af forsikrings- og 
genforsikringsvirksomhed (Solvens II), 
ikke være omfattet af denne forordning. På 
samme måde bør visse 
arbejdsmarkedspensionsprodukter, som 
ikke er omfattet af direktiv 2003/41/EF, 
udelukkes fra denne forordnings
anvendelsesområde, forudsat at 
arbejdsgiverens finansielle bidrag er et 
krav i henhold til national lovgivning, og at 
arbejdstageren ikke har et valg med hensyn 
til pensionsproduktudbyder. 
Investeringsfonde forbeholdt institutionelle 
investorer falder heller ikke ind under 
denne forordnings anvendelsesområde, for 
de sælges ikke til detailinvestorer. Men 

(7) For at sikre, at denne forordning kun 
finder anvendelse på sådanne 
pakkeinvesteringsprodukter, bør 
forsikringsprodukter, som ikke tilbyder 
investeringsmuligheder, og indskud, som
ikke er strukturerede indskud, således 
udelukkes for forordningens 
anvendelsesområde. Aktiver, som besiddes 
direkte, f.eks. selskabsaktier eller 
statsobligationer, er ikke 
pakkeinvesteringsprodukter og bør derfor 
udelukkes. Da denne forordning fokuserer 
på at gøre det lettere at sammenligne og 
forstå oplysninger om 
investeringsprodukter, som markedsføres 
til detailinvestorer, bør 
arbejdsmarkedspensionsordninger, som 
falder ind under Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2003/41/EF af 3. juni 2003 
om arbejdsmarkedsrelaterede 
pensionskassers aktiviteter og tilsynet 
hermed eller Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2009/138/EF af 25. 
november 2009 om adgang til og udøvelse 
af forsikrings- og 
genforsikringsvirksomhed (Solvens II), 
ikke være omfattet af denne forordning. På 
samme måde bør visse 
arbejdsmarkedspensionsprodukter, som 
ikke er omfattet af direktiv 2003/41/EF, 
udelukkes fra denne forordnings 
anvendelsesområde, forudsat at 
arbejdsgiverens finansielle bidrag er et 
krav i henhold til national lovgivning, og at 
arbejdstageren ikke har et valg med hensyn 
til pensionsproduktudbyder. 
Investeringsfonde forbeholdt institutionelle 
investorer falder heller ikke ind under 
denne forordnings anvendelsesområde, for 
de sælges ikke til detailinvestorer. Men 
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investeringsprodukter, som anvendes til 
individuelle pensionsopsparinger, bør 
forblive inden for anvendelsesområdet, idet 
de ofte konkurrerer med de andre 
produkter under denne forordning og 
distribueres på lignende måde til 
detailinvestorer.

investeringsprodukter, som anvendes til 
individuelle pensionsopsparinger, bør 
forblive inden for anvendelsesområdet, idet 
de ofte konkurrerer med de andre 
produkter under denne forordning og 
distribueres på lignende måde til 
detailinvestorer.

Or. en

Ændringsforslag 92
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) For at sikre, at denne forordning kun 
finder anvendelse på sådanne 
pakkeinvesteringsprodukter, bør
forsikringsprodukter, som ikke tilbyder 
investeringsmuligheder, og produkter, 
som kun er eksponeret for rentesatser, 
således udelukkes for forordningens 
anvendelsesområde. Aktiver, som besiddes 
direkte, f.eks. selskabsaktier eller 
statsobligationer, er ikke 
pakkeinvesteringsprodukter og bør derfor
udelukkes. Da denne forordning fokuserer 
på at gøre det lettere at sammenligne og 
forstå oplysninger om
investeringsprodukter, som markedsføres 
til detailinvestorer, bør
arbejdsmarkedspensionsordninger, som 
falder ind under Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2003/41/EF af 3. juni 2003 
om arbejdsmarkedsrelaterede 
pensionskassers aktiviteter og tilsynet 
hermed eller Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2009/138/EF af 25. 
november 2009 om adgang til og udøvelse 
af forsikrings- og 
genforsikringsvirksomhed (Solvens II), 
ikke være omfattet af denne forordning. På 
samme måde bør visse 

(7) Eftersom denne forordning kun finder 
anvendelse på pakkeprodukter for private 
investorer, udelukkes indskud, bortset fra 
strukturerede indskud, og
forsikringsprodukter, hvor ydelserne ikke 
er eksponeret for udsving i de 
underliggende investeringsværdier, fra
forordningens anvendelsesområde. 
Aktiver, som besiddes direkte, f.eks. 
selskabsaktier eller statsobligationer, er 
ikke pakkeinvesteringsprodukter og
udelukkes derfor. Da denne forordning
sigter mod at gøre det lettere at 
sammenligne og forstå oplysninger om
pakkeprodukter for private investorer, 
som markedsføres til detailinvestorer, bør
pensionsordninger, som falder ind under 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/41/EF af 3. juni 2003 om 
arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers 
aktiviteter og tilsynet hermed eller Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/138/EF af 25. november 2009 om 
adgang til og udøvelse af forsikrings- og 
genforsikringsvirksomhed (Solvens II), 
ikke være omfattet af denne forordning. På 
samme måde bør pensionsprodukter
udelukkes fra denne forordnings 
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arbejdsmarkedspensionsprodukter, som 
ikke er omfattet af direktiv 2003/41/EF,
udelukkes fra denne forordnings 
anvendelsesområde, forudsat at
arbejdsgiverens finansielle bidrag er et 
krav i henhold til national lovgivning, og at 
arbejdstageren ikke har et valg med 
hensyn til pensionsproduktudbyder. 
Investeringsfonde forbeholdt institutionelle 
investorer falder heller ikke ind under 
denne forordnings anvendelsesområde, for 
de sælges ikke til detailinvestorer. Men 
investeringsprodukter, som anvendes til 
individuelle pensionsopsparinger, bør 
forblive inden for anvendelsesområdet, 
idet de ofte konkurrerer med de andre 
produkter under denne forordning og 
distribueres på lignende måde til 
detailinvestorer.

anvendelsesområde, hvis arbejdsgiverens 
finansielle bidrag er et krav i henhold til 
national lovgivning, og det samme gælder 
officielt anerkendte pensionsprodukter og 
sociale sikringsordninger i henhold til 
national ret eller EU-retten. 
Investeringsfonde forbeholdt institutionelle 
investorer falder heller ikke ind under 
denne forordnings anvendelsesområde, for 
de sælges ikke til detailinvestorer. En 
begrænsning af forordningens 
anvendelsesområde til udelukkende at 
omfatte pakkeprodukter for private 
investorer vil gøre det muligt at gøre 
dokumentet med central information mere 
relevant og dermed mere effektivt. I 
forbindelse med vurderingen af 
dokumentets succes kan det overvejes at 
udvide anvendelsesområdet.

Or. en

Ændringsforslag 93
Wolf Klinz

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) For at skabe klarhed om forholdet 
mellem forpligtelserne i henhold til denne 
forordning og forpligtelserne i henhold til 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/71/EF af 4. november 2003 om det 
prospekt, der skal offentliggøres, når 
værdipapirer udbydes til offentligheden 
eller optages til handel, og om ændring af 
direktiv 2001/34/EF og direktiv 
2009/138/EF er det nødvendigt at fastslå, at 
disse direktiver fortsat finder anvendelse i 
tillæg til denne forordning.

(8) For at skabe klarhed om forholdet 
mellem forpligtelserne i henhold til denne 
forordning og forpligtelserne i henhold til 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/71/EF af 4. november 2003 om det 
prospekt, der skal offentliggøres, når 
værdipapirer udbydes til offentligheden 
eller optages til handel, og om ændring af 
direktiv 2001/34/EF og direktiv 
2009/138/EF er det nødvendigt at fastslå, at 
disse direktiver fortsat finder anvendelse i 
tillæg til denne forordning. Specifikt med 
hensyn til resuméet med central 
information i henhold til artikel 5, stk. 2, i 
direktiv 2003/71/EF smeltes dokumentet 
med central information sammen med 



AM\927693DA.doc 31/177 PE504.397v02-00

DA

dette dokument efter revisionen af denne 
forordning.

Or. en

Ændringsforslag 94
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Betragtning 8 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Investeringsproduktudviklerne bør 
sørge for, at det investeringsprodukt, de 
udvikler, er kompatibelt med profilen for 
de detailinvestorer, det er rettet imod. De 
bør således etablere en forudgående due 
diligence-proces for at sikre, at deres 
investeringsprodukter ikke eksponerer 
detailinvestorer for underliggende aktiver, 
hvis risk/reward-profil ikke er let 
forståelig. 

Or. en

Ændringsforslag 95
Burkhard Balz

Forslag til forordning
Betragtning 8 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) De kompetente myndigheder og EBA, 
EIOPA og ESMA bør efter anmodning 
gives alle de oplysninger, der er 
nødvendige for at verificere indholdet i 
dokumenterne med central information, 
med henblik på at vurdere overholdelsen 
af denne forordning og sikre beskyttelse 
af kunder og investorer på de finansielle 
markeder. De kompetente myndigheder 
bør imidlertid ikke forpligtes til 
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gennemføre en proces med 
forhåndsgodkendelse af hvert enkelt 
dokument med central information. 
Rettigheder i forbindelse med 
produktintervention bør udøves i 
overensstemmelse med de relevante 
bestemmelser i direktiv .../.../EU [MiFID 
II] og forordning (EU) nr. .../... [MiFIR]. 

Or. en

Ændringsforslag 96
Elena Băsescu

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Investeringsproduktudviklere – f.eks. 
fondsforvaltere, forsikringsselskaber, 
værdipapirudstedere, kreditinstitutter eller 
investeringsselskaber – bør udarbejde 
dokumentet med central information for de 
investeringsprodukter, de udvikler, fordi de 
har de bedste forudsætninger for at kende 
produktet og er ansvarlige for det. 
Investeringsproduktudvikleren bør 
udarbejde dokumentet, før produkterne kan 
sælges til detailinvestorer. Men hvis et 
givet produkt ikke sælges til 
detailinvestorer, er det ikke nødvendigt at 
udarbejde et dokument med central 
information, og hvis er det er upraktisk for 
investeringsproduktudvikleren at udarbejde 
dokumentet med central information, kan 
arbejdet uddelegeres til andre. For at sikre, 
at dokumenter med central information 
formidles og stilles til rådighed i bredt 
omfang, bør forordningen give 
investeringsproduktudviklere mulighed for 
at offentliggøre dokumenterne via et 
websted efter eget valg.

(9) Investeringsproduktudviklere – f.eks. 
fondsforvaltere, forsikringsselskaber, 
værdipapirudstedere, kreditinstitutter eller 
investeringsselskaber – bør udarbejde 
dokumentet med central information for de 
investeringsprodukter, de udvikler, fordi de 
har de bedste forudsætninger for at kende 
produktet og er ansvarlige for det. 
Investeringsproduktudvikleren bør 
udarbejde dokumentet, før produkterne kan 
sælges til detailinvestorer. Men hvis et 
givet produkt ikke sælges til 
detailinvestorer, er det ikke nødvendigt at 
udarbejde et dokument med central 
information, og hvis er det er upraktisk for 
investeringsproduktudvikleren at udarbejde 
dokumentet med central information, kan 
arbejdet uddelegeres til andre. Der bør 
gives en klar begrundelse og forklaring, 
hvis det besluttes, at det er upraktisk for 
investeringsproduktudvikleren at 
udarbejde dokumentet. For at sikre, at 
dokumenter med central information 
formidles og stilles til rådighed i bredt 
omfang, bør forordningen give 
investeringsproduktudviklere mulighed for 
at offentliggøre dokumenterne via et 
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websted efter eget valg.

Or. en

Ændringsforslag 97
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Investeringsproduktudviklere – f.eks. 
fondsforvaltere, forsikringsselskaber, 
værdipapirudstedere, kreditinstitutter eller 
investeringsselskaber – bør udarbejde 
dokumentet med central information for de 
investeringsprodukter, de udvikler, fordi de 
har de bedste forudsætninger for at kende 
produktet og er ansvarlige for det.
Investeringsproduktudvikleren bør 
udarbejde dokumentet, før produkterne kan 
sælges til detailinvestorer. Men hvis et 
givet produkt ikke sælges til 
detailinvestorer, er det ikke nødvendigt at 
udarbejde et dokument med central 
information, og hvis er det er upraktisk for
investeringsproduktudvikleren at 
udarbejde dokumentet med central 
information, kan arbejdet uddelegeres til 
andre. For at sikre, at dokumenter med 
central information formidles og stilles til 
rådighed i bredt omfang, bør forordningen 
give investeringsproduktudviklere
mulighed for at offentliggøre 
dokumenterne via et websted efter eget 
valg.

(9) Investeringsproduktudviklere – f.eks. 
fondsforvaltere, forsikringsselskaber, 
værdipapirudstedere, kreditinstitutter eller 
investeringsselskaber – bør udarbejde 
dokumentet med central information for de 
investeringsprodukter, de udvikler, fordi de 
har de bedste forudsætninger for at kende 
produktet og er ansvarlige for det.
Udvikleren af pakkeproduktet for private 
investorer bør udarbejde dokumentet, før 
produkterne kan sælges til detailinvestorer.
Derudover skal personer, der sælger 
pakkeproduktet for private investorer, og 
som ikke er produktudvikleren, i et 
særskilt dokument om centrale 
tjenesteydelser oplyse detailinvestoren om 
deres omkostninger og ydelser i 
overensstemmelse med direktiv [MiFID, 
som omarbejdet] og direktiv [IMD, som 
omarbejdet] samt om yderligere forhold, 
der er relevante i forbindelse med 
detailinvestorens vurdering af, om 
pakkeproduktet for private investorer 
opfylder dennes behov, som ikke kan 
leveres af udvikleren af pakkeproduktet 
for private investorer. Men hvis et givet 
produkt ikke sælges til detailinvestorer, er 
det ikke nødvendigt at udarbejde et 
dokument med central information, og hvis 
er det er upraktisk for udvikleren af 
pakkeproduktet for private investorer at 
udarbejde dokumentet med central 
information, kan arbejdet uddelegeres til 
andre. For at sikre, at dokumenter med 
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central information formidles og stilles til 
rådighed i bredt omfang, bør forordningen 
give udviklere af pakkeprodukter for 
private investorer mulighed for at 
offentliggøre dokumenterne via et websted 
efter eget valg.

Or. en

Begrundelse

Medmindre produktudvikleren og distributøren/sælgeren sidder i samme enhed, er
produktudvikleren ikke i stand til at give et samlet billede af omkostningerne og ydelserne, 
eftersom vedkommende ikke har adgang til oplysninger om kunden.

Ændringsforslag 98
Thomas Händel

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Investeringsproduktudviklere – f.eks. 
fondsforvaltere, forsikringsselskaber, 
værdipapirudstedere, kreditinstitutter eller 
investeringsselskaber – bør udarbejde 
dokumentet med central information for de 
investeringsprodukter, de udvikler, fordi de 
har de bedste forudsætninger for at kende 
produktet og er ansvarlige for det. 
Investeringsproduktudvikleren bør 
udarbejde dokumentet, før produkterne kan 
sælges til detailinvestorer. Men hvis et 
givet produkt ikke sælges til 
detailinvestorer, er det ikke nødvendigt at 
udarbejde et dokument med central 
information, og hvis er det er upraktisk for 
investeringsproduktudvikleren at udarbejde 
dokumentet med central information, kan 
arbejdet uddelegeres til andre. For at sikre, 
at dokumenter med central information 
formidles og stilles til rådighed i bredt 
omfang, bør forordningen give 
investeringsproduktudviklere mulighed for 
at offentliggøre dokumenterne via et 

(9) Investeringsproduktudviklere – f.eks. 
fondsforvaltere, forsikringsselskaber, 
værdipapirudstedere, kreditinstitutter eller 
investeringsselskaber – bør udarbejde 
dokumentet med central information for de 
investeringsprodukter, de udvikler, fordi de 
har de bedste forudsætninger for at kende 
produktet og er ansvarlige for det. 
Investeringsproduktudvikleren bør 
udarbejde dokumentet, før produkterne kan 
sælges til detailinvestorer. Men hvis et 
givet produkt ikke sælges til 
detailinvestorer, er det ikke nødvendigt at 
udarbejde et dokument med central 
information, og hvis er det er upraktisk for 
investeringsproduktudvikleren at udarbejde 
dokumentet med central information, kan 
arbejdet uddelegeres til andre. For at sikre, 
at dokumenter med central information 
formidles og stilles til rådighed i bredt 
omfang, bør forordningen give 
investeringsproduktudviklere mulighed for 
at offentliggøre dokumenterne via et 
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websted efter eget valg. websted efter eget valg samt på et centralt 
websted, der oprettes af ECB og den 
pågældende nationale tilsynsmyndighed.

Or. de

Ændringsforslag 99
Petru Constantin Luhan

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Investeringsproduktudviklere – f.eks. 
fondsforvaltere, forsikringsselskaber, 
værdipapirudstedere, kreditinstitutter eller 
investeringsselskaber – bør udarbejde 
dokumentet med central information for de 
investeringsprodukter, de udvikler, fordi de 
har de bedste forudsætninger for at kende 
produktet og er ansvarlige for det. 
Investeringsproduktudvikleren bør 
udarbejde dokumentet, før produkterne kan 
sælges til detailinvestorer. Men hvis et 
givet produkt ikke sælges til 
detailinvestorer, er det ikke nødvendigt at 
udarbejde et dokument med central 
information, og hvis er det er upraktisk for 
investeringsproduktudvikleren at udarbejde 
dokumentet med central information, kan 
arbejdet uddelegeres til andre. For at sikre, 
at dokumenter med central information 
formidles og stilles til rådighed i bredt 
omfang, bør forordningen give 
investeringsproduktudviklere mulighed for 
at offentliggøre dokumenterne via et 
websted efter eget valg.

(9) Investeringsproduktudviklere – f.eks. 
fondsforvaltere, forsikringsselskaber, 
værdipapirudstedere, kreditinstitutter eller 
investeringsselskaber – bør udarbejde 
dokumentet med central information for de 
investeringsprodukter, de udvikler, fordi de 
har de bedste forudsætninger for at kende 
produktet og er ansvarlige for at udarbejde 
dokumentet med centrale oplysninger og 
for indholdet heri.
Investeringsproduktudviklerne stiller 
dokumentet med central information til 
rådighed for de personer, der sælger 
investeringsproduktet.
Investeringsproduktudvikleren bør 
udarbejde dokumentet, før produkterne kan 
sælges til detailinvestorer. Men hvis et 
givet produkt ikke sælges til 
detailinvestorer, er det ikke nødvendigt at 
udarbejde et dokument med central 
information, og hvis er det er upraktisk for 
investeringsproduktudvikleren at udarbejde 
dokumentet med central information, kan 
arbejdet uddelegeres til andre. For at sikre, 
at dokumenter med central information 
formidles og stilles til rådighed i bredt 
omfang, bør forordningen give 
investeringsproduktudviklere mulighed for 
at offentliggøre dokumenterne via et 
websted efter eget valg.

Or. en
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Begrundelse

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

Ændringsforslag 100
Corien Wortmann-Kool

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Investeringsproduktudviklere – f.eks. 
fondsforvaltere, forsikringsselskaber, 
værdipapirudstedere, kreditinstitutter eller 
investeringsselskaber – bør udarbejde 
dokumentet med central information for de 
investeringsprodukter, de udvikler, fordi de 
har de bedste forudsætninger for at kende 
produktet og er ansvarlige for det. 
Investeringsproduktudvikleren bør 
udarbejde dokumentet, før produkterne kan 
sælges til detailinvestorer. Men hvis et 
givet produkt ikke sælges til 
detailinvestorer, er det ikke nødvendigt at 
udarbejde et dokument med central 
information, og hvis er det er upraktisk for 
investeringsproduktudvikleren at udarbejde 
dokumentet med central information, kan 
arbejdet uddelegeres til andre. For at sikre, 
at dokumenter med central information 
formidles og stilles til rådighed i bredt 
omfang, bør forordningen give 
investeringsproduktudviklere mulighed for 
at offentliggøre dokumenterne via et 
websted efter eget valg.

(9) Investeringsproduktudviklere – f.eks. 
fondsforvaltere, forsikringsselskaber, 
værdipapirudstedere, kreditinstitutter eller 
investeringsselskaber – bør udarbejde 
dokumentet med central information for de 
investeringsprodukter, de udvikler, fordi de 
har de bedste forudsætninger for at kende 
produktet og er ansvarlige for det. 
Investeringsproduktudvikleren bør 
udarbejde dokumentet, før produkterne kan 
sælges til detailinvestorer. Kravet om 
udarbejdelse af dokumentet med central 
information bør ikke finde anvendelse på 
formidlere, der markedsfører, distribuerer 
eller sælger investeringsproduktet til en 
detailinvestor. Hvis et givet produkt ikke 
sælges til detailinvestorer, er det ikke 
nødvendigt at udarbejde et dokument med 
central information, og hvis er det er 
upraktisk for 
investeringsproduktudvikleren at udarbejde 
dokumentet med central information, kan 
arbejdet uddelegeres til andre. For at sikre, 
at dokumenter med central information 
formidles og stilles til rådighed i bredt 
omfang, bør forordningen give 
investeringsproduktudviklere mulighed for 
at offentliggøre dokumenterne via et 
websted efter eget valg.
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Or. en

Begrundelse

Kravet om, at den person, som sælger investeringsproduktet, skal udarbejde dokumentet med 
central information – som foreslået af ordføreren – skaber en sammenblanding af 
ansvarsområderne og en dobbeltregulering, eftersom de pågældende formidlere er reguleret i 
MiFID og IMD.

Ændringsforslag 101
Marianne Thyssen

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Investeringsproduktudviklere – f.eks. 
fondsforvaltere, forsikringsselskaber, 
værdipapirudstedere, kreditinstitutter eller 
investeringsselskaber – bør udarbejde 
dokumentet med central information for de 
investeringsprodukter, de udvikler, fordi de 
har de bedste forudsætninger for at kende 
produktet og er ansvarlige for det. 
Investeringsproduktudvikleren bør 
udarbejde dokumentet, før produkterne kan 
sælges til detailinvestorer. Men hvis et 
givet produkt ikke sælges til 
detailinvestorer, er det ikke nødvendigt at 
udarbejde et dokument med central 
information, og hvis er det er upraktisk for 
investeringsproduktudvikleren at udarbejde 
dokumentet med central information, kan 
arbejdet uddelegeres til andre. For at sikre, 
at dokumenter med central information 
formidles og stilles til rådighed i bredt 
omfang, bør forordningen give 
investeringsproduktudviklere mulighed for 
at offentliggøre dokumenterne via et 
websted efter eget valg.

(9) Investeringsproduktudviklere – f.eks. 
fondsforvaltere, forsikringsselskaber, 
værdipapirudstedere, kreditinstitutter eller
investeringsselskaber – bør udarbejde 
dokumentet med central information for de 
investeringsprodukter, de udvikler, fordi de 
har de bedste forudsætninger for at kende 
produktet og er ansvarlige for det. 
Investeringsproduktudvikleren bør 
udarbejde dokumentet, før produkterne kan 
sælges til detailinvestorer. Men hvis et 
givet produkt ikke sælges til 
detailinvestorer, er det ikke nødvendigt at 
udarbejde et dokument med central 
information, og hvis er det er upraktisk for 
investeringsproduktudvikleren at udarbejde 
dokumentet med central information, kan 
arbejdet uddelegeres til andre. Selv om 
udarbejdelsen af hele dokumentet eller en 
del af det uddelegeres til tredjemand, 
forbliver udarbejdelsen af og indholdet i 
dokumentet med central information 
investeringsproduktudviklerens 
overordnede ansvar. 
Investeringsproduktudvikleren skal 
udlevere dokumentet med central 
information til de personer, som sælger 
investeringsproduktet. For at sikre, at 
dokumenter med central information 
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formidles og stilles til rådighed i bredt 
omfang, bør forordningen give 
investeringsproduktudviklere mulighed for 
at offentliggøre dokumenterne via et 
websted efter eget valg.

Or. nl

Ændringsforslag 102
Wolf Klinz

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Investeringsproduktudviklere – f.eks. 
fondsforvaltere, forsikringsselskaber, 
værdipapirudstedere, kreditinstitutter eller 
investeringsselskaber – bør udarbejde 
dokumentet med central information for de 
investeringsprodukter, de udvikler, fordi de 
har de bedste forudsætninger for at kende 
produktet og er ansvarlige for det. 
Investeringsproduktudvikleren bør 
udarbejde dokumentet, før produkterne kan 
sælges til detailinvestorer. Men hvis et 
givet produkt ikke sælges til 
detailinvestorer, er det ikke nødvendigt at 
udarbejde et dokument med central 
information, og hvis er det er upraktisk for 
investeringsproduktudvikleren at udarbejde 
dokumentet med central information, kan 
arbejdet uddelegeres til andre. For at sikre, 
at dokumenter med central information 
formidles og stilles til rådighed i bredt 
omfang, bør forordningen give 
investeringsproduktudviklere mulighed for 
at offentliggøre dokumenterne via et 
websted efter eget valg.

(9) Investeringsproduktudviklere – f.eks. 
fondsforvaltere, forsikringsselskaber, 
værdipapirudstedere, kreditinstitutter eller 
investeringsselskaber – bør udarbejde 
dokumentet med central information for de 
investeringsprodukter, de udvikler, fordi de 
har de bedste forudsætninger for at kende 
produktet og er ansvarlige for det. 
Investeringsproduktudvikleren bør 
udarbejde dokumentet, før produkterne kan 
sælges til detailinvestorer. Men hvis et 
givet produkt ikke sælges til 
detailinvestorer, er det ikke nødvendigt at 
udarbejde et dokument med central 
information, og hvis er det er upraktisk for 
investeringsproduktudvikleren at udarbejde 
dokumentet med central information, kan 
arbejdet uddelegeres til andre. Hvis et 
dokument med central information ikke er 
umiddelbart tilgængeligt, kan en 
detailinvestor stadig på eget initiativ 
investere i et sådant investeringsprodukt, 
hvis han udtrykkeligt vælger det og 
rådgives af formidleren i 
overensstemmelse med direktiv 
2004/39/EF eller direktiv 2002/92/EF. For 
at sikre, at dokumenter med central 
information formidles og stilles til rådighed 
i bredt omfang, bør forordningen give 
investeringsproduktudviklere mulighed for 
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at offentliggøre dokumenterne via et
websted efter eget valg.

Or. en

Ændringsforslag 103
Syed Kamall

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Investeringsproduktudviklere – f.eks. 
fondsforvaltere, forsikringsselskaber, 
værdipapirudstedere, kreditinstitutter eller 
investeringsselskaber – bør udarbejde 
dokumentet med central information for de
investeringsprodukter, de udvikler, fordi 
de har de bedste forudsætninger for at 
kende produktet og er ansvarlige for det.
Investeringsproduktudvikleren bør 
udarbejde dokumentet, før produkterne kan 
sælges til detailinvestorer. Men hvis et 
givet produkt ikke sælges til 
detailinvestorer, er det ikke nødvendigt at 
udarbejde et dokument med central 
information, og hvis er det er upraktisk for
investeringsproduktudvikleren at 
udarbejde dokumentet med central 
information, kan arbejdet uddelegeres til 
andre. For at sikre, at dokumenter med 
central information formidles og stilles til 
rådighed i bredt omfang, bør forordningen 
give investeringsproduktudviklere
mulighed for at offentliggøre 
dokumenterne via et websted efter eget 
valg.

(9) Udviklere af pakkeprodukter for 
private investorer – f.eks. fondsforvaltere, 
forsikringsselskaber, værdipapirudstedere, 
kreditinstitutter eller investeringsselskaber 
– bør udarbejde dokumentet med central 
information for de pakkeprodukter for 
private investorer, de udvikler, fordi de har 
de bedste forudsætninger for at kende 
produktet og er ansvarlige for det.
Udvikleren af pakkeproduktet for private 
investorer bør udarbejde dokumentet, før 
produkterne kan sælges til detailinvestorer. 
Men hvis et givet produkt ikke sælges til 
detailinvestorer, er det ikke nødvendigt at 
udarbejde et dokument med central 
information, og hvis er det er upraktisk for
udvikleren af pakkeproduktet for private 
investorer at udarbejde dokumentet med 
central information, kan arbejdet 
uddelegeres til andre. For at sikre, at
dokumenter med central information 
formidles og stilles til rådighed i bredt 
omfang, bør forordningen give udviklere 
af pakkeprodukter for private investorer
mulighed for at offentliggøre 
dokumenterne via et websted efter eget 
valg.

Or. en
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Ændringsforslag 104
Petru Constantin Luhan

Forslag til forordning
Betragtning 9 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) Et dokument med central 
information skal udfærdiges af den ene af 
parterne, da der ellers vil opstå retlig 
usikkerhed. Ethvert dokument med 
central information bør indeholde navnet 
på den person eller enhed, der klart 
erklærer sig ansvarlig for indholdet i 
dokumentet med central information. Det 
bør i princippet være 
investeringsproduktudvikleren.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 105
Syed Kamall

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) For at dække detailinvestorernes 
behov er det nødvendigt at sikre, at 
oplysninger om investeringsprodukter er 
nøjagtige, fair, tydelige og ikke vildledende 
for disse investorer. Denne forordning bør 
derfor indeholde fælles standarder for 
udarbejdelse af dokumentet med central 
information for at sikre, at det er forståeligt 

(10) For at dække detailinvestorernes 
behov er det nødvendigt at sikre, at 
oplysninger om pakkeprodukter for 
private investorer er nøjagtige, fair, 
tydelige og ikke vildledende for disse 
investorer. Denne forordning bør derfor 
indeholde fælles standarder for 
udarbejdelse af dokumentet med central 
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for detailinvestorer. I betragtning af mange 
detailinvestorers problemer med at forstå 
finansielle specialisters terminologi bør der 
lægges særlig vægt på det ordvalg og den 
skrivemåde, der anvendes i dokumentet. 
Der bør også indføres bestemmelser om det 
sprog, hvorpå det bør udarbejdes.
Endvidere bør detailinvestorer kunne 
forstå dokumentet med central 
information uden at skulle henvises til 
andre oplysninger.

information for at sikre, at det er forståeligt 
for detailinvestorer. I betragtning af mange 
detailinvestorers problemer med at forstå 
finansielle specialisters terminologi bør der 
lægges særlig vægt på det ordvalg og den 
skrivemåde, der anvendes i dokumentet. 
Der bør også indføres bestemmelser om det 
sprog, hvorpå det bør udarbejdes.

Or. en

Begrundelse

Investoren bør ikke opfatte dokumentet med central information som et selvstændigt 
dokument, men se det i sammenhæng med det relevante prospekt eller den kontraktmæssige 
aftale, der ligger til grund for pakkeproduktet for private investorer.

Ændringsforslag 106
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) For at dække detailinvestorernes 
behov er det nødvendigt at sikre, at 
oplysninger om investeringsprodukter er 
nøjagtige, fair, tydelige og ikke vildledende 
for disse investorer. Denne forordning bør 
derfor indeholde fælles standarder for 
udarbejdelse af dokumentet med central 
information for at sikre, at det er forståeligt 
for detailinvestorer. I betragtning af mange 
detailinvestorers problemer med at forstå 
finansielle specialisters terminologi bør der 
lægges særlig vægt på det ordvalg og den 
skrivemåde, der anvendes i dokumentet. 
Der bør også indføres bestemmelser om det 
sprog, hvorpå det bør udarbejdes. 
Endvidere bør detailinvestorer kunne forstå 
dokumentet med central information uden 
at skulle henvises til andre oplysninger.

(10) For at dække detailinvestorernes 
behov er det nødvendigt at sikre, at 
oplysninger om investeringsprodukter er 
nøjagtige, fair, tydelige og ikke vildledende 
for disse investorer. Denne forordning bør 
derfor indeholde fælles standarder for 
udarbejdelse af dokumentet med central 
information for at sikre, at det er forståeligt 
for detailinvestorer. I betragtning af mange 
detailinvestorers problemer med at forstå 
finansielle specialisters terminologi bør der 
lægges særlig vægt på det ordvalg og den 
skrivemåde, der anvendes i dokumentet. 
Der bør også indføres bestemmelser om det 
sprog, hvorpå det bør udarbejdes. 
Endvidere bør detailinvestorer kunne forstå 
dokumentet med central information uden 
at skulle henvises til andre oplysninger
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med henblik på fortolkning heraf.
Dokumentet med central information bør 
henvise til yderligere tilgængelig 
dokumentation, således at investorer kan 
træffe fuldt ud velfunderede
investeringsbeslutninger. Distributøren 
kan stille yderligere personaliserede 
oplysninger til rådighed for investoren i et 
særskilt dokument, og distributøren bør 
påtage sig ansvaret for dette særskilte 
dokument.

Or. en

Ændringsforslag 107
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) For at dække detailinvestorernes 
behov er det nødvendigt at sikre, at 
oplysninger om investeringsprodukter er 
nøjagtige, fair, tydelige og ikke vildledende 
for disse investorer. Denne forordning bør 
derfor indeholde fælles standarder for 
udarbejdelse af dokumentet med central 
information for at sikre, at det er forståeligt 
for detailinvestorer. I betragtning af mange 
detailinvestorers problemer med at forstå 
finansielle specialisters terminologi bør der 
lægges særlig vægt på det ordvalg og den 
skrivemåde, der anvendes i dokumentet. 
Der bør også indføres bestemmelser om det 
sprog, hvorpå det bør udarbejdes. 
Endvidere bør detailinvestorer kunne forstå 
dokumentet med central information uden 
at skulle henvises til andre oplysninger.

(10) For at dække detailinvestorernes 
behov er det nødvendigt at sikre, at 
oplysninger om investeringsprodukter er 
nøjagtige, fair, tydelige og ikke vildledende 
for disse investorer. Denne forordning bør 
derfor indeholde fælles standarder for 
udarbejdelse af dokumentet med central 
information for at sikre, at det er forståeligt 
for detailinvestorer. I betragtning af mange 
detailinvestorers problemer med at forstå 
finansielle specialisters terminologi bør der 
lægges særlig vægt på det ordvalg og den 
skrivemåde, der anvendes i dokumentet. 
Der bør også indføres bestemmelser om det 
sprog, hvorpå det bør udarbejdes. 
Endvidere bør detailinvestorer kunne forstå 
dokumentet med central information uden 
at skulle henvises til andre oplysninger.
Det bør dog ikke udelukke, at der i 
dokumentet med central information 
anvendes krydshenvisninger til andre 
dokumenter, hvor der kan findes 
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yderligere oplysninger, som kan være 
relevante for visse detailinvestorer.

Or. en

Ændringsforslag 108
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) For at dække detailinvestorernes 
behov er det nødvendigt at sikre, at 
oplysninger om investeringsprodukter er 
nøjagtige, fair, tydelige og ikke vildledende 
for disse investorer. Denne forordning bør 
derfor indeholde fælles standarder for 
udarbejdelse af dokumentet med central 
information for at sikre, at det er forståeligt 
for detailinvestorer. I betragtning af mange 
detailinvestorers problemer med at forstå 
finansielle specialisters terminologi bør der 
lægges særlig vægt på det ordvalg og den 
skrivemåde, der anvendes i dokumentet. 
Der bør også indføres bestemmelser om det 
sprog, hvorpå det bør udarbejdes. 
Endvidere bør detailinvestorer kunne forstå 
dokumentet med central information uden 
at skulle henvises til andre oplysninger.

(10) For at dække detailinvestorernes 
behov er det nødvendigt at sikre, at 
oplysninger om pakkeprodukter for 
private investorer er nøjagtige, fair, 
tydelige og ikke vildledende for disse 
investorer. Denne forordning bør derfor 
indeholde fælles standarder for 
udarbejdelse af dokumentet med central 
information for at sikre, at det er forståeligt 
for detailinvestorer. I betragtning af mange 
detailinvestorers problemer med at forstå 
finansielle specialisters terminologi bør der 
lægges særlig vægt på ordvalget og 
skrivemåden. Der bør også indføres 
bestemmelser om det sprog, hvorpå det bør 
udarbejdes. Endvidere bør detailinvestorer 
kunne forstå dokumentet med central 
information uden at skulle henvises til 
andre oplysninger. Det udelukker 
imidlertid ikke anvendelsen af yderligere 
dokumenter med henblik på at tilpasse 
træk ved et pakkeprodukt for private 
investorer til en kundes specifikke 
karakteristika eller valg.

Or. en

Ændringsforslag 109
Krišjānis Kariņš

Forslag til forordning
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Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) For at dække detailinvestorernes 
behov er det nødvendigt at sikre, at 
oplysninger om investeringsprodukter er 
nøjagtige, fair, tydelige og ikke vildledende 
for disse investorer. Denne forordning bør 
derfor indeholde fælles standarder for 
udarbejdelse af dokumentet med central 
information for at sikre, at det er forståeligt 
for detailinvestorer. I betragtning af mange 
detailinvestorers problemer med at forstå 
finansielle specialisters terminologi bør der 
lægges særlig vægt på det ordvalg og den 
skrivemåde, der anvendes i dokumentet. 
Der bør også indføres bestemmelser om det 
sprog, hvorpå det bør udarbejdes. 
Endvidere bør detailinvestorer kunne forstå 
dokumentet med central information uden 
at skulle henvises til andre oplysninger.

(10) For at dække detailinvestorernes 
behov er det nødvendigt at sikre, at 
oplysninger om investeringsprodukter er 
nøjagtige, fair, tydelige og ikke vildledende 
for disse investorer. Denne forordning bør 
derfor indeholde fælles standarder for 
udarbejdelse af dokumentet med central 
information for at sikre, at det er forståeligt 
for detailinvestorer. I betragtning af mange 
detailinvestorers problemer med at forstå 
finansielle specialisters terminologi bør der 
lægges særlig vægt på det ordvalg og den 
skrivemåde, der anvendes i dokumentet. 
Der bør også indføres bestemmelser om det 
sprog, hvorpå det bør udarbejdes.
Beregningerne af de omkostninger, der 
kan opstå, bør også forklares på en 
letforståelig måde. Endvidere bør 
detailinvestorer kunne forstå dokumentet 
med central information uden at skulle 
henvises til andre oplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 110
Corien Wortmann-Kool

Forslag til forordning
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) Investeringsproduktudviklerne bør 
efter anmodning fra de kompetente 
myndigheder kunne stille alle relevante 
dokumenter med central information til 
rådighed for denne. Dokumentet med 
central information bør ikke kræve 
forhåndsgodkendelse fra de kompetente 
myndigheder.

Or. en
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Ændringsforslag 111
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Detailinvestorer bør gives de 
oplysninger, som er nødvendige, for at de 
kan træffe en velfunderet 
investeringsbeslutning og sammenligne 
forskellige investeringsprodukter, men 
medmindre oplysningerne er kortfattede og 
præcise, er der risiko for, at investorerne 
ikke anvender oplysningerne. Dokumentet 
med central information bør derfor kun 
indeholde centrale oplysninger, navnlig om 
produktets art og karakteristika, herunder 
om risikoen for at miste penge, 
omkostningerne og produktets risikoprofil, 
samt relevante oplysninger om resultaterne 
og visse andre specifikke oplysninger, som 
kan være nødvendige for at forstå 
karakteristika ved individuelle 
produkttyper, herunder dem, der er 
beregnet til pensionsopsparing.

(11) Detailinvestorer bør gives de 
oplysninger, som er nødvendige, for at de 
kan træffe en velfunderet 
investeringsbeslutning og sammenligne 
forskellige investeringsprodukter, men 
medmindre oplysningerne er kortfattede og 
præcise, er der risiko for, at investorerne 
ikke anvender oplysningerne. Dokumentet 
med central information bør derfor kun 
indeholde centrale oplysninger, navnlig om 
produktets art og karakteristika, hvilken 
type investor produktet er rettet imod, og, 
hvis det er relevant, en erklæring om, at 
der altid er en risiko for at miste penge, 
omkostningerne og produktets risikoprofil,
i form af en sammenfattende indikator og 
en beskrivelse, som skal sætte profilen ind 
i en sammenhæng, samt relevante 
oplysninger om resultaterne og visse andre 
specifikke oplysninger, som kan være 
nødvendige for at forstå karakteristika ved 
individuelle produkttyper, herunder dem, 
der er beregnet til pensionsopsparing.

Or. en

Ændringsforslag 112
Syed Kamall

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Detailinvestorer bør gives de 
oplysninger, som er nødvendige, for at de 

(11) Detailinvestorer bør gives de 
oplysninger, som er nødvendige, for at de 
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kan træffe en velfunderet 
investeringsbeslutning og sammenligne 
forskellige investeringsprodukter, men 
medmindre oplysningerne er kortfattede og 
præcise, er der risiko for, at investorerne 
ikke anvender oplysningerne. Dokumentet 
med central information bør derfor kun 
indeholde centrale oplysninger, navnlig om 
produktets art og karakteristika, herunder 
om risikoen for at miste penge, 
omkostningerne og produktets risikoprofil, 
samt relevante oplysninger om resultaterne 
og visse andre specifikke oplysninger, som 
kan være nødvendige for at forstå 
karakteristika ved individuelle 
produkttyper, herunder dem, der er 
beregnet til pensionsopsparing.

kan træffe en velfunderet 
investeringsbeslutning og sammenligne 
forskellige pakkeprodukter for private 
investorer, men medmindre oplysningerne 
er kortfattede og præcise, er der risiko for, 
at investorerne ikke anvender 
oplysningerne. Dokumentet med central 
information bør derfor kun indeholde 
centrale oplysninger, navnlig om 
produktets art og karakteristika, herunder 
om risikoen for at miste penge, 
omkostningerne og produktets risikoprofil, 
samt relevante oplysninger om resultaterne 
og visse andre specifikke oplysninger, som 
kan være nødvendige for at forstå 
karakteristika ved individuelle 
produkttyper, herunder dem, der er 
beregnet til pensionsopsparing. Den 
virksomhed, der sælger pakkeproduktet 
for private investorer, skal imidlertid 
stadig, ud over det selvstændige dokument 
med central information, muligvis stille 
yderligere personaliserede oplysninger og 
produktberegninger til rådighed for 
kunden inden den endelige gennemførelse 
af en transaktion, afhængig af hvilken 
type pakkeprodukt for private investorer 
der er tale om.

Or. en

Begrundelse

Forordningen omfatter en lang række produkter, og nogle af disse indebærer yderligere 
oplysningskrav vedrørende produktkarakteristika (f.eks. præmie, løbetid og ydelser), som 
afhænger af en kundes individuelle karakteristika (f.eks. alder eller beløb, der skal investeres) 
og/eller personlige valg (f.eks. valg vedrørende fond). Hvis et dokument med central 
information skal sætte forbrugere i stand til at træffe velfunderede investeringsbeslutninger, 
skal det således henvise til andre dokumenter.

Ændringsforslag 113
Olle Schmidt

Forslag til forordning
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Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Detailinvestorer bør gives de 
oplysninger, som er nødvendige, for at de 
kan træffe en velfunderet 
investeringsbeslutning og sammenligne 
forskellige investeringsprodukter, men 
medmindre oplysningerne er kortfattede og 
præcise, er der risiko for, at investorerne 
ikke anvender oplysningerne. Dokumentet 
med central information bør derfor kun 
indeholde centrale oplysninger, navnlig om 
produktets art og karakteristika, herunder 
om risikoen for at miste penge, 
omkostningerne og produktets risikoprofil, 
samt relevante oplysninger om resultaterne 
og visse andre specifikke oplysninger, som 
kan være nødvendige for at forstå 
karakteristika ved individuelle 
produkttyper, herunder dem, der er 
beregnet til pensionsopsparing.

(11) Detailinvestorer bør gives de 
oplysninger, som er nødvendige, for at de 
kan træffe en velfunderet 
investeringsbeslutning og sammenligne 
forskellige investeringsprodukter, men 
medmindre oplysningerne er kortfattede og 
præcise, er der risiko for, at investorerne 
ikke anvender oplysningerne. Dokumentet 
med central information bør derfor kun 
indeholde centrale oplysninger, navnlig om 
produktets art og karakteristika, herunder 
om risikoen for at miste penge, 
omkostningerne og produktets risikoprofil, 
samt relevante oplysninger om resultaterne 
og visse andre specifikke oplysninger, som 
kan være nødvendige for at forstå 
karakteristika ved individuelle 
produkttyper, herunder dem, der er 
beregnet til pensionsopsparing. Yderligere 
relevante oplysninger om omkostninger i 
forbindelse med rådgivning og 
distribution og oplysninger om den 
enkelte detailinvestors specifikke 
skatteforhold bør fremgå af et dokument, 
som udarbejdes af den enhed, der sælger 
eller rådgiver om pakkeproduktet for 
private investorer.

Or. en

Begrundelse

MiFID II og IMD II vil fastlægge oplysningskravene til rådgiverne/distributørerne, når det 
gælder deres ydelser, og der er ingen grund til at begrænse virksomhederne i, hvordan de 
afgiver de pågældende oplysninger. Eksempelvis vil de oplysninger, som virksomheder 
afgiver i medlemsstater, hvor rådgivere opkræver gebyrer frem for at modtage provisioner, 
omfatte en pris og se helt anderledes ud end de oplysninger, der afgives i andre tilfælde.

Ændringsforslag 114
Pervenche Berès

Forslag til forordning
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Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Detailinvestorer bør gives de 
oplysninger, som er nødvendige, for at de 
kan træffe en velfunderet 
investeringsbeslutning og sammenligne 
forskellige investeringsprodukter, men 
medmindre oplysningerne er kortfattede og 
præcise, er der risiko for, at investorerne 
ikke anvender oplysningerne. Dokumentet 
med central information bør derfor kun 
indeholde centrale oplysninger, navnlig om 
produktets art og karakteristika, herunder 
om risikoen for at miste penge, 
omkostningerne og produktets risikoprofil, 
samt relevante oplysninger om resultaterne 
og visse andre specifikke oplysninger, som
kan være nødvendige for at forstå 
karakteristika ved individuelle 
produkttyper, herunder dem, der er 
beregnet til pensionsopsparing.

(11) Detailinvestorer bør gives de 
oplysninger, som er nødvendige, for at de 
kan træffe en velfunderet 
investeringsbeslutning og sammenligne 
forskellige investeringsprodukter, men 
medmindre oplysningerne er kortfattede og 
præcise, er der risiko for, at investorerne 
ikke anvender oplysningerne. Dokumentet 
med central information bør derfor kun 
indeholde centrale oplysninger, navnlig om 
produktets art og karakteristika, herunder 
om risikoen for at miste penge, 
omkostningerne, produktets risiko og
beskatning og dets underliggende 
investering, samt relevante oplysninger om 
resultaterne og visse andre specifikke 
oplysninger, som kan være nødvendige for 
at forstå karakteristika ved individuelle 
produkttyper, herunder dem, der er 
beregnet til pensionsopsparing.
Kommissionen bør overveje muligheden 
for, at det europæiske offentlige 
kreditvurderingsinstitut, som er nævnt i 
beslutning af 16. januar 2013 om forslag 
til Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning om ændring af forordning 
(EF) nr. 1060/2009 om 
kreditvurderingsbureauer, afgiver central 
information om risikoprofilen for 
statsobligationer udstedt af EU-
medlemsstater.

Or. en

Ændringsforslag 115
Sharon Bowles

Forslag til forordning
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Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) Investorer bør have en klar 
forestilling om, hvilke omkostninger og 
gebyrer der er forbundet med deres 
investering, ikke blot på 
transaktionstidspunktet, men over en 
investeringsperiode. Gebyrer bør 
offentliggøres fuldt ud i samlet og 
kumuleret form. Gebyrer for rådgivning 
bør beregnes på en enklere måde for at 
gøre det lettere for investoren at forstå, 
hvad rådgivningen vil koste, fortrinsvis i 
form af en timesats.

Or. en

Ændringsforslag 116
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Betragtning 11 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11b) ESMA bør udvikle en 
onlineinvesteringsberegner svarende til 
den, der er udviklet af FINRA i USA, som 
ville gøre det muligt for investorer at 
beregne slutværdien af deres investering, 
når der er taget højde for gebyrer og 
omkostninger.

Or. en

Ændringsforslag 117
Syed Kamall

Forslag til forordning
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Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Dokumentet med central information 
bør udfærdiges i et format, som gør det 
muligt for detailinvestorer at sammenligne 
forskellige investeringsprodukter, for i 
betragtning af forbrugernes adfærd og 
forudsætninger skal oplysningers format, 
udformning og indhold kalibreres 
omhyggeligt for at maksimere forståelsen 
og anvendelsen heraf. Punkterne bør 
opstilles i den samme rækkefølge i 
dokumenterne og med de samme 
overskrifter. Endvidere bør detaljerne ved 
de oplysninger, der skal indgå i 
dokumentet med central information for 
forskellige produkter, og udformningen af 
disse oplysninger harmoniseres yderligere 
ved hjælp af delegerede retsakter, som 
tager højde for eksisterende og 
igangværende forskning i forbrugeradfærd, 
herunder resultaterne af undersøgelser af 
effektiviteten af forskellige måder at 
udforme oplysninger til forbrugere på. 
Endvidere giver visse
investeringsprodukter detailinvestoren et 
valg mellem flere underliggende 
investeringer. Der bør tages hensyn til 
disse produkter, når formatet udarbejdes.

(12) Dokumentet med central information 
bør udfærdiges i et standardiseret format, 
som gør det muligt for detailinvestorer at 
sammenligne forskellige pakkeprodukter 
for private investorer, for i betragtning af 
forbrugernes adfærd og forudsætninger 
skal oplysningers format, udformning og 
indhold kalibreres omhyggeligt for at 
maksimere forståelsen og anvendelsen 
heraf. Punkterne bør opstilles i den samme 
rækkefølge i dokumenterne og med de 
samme overskrifter. Endvidere bør 
detaljerne ved de oplysninger, der skal 
indgå i dokumentet med central 
information for forskellige produkter, og 
udformningen af disse oplysninger 
harmoniseres yderligere ved hjælp af 
delegerede retsakter, som tager højde for 
eksisterende og igangværende forskning i 
forbrugeradfærd, herunder resultaterne af 
undersøgelser af effektiviteten af 
forskellige måder at udforme oplysninger 
til forbrugere på. Endvidere giver visse
pakkeprodukter for private investorer
detailinvestoren et valg mellem flere 
underliggende investeringer. Der bør tages 
hensyn til disse produkter, når formatet 
udarbejdes.

Or. en

Ændringsforslag 118
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Dokumentet med central information 
bør udfærdiges i et format, som gør det 
muligt for detailinvestorer at sammenligne 

(12) Dokumentet med central information 
bør udfærdiges i et format, som gør det 
muligt for detailinvestorer at sammenligne 
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forskellige investeringsprodukter, for i 
betragtning af forbrugernes adfærd og 
forudsætninger skal oplysningers format, 
udformning og indhold kalibreres
omhyggeligt for at maksimere forståelsen 
og anvendelsen heraf. Punkterne bør 
opstilles i den samme rækkefølge i 
dokumenterne og med de samme 
overskrifter. Endvidere bør detaljerne ved 
de oplysninger, der skal indgå i 
dokumentet med central information for 
forskellige produkter, og udformningen af 
disse oplysninger harmoniseres yderligere 
ved hjælp af delegerede retsakter, som 
tager højde for eksisterende og 
igangværende forskning i forbrugeradfærd, 
herunder resultaterne af undersøgelser af 
effektiviteten af forskellige måder at 
udforme oplysninger til forbrugere på. 
Endvidere giver visse 
investeringsprodukter detailinvestoren et 
valg mellem flere underliggende 
investeringer. Der bør tages hensyn til 
disse produkter, når formatet udarbejdes.

forskellige investeringsprodukter, for i 
betragtning af forbrugernes adfærd og 
forudsætninger skal oplysningers format, 
udformning og indhold udformes og 
udarbejdes omhyggeligt for at maksimere
interessen for dokumentet og således 
bidrage til finansiel viden og til forståelsen 
og anvendelsen heraf. Punkterne bør 
opstilles i den samme rækkefølge i 
dokumenterne og med de samme 
overskrifter. Endvidere bør detaljerne ved 
de oplysninger, der skal indgå i 
dokumentet med central information for 
forskellige produkter, og udformningen af 
disse oplysninger harmoniseres yderligere 
ved hjælp af delegerede retsakter, som 
tager højde for eksisterende og 
igangværende forskning i forbrugeradfærd, 
herunder resultaterne af undersøgelser af 
effektiviteten af forskellige måder at 
udforme oplysninger til forbrugere på. 
Endvidere giver visse 
investeringsprodukter detailinvestoren et 
valg mellem flere underliggende 
investeringer og kan være pålagt 
omkostninger og gebyrer, der afhænger af 
kundens personlige karakteristika, såsom 
deres alder eller det valgte 
investeringsbeløb. Der bør tages hensyn til 
disse produkter, når formatet udarbejdes.

Or. en

Begrundelse

Det er afgørende, at dokumentet kan tage højde for de mange forskellige typer 
pakkeprodukter for private investorer, der er tilgængelige. Navnlig kan visse pakkeprodukter 
for private investorer have supplerende karakteristika, som f.eks. livsforsikring. 
Livsforsikringens pris vil afhænge af den enkelte investors alder, hvilket forbrugerne skal 
oplyses om, inden de kan træffe en velfunderet beslutning om, hvorvidt de skal købe produktet.

Ændringsforslag 119
Olle Schmidt

Forslag til forordning
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Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Dokumentet med central information 
bør udfærdiges i et format, som gør det 
muligt for detailinvestorer at sammenligne 
forskellige investeringsprodukter, for i 
betragtning af forbrugernes adfærd og 
forudsætninger skal oplysningers format, 
udformning og indhold kalibreres 
omhyggeligt for at maksimere forståelsen 
og anvendelsen heraf. Punkterne bør 
opstilles i den samme rækkefølge i 
dokumenterne og med de samme 
overskrifter. Endvidere bør detaljerne ved 
de oplysninger, der skal indgå i 
dokumentet med central information for 
forskellige produkter, og udformningen af 
disse oplysninger harmoniseres yderligere 
ved hjælp af delegerede retsakter, som 
tager højde for eksisterende og 
igangværende forskning i forbrugeradfærd, 
herunder resultaterne af undersøgelser af 
effektiviteten af forskellige måder at 
udforme oplysninger til forbrugere på. 
Endvidere giver visse
investeringsprodukter detailinvestoren et 
valg mellem flere underliggende 
investeringer. Der bør tages hensyn til 
disse produkter, når formatet udarbejdes.

(12) Dokumentet med central information 
bør udfærdiges i et standardiseret format, 
som gør det muligt for detailinvestorer at 
sammenligne forskellige pakkeprodukter 
for private investorer, for i betragtning af 
forbrugernes adfærd og forudsætninger 
skal oplysningers format, udformning og 
indhold kalibreres omhyggeligt for at 
maksimere den finansielle viden,
forståelsen og anvendelsen heraf. 
Punkterne bør opstilles i den samme 
rækkefølge i dokumenterne og med de 
samme overskrifter. Endvidere bør 
detaljerne ved de oplysninger, der skal 
indgå i dokumentet med central 
information for forskellige pakkeprodukter 
for private investorer, og udformningen af 
disse oplysninger harmoniseres yderligere 
ved hjælp af delegerede retsakter, som 
tager højde for eksisterende og 
igangværende forskning i forbrugeradfærd, 
herunder resultaterne af undersøgelser af 
effektiviteten af forskellige måder at 
udforme oplysninger til forbrugere på. 
Endvidere giver visse pakkeprodukter for 
private investorer detailinvestoren et valg 
mellem flere underliggende investeringer
og kan være pålagt forskellige 
omkostninger og gebyrer, der afhænger af 
kundens personlige karakteristika såsom 
deres alder eller det valgte 
investeringsbeløb. Der bør tages hensyn til 
disse produkter, når formatet udarbejdes.

Or. en

Ændringsforslag 120
Sharon Bowles

Forslag til forordning
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Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) En advarselsmærkat for komplekse 
produkter, som de kompetente 
myndigheder anser for uegnede til 
detailinvestorer, bør fremgå øverst på 
dokumentet med central information. 
Dette ekstra lag af gennemsigtighed vil 
hjælpe forbrugerne med at træffe en 
velfunderet beslutning om risikoniveauet 
og bidrage til at forhindre fejlsalg af 
produkter.

Or. en

Ændringsforslag 121
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Stadig flere detailinvestorer sigter ikke 
blot mod at opnå et finansielt afkast af 
deres investeringsbeslutninger. De 
forfølger også ofte andre mål, f.eks. 
samfundsmæssige eller miljørelaterede 
mål. Oplysninger om ikke-finansielle 
aspekter ved investeringer kan endvidere 
være vigtige for dem, der sigter mod at 
foretage bæredygtige, langsigtede 
investeringer. Men det kan være vanskeligt 
at sammenligne oplysninger om de 
samfundsmæssige, miljømæssige eller 
ledelsesrelaterede resultater, som 
investeringsproduktudvikleren søger at 
opnå, eller måske findes de ikke. Derfor er 
det ønskeligt med en yderligere 
harmonisering af detaljerne ved 
oplysninger om, hvorvidt der er taget 
hensyn til miljømæssige, 
samfundsmæssige eller ledelsesrelaterede 
spørgsmål, og i givet fald hvordan.

(13) Stadig flere detailinvestorer sigter ikke 
blot mod at opnå et finansielt afkast af 
deres investeringsbeslutninger. De 
forfølger også ofte andre mål, f.eks. 
samfundsmæssige eller miljørelaterede 
mål. Oplysninger om ikke-finansielle 
aspekter ved investeringer kan endvidere 
være vigtige for dem, der sigter mod at 
foretage bæredygtige, langsigtede 
investeringer. Men det kan være vanskeligt 
at sammenligne oplysninger om de 
samfundsmæssige, miljømæssige eller 
ledelsesrelaterede resultater, som 
investeringsproduktudvikleren søger at 
opnå, eller måske findes de ikke. Derfor er 
det ønskeligt med en yderligere 
harmonisering af detaljerne ved 
oplysninger om, hvorvidt der er taget 
hensyn til miljømæssige, 
samfundsmæssige eller ledelsesrelaterede 
spørgsmål, og i givet fald hvordan.
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Derudover bør produktudvikleren i 
dokumentet med central information 
angive, om deres produkt er en direkte 
realøkonomisk investering, eller om der er 
tale om et syntetisk indeks.

Or. en

Ændringsforslag 122
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) For at sikre, at dokumentet med 
central information indeholder troværdige 
oplysninger, bør denne forordning 
indeholde et krav om, at 
investeringsproduktudvikleren opdaterer 
dokumentet med central information. 
Derfor er det nødvendigt at uddybe 
betingelserne for og hyppigheden af 
gennemgangen af oplysningerne og 
ændring af dokumentet med central 
information i en delegeret retsakt, som 
Kommissionen skal vedtage.

(15) For at sikre, at dokumentet med 
central information indeholder troværdige 
oplysninger, bør denne forordning 
indeholde et krav om, at 
investeringsproduktudvikleren opdaterer 
dokumentet med central information. Den 
enhed, der udsteder eller sælger 
pakkeproduktet for private investorer, skal 
på samme måde opdatere oplysningerne 
til detailinvestoren. Derfor er det 
nødvendigt at uddybe betingelserne for og 
hyppigheden af gennemgangen af 
oplysningerne og ændring af dokumentet 
med central information og dokumentet 
om centrale tjenesteydelser i en delegeret 
retsakt, som Kommissionen skal vedtage.

Or. en

Ændringsforslag 123
Syed Kamall

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) For at sikre, at dokumentet med (15) For at sikre, at dokumentet med 
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central information indeholder troværdige 
oplysninger, bør denne forordning 
indeholde et krav om, at
investeringsproduktudvikleren opdaterer 
dokumentet med central information. 
Derfor er det nødvendigt at uddybe 
betingelserne for og hyppigheden af 
gennemgangen af oplysningerne og 
ændring af dokumentet med central 
information i en delegeret retsakt, som 
Kommissionen skal vedtage.

central information indeholder troværdige 
oplysninger, bør denne forordning 
indeholde et krav om, at udvikleren af 
pakkeproduktet for private investorer
opdaterer dokumentet med central 
information. Derfor er det nødvendigt at 
uddybe betingelserne for og hyppigheden 
af gennemgangen af oplysningerne og 
ændring af dokumentet med central 
information i en delegeret retsakt, som 
Kommissionen skal vedtage.

Or. en

Ændringsforslag 124
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) For at sikre, at dokumentet med 
central information indeholder troværdige 
oplysninger, bør denne forordning 
indeholde et krav om, at 
investeringsproduktudvikleren opdaterer 
dokumentet med central information. 
Derfor er det nødvendigt at uddybe 
betingelserne for og hyppigheden af 
gennemgangen af oplysningerne og 
ændring af dokumentet med central 
information i en delegeret retsakt, som 
Kommissionen skal vedtage.

(15) For at sikre, at dokumentet med 
central information indeholder troværdige 
oplysninger, bør denne forordning 
indeholde et krav om, at 
investeringsproduktudvikleren opdaterer 
dokumentet med central information. 
Derfor er det nødvendigt at uddybe 
betingelserne for og hyppigheden af 
gennemgangen af oplysningerne og 
ændring af dokumentet med central 
information i en delegeret retsakt, som 
Kommissionen skal vedtage. Dokumentet 
med central information og alle 
opdaterede versioner heraf bør 
fremsendes til de kompetente 
myndigheder til godkendelse for at sikre, 
at dokumentet med central information 
opfylder kravene i denne forordning.

Or. en
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Ændringsforslag 125
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Dokumenter med central information 
danner grundlag for detailinvestorers 
investeringsbeslutninger. Derfor har 
investeringsproduktudviklere et stort 
ansvar over for detailinvestorer ved at 
sikre, at de overholder bestemmelserne i 
denne forordning. Det er derfor vigtigt at 
sikre, at detailinvestorer, som har truffet en 
investeringsbeslutning på grundlag af et 
dokument med central investorinformation, 
har effektiv klageadgang. Det bør også 
sikres, at alle detailinvestorer i hele 
Unionen har samme ret til at søge 
erstatning for eventuel skade som følge af 
investeringsproduktudvikleres manglende 
opfyldelse af kravene i denne forordning. 
Derfor bør bestemmelserne om 
investeringsproduktudvikleres ansvar 
harmoniseres. I denne forordning bør det 
fastlægges, at detailinvestorer bør kunne 
stille produktudvikleren til ansvar for en 
overtrædelse af denne forordning i det 
tilfælde, at tab skyldes brug af dokumentet 
med central information.

(16) Dokumenter med central information 
danner grundlag for detailinvestorers 
investeringsbeslutninger. Derfor har 
investeringsproduktudviklere et stort 
ansvar over for detailinvestorer ved at 
sikre, at de overholder bestemmelserne i 
denne forordning. Det er derfor vigtigt at 
sikre, at detailinvestorer, som har truffet en 
investeringsbeslutning på grundlag af et 
dokument med central investorinformation, 
har effektiv klageadgang. Det bør også 
sikres, at alle detailinvestorer i hele 
Unionen har samme ret til at søge 
erstatning for eventuel skade som følge af 
investeringsproduktudvikleres manglende 
opfyldelse af kravene i denne forordning. 
Derfor bør bestemmelserne om 
investeringsproduktudvikleres ansvar 
harmoniseres.

Or. en

Ændringsforslag 126
Elena Băsescu

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Dokumenter med central information 
danner grundlag for detailinvestorers 
investeringsbeslutninger. Derfor har 

(16) Dokumenter med central information 
danner grundlag for detailinvestorers 
investeringsbeslutninger. Derfor har 
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investeringsproduktudviklere et stort 
ansvar over for detailinvestorer ved at 
sikre, at de overholder bestemmelserne i 
denne forordning. Det er derfor vigtigt at 
sikre, at detailinvestorer, som har truffet en 
investeringsbeslutning på grundlag af et 
dokument med central investorinformation, 
har effektiv klageadgang. Det bør også 
sikres, at alle detailinvestorer i hele 
Unionen har samme ret til at søge 
erstatning for eventuel skade som følge af 
investeringsproduktudvikleres manglende 
opfyldelse af kravene i denne forordning. 
Derfor bør bestemmelserne om 
investeringsproduktudvikleres ansvar 
harmoniseres. I denne forordning bør det 
fastlægges, at detailinvestorer bør kunne 
stille produktudvikleren til ansvar for en 
overtrædelse af denne forordning i det 
tilfælde, at tab skyldes brug af dokumentet 
med central information.

investeringsproduktudviklere et stort 
ansvar over for detailinvestorer ved at 
sikre, at de overholder bestemmelserne i 
denne forordning. Det er derfor vigtigt at 
sikre, at detailinvestorer, som har truffet en 
investeringsbeslutning på grundlag af et 
dokument med central investorinformation, 
har effektiv klageadgang. Det bør også 
sikres, at alle detailinvestorer i hele 
Unionen har samme ret til at søge 
erstatning for eventuel skade som følge af 
investeringsproduktudvikleres manglende 
opfyldelse af kravene i denne forordning. 
Derfor bør bestemmelserne om 
investeringsproduktudvikleres ansvar 
harmoniseres. Der skal også anvendes en 
harmoniseret tilgang til sanktioner med 
henblik på sikre konsekvens. I denne 
forordning bør det fastlægges, at 
detailinvestorer bør kunne stille 
produktudvikleren til ansvar for en 
overtrædelse af denne forordning i det 
tilfælde, at tab skyldes brug af dokumentet 
med central information.

Or. en

Ændringsforslag 127
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Dokumenter med central information 
danner grundlag for detailinvestorers 
investeringsbeslutninger. Derfor har 
investeringsproduktudviklere et stort 
ansvar over for detailinvestorer ved at 
sikre, at de overholder bestemmelserne i 
denne forordning. Det er derfor vigtigt at 
sikre, at detailinvestorer, som har truffet en 
investeringsbeslutning på grundlag af et 
dokument med central investorinformation, 
har effektiv klageadgang. Det bør også 

(16) Dokumenter med central information 
danner grundlag for detailinvestorers 
investeringsbeslutninger. Derfor har 
investeringsproduktudviklere et stort 
ansvar over for detailinvestorer ved at 
sikre, at de overholder bestemmelserne i 
denne forordning. Det er derfor vigtigt at 
sikre, at detailinvestorer, som har truffet en 
investeringsbeslutning på grundlag af et 
dokument med central investorinformation, 
har effektiv klageadgang. Det bør også 
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sikres, at alle detailinvestorer i hele 
Unionen har samme ret til at søge 
erstatning for eventuel skade som følge af 
investeringsproduktudvikleres manglende 
opfyldelse af kravene i denne forordning. 
Derfor bør bestemmelserne om 
investeringsproduktudvikleres ansvar 
harmoniseres. I denne forordning bør det 
fastlægges, at detailinvestorer bør kunne 
stille produktudvikleren til ansvar for en 
overtrædelse af denne forordning i det 
tilfælde, at tab skyldes brug af dokumentet
med central information.

sikres, at alle detailinvestorer i hele 
Unionen har samme ret til at søge 
erstatning for eventuel skade som følge af 
investeringsproduktudvikleres manglende 
opfyldelse af kravene i denne forordning. 
Derfor bør bestemmelserne om 
investeringsproduktudvikleres ansvar 
harmoniseres. I denne forordning bør det 
fastlægges, at detailinvestorer bør kunne 
stille produktudvikleren til ansvar for en 
overtrædelse af denne forordning i det 
tilfælde, at tab skyldes brug af et dokument
med central information, som var 
vildledende eller unøjagtigt.

Or. en

Ændringsforslag 128
Syed Kamall

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Dokumenter med central information 
danner grundlag for detailinvestorers 
investeringsbeslutninger. Derfor har
investeringsproduktudviklere et stort 
ansvar over for detailinvestorer ved at 
sikre, at de overholder bestemmelserne i 
denne forordning. Det er derfor vigtigt at 
sikre, at detailinvestorer, som har truffet en 
investeringsbeslutning på grundlag af et 
dokument med central investorinformation, 
har effektiv klageadgang. Det bør også 
sikres, at alle detailinvestorer i hele 
Unionen har samme ret til at søge 
erstatning for eventuel skade som følge af
investeringsproduktudvikleres manglende 
opfyldelse af kravene i denne forordning. 
Derfor bør bestemmelserne om
investeringsproduktudvikleres ansvar 
harmoniseres. I denne forordning bør det 
fastlægges, at detailinvestorer bør kunne 
stille produktudvikleren til ansvar for en 

(16) Dokumenter med central information 
danner grundlag for detailinvestorers 
investeringsbeslutninger. Derfor har
udviklere af pakkeprodukter for private 
investorer et stort ansvar over for 
detailinvestorer ved at sikre, at de 
overholder bestemmelserne i denne 
forordning. Det er derfor vigtigt at sikre, at 
detailinvestorer, som har truffet en 
investeringsbeslutning på grundlag af et 
dokument med central investorinformation, 
har effektiv klageadgang. Det bør også 
sikres, at alle detailinvestorer i hele 
Unionen har samme ret til at søge 
erstatning for eventuel skade som følge af
pakkeinvesteringsproduktudvikleres
manglende opfyldelse af kravene i denne 
forordning. Derfor bør bestemmelserne om
pakkeinvesteringsproduktudvikleres
ansvar harmoniseres. I denne forordning 
bør det fastlægges, at detailinvestorer bør 
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overtrædelse af denne forordning i det 
tilfælde, at tab skyldes brug af dokumentet
med central information.

kunne stille produktudvikleren til ansvar 
for en overtrædelse af denne forordning i 
det tilfælde, at tab skyldes brug af et 
dokument med central information, som 
var vildledende, unøjagtigt eller i 
uoverensstemmelse med prospektet, eller, 
hvis der ikke er udarbejdet et prospekt, 
med vilkårene og betingelserne for 
produktet.

Or. en

Begrundelse

Denne præcisering er blevet indført for at gøre det klart, at en produktudvikler udelukkende 
kan stilles til ansvar for dokumentet med central information, såfremt det er vildledende, 
unøjagtigt eller i uoverensstemmelse med prospektet eller de relevante vilkår og betingelser 
for produktet.

Ændringsforslag 129
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Detailinvestorer har normalt ikke 
nærmere indsigt i 
investeringsproduktudvikleres interne 
procedurer, og derfor bør der indføres 
omvendt bevisbyrde. Det vil i så fald 
påhvile produktudvikleren at bevise, at 
dokumentet med central information er 
udarbejdet i overensstemmelse med denne 
forordning. Det vil dog påhvile 
detailinvestoren at dokumentere, at tabet 
skyldes brug af oplysninger i dokumentet 
med central information, for dette 
spørgsmål hører direkte ind under 
detailinvestorens personsfære.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 130
Syed Kamall

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Detailinvestorer har normalt ikke 
nærmere indsigt i 
investeringsproduktudvikleres interne 
procedurer, og derfor bør der indføres 
omvendt bevisbyrde. Det vil i så fald 
påhvile produktudvikleren at bevise, at 
dokumentet med central information er 
udarbejdet i overensstemmelse med denne 
forordning. Det vil dog påhvile 
detailinvestoren at dokumentere, at tabet 
skyldes brug af oplysninger i dokumentet 
med central information, for dette 
spørgsmål hører direkte ind under 
detailinvestorens personsfære.

udgår

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 131
Wolf Klinz

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Detailinvestorer har normalt ikke 
nærmere indsigt i 
investeringsproduktudvikleres interne 
procedurer, og derfor bør der indføres 
omvendt bevisbyrde. Det vil i så fald 
påhvile produktudvikleren at bevise, at 

udgår
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dokumentet med central information er 
udarbejdet i overensstemmelse med denne 
forordning. Det vil dog påhvile 
detailinvestoren at dokumentere, at tabet 
skyldes brug af oplysninger i dokumentet 
med central information, for dette 
spørgsmål hører direkte ind under 
detailinvestorens personsfære.

Or. en

Ændringsforslag 132
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Detailinvestorer har normalt ikke 
nærmere indsigt i 
investeringsproduktudvikleres interne 
procedurer, og derfor bør der indføres 
omvendt bevisbyrde. Det vil i så fald 
påhvile produktudvikleren at bevise, at 
dokumentet med central information er 
udarbejdet i overensstemmelse med denne 
forordning. Det vil dog påhvile 
detailinvestoren at dokumentere, at tabet 
skyldes brug af oplysninger i dokumentet 
med central information, for dette 
spørgsmål hører direkte ind under 
detailinvestorens personsfære.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 133
Jean-Paul Gauzès

Forslag til forordning
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Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Detailinvestorer har normalt ikke 
nærmere indsigt i 
investeringsproduktudvikleres interne 
procedurer, og derfor bør der indføres 
omvendt bevisbyrde. Det vil i så fald 
påhvile produktudvikleren at bevise, at
dokumentet med central information er 
udarbejdet i overensstemmelse med denne 
forordning. Det vil dog påhvile
detailinvestoren at dokumentere, at tabet 
skyldes brug af oplysninger i dokumentet 
med central information, for dette 
spørgsmål hører direkte ind under 
detailinvestorens personsfære.

(17) Detailinvestorer har normalt ikke 
nærmere indsigt i 
investeringsproduktudvikleres interne 
procedurer, og derfor kan bevisbyrden ikke 
alene påhvile investoren. Detailinvestoren 
skal gøre rede for, hvorfor dokumentet 
med central information efter hans 
opfattelse ikke er udarbejdet i 
overensstemmelse med denne forordning. 
Det vil derefter påhvile produktudvikleren 
at tage stilling til klagepunktet.

Or. fr

Begrundelse

Det er muligt at oprette en tilpasset ansvarsordning, uden at det er nødvendigt at krænke et 
væsentligt proceduremæssigt princip (bevisbyrden). Jf. den vedtagne tekst vedrørende 
kreditvurderingsbureauer.

Ændringsforslag 134
Thomas Händel

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Detailinvestorer har normalt ikke 
nærmere indsigt i 
investeringsproduktudvikleres interne 
procedurer, og derfor bør der indføres 
omvendt bevisbyrde. Det vil i så fald 
påhvile produktudvikleren at bevise, at 
dokumentet med central information er 
udarbejdet i overensstemmelse med denne 
forordning. Det vil dog påhvile 
detailinvestoren at dokumentere, at tabet 
skyldes brug af oplysninger i dokumentet 
med central information, for dette 
spørgsmål hører direkte ind under 

(17) Detailinvestorer har normalt ikke 
nærmere indsigt i 
investeringsproduktudvikleres interne 
procedurer, og derfor bør der indføres 
omvendt bevisbyrde. Det vil i så fald 
påhvile produktudvikleren at bevise, at 
dokumentet med central information er 
udarbejdet i overensstemmelse med denne 
forordning.
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detailinvestorens personsfære.

Or. de

Ændringsforslag 135
Syed Kamall

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Spørgsmål, som vedrører 
investeringsproduktudviklerens
civilretlige ansvar, og som ikke er omfattet 
af denne forordning, bør reguleres i den 
gældende nationale lovgivning, som 
bygger på de relevante regler i den 
internationale privatret. Det bør afgøres 
efter de relevante regler om international 
domstolskompetence, hvilken domstol der 
skal påkende et civilt erstatningskrav, som 
er rejst af en detailinvestor.

(18) Pakkeinvesteringsproduktudviklerens
civilretlige ansvar bør reguleres i den 
gældende nationale lovgivning, som 
bygger på de relevante regler i den 
internationale privatret. Det bør afgøres 
efter de relevante regler om international 
domstolskompetence, hvilken domstol der 
skal påkende et civilt erstatningskrav, som 
er rejst af en detailinvestor.

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til ovenstående ændringsforslag.

Ændringsforslag 136
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Spørgsmål, som vedrører
investeringsproduktudviklerens civilretlige 
ansvar, og som ikke er omfattet af denne 
forordning, bør reguleres i den gældende 
nationale lovgivning, som bygger på de 
relevante regler i den internationale 

(18) Investeringsproduktudviklerens 
civilretlige ansvar bør reguleres i den 
gældende nationale lovgivning, som 
bygger på de relevante regler i den 
internationale privatret. Det bør afgøres 
efter de relevante regler om international 
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privatret. Det bør afgøres efter de relevante 
regler om international 
domstolskompetence, hvilken domstol der 
skal påkende et civilt erstatningskrav, som 
er rejst af en detailinvestor.

domstolskompetence, hvilken domstol der 
skal påkende et civilt erstatningskrav, som 
er rejst af en detailinvestor.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 137
Thomas Händel

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) For at sætte detailinvestorer i stand til 
at træffe en velfunderet 
investeringsbeslutning, bør det pålægges 
personer, som sælger 
investeringsprodukter, at udlevere 
dokumentet med central information i god 
tid, inden transaktionen gennemføres. 
Dette krav bør finde anvendelse, uanset 
hvor eller hvordan transaktionen 
gennemføres. De personer, som sælger, 
omfatter både distributører og 
investeringsproduktudviklerne selv, hvis de 
vælger at sælge produktet direkte til 
detailinvestorer. For at sikre den 
nødvendige fleksibilitet og proportionalitet 
bør detailinvestorer, som ønsker at
gennemføre en transaktion ved brug af 
fjernkommunikationsmidler, kunne 
modtage dokumentet med central 
information efter transaktionens 
gennemførelse. Selv i et sådant tilfælde er 
dokumentet med central information 
nyttigt for investoren, f.eks. for at give 
investoren mulighed for at sammenligne 
det erhvervede produkt med beskrivelsen i 

(19) For at sætte detailinvestorer i stand til 
at træffe en velfunderet 
investeringsbeslutning, bør det pålægges 
personer, som sælger 
investeringsprodukter, at udlevere 
dokumentet med central information i god 
tid, inden transaktionen gennemføres. 
Dette krav bør finde anvendelse, uanset 
hvor eller hvordan transaktionen 
gennemføres. De personer, som sælger, 
omfatter både distributører og 
investeringsproduktudviklerne selv, hvis de 
vælger at sælge produktet direkte til 
detailinvestorer. Denne forordning berører 
ikke Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2002/65/EF.
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dokumentet med central information.
Denne forordning berører ikke Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2002/65/EF.

Or. de

Ændringsforslag 138
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) For at sætte detailinvestorer i stand til 
at træffe en velfunderet 
investeringsbeslutning, bør det pålægges 
personer, som sælger 
investeringsprodukter, at udlevere 
dokumentet med central information i god 
tid, inden transaktionen gennemføres. 
Dette krav bør finde anvendelse, uanset 
hvor eller hvordan transaktionen 
gennemføres. De personer, som sælger, 
omfatter både distributører og 
investeringsproduktudviklerne selv, hvis de 
vælger at sælge produktet direkte til 
detailinvestorer. For at sikre den 
nødvendige fleksibilitet og proportionalitet 
bør detailinvestorer, som ønsker at 
gennemføre en transaktion ved brug af 
fjernkommunikationsmidler, kunne 
modtage dokumentet med central 
information efter transaktionens 
gennemførelse. Selv i et sådant tilfælde er 
dokumentet med central information 
nyttigt for investoren, f.eks. for at give 
investoren mulighed for at sammenligne 
det erhvervede produkt med beskrivelsen i 
dokumentet med central information.
Denne forordning berører ikke Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2002/65/EF.

(19) For at sætte detailinvestorer i stand til 
at træffe en velfunderet 
investeringsbeslutning, bør det pålægges 
personer, som sælger 
investeringsprodukter, at udlevere 
dokumentet med central information i god 
tid, inden transaktionen gennemføres.
Detailinvestoren skal med sin 
håndskrevne eller elektroniske underskrift 
bekræfte at have modtaget og læst 
dokumentet med central information.
Dette krav bør finde anvendelse, uanset 
hvor eller hvordan transaktionen 
gennemføres. De personer, som sælger, 
omfatter både distributører og 
investeringsproduktudviklerne selv, hvis de 
vælger at sælge produktet direkte til 
detailinvestorer. Denne forordning berører 
ikke Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2002/65/EF. Investorer bør, når 
det er muligt, sikres en fortrydelsesfrist, 
inden hvilken de kan beslutte at annullere 
transaktionen.

Or. en
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Ændringsforslag 139
Syed Kamall

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) For at sætte detailinvestorer i stand til 
at træffe en velfunderet 
investeringsbeslutning, bør det pålægges 
personer, som sælger
investeringsprodukter, at udlevere 
dokumentet med central information i god 
tid, inden transaktionen gennemføres. 
Dette krav bør finde anvendelse, uanset 
hvor eller hvordan transaktionen 
gennemføres. De personer, som sælger, 
omfatter både distributører og
investeringsproduktudviklerne selv, hvis 
de vælger at sælge produktet direkte til 
detailinvestorer. For at sikre den 
nødvendige fleksibilitet og proportionalitet 
bør detailinvestorer, som ønsker at 
gennemføre en transaktion ved brug af 
fjernkommunikationsmidler, kunne 
modtage dokumentet med central 
information efter transaktionens 
gennemførelse. Selv i et sådant tilfælde er 
dokumentet med central information 
nyttigt for investoren, f.eks. for at give 
investoren mulighed for at sammenligne 
det erhvervede produkt med beskrivelsen i 
dokumentet med central information. 
Denne forordning berører ikke Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2002/65/EF.

(19) For at sætte detailinvestorer i stand til 
at træffe en velfunderet 
investeringsbeslutning, bør det pålægges 
personer, som sælger pakkeprodukter for 
private investorer, at udlevere dokumentet 
med central information i god tid, inden 
transaktionen gennemføres. Dette krav bør 
finde anvendelse, uanset hvor eller hvordan 
transaktionen gennemføres. De personer, 
som sælger, omfatter både distributører og
pakkeinvesteringsproduktudviklerne selv, 
hvis de vælger at sælge produktet direkte 
til detailinvestorer. For at sikre den 
nødvendige fleksibilitet og proportionalitet 
bør detailinvestorer, som ønsker at 
gennemføre en transaktion ved brug af 
fjernkommunikationsmidler, kunne 
modtage dokumentet med central 
information efter transaktionens 
gennemførelse. Selv i et sådant tilfælde er 
dokumentet med central information 
nyttigt for investoren, f.eks. for at give 
investoren mulighed for at sammenligne 
det erhvervede produkt med beskrivelsen i 
dokumentet med central information. 
Denne forordning berører ikke Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2002/65/EF.

Or. en

Ændringsforslag 140
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
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Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) For at sætte detailinvestorer i stand til 
at træffe en velfunderet 
investeringsbeslutning, bør det pålægges 
personer, som sælger 
investeringsprodukter, at udlevere 
dokumentet med central information i god 
tid, inden transaktionen gennemføres. 
Dette krav bør finde anvendelse, uanset 
hvor eller hvordan transaktionen 
gennemføres. De personer, som sælger, 
omfatter både distributører og 
investeringsproduktudviklerne selv, hvis de 
vælger at sælge produktet direkte til 
detailinvestorer. For at sikre den 
nødvendige fleksibilitet og proportionalitet 
bør detailinvestorer, som ønsker at 
gennemføre en transaktion ved brug af 
fjernkommunikationsmidler, kunne 
modtage dokumentet med central 
information efter transaktionens 
gennemførelse. Selv i et sådant tilfælde er 
dokumentet med central information 
nyttigt for investoren, f.eks. for at give 
investoren mulighed for at sammenligne 
det erhvervede produkt med beskrivelsen i 
dokumentet med central information. 
Denne forordning berører ikke Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2002/65/EF.

(19) For at sætte detailinvestorer i stand til 
at træffe en velfunderet 
investeringsbeslutning, bør det pålægges 
personer, som rådgiver om eller sælger 
investeringsprodukter, at udlevere 
dokumentet med central information i god 
tid, inden transaktionen gennemføres. 
Dette krav bør finde anvendelse, uanset 
hvor eller hvordan transaktionen 
gennemføres. De personer, som rådgiver 
om eller sælger, omfatter både distributører 
og investeringsproduktudviklerne selv, 
hvis de vælger at rådgive om eller sælge 
produktet direkte til detailinvestorer. For at 
sikre den nødvendige fleksibilitet og 
proportionalitet bør detailinvestorer, som 
ønsker at gennemføre en transaktion ved 
brug af fjernkommunikationsmidler, kunne 
modtage dokumentet med central 
information efter transaktionens 
gennemførelse. Selv i et sådant tilfælde er 
dokumentet med central information 
nyttigt for investoren, f.eks. for at give 
investoren mulighed for at sammenligne 
det erhvervede produkt med beskrivelsen i 
dokumentet med central information. 
Denne forordning berører ikke Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2002/65/EF.

Or. en

Ændringsforslag 141
Syed Kamall

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Der bør indføres ensartede 
bestemmelser for at give personer, som 

(20) Der bør indføres ensartede 
bestemmelser for at give personer, som 
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sælger investeringsprodukter, en vis 
valgfrihed med hensyn til det medium, der 
anvendes til at udlevere dokumentet med 
central information til detailinvestorer, og 
gøre det muligt at anvende elektronisk 
kommunikation, hvis det passer til de 
forhold, hvorunder transaktionen 
gennemføres. Detailinvestorer bør dog 
have mulighed for at modtage dokumentet 
på papir. For at sikre forbrugerne adgang 
til information bør dokumentet med central 
information altid udleveres vederlagsfrit.

sælger pakkeprodukter for private 
investorer, en vis valgfrihed med hensyn til 
det medium, der anvendes til at udlevere 
dokumentet med central information til 
detailinvestorer, og gøre det muligt at 
anvende elektronisk kommunikation, hvis 
det passer til de forhold, hvorunder 
transaktionen gennemføres. 
Detailinvestorer bør dog have mulighed for 
at modtage dokumentet på papir. For at 
sikre forbrugerne adgang til information 
bør dokumentet med central information 
altid udleveres vederlagsfrit.

Or. en

Ændringsforslag 142
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Der bør indføres ensartede 
bestemmelser for at give personer, som 
sælger investeringsprodukter, en vis 
valgfrihed med hensyn til det medium, der 
anvendes til at udlevere dokumentet med 
central information til detailinvestorer, og 
gøre det muligt at anvende elektronisk 
kommunikation, hvis det passer til de 
forhold, hvorunder transaktionen 
gennemføres. Detailinvestorer bør dog 
have mulighed for at modtage dokumentet 
på papir. For at sikre forbrugerne adgang 
til information bør dokumentet med central 
information altid udleveres vederlagsfrit.

(20) Der bør indføres ensartede 
bestemmelser for at give personer, som
rådgiver om eller sælger 
investeringsprodukter, en vis valgfrihed 
med hensyn til det medium, der anvendes 
til at udlevere dokumentet med central 
information til detailinvestorer, og gøre det 
muligt at anvende elektronisk 
kommunikation, hvis det passer til de 
forhold, hvorunder transaktionen 
gennemføres. Detailinvestorer bør dog 
have mulighed for at modtage dokumentet 
på papir. For at sikre forbrugerne adgang 
til information bør dokumentet med central 
information altid udleveres vederlagsfrit.

Or. en

Ændringsforslag 143
Elena Băsescu
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Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) For at sikre, at detailinvestorer har 
tillid til investeringsprodukter, bør der 
stilles krav om passende interne 
procedurer, som sikrer, at detailinvestorer 
modtager et fyldestgørende svar fra 
investeringsproduktudviklerne, hvis de 
fremsætter klager.

(21) For at sikre, at detailinvestorer har 
tillid til investeringsprodukter og til 
finansielle markeder som helhed, bør der 
stilles krav om passende interne 
procedurer, som sikrer, at detailinvestorer 
modtager et fyldestgørende svar fra 
investeringsproduktudviklerne, hvis de 
fremsætter klager.

Or. en

Ændringsforslag 144
Syed Kamall

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) For at sikre, at detailinvestorer har 
tillid til investeringsprodukter, bør der 
stilles krav om passende interne 
procedurer, som sikrer, at detailinvestorer 
modtager et fyldestgørende svar fra 
investeringsproduktudviklerne, hvis de 
fremsætter klager.

(21) For at sikre, at detailinvestorer har 
tillid til pakkeprodukter for private 
investorer, bør der stilles krav om passende 
interne procedurer, som sikrer, at 
detailinvestorer modtager et fyldestgørende 
svar fra investeringsproduktudviklerne, 
hvis de fremsætter klager.

Or. en

Ændringsforslag 145
Arlene McCarthy

Forslag til forordning
Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21a) Selv om det er afgørende at forbedre 
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oplysningerne om investeringsprodukter 
for at genoprette investorernes tillid til de 
finansielle markeder, er det lige så vigtigt 
med produktudviklingsbestemmelser for 
at sikre effektiv beskyttelse af 
detailinvestorer. Mangelfuld rådgivning 
fra finansielle rådgiveres side, skævheder 
i beslutningstagningen og dokumentation 
for, at finansiel adfærd primært afhænger 
af psykologiske kriterier, giver anledning 
til spørgsmål, som skal håndteres ved at 
begrænse kompleksiteten i forbindelse 
med pakkeinvesteringsprodukter.

Or. en

Ændringsforslag 146
Arlene McCarthy

Forslag til forordning
Betragtning 21 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21b) For at beskytte investorernes
interesser er det nødvendigt at fastsætte 
regler, der definerer, hvilke aktiver 
investeringsprodukter solgt til 
detailinvestorer kan investere i. Det vil 
sikre, at usædvanlige og/eller uregulerede 
aktivklasser ikke tilbydes til 
detailinvestorer. Det er også nødvendigt at 
begrænse produkternes maksimale 
risikoeksponering i forhold til deres 
nominelle værdi. For så vidt angår 
derivater bør der fastsættes krav til 
instrumenternes berettigelse, som 
begrænser anvendelsen af derivater til 
"plain vanilla"-derivater, gennemsnitlige 
optioner og 
førstegenerationsbarriereoptioner. En 
sådan begrænsning til simple derivater vil 
ikke begrænse investorernes 
valgmuligheder, men forhindre, at private 
investorer udsættes for uhensigtsmæssige 
og alt for komplicerede 
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risikoeksponeringer og pakkeelementer.

Or. en

Ændringsforslag 147
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Alternative tvistbilæggelsesprocedurer 
gør det muligt at bilægge tvister hurtigere 
og billigere end ved domstolene og letter 
den byrde, der hviler på retssystemet. 
Derfor bør investeringsproduktudviklere og 
personer, som sælger 
investeringsprodukter, være forpligtet til at
deltage i procedurer, som iværksættes af 
detailinvestorer vedrørende rettigheder og 
forpligtelser under denne forordning, dog 
med visse begrænsninger i medfør af 
princippet om effektiv 
domstolsbeskyttelse. Alternative 
tvistbilæggelsesprocedurer bør navnlig 
ikke krænke den ret, som parterne ved 
sådanne procedurer har, til at anlægge 
sag ved domstolene.

(22) Alternative tvistbilæggelsesprocedurer 
gør det muligt at bilægge tvister hurtigere 
og billigere end ved domstolene og letter 
den byrde, der hviler på retssystemet. 
Derfor bør investeringsproduktudviklere og 
personer, som sælger 
investeringsprodukter, deltage i procedurer, 
som iværksættes af detailinvestorer 
vedrørende rettigheder og forpligtelser 
under denne forordning i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
direktiv […] om alternativ tvistbilæggelse.

Or. en

Ændringsforslag 148
Syed Kamall

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Alternative tvistbilæggelsesprocedurer 
gør det muligt at bilægge tvister hurtigere 
og billigere end ved domstolene og letter 
den byrde, der hviler på retssystemet. 

(22) Alternative tvistbilæggelsesprocedurer 
gør det muligt at bilægge tvister hurtigere 
og billigere end ved domstolene og letter 
den byrde, der hviler på retssystemet. 



PE504.397v02-00 72/177 AM\927693DA.doc

DA

Derfor bør investeringsproduktudviklere
og personer, som sælger
investeringsprodukter, være forpligtet til at 
deltage i procedurer, som iværksættes af 
detailinvestorer vedrørende rettigheder og 
forpligtelser under denne forordning, dog 
med visse begrænsninger i medfør af 
princippet om effektiv 
domstolsbeskyttelse. Alternative 
tvistbilæggelsesprocedurer bør navnlig 
ikke krænke den ret, som parterne ved 
sådanne procedurer har, til at anlægge sag 
ved domstolene.

Derfor bør udviklere af pakkeprodukter 
for private investorer og personer, som 
sælger sådanne produkter, være forpligtet 
til at deltage i procedurer, som iværksættes 
af detailinvestorer vedrørende rettigheder 
og forpligtelser under denne forordning, 
dog med visse begrænsninger i medfør af 
princippet om effektiv 
domstolsbeskyttelse. Alternative 
tvistbilæggelsesprocedurer bør navnlig 
ikke krænke den ret, som parterne ved 
sådanne procedurer har, til at anlægge sag 
ved domstolene.

Or. en

Ændringsforslag 149
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Alternative tvistbilæggelsesprocedurer 
gør det muligt at bilægge tvister hurtigere 
og billigere end ved domstolene og letter 
den byrde, der hviler på retssystemet. 
Derfor bør investeringsproduktudviklere
og personer, som sælger
investeringsprodukter, være forpligtet til at 
deltage i procedurer, som iværksættes af 
detailinvestorer vedrørende rettigheder og 
forpligtelser under denne forordning, dog 
med visse begrænsninger i medfør af 
princippet om effektiv 
domstolsbeskyttelse. Alternative 
tvistbilæggelsesprocedurer bør navnlig 
ikke krænke den ret, som parterne ved 
sådanne procedurer har, til at anlægge sag 
ved domstolene.

(22) Alternative tvistbilæggelsesprocedurer 
gør det muligt at bilægge tvister hurtigere 
og billigere end ved domstolene og letter 
den byrde, der hviler på retssystemet. 
Derfor bør udviklere af pakkeprodukter 
for private investorer og personer, som 
sælger sådanne produkter, være forpligtet 
til at deltage i procedurer, som iværksættes 
af detailinvestorer vedrørende rettigheder 
og forpligtelser under denne forordning, 
dog med visse begrænsninger i medfør af 
princippet om effektiv 
domstolsbeskyttelse. Alternative 
tvistbilæggelsesprocedurer bør navnlig 
ikke krænke den ret, som parterne ved 
sådanne procedurer har, til at anlægge sag 
ved domstolene. I tilfælde af alternativ 
tvistbilæggelse bør bestemmelserne i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
om alternativ tvistbilæggelse i forbindelse 
med tvister på forbrugerområdet og om 
ændring af forordning (EF) 
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nr. 2006/2004 og direktiv 2009/22/EF 
også være bindende for nærværende 
direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 150
Syed Kamall

Forslag til forordning
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Dokumentet med central information 
om investeringsprodukter bør udarbejdes 
af enheder inden for bank-, forsikrings-, 
værdipapir- og fondssektorerne på de 
finansielle markeder, og derfor er det af 
allerstørste betydning at sikre et 
gnidningsfrit samarbejde mellem de 
forskellige myndigheder, som fører tilsyn 
med investeringsproduktudviklere, således 
at de har en fælles tilgang til denne 
forordnings anvendelse.

(23) Dokumentet med central information 
om pakkeprodukter for private investorer
bør udarbejdes af enheder inden for bank-, 
forsikrings-, værdipapir- og 
fondssektorerne på de finansielle markeder, 
og derfor er det af allerstørste betydning at 
sikre et gnidningsfrit samarbejde mellem 
de forskellige myndigheder, som fører 
tilsyn med udviklere af pakkeprodukter 
for private investorer, således at de har en 
fælles tilgang til denne forordnings 
anvendelse.

Or. en

Ændringsforslag 151
Syed Kamall

Forslag til forordning
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) I betragtning af Kommissionens 
meddelelse fra 2010 om udvidelse af 
sanktionsordningerne i sektoren for 
finansielle tjenesteydelser og for at sikre, at 
kravene i denne forordning opfyldes, er det 
vigtigt, at medlemsstaterne tager de 
nødvendige skridt til at sikre, at 

(24) I betragtning af Kommissionens 
meddelelse fra 2010 om udvidelse af 
sanktionsordningerne i sektoren for 
finansielle tjenesteydelser og for at sikre, at 
kravene i denne forordning opfyldes, er det 
vigtigt, at medlemsstaterne tager de 
nødvendige skridt til at sikre, at 
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overtrædelser af denne forordning er 
underlagt passende administrative 
sanktioner og foranstaltninger. Sanktioner 
og foranstaltninger bør normalt 
offentliggøres, undtagen under visse 
veldefinerede omstændigheder, for at 
sikre, at de har en afskrækkende virkning, 
og for at styrke investorernes beskyttelse 
ved at advare dem om 
investeringsprodukter, som markedsføres 
i strid med denne forordning.

overtrædelser af denne forordning er 
underlagt passende administrative 
sanktioner og foranstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 152
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) I betragtning af Kommissionens 
meddelelse fra 2010 om udvidelse af 
sanktionsordningerne i sektoren for 
finansielle tjenesteydelser og for at sikre, at 
kravene i denne forordning opfyldes, er det 
vigtigt, at medlemsstaterne tager de 
nødvendige skridt til at sikre, at 
overtrædelser af denne forordning er 
underlagt passende administrative 
sanktioner og foranstaltninger. Sanktioner 
og foranstaltninger bør normalt
offentliggøres, undtagen under visse 
veldefinerede omstændigheder, for at 
sikre, at de har en afskrækkende virkning, 
og for at styrke investorernes beskyttelse 
ved at advare dem om 
investeringsprodukter, som markedsføres i 
strid med denne forordning.

(24) I betragtning af Kommissionens 
meddelelse fra 2010 om udvidelse af 
sanktionsordningerne i sektoren for 
finansielle tjenesteydelser og for at sikre, at 
kravene i denne forordning opfyldes, er det 
vigtigt, at medlemsstaterne tager de 
nødvendige skridt til at sikre, at 
overtrædelser af denne forordning er 
underlagt passende administrative 
sanktioner og foranstaltninger. Sanktioner 
og foranstaltninger bør offentliggøres for at 
sikre, at de har en afskrækkende virkning, 
og for at styrke investorernes beskyttelse 
ved at advare dem om 
investeringsprodukter, som markedsføres i 
strid med denne forordning.

Or. en
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Ændringsforslag 153
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) For at opfylde denne forordnings 
målsætninger bør Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter, der udbygger 
bestemmelserne om udformningen og 
formatet af dokumentet om central 
information, indholdet af de oplysninger, 
som skal medtages i dokumentet med 
central information, de nærmere krav 
vedrørende tidspunktet for udlevering af 
dokumentet med central information samt i 
forhold til gennemgang og ændring af 
dokumentet. Det er navnlig vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde. 
Kommissionen bør i forbindelse med 
forberedelsen og udarbejdelsen af 
delegerede retsakter sørge for samtidig, 
rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af 
relevante dokumenter til Europa-
Parlamentet og Rådet.

(25) For at opfylde denne forordnings 
målsætninger bør Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter, der udbygger 
bestemmelserne om udformningen og 
formatet af dokumentet om central 
information, indholdet af de oplysninger, 
som skal medtages i dokumentet med 
central information, de nærmere krav 
vedrørende tidspunktet for udlevering af 
dokumentet med central information samt i 
forhold til gennemgang og ændring af 
dokumentet. Det er navnlig vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante 
høringer og forbrugerundersøgelser under 
sit forberedende arbejde. Kommissionen 
bør i forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge 
for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig 
fremsendelse af relevante dokumenter til 
Europa-Parlamentet og Rådet.

Or. en

Ændringsforslag 154
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Investeringsinstitutter er 
investeringsprodukter som defineret i 
denne forordning, og derfor er det i 
betragtning af de nylige krav i direktiv 

(28) Investeringsinstitutter er 
investeringsprodukter som defineret i 
denne forordning, og derfor er det i 
betragtning af de nylige krav i direktiv 
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2009/65/EF om central investorinformation 
rimeligt at indføre en overgangsperiode for 
sådanne investeringsinstitutter på 5 år efter 
denne forordnings ikrafttrædelse, hvor de 
ikke er underlagt denne forordning. Efter 
denne periode underlægges de 
forordningen, medmindre 
overgangsperioden forlænges.

2009/65/EF om central investorinformation 
rimeligt at indføre en overgangsperiode for 
sådanne investeringsinstitutter på 5 år efter 
denne forordnings ikrafttrædelse, hvor de 
ikke er underlagt denne forordning. Efter 
denne periode underlægges de
forordningen, medmindre 
overgangsperioden forlænges. Samme 
undtagelse bør også finde anvendelse på 
ikke-UCITS-fonde, såfremt disse fonde i 
henhold til den nationale lovgivning 
allerede er forpligtede til at udarbejde et 
dokument med central information med 
det format og indhold, der er fastlagt i 
artikel 78-81 i direktiv 2009/65/EF.

Or. en

Ændringsforslag 155
Syed Kamall

Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Denne forordning tages op til revision 
fire år efter ikrafttrædelsen for at tage 
højde for markedsudviklingen, f.eks. nye 
typer investeringsprodukter, samt 
udviklingen på andre områder inden for 
EU-lovgivningen og medlemsstaternes 
erfaringer. I den forbindelse vurderes det, 
om foranstaltningerne har forbedret 
gennemsnitsdetailinvestorens forståelse af
investeringsprodukter og produkternes 
sammenlignelighed. Det bør også 
overvejes, om overgangsperioden for 
investeringsinstitutter bør forlænges, og om 
andre muligheder for behandling af 
investeringsinstitutter bør tages i 
betragtning. På baggrund af denne revision 
forelægger Kommissionen en rapport for 
Europa-Parlamentet og Rådet, som i givet 
fald ledsages af lovgivningsmæssige 

(29) Denne forordning tages op til revision 
fire år efter ikrafttrædelsen for at tage 
højde for markedsudviklingen, f.eks. nye 
typer pakkeprodukter for private 
investorer, samt udviklingen på andre 
områder inden for EU-lovgivningen og 
medlemsstaternes erfaringer. I den 
forbindelse vurderes det, om 
foranstaltningerne har forbedret 
gennemsnitsdetailinvestorens forståelse af
pakkeprodukter for private investorer og 
produkternes sammenlignelighed. Det bør 
også overvejes, om overgangsperioden for 
investeringsinstitutter bør forlænges, og om 
andre muligheder for behandling af 
investeringsinstitutter bør tages i 
betragtning. På baggrund af denne revision 
forelægger Kommissionen en rapport for
Europa-Parlamentet og Rådet, som i givet 
fald ledsages af lovgivningsmæssige 
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forslag. forslag. I forbindelse med revisionen bør 
det også overvejes, om det af hensyn til 
beskyttelsen af detailinvestorerne ville 
være hensigtsmæssigt at udvide 
anvendelsesområdet for dokumentet med 
central information til at omfatte andre 
detailprodukter, der ikke er 
pakkeprodukter, f.eks. almindelige 
indlånskonti, aktier og obligationer, eller 
udvikle et tilsvarende dokument for 
sådanne produkter.

Or. en

Ændringsforslag 156
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Denne forordning tages op til revision 
fire år efter ikrafttrædelsen for at tage 
højde for markedsudviklingen, f.eks. nye 
typer investeringsprodukter, samt 
udviklingen på andre områder inden for 
EU-lovgivningen og medlemsstaternes 
erfaringer. I den forbindelse vurderes det,
om foranstaltningerne har forbedret 
gennemsnitsdetailinvestorens forståelse af
investeringsprodukter og produkternes 
sammenlignelighed. Det bør også 
overvejes, om overgangsperioden for 
investeringsinstitutter bør forlænges, og om 
andre muligheder for behandling af 
investeringsinstitutter bør tages i 
betragtning. På baggrund af denne revision 
forelægger Kommissionen en rapport for 
Europa-Parlamentet og Rådet, som i givet 
fald ledsages af lovgivningsmæssige 
forslag.

(29) Denne forordning tages op til revision 
fire år efter ikrafttrædelsen for at tage 
højde for markedsudviklingen, f.eks. nye 
typer pakkeprodukter for private 
investorer, samt udviklingen på andre 
områder inden for EU-lovgivningen og 
medlemsstaternes erfaringer. I den 
forbindelse vurderes det, om
foranstaltningerne har forbedret 
gennemsnitsdetailinvestorens forståelse af
pakkeprodukter for private investorer og 
produkternes sammenlignelighed. Det bør 
også overvejes, om overgangsperioden for 
investeringsinstitutter bør forlænges, og om 
andre muligheder for behandling af 
investeringsinstitutter bør tages i 
betragtning. På baggrund af denne revision 
forelægger Kommissionen en rapport for 
Europa-Parlamentet og Rådet, som i givet 
fald ledsages af lovgivningsmæssige 
forslag. I forbindelse med revisionen bør 
det også overvejes, om dokumentet med 
central information eventuelt kan udvides 
til at omfatte detailprodukter, der ikke er 
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pakkeprodukter, f.eks. almindelige 
opsparinger og løbende konti, aktier og 
obligationer.

Or. en

Begrundelse

I forbindelse med revisionen bør der også foretages en grundig analyse af, hvilken type 
oplysningskrav der ville være hensigtsmæssig for disse andre produkter. Dokumentet med 
central information som beskrevet i artikel 8 ville ikke være særlig velegnet til simple indskud 
eller aktier. Derudover bør det overvejes, hvordan disse produkter distribueres. Det gælder 
navnlig aktier og obligationer.

Ændringsforslag 157
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Denne forordning tages op til revision 
fire år efter ikrafttrædelsen for at tage 
højde for markedsudviklingen, f.eks. nye 
typer investeringsprodukter, samt 
udviklingen på andre områder inden for 
EU-lovgivningen og medlemsstaternes 
erfaringer. I den forbindelse vurderes det, 
om foranstaltningerne har forbedret 
gennemsnitsdetailinvestorens forståelse af 
investeringsprodukter og produkternes 
sammenlignelighed. Det bør også 
overvejes, om overgangsperioden for 
investeringsinstitutter bør forlænges, og om 
andre muligheder for behandling af 
investeringsinstitutter bør tages i 
betragtning. På baggrund af denne revision 
forelægger Kommissionen en rapport for 
Europa-Parlamentet og Rådet, som i givet 
fald ledsages af lovgivningsmæssige 
forslag.

(29) Denne forordning tages op til revision 
fire år efter ikrafttrædelsen for at tage 
højde for markedsudviklingen, f.eks. nye 
typer investeringsprodukter, samt 
udviklingen på andre områder inden for 
EU-lovgivningen og medlemsstaternes 
erfaringer. I den forbindelse vurderes det, 
om foranstaltningerne har forbedret 
gennemsnitsdetailinvestorens forståelse af 
investeringsprodukter og produkternes 
sammenlignelighed. Det bør også 
overvejes, om overgangsperioden for 
investeringsinstitutter bør forlænges, og om 
andre muligheder for behandling af 
investeringsinstitutter bør tages i 
betragtning. På baggrund af denne revision 
forelægger Kommissionen en rapport for 
Europa-Parlamentet og Rådet, som i givet 
fald ledsages af lovgivningsmæssige 
forslag. I forbindelse med revisionen bør 
det også overvejes, om dokumentet med 
central information eventuelt kan udvides 
til at omfatte andre detailprodukter, f.eks. 
aktier og obligationer, der sælges til 
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detailkunder, uden at der er tale om 
pakkeprodukter, eller anvendes som 
udgangspunkt for et tilsvarende 
dokument, som skal give detailinvestorer 
oplysninger om sådanne produkter, og 
hvilke specifikke oplysningskrav der ville 
være hensigtsmæssige for disse 
produktkategorier.

Or. en

Ændringsforslag 158
Syed Kamall

Forslag til forordning
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) For at give
investeringsproduktudviklere og personer, 
som sælger investeringsprodukter, 
tilstrækkelig tid til at forberede den 
praktiske anvendelse af kravene i denne 
forordning, bør kravene først finde 
anvendelse to år efter denne forordnings 
ikrafttrædelse.

(30) For at give udviklere af 
pakkeprodukter for private investorer og 
personer, som sælger 
investeringsprodukter, tilstrækkelig tid til 
at forberede den praktiske anvendelse af 
kravene i denne forordning, bør kravene 
først finde anvendelse to år efter denne 
forordnings ikrafttrædelse.

Or. en

Ændringsforslag 159
Thomas Händel

Forslag til forordning
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) For at give 
investeringsproduktudviklere og personer, 
som sælger investeringsprodukter, 
tilstrækkelig tid til at forberede den 
praktiske anvendelse af kravene i denne 
forordning, bør kravene først finde 

(30) For at give 
investeringsproduktudviklere og personer, 
som sælger investeringsprodukter, 
tilstrækkelig tid til at forberede den 
praktiske anvendelse af kravene i denne 
forordning, bør kravene først finde 
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anvendelse to år efter denne forordnings 
ikrafttrædelse.

anvendelse et år efter denne forordnings 
ikrafttrædelse.

Or. de

Ændringsforslag 160
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) For at give 
investeringsproduktudviklere og personer, 
som sælger investeringsprodukter, 
tilstrækkelig tid til at forberede den 
praktiske anvendelse af kravene i denne 
forordning, bør kravene først finde 
anvendelse to år efter denne forordnings 
ikrafttrædelse.

(30) For at give 
investeringsproduktudviklere og personer, 
som sælger investeringsprodukter, 
tilstrækkelig tid til at forberede den 
praktiske anvendelse af kravene i denne 
forordning, bør kravene først finde 
anvendelse to år efter denne forordnings 
ikrafttrædelse. Forordningen finder ikke 
anvendelse på transaktioner, der allerede 
er gennemført.

Or. en

Ændringsforslag 161
Syed Kamall

Forslag til forordning
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) Målene for dette tiltag, nemlig at 
forbedre detailinvestorernes beskyttelse og 
øge deres tillid til investeringsprodukter, 
også når disse produkter sælges på tværs af 
grænser, kan ikke i tilstrækkelig grad 
opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor 
på grund af handlingens omfang bedre nås 
på EU-plan; Unionen kan derfor træffe 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten 

(32) Målene for dette tiltag, nemlig at 
forbedre detailinvestorernes beskyttelse og 
øge deres tillid til pakkeprodukter for 
private investorer, også når disse produkter 
sælges på tværs af grænser, kan ikke i 
tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne og kan derfor på grund af 
handlingens omfang bedre nås på EU-plan; 
Unionen kan derfor træffe foranstaltninger 
i overensstemmelse med 
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om Den Europæiske Union. I 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går denne forordning ikke videre, 
end hvad der er nødvendigt for at nå disse 
mål —

nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten 
om Den Europæiske Union. I 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går denne forordning ikke videre, 
end hvad der er nødvendigt for at nå disse 
mål —

Or. en

Ændringsforslag 162
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne forordning indeholder ensartede 
bestemmelser om format og indhold af det 
dokument med central information, som 
investeringsproduktudviklere skal 
udarbejde, og ensartede bestemmelser om 
tilvejebringelse af dette dokument til 
detailinvestorer.

Denne forordning indeholder ensartede 
bestemmelser om format og indhold af det 
dokument med central information, som 
investeringsproduktudviklere og 
formidlere skal udarbejde, og ensartede 
bestemmelser om tilvejebringelse af dette 
dokument til detailinvestorer.

Or. en

Ændringsforslag 163
Elena Băsescu

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne forordning indeholder ensartede 
bestemmelser om format og indhold af det 
dokument med central information, som 
investeringsproduktudviklere skal 
udarbejde, og ensartede bestemmelser om 
tilvejebringelse af dette dokument til 
detailinvestorer.

Denne forordning indeholder ensartede 
bestemmelser om format og indhold af det 
dokument med central information, som 
investeringsproduktudviklere skal 
udarbejde, og ensartede bestemmelser om 
tilvejebringelse af dette dokument til 
detailinvestorer. Det har til formål at 
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garantere, at detailinvestorer kan forstå 
de centrale karakteristika og risici, der er 
forbundet med 
detailinvesteringsprodukter, og 
sammenligne forskellige produkters 
karakteristika.

Or. en

Ændringsforslag 164
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne forordning indeholder ensartede 
bestemmelser om format og indhold af det 
dokument med central information, som 
investeringsproduktudviklere skal 
udarbejde, og ensartede bestemmelser om 
tilvejebringelse af dette dokument til 
detailinvestorer.

Denne forordning indeholder ensartede 
bestemmelser om format og indhold af det 
dokument med central information, som 
investeringsproduktudviklere skal 
udarbejde, og ensartede bestemmelser om 
tilvejebringelse af dette dokument til 
detailinvestorer.
Investeringsproduktudvikleren alene har 
ansvaret for at udarbejde dokumentet med 
central information.

Or. en

Ændringsforslag 165
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne forordning indeholder ensartede 
bestemmelser om format og indhold af det 
dokument med central information, som
investeringsproduktudviklere skal
udarbejde, og ensartede bestemmelser om 
tilvejebringelse af dette dokument til 

Denne forordning indeholder ensartede 
bestemmelser om format og indhold af det 
dokument med central information, som
alene skal udarbejdes af udviklere af 
pakkeprodukter for private investorer, og
de oplysninger, som de personer, der 
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detailinvestorer. sælger investeringsprodukter, skal 
tilvejebringe til detailinvestorer i 
overensstemmelse med [MiFID, som 
omarbejdet] og [IMD, som omarbejdet], 
og ensartede bestemmelser om 
tilvejebringelse af disse dokumenter til 
detailinvestorer.

Or. en

Begrundelse

I henhold til forslaget er en produktudvikler en person, som udvikler et investeringsprodukt, 
eller en person, som har ændret et eksisterende investeringsprodukts risiko- eller 
omkostningsstruktur væsentligt. Den således definerede produktudvikler bør klart og tydeligt 
pålægges ansvaret for at udarbejde dokumentet med central information.

Ændringsforslag 166
Pervenche Berès

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne forordning indeholder ensartede 
bestemmelser om format og indhold af det 
dokument med central information, som 
investeringsproduktudviklere skal 
udarbejde, og ensartede bestemmelser om 
tilvejebringelse af dette dokument til 
detailinvestorer.

Denne forordning indeholder ensartede 
bestemmelser om format og indhold af det 
dokument med central information, som 
investeringsproduktudviklere skal 
udarbejde, og bilaget hertil, som skal 
udarbejdes af de personer, der sælger 
investeringsprodukterne, og ensartede 
bestemmelser om tilvejebringelse af dette 
dokument til detailinvestorer.

Or. en

Ændringsforslag 167
Corien Wortmann-Kool

Forslag til forordning
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Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne forordning indeholder ensartede 
bestemmelser om format og indhold af det 
dokument med central information, som 
investeringsproduktudviklere skal 
udarbejde, og ensartede bestemmelser om 
tilvejebringelse af dette dokument til 
detailinvestorer.

Denne forordning indeholder ensartede 
bestemmelser om format og indhold af det 
dokument med central information, som 
investeringsproduktudviklere skal 
udarbejde, og ensartede bestemmelser om 
tilvejebringelse af dette dokument til 
detailinvestorer. Kravet om udarbejdelse 
af dokumentet med central information 
finder ikke anvendelse på formidlere, der 
markedsfører, distribuerer eller sælger
investeringsproduktet til en detailinvestor.

Or. en

Begrundelse

Kravet om, at den person, som sælger investeringsproduktet, skal udarbejde dokumentet med 
central information – som foreslået af ordføreren – skaber en sammenblanding af 
ansvarsområderne og en dobbeltregulering, eftersom de pågældende formidlere er reguleret i 
MiFID og IMD.

Ændringsforslag 168
Werner Langen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne forordning indeholder ensartede 
bestemmelser om format og indhold af det 
dokument med central information, som 
investeringsproduktudviklere skal 
udarbejde, og ensartede bestemmelser om 
tilvejebringelse af dette dokument til 
detailinvestorer.

Denne forordning indeholder ensartede 
bestemmelser om format og indhold af det 
dokument med central information, som 
investeringsproduktudviklere skal 
udarbejde, og ensartede bestemmelser om 
tilvejebringelse af dette dokument til 
detailinvestorer. Bestemmelser i en anden 
EU-retsakt, der regulerer specifikke 
aspekter af salg af investeringsprodukter, 
går forud for denne forordnings 
bestemmelser.

Or. de
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Ændringsforslag 169
Syed Kamall

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne forordning finder anvendelse på 
udvikling og salg af investeringsprodukter.

Denne forordning finder anvendelse på 
udvikling og salg af pakkeprodukter for 
private investorer.

Or. en

Begrundelse

Der kan være en værdi i at stille krav om et dokument med central information for andre typer 
investeringsprodukter, men det ville ikke være hensigtsmæssigt at udvide denne forordnings 
anvendelsesområde. Der bør foretages en fyldestgørende og grundig gennemgang med 
henblik på at finde ud af, om det ville være hensigtsmæssigt. Forordningen om dokumenter 
med central information som foreslået kan ikke anvendes på andre investeringsprodukter.

Ændringsforslag 170
Alfredo Pallone

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne forordning finder anvendelse på 
udvikling og salg af investeringsprodukter.

Denne forordning finder anvendelse på 
udvikling og salg af pakkeprodukter for 
private investorer.

Or. en

Ændringsforslag 171
Thomas Händel

Forslag til forordning
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Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne forordning finder dog ikke 
anvendelse på følgende produkter:

udgår

a) forsikringsprodukter, som ikke tilbyder 
en tilbagekøbsværdi, eller hvor 
tilbagekøbsværdien ikke er helt eller 
delvis eksponeret, direkte eller indirekte, 
for markedsudsving
b) indskud med et afkast, som fastsættes i 
forhold til en rentesats
c) værdipapirer, som omhandlet i artikel 
1, stk. 2, litra b)-g), i), og j), i direktiv 
2003/71/EF
d) andre værdipapirer, som ikke omfatter 
et derivat
e) arbejdsmarkedspensionsordninger, som 
falder ind under direktiv 2003/41/EF eller 
direktiv 2009/138/EF
f) pensionsprodukter, hvor 
arbejdsgiverens finansielle bidrag er et 
krav i henhold til national lovgivning, og 
hvor arbejdstageren ikke har et valg med 
hensyn til pensionsproduktudbyder.

Or. de

Ændringsforslag 172
Corien Wortmann-Kool

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-a) aktiver, som besiddes direkte, og som 
ikke er pakkeinvesteringsprodukter, 
herunder selskabsaktier og 
statsobligationer

Or. en
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Ændringsforslag 173
Ildikó Gáll-Pelcz

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) forsikringsprodukter, som ikke tilbyder 
en tilbagekøbsværdi, eller hvor 
tilbagekøbsværdien ikke er helt eller 
delvis eksponeret, direkte eller indirekte, 
for markedsudsving

a) livsforsikringsprodukter, hvor 
investeringsrisikoen ikke bæres af 
forsikringstageren

Or. en

Begrundelse

Det er stadig ikke berettiget, at traditionelle blandede livsforsikringskontrakter med et 
overskydende udbytte skal høre under forordningens anvendelsesområde. Med denne type 
forsikringskontrakt bærer forsikringstageren ikke nogen risiko: Der kan kun være tale om 
udsving i det overskydende udbytte, som afhænger af resultaterne af investeringen. Det 
overskydende udbytte er blot en ekstra bonus. Det er ikke en væsentlig del af 
forsikringskontrakten og er ubetydeligt i forhold til præmien og den forsikrede sum. 
Forsikringstageren kan i dette tilfælde ikke betragtes som en detailinvestor. Denne tilgang er 
i overensstemmelse med Solvens II-direktivet.

Ændringsforslag 174
Sari Essayah

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) forsikringsprodukter, som ikke tilbyder 
en tilbagekøbsværdi, eller hvor 
tilbagekøbsværdien ikke er helt eller 
delvis eksponeret, direkte eller indirekte, 
for markedsudsving

a) livsforsikringsprodukter med eller uden 
bonus, hvor investeringsrisikoen ikke 
bæres af forsikringstageren, og som er 
omfattet af bilag I (I) til direktiv 
2002/83/EF og bilag II (I) i direktiv 
2009/138/EF

Or. en
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Ændringsforslag 175
Syed Kamall

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) forsikringsprodukter, som ikke tilbyder 
en tilbagekøbsværdi, eller hvor 
tilbagekøbsværdien ikke er helt eller 
delvis eksponeret, direkte eller indirekte, 
for markedsudsving

a) livsforsikringsprodukter med eller uden 
bonus, hvor investeringsrisikoen ikke 
bæres af forsikringstageren, og som er 
omfattet af bilag I (I) til direktiv 
2002/83/EF og bilag II (I) i direktiv 
2009/138/EF

Or. en

Ændringsforslag 176
Alfredo Pallone

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) forsikringsprodukter, som ikke tilbyder 
en tilbagekøbsværdi, eller hvor 
tilbagekøbsværdien ikke er helt eller 
delvis eksponeret, direkte eller indirekte, 
for markedsudsving

a) livsforsikringsprodukter med eller uden 
bonus, hvor investeringsrisikoen ikke 
bæres af forsikringstageren, og som er 
omfattet af bilag I (I) til direktiv 
2002/83/EF og bilag II (I) i direktiv 
2009/138/EF

Or. en

Ændringsforslag 177
Olle Schmidt, Sharon Bowles, Nils Torvalds

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) forsikringsprodukter, som ikke tilbyder 
en tilbagekøbsværdi, eller hvor
tilbagekøbsværdien ikke er helt eller delvis
eksponeret, direkte eller indirekte, for 
markedsudsving

a) forsikringsprodukter, hvor ydelserne
ikke er eksponeret for udsving i værdien af 
de underliggende investeringer

Or. en

Ændringsforslag 178
Sirpa Pietikäinen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) indskud med et afkast, som fastsættes i 
forhold til en rentesats

b) indskud, der ikke er strukturerede 
indskud som defineret i artikel 4 i 
[MiFID]

Or. en

Ændringsforslag 179
Markus Ferber

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) indskud med et afkast, som fastsættes i 
forhold til en rentesats

b) indskud, der ikke er strukturerede 
indskud som defineret i artikel 4 i 
(MiFID)

Or. en

Begrundelse

Forordningen har til formål at sikre, at detailinvestorer kan forstå og sammenligne de 
centrale karakteristika ved pakkeinvesteringsprodukter, som er kendetegnet ved deres 
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kompleksitet. Rene bankindeståender og bankbøger er ikke komplekse, og derfor bør rene 
opsparingsprodukter udelukkes fra forordningens anvendelsesområde. Strukturerede indskud 
bør imidlertid – som følge af deres mere komplekse karakter – falde ind under forordningens 
anvendelsesområde.

Ændringsforslag 180
Olle Schmidt, Nils Torvalds

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) indskud med et afkast, som fastsættes i 
forhold til en rentesats

b) indskud, der ikke er strukturerede 
indskud som defineret i artikel 4 i [MiFID 
II]

Or. en

Begrundelse

Formålet hermed er at sikre overensstemmelse med forordningens anvendelsesområde og den 
nye MiFID-models anvendelsesområde med hensyn til strukturerede indskud.

Ændringsforslag 181
Sharon Bowles

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) indskud med et afkast, som fastsættes i 
forhold til en rentesats

b) indskud med et afkast, som fastsættes i 
forhold til en rentesats, dog skal eventuelle 
indskudsgarantiordninger, der dækker de 
pågældende indskud, anføres med 
angivelse af de nøjagtige risici, som 
ordningen omfatter

Or. en

Ændringsforslag 182
Olle Schmidt
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Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) værdipapirer, som omhandlet i artikel 
1, stk. 2, litra b)-g), i), og j), i direktiv 
2003/71/EF

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette bør udgå, da det ikke fremgår tydeligt, hvad d) henviser til.

Ændringsforslag 183
Sharon Bowles

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) andre værdipapirer, som ikke omfatter et 
derivat

d) andre værdipapirer, som ikke omfatter et 
derivat, med undtagelse af 
virksomhedsobligationer og instrumenter 
udstedt af SPV-selskaber

Or. en

Begrundelse

Pakkeprodukter bør ikke utilsigtet promoveres frem for enkle produkter, der finansierer 
realøkonomien. SPV-selskaber bør være omfattet af anvendelsesområdet for at sikre, at 
forordningen ikke omgås af kapitalforvaltere gennem salg af produkter fra holdingselskabet 
frem for den faktiske produktudbyder.

Ændringsforslag 184
Jean-Paul Gauzès

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) andre værdipapirer, som ikke omfatter 
et derivat

udgår

Or. en

Ændringsforslag 185
Syed Kamall

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) andre værdipapirer, som ikke omfatter 
et derivat

d) værdipapirer, hvis afkast bestemmes af 
en rente, og som besiddes direkte

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at tilpasse definitionen af pakkeprodukter for private investorer til de 
retningslinjer, der tilbydes af niveau 3-taskforcen, der omfatter CEBS, CESR og CEIOPS. På 
baggrund af ekspertorganernes definition af vanilla-obligationer betragtes disse ikke som 
komplekse og bør ikke klassificeres som et pakkeprodukt for private investorer.

Ændringsforslag 186
Sharon Bowles

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) aktier

Or. en
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Ændringsforslag 187
Alfredo Pallone

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) værdipapirer, hvis pålydende pr. 
enhed beløber sig til mindst 100 000 EUR

Or. en

Ændringsforslag 188
Burkhard Balz

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) værdipapirer, hvis afkast bestemmes 
af en rente, og som besiddes direkte

Or. en

Ændringsforslag 189
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) arbejdsmarkedspensionsordninger, som 
falder ind under direktiv 2003/41/EF eller 
direktiv 2009/138/EF

udgår

Or. en

Begrundelse

Navnlig i forbindelse med SMV'er bør investeringsbeslutninger, der træffes af en virksomhed, 
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når der vælges pensionsprodukt til dennes medarbejdere, være betinget af, at der fremvises et 
dokument med central investorinformation, da sådanne beslutninger ofte træffes af personer 
med samme finansielle indsigt som almindelige forbrugere. Dette ændringsforslag er baseret 
på et forslag fra FW (Tyskland).

Ændringsforslag 190
Sirpa Pietikäinen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) pensionsprodukter, hvor arbejdsgiverens 
finansielle bidrag er et krav i henhold til 
national lovgivning, og hvor 
arbejdstageren ikke har et valg med 
hensyn til pensionsproduktudbyder.

f) pensionsprodukter, der opfylder de to 
følgende betingelser:

– falder hverken ind under direktiv 
2009/138/EF eller direktiv 2003/41/EF og
– hvor niveauet for pensionsydelsen i 
praksis er et løfte eller et tilbud fra 
arbejdsgiveren til arbejdstageren.
For pensionsprodukter, som ikke hører 
under direktiv 2009/138/EF eller direktiv 
2003/41/EF eller under denne forordning, 
skal medlemsstaterne fastsætte tilsvarende 
oplysningskrav.

Or. en

Begrundelse

I mange medlemsstater findes der forskellige typer pensionsordninger, som hverken hører 
under anvendelsesområdet for IORP-direktivet eller er private. Nogle af disse ordninger ville 
være undtaget med Kommissionens forslag i kraft af artikel 2, litra f) og ville dermed ikke 
være underlagt oplysningskrav på EU-niveau, mens andre, lignende ordninger ikke ville være 
undtaget, fordi arbejdsgiveren ifølge national lovgivning ikke er forpligtet til at indbetale 
bidrag. Det er vigtigt at undgå inkonsistens i EU.

Ændringsforslag 191
Syed Kamall
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Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) pensionsprodukter, hvor arbejdsgiverens 
finansielle bidrag er et krav i henhold til 
national lovgivning, og hvor
arbejdstageren ikke har et valg med 
hensyn til pensionsproduktudbyder.

f) alle pensionsprodukter som defineret i 
artikel 4, litra d), og pensionsprodukter,
hvor arbejdsgiverens finansielle bidrag er 
et krav i henhold til national lovgivning, og 
hvor arbejdsgiveren har truffet det 
pågældende valg med hensyn til 
pensionsproduktudbyder

Or. en

Begrundelse

Der findes ikke en enkelt definition af et pensionsprodukt, som anerkendes i alle EU's 
medlemsstater. Da Kommissionen gennemfører en grundig undersøgelse af medlemsstaternes 
pensionssystemer, ville det være uhensigtsmæssigt at foregribe dette arbejde ved at indføre 
krav, der indikerer, at en sådan definition allerede er formuleret.

Ændringsforslag 192
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) pensionsprodukter, hvor arbejdsgiverens 
finansielle bidrag er et krav i henhold til 
national lovgivning, og hvor arbejdstageren 
ikke har et valg med hensyn til 
pensionsproduktudbyder.

f) arbejdsmarkedspensionsordninger og 
individuelle pensionsprodukter, hvor 
arbejdsgiverens finansielle bidrag er et 
krav i henhold til national lovgivning, og 
hvor arbejdsgiveren og arbejdstageren ikke 
har et valg med hensyn til 
pensionsproduktudbyder.

Or. en

Begrundelse

Navnlig i forbindelse med SMV'er bør investeringsbeslutninger, der træffes af en virksomhed, 
når der vælges pensionsprodukt til dennes medarbejdere, være betinget af, at der fremvises et 
dokument med central investorinformation, da sådanne beslutninger ofte træffes af personer 
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med samme finansielle indsigt som almindelige forbrugere. Dette ændringsforslag er baseret 
på et forslag fra FW (Tyskland).

Ændringsforslag 193
Burkhard Balz

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) pensionsprodukter, hvor arbejdsgiverens 
finansielle bidrag er et krav i henhold til
national lovgivning, og hvor 
arbejdstageren ikke har et valg med 
hensyn til pensionsproduktudbyder.

f) officielt anerkendte pensionsprodukter
og sociale sikringsordninger, der er 
underlagt national lovgivning eller EU-
lovgivning.

Or. en

Ændringsforslag 194
Alfredo Pallone

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) pensionsprodukter, hvor arbejdsgiverens 
finansielle bidrag er et krav i henhold til 
national lovgivning, og hvor 
arbejdstageren ikke har et valg med 
hensyn til pensionsproduktudbyder.

f) alle pensionsprodukter som defineret i 
artikel 4, litra d).

Or. en

Ændringsforslag 195
Olle Schmidt, Nils Torvalds

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) pensionsprodukter, hvor arbejdsgiverens
finansielle bidrag er et krav i henhold til 
national lovgivning, og hvor 
arbejdstageren ikke har et valg med 
hensyn til pensionsproduktudbyder.

f) pensionsprodukter, hvor de finansielle
ordninger ikke hører under 
anvendelsesområdet for direktiv 
2003/41/EF eller direktiv 2009/138/EF, og 
hvor niveauet for pensionsydelsen faktisk 
er et løfte eller et tilbud fra arbejdsgiveren 
til arbejdstageren. For pensionsprodukter, 
som ikke hører under direktiv 2003/41/EF 
eller direktiv 2009/138/EF eller under 
denne forordning, skal medlemsstaterne 
fastsætte tilsvarende oplysningskrav.

Or. en

Begrundelse

I mange medlemsstater findes der forskellige typer pensionsordninger, som hverken hører 
under anvendelsesområdet for IORP-direktivet eller er private. Nogle af disse ordninger ville 
være undtaget med Kommissionens forslag i kraft af artikel 2, litra f), og ville dermed ikke 
være underlagt oplysningskrav på EU-niveau, mens andre, lignende ordninger ikke ville være 
undtaget, fordi arbejdsgiveren ifølge national lovgivning ikke er forpligtet til at indbetale 
bidrag. Det er vigtigt at undgå inkonsistens i EU.

Ændringsforslag 196
Ildikó Gáll-Pelcz

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) officielt anerkendte pensionsprodukter 
og sociale sikringsordninger, der er 
underlagt national lovgivning eller EU-
lovgivning

Or. en

Ændringsforslag 197
Alfredo Pallone
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Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) officielt anerkendte pensionsprodukter 
og sociale sikringsordninger, der er 
underlagt national lovgivning eller EU-
lovgivning

Or. en

Ændringsforslag 198
Syed Kamall

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) officielt anerkendte pensionsprodukter 
og sociale sikringsordninger som 
defineret i den nationale lovgivning eller 
EU-lovgivningen.

Or. en

Begrundelse

Der findes ikke en enkelt definition af et pensionsprodukt, som anerkendes i alle EU's 
medlemsstater. Da Kommissionen gennemfører en grundig undersøgelse af medlemsstaternes 
pensionssystemer, ville det være uhensigtsmæssigt at foregribe dette arbejde ved at indføre 
krav, der indikerer, at en sådan definition allerede er formuleret.

Ændringsforslag 199
Olle Schmidt, Nils Torvalds

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) officielt anerkendte sociale 
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sikringsordninger, der er underlagt 
national lovgivning eller EU-lovgivning.

Or. en

Ændringsforslag 200
Sharon Bowles

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) statsobligationer

Or. en

Ændringsforslag 201
Sharon Bowles

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fb) bankbøger og opsparingskonti. 
Distributører af disse produkter skal sikre, 
at oplysninger om tilsynsmyndigheden for 
produktet fremgår tydeligt af de afgivne 
oplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 202
Alfredo Pallone

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis investeringsproduktudviklere, som 1. Dokumentet med central information, 
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er omfattet af denne forordning, også er 
omfattet af direktiv 2003/71/EF, finder 
både denne forordning og direktiv
2003/71/EF anvendelse.

der udarbejdes efter kravene i denne 
forordning, skal betragtes som værende i 
overensstemmelse med kravene i artikel 
24, stk. 3, i forordning nr. 809/2004 som 
ændret ved forordning nr. 486/2012 og i 
artikel 17, stk. 1, samt artikel 18 og 19 i
direktiv 2003/71/EF som ændret ved
direktiv 2010/73/EF.

Or. en

Ændringsforslag 203
Syed Kamall

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis investeringsproduktudviklere, som 
er omfattet af denne forordning, også er 
omfattet af direktiv 2003/71/EF, finder 
både denne forordning og direktiv 
2003/71/EF anvendelse.

1. Oplysningerne i dokumentet med 
central information skal overholde denne 
forordning og skal af de kompetente 
myndigheder betragtes som relevante 
oplysninger for så vidt angår oplysninger 
om regning og risiko og vurderes at 
opfylde kravene i artikel 5, stk. 2, i
direktiv 2003/71/EF i forhold til indholdet 
af den centrale information som fastsat i 
artikel 2, stk. 1, litra s), nr. ii) og iii), i 
samme direktiv.

Or. en

Begrundelse

I forbindelse med et tilbud om værdipapirer til detailinvestorer er kravet om, at der 
fremskaffes både et dokument med central information til pakkeprodukter for private 
investorer og et udstedelsesspecifikt resumé efter prospektdirektivet, i strid med hensigten 
med PRIPs-initiativet. Det er forvirrende for investorerne at modtage to sammenfattende 
dokumenter.

Ændringsforslag 204
Sylvie Goulard
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Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis investeringsproduktudviklere, som 
er omfattet af denne forordning, også er 
omfattet af direktiv 2003/71/EF, finder 
både denne forordning og direktiv 
2003/71/EF anvendelse.

1. Hvis udviklere af pakkeprodukter for 
private investorer, som er omfattet af 
denne forordning, også er omfattet af 
direktiv 2003/71/EF, finder både denne 
forordning og direktiv 2003/71/EF 
anvendelse.

Or. en

Ændringsforslag 205
Pervenche Berès

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis investeringsproduktudviklere, som 
er omfattet af denne forordning, også er 
omfattet af direktiv 2003/71/EF, finder 
både denne forordning og direktiv 
2003/71/EF anvendelse.

1. Hvis investeringsproduktudviklere, som 
er omfattet af denne forordning, også er 
omfattet af direktiv 2003/71/EF, finder 
både denne forordning og direktiv 
2003/71/EF anvendelse, dog med 
undtagelse af direktivets artikel 4, stk. 2, 
litra v).

Or. en

Ændringsforslag 206
Syed Kamall

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis investeringsproduktudviklere, som 
er omfattet af denne forordning, også er 
omfattet af direktiv 2009/138/EF, finder 
både denne forordning og direktiv 

2. Oplysningerne i dokumentet med 
central information skal af de kompetente 
myndigheder betragtes som relevante 
oplysninger for så vidt angår oplysninger 
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2009/138/EF anvendelse. om aftalens underliggende risici, som 
forsikringstageren påtager sig, og skal 
vurderes at opfylde kravene i artikel 185, 
stk. 4, i direktiv 2009/138/EF.

Or. en

Begrundelse

I forbindelse med et tilbud om værdipapirer til detailinvestorer er kravet om, at der 
fremskaffes både et dokument med central information til pakkeprodukter for private 
investorer og et udstedelsesspecifikt resumé efter prospektdirektivet, grundlæggende i strid 
med den anførte hensigt med PRIPs-initiativet. Det er forvirrende for investorerne at modtage 
to sammenfattende dokumenter. Det strider imod målsætningen om lovgivningsmæssig 
harmonisering og skaber ulige vilkår mellem værdipapirpakkeprodukter for private 
investorer, der er underlagt prospektdirektivet, og andre pakkeprodukter for private 
investorer.

Ændringsforslag 207
Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis investeringsproduktudviklere, som 
er omfattet af denne forordning, også er
omfattet af direktiv 2009/138/EF, finder 
både denne forordning og direktiv 
2009/138/EF anvendelse.

2. Hvis udviklere af pakkeprodukter for 
private investorer, som er omfattet af 
denne forordning, også er underlagt 
kravene om oplysninger til 
forsikringstagere efter direktiv 
2009/138/EF, opfyldes disse krav med 
offentliggørelsen af oplysninger i henhold 
til denne forordning, hvis de er 
ækvivalente.

Or. en

Ændringsforslag 208
Burkhard Balz

Forslag til forordning
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Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis investeringsproduktudviklere, som 
er omfattet af denne forordning, også er 
omfattet af direktiv 2009/138/EF, finder 
både denne forordning og direktiv 
2009/138/EF anvendelse.

2. Hvis investeringsproduktudviklere, som 
er omfattet af denne forordning, også er 
omfattet af direktiv 2009/138/EF, finder 
både denne forordning og direktiv 
2009/138/EF anvendelse. Oplysningerne i 
dokumentet med central information skal 
vurderes at opfylde kravene om specifikke 
oplysninger som fastsat i artikel 185, 
stk. 4, i direktiv 2009/138/EF.

Or. en

Ændringsforslag 209
Alfredo Pallone

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis investeringsproduktudviklere, som 
er omfattet af denne forordning, også er 
omfattet af direktiv 2009/138/EF, finder 
både denne forordning og direktiv 
2009/138/EF anvendelse.

2. Dokumentet med central information, 
der er udarbejdet i overensstemmelse med 
kravene i denne forordning, skal vurderes 
at opfylde kravene i artikel 185, stk. 4, i
direktiv 2009/138/EF.

Or. en

Ændringsforslag 210
Alfredo Pallone

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Kommissionen tillægges beføjelser til 
at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 23, hvori 
der fastsættes yderligere krav med henblik 
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på at sikre, at indholdet i og de relevante 
regler for dokumentet med central 
information overholder de nævnte 
forpligtelser som fastsat i henholdsvis 
direktiv 2003/71/EF og direktiv 
2009/138/EF.

Or. en

Ændringsforslag 211
Saïd El Khadraoui

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) "investeringsprodukt": en investering,
hvor det beløb, der skal betales tilbage til 
investoren, uanset investeringens 
juridiske form, er eksponeret for udsving i 
referenceværdier eller i resultaterne af et 
eller flere aktiver, som investor ikke har 
købt direkte

a) "investeringsprodukt": et produkt, 
hvormed en person kan foretage en 
finansiel investering, uanset den juridiske 
form og uanset om det beløb, der skal 
betales tilbage, er fast eller variabelt

Or. en

Ændringsforslag 212
Jean-Paul Gauzès

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) "investeringsprodukt": en investering, 
hvor det beløb, der skal betales tilbage til 
investoren, uanset investeringens juridiske 
form, er eksponeret for udsving i 
referenceværdier eller i resultaterne af et 
eller flere aktiver, som investor ikke har 
købt direkte

a) "investeringsprodukt": en investering, 
hvor det beløb, der skal betales tilbage til 
investoren, uanset investeringens juridiske 
form, er eksponeret for udsving i 
referenceværdier eller i resultaterne af et 
eller flere aktiver

Or. en
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Ændringsforslag 213
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) "investeringsprodukt": en investering, 
hvor det beløb, der skal betales tilbage til 
investoren, uanset investeringens juridiske 
form, er eksponeret for udsving i
referenceværdier eller i resultaterne af et 
eller flere aktiver, som investor ikke har 
købt direkte

a) "pakkeprodukt for private investorer"
("PRIP"): en investering, hvor det beløb, 
der skal betales tilbage til investoren, 
uanset investeringens juridiske form, er
forbundet med udsving på grund af 
eksponering for referenceværdier eller for
resultaterne af et eller flere aktiver, som 
investor ikke har købt direkte

Or. en

Begrundelse

Formålet med disse mindre ændringer er at præcisere definitionen og gøre den mere 
nøjagtig.

Ændringsforslag 214
Syed Kamall

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) "investeringsprodukt": en investering, 
hvor det beløb, der skal betales tilbage til 
investoren, uanset investeringens juridiske 
form, er eksponeret for udsving i 
referenceværdier eller i resultaterne af et 
eller flere aktiver, som investor ikke har 
købt direkte

a) "pakkeprodukt for private investorer": 
en investering, hvor det beløb, der skal 
betales tilbage til investoren, uanset 
investeringens juridiske form, er 
eksponeret for udsving i referenceværdier 
eller i resultaterne af et eller flere aktiver, 
som investor ikke har købt direkte

Or. en
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Ændringsforslag 215
Thomas Händel

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) "investeringsprodukt": en investering, 
hvor det beløb, der skal betales tilbage til 
investoren, uanset investeringens juridiske 
form, er eksponeret for udsving i 
referenceværdier eller i resultaterne af et 
eller flere aktiver, som investor ikke har 
købt direkte

a) "investeringsprodukt": en investering, 
hvor det beløb, der skal betales tilbage til 
investoren, uanset investeringens juridiske 
form, er eksponeret for udsving i 
referenceværdier eller i resultaterne af et 
eller flere aktiver

Or. de

Ændringsforslag 216
Alfredo Pallone

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) "investeringsprodukt": en investering, 
hvor det beløb, der skal betales tilbage til 
investoren, uanset investeringens juridiske 
form, er eksponeret for udsving i 
referenceværdier eller i resultaterne af et 
eller flere aktiver, som investor ikke har 
købt direkte

a) "investeringsprodukt": en investering, 
hvor det beløb, der skal betales til 
investoren, uanset investeringens juridiske 
form, er eksponeret for udsving i 
referenceværdier, der ikke er renter, eller i 
resultaterne af et eller flere aktiver, som 
investor ikke har købt direkte, ved at 
ændre risk/reward-profilen eller de 
omkostninger, der er forbundet med en 
investering i investeringsproduktet

Or. en

Ændringsforslag 217
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) "investeringsprodukt": en investering, 
hvor det beløb, der skal betales tilbage til 
investoren, uanset investeringens juridiske 
form, er eksponeret for udsving i 
referenceværdier eller i resultaterne af et 
eller flere aktiver, som investor ikke har 
købt direkte

a) "investeringsprodukt": et investerings-
eller opsparingsprodukt, der markedsføres 
til detailinvestorer, uanset dets juridiske 
form, hvor investeringen og det beløb, der 
skal betales tilbage til investoren, er 
eksponeret for udsving i referenceværdier 
eller i resultaterne af et eller flere aktiver, 
som investor ikke har købt direkte. Hvis 
sådanne investeringsprodukter 
eksponeres gennem direkte besiddelse af 
aktier eller andele i SPV-selskaber eller 
holdingselskaber, betragtes de 
pågældende aktier eller andele som 
investeringsprodukter efter denne 
definition

Or. en

Begrundelse

Da aktier, som investoren besidder direkte, ifølge Kommissionens forslag ikke henhører under 
forordningens anvendelsesområde, er der behov for at sikre, at investeringsproduktudviklere 
ikke kan omgå forpligtelsen til at udlevere et dokument med central information til 
detailinvestorer ved at strukturere deres pakkeprodukter gennem et SPV-selskab eller et 
holdingselskab. For at forhindre omgåelse og smuthuller bør man således anvende et 
gennemsigtighedsprincip. Dette ændringsforslag er baseret på et forslag fremsat af de franske 
tilsynsmyndigheder.

Ændringsforslag 218
Syed Kamall

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra b – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) "investeringsproduktudvikler": b) "udvikler af pakkeprodukter for private 
investorer":

Or. en
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Ændringsforslag 219
Jean-Paul Gauzès

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra b – nr. ii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iia) udstederen af værdipapiret, hvis 
investeringsproduktet udelukkende består 
af et værdipapir, der udbydes til 
offentligheden eller optages til handel på 
et reguleret marked i henhold til 
bestemmelserne i direktiv 2003/71/EF og 
besiddes direkte af investorerne

Or. en

Ændringsforslag 220
Pervenche Berès

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra b – nr. ii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iia) udstedere af værdipapirer, der 
udbydes til offentligheden eller optages til 
handel på et reguleret marked i henhold 
til bestemmelserne i direktiv 2003/71/EF 
og besiddes direkte af investorerne

Or. en

Begrundelse

Almindelige værdipapirer, der besiddes direkte af investorerne, bør være omfattet af 
forordningens anvendelsesområde, såfremt de købes på det primære marked. Definitionen af 
"investeringsproduktudvikler" bør tilpasses til disse forhold.

Ændringsforslag 221
Alfredo Pallone
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Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra c – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) detailkunder som defineret i artikel 4, 
stk. 1, nr. 12), i direktiv 2004/39/EF

i) detailkunder som defineret i artikel 4, 
stk. 1, nr. 12), i direktiv 2004/39/EF, hvis 
investeringsproduktet er et finansielt 
instrument som defineret i direktivets 
bilag I, afsnit C

Or. en

Ændringsforslag 222
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra c – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) kunder som omhandlet i direktiv 
2002/92/EF

ii) kunder, som ikke er professionelle 
kunder som omhandlet i [bilag I i IMD]

Or. en

Ændringsforslag 223
Alfredo Pallone

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra c – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) kunder som omhandlet i direktiv 
2002/92/EF

ii) kunder som omhandlet i direktiv 
2002/92/EF, hvis investeringsproduktet er 
en forsikringspolice som omhandlet i 
direktiv 2009/138/EF

Or. 
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Ændringsforslag 224
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) "sælger": den person, der tilbyder et 
investeringsprodukt til en detailinvestor 
eller optræder som formidler af en 
investering for en detailinvestor

Or. en

Ændringsforslag 225
Arlene McCarthy

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) "anvendeligt aktiv": lovligt aktiv som 
defineret i artikel 13a

Or. en

Ændringsforslag 226
Arlene McCarthy

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra f b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fb) "plain vanilla-swap": et afledt 
instrument, hvor den ene part, betaleren 
af faste rentesatser, foretager faste 
betalinger, og den anden part, betaleren 
af flydende rentesatser, foretager 
betalinger afhængigt af det fremtidige 
renteniveau. Rentebetalinger sker med 
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udgangspunkt i beregningsmæssig 
hovedstol, der sker ingen udveksling, og 
der er ingen yderligere elementer.

Or. en

Ændringsforslag 227
Arlene McCarthy

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra f c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fc) "plain vanilla-terminskontrakt": en 
kontrakt, hvor den ene part sælger og den 
anden part køber et på forhånd fastlagt 
antal af et underliggende aktiv til en på 
forhånd fastsat pris på et på forhånd 
fastsat tidspunkt i fremtiden uden 
yderligere elementer

Or. en

Ændringsforslag 228
Arlene McCarthy

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra f d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fd) "plain vanilla-option": den mest 
basale optionstype med en enkel 
udløbsdato og aftalekurs uden yderligere 
elementer

Or. en

Ændringsforslag 229
Arlene McCarthy



PE504.397v02-00 112/177 AM\927693DA.doc

DA

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra f e (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fe) "simpel barriereoption": en option, 
som kun kan udnyttes, i) hvis prisen på 
det underliggende aktiv ikke har nået eller 
overskredet et på forhånd fastsat niveau,
eller ii) hvis prisen på det underliggende 
aktiv har nået eller overskredet et på 
forhånd fastsat niveau

Or. en

Ændringsforslag 230
Arlene McCarthy

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra f f (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ff) "binær option": en finansiel kontrakt 
med et på forhånd fastsat afkast på 
betingelse af, at visse specifikke forhold 
indtræffer, og intet andet

Or. en

Ændringsforslag 231
Arlene McCarthy

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra f g (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fg) "gennemsnitsoption": en option, hvor 
aftalekursen beregnes som 
gennemsnitspris for det underliggende 
aktiv i en på forhånd fastsat periode

Or. en
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Ændringsforslag 232
Arlene McCarthy

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra f h (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fh) "forwardoption": en plain vanilla-
option, hvor aftalekursen fastsættes efter 
handelsdagen

Or. en

Ændringsforslag 233
Arlene McCarthy

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra f i (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fi) "option med udskudt afvikling": en 
plain vanilla-option, hvor afviklingsdagen 
ligger mere end to bankdage efter 
udløbsdatoen

Or. en

Ændringsforslag 234
Arlene McCarthy

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra f j (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fj) "udviklingsafhængigt udbytte": et 
investeringsprodukts afkast, som ikke kun 
er forbundet med værdien ved de 
underliggende aktivers udløb, men også 
deres værdi på en række tidspunkter 
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under investeringsproduktets løbetid

Or. en

Ændringsforslag 235
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Investeringsproduktudviklere udarbejder et 
dokument med central information i 
overensstemmelse med kravene i denne 
forordning for hvert investeringsprodukt, 
de udvikler, og offentliggør dokumentet på
et websted efter eget valg, inden 
investeringsproduktet kan sælges til 
detailinvestorer.

Investeringsproduktudviklere udarbejder et 
dokument med central information i 
overensstemmelse med kravene i denne 
forordning for hvert investeringsprodukt, 
de udvikler, sammen med prospektet og 
offentliggør dokumentet på sit websted, 
inden investeringsproduktet kan
distribueres på markedet og sælges til 
detailinvestorer. Distributøren supplerer 
oplysningerne i dokumentet med central 
information, hvor det er relevant.

Or. en

Ændringsforslag 236
Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Investeringsproduktudviklere udarbejder et 
dokument med central information i 
overensstemmelse med kravene i denne 
forordning for hvert investeringsprodukt, 
de udvikler, og offentliggør dokumentet på
et websted efter eget valg, inden 
investeringsproduktet kan sælges til 
detailinvestorer.

Investeringsproduktudviklere udarbejder et 
dokument med central information i 
overensstemmelse med kravene i denne 
forordning for hvert investeringsprodukt, 
de udvikler, og offentliggør dokumentet
med central information på sit websted, 
inden investeringsproduktet kan sælges til 
detailinvestorer.
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Or. en

Begrundelse

Præcisering. Investeringsproduktudviklerens websted er det sted, hvor potentielle 
detailinvestorer vil lede efter dokumentet med central information, og derfor skal det 
offentliggøres der.

Ændringsforslag 237
Thomas Händel

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Investeringsproduktudviklere udarbejder et 
dokument med central information i 
overensstemmelse med kravene i denne 
forordning for hvert investeringsprodukt, 
de udvikler, og offentliggør dokumentet på 
et websted efter eget valg, inden 
investeringsproduktet kan sælges til 
detailinvestorer.

Investeringsproduktudviklere udarbejder et 
dokument med central information i 
overensstemmelse med kravene i denne 
forordning og i henhold til den vedføjede 
model for hvert investeringsprodukt, de 
udvikler, og offentliggør dokumentet på et 
websted efter eget valg samt centralt på et 
websted, der oprettes af ECB og den 
pågældende nationale tilsynsmyndighed,
inden investeringsproduktet kan sælges til 
detailinvestorer.

Or. de

Ændringsforslag 238
Petru Constantin Luhan

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Investeringsproduktudviklere udarbejder et 
dokument med central information i 
overensstemmelse med kravene i denne 
forordning for hvert investeringsprodukt, 
de udvikler, og offentliggør dokumentet på 
et websted efter eget valg, inden 
investeringsproduktet kan sælges til 

Investeringsproduktudviklere udarbejder et 
dokument med central information i 
overensstemmelse med kravene i denne 
forordning for hvert investeringsprodukt, 
de udvikler, og offentliggør dokumentet på 
et websted efter eget valg, inden 
investeringsproduktet kan sælges til 
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detailinvestorer. detailinvestorer.
Investeringsproduktudvikleren er 
ansvarlig for indholdet af dette dokument 
med central information. Den person, der 
foretager salget, kan være ansvarlig for at 
videregive informationen til 
detailinvestoren.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 239
Marianne Thyssen

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Investeringsproduktudviklere udarbejder et 
dokument med central information i 
overensstemmelse med kravene i denne 
forordning for hvert investeringsprodukt, 
de udvikler, og offentliggør dokumentet på 
et websted efter eget valg, inden 
investeringsproduktet kan sælges til 
detailinvestorer.

Investeringsproduktudviklere udarbejder et 
dokument med central information i 
overensstemmelse med kravene i denne 
forordning for hvert investeringsprodukt, 
de udvikler, og offentliggør dokumentet på 
et websted efter eget valg, inden 
investeringsproduktet kan sælges til 
detailinvestorer.
Investeringsproduktudvikleren er til 
enhver tid ansvarlig for indholdet i 
dokumentet med central information.

Or. nl

Begrundelse

Det bør fremgå tydeligt, at det udelukkende er investeringsproduktudvikleren, der har 
ansvaret for udarbejdelsen af dokumentet med central information og for, at indholdet er 
korrekt.
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Ændringsforslag 240
Wolf Klinz

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Investeringsproduktudviklere udarbejder et 
dokument med central information i 
overensstemmelse med kravene i denne 
forordning for hvert investeringsprodukt, 
de udvikler, og offentliggør dokumentet på 
et websted efter eget valg, inden 
investeringsproduktet kan sælges til 
detailinvestorer.

Investeringsproduktudviklere udarbejder et 
dokument med central information i 
overensstemmelse med kravene i denne 
forordning for hvert investeringsprodukt, 
de udvikler, og offentliggør dokumentet på 
et websted efter eget valg, inden 
investeringsproduktet kan sælges til 
detailinvestorer.

Uanset første afsnit, hvor et dokument 
med central information ikke er let 
tilgængeligt, kan detailinvestoren fortsat 
investere i et sådant produkt, forudsat at 
salget sker på detailinvestorens eget 
initiativ, at detailinvestoren giver sit 
udtrykkelige samtykke dertil, og at 
formidleren, der sælger 
investeringsproduktet, har rådgivet 
detailinvestoren herom i henhold til 
direktiv 2004/39/EF eller direktiv 
2002/92/EF.

Or. en

Ændringsforslag 241
Pervenche Berès

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Investeringsproduktudviklere udarbejder et 
dokument med central information i 
overensstemmelse med kravene i denne 
forordning for hvert investeringsprodukt, 
de udvikler, og offentliggør dokumentet på

Investeringsproduktudviklere udarbejder et 
dokument med central information i 
overensstemmelse med kravene i denne 
forordning for hvert investeringsprodukt, 
de udvikler, og offentliggør dokumentet
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et websted efter eget valg, inden 
investeringsproduktet kan sælges til
detailinvestorer.

med central information på sit websted, 
inden investeringsproduktet kan sælges til 
detailinvestorer. Dokumentet med central 
information suppleres med bilag og 
udarbejdes, hvor det er relevant, af den 
person, som sælger investeringsproduktet.

Or. en

Ændringsforslag 242
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Investeringsproduktudviklere udarbejder 
et dokument med central information i 
overensstemmelse med kravene i denne 
forordning for hvert investeringsprodukt, 
de udvikler, og offentliggør dokumentet på
et websted efter eget valg, inden
investeringsproduktet kan sælges til 
detailinvestorer.

Udvikleren af pakkeprodukter for private 
investorer udarbejder et dokument med 
central information i overensstemmelse 
med kravene i denne forordning for hvert 
investeringsprodukt, de udvikler, og 
offentliggør dokumentet med central 
information på sit websted, inden
pakkeproduktet for private investorer kan 
sælges til detailinvestorer. Dokumentet 
med central information suppleres med 
dokumentation for tjenesteydelser, som 
udarbejdes af den person, der sælger 
pakkeproduktet for private investorer, og 
som skal afspejle de tjenesteydelser, der 
ydes til detailinvestoren.

Or. en

Begrundelse

Støtter ændringsforslag 21 fra Beres med undtagelse af den sidste sætning. Personer, som 
sælger investeringsprodukter, besidder ikke pålidelige oplysninger om produktet. De bør 
derfor ikke have tilladelse til at udarbejde dokumentet med central information. Denne 
tilgang støtter desuden ansvarsordningen, da der ikke vil være tvivl om ansvarsfordelingen. 
Alle oplysninger, der er nødvendige for at kunne træffe en velfunderet investeringsbeslutning, 
skal stilles til rådighed for detailinvestoren på samme tidspunkt.
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Ændringsforslag 243
Elena Băsescu

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Investeringsproduktudviklere udarbejder et 
dokument med central information i 
overensstemmelse med kravene i denne 
forordning for hvert investeringsprodukt, 
de udvikler, og offentliggør dokumentet på 
et websted efter eget valg, inden 
investeringsproduktet kan sælges til 
detailinvestorer.

Investeringsproduktudviklere udarbejder et 
dokument med central information i 
overensstemmelse med kravene i denne 
forordning for hvert investeringsprodukt, 
de udvikler, og offentliggør dokumentet på 
et websted efter eget valg, inden 
investeringsproduktet kan sælges til 
detailinvestorer. Dokumentet bør desuden 
være tilgængeligt i en trykt version.

Or. en

Ændringsforslag 244
Pervenche Berès

Forslag til forordning
Artikel 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5a
Produktgodkendelsesprocedure

1. Produktudvikleren skal forud for 
udarbejdelsen af dokumentet med central 
information i henhold til artikel 5 
vurdere, i hvilket omfang 
investeringsproduktet er foreneligt med 
detailinvestorernes interesser, gennem 
indførelse af en dokumenteret 
produktgodkendelsesprocedure.
2. Produktgodkendelsesproceduren skal 
sikre, at det enkelte investeringsprodukt 
opfylder behovene på et afgrænset 
målmarked, og at produktudvikleren har 
vurderet alle de mulige risici, der er 
relevante for det identificerede 
målmarkeds behov. Vurderingen skal 
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omfatte stresstest af 
investeringsproduktet.
3. Produktgodkendelsesproceduren skal 
sikre, at investeringsprodukter, der 
allerede sælges, regelmæssigt gennemgås 
med henblik på at sikre, at de fortsat er 
forenelige med det afgrænsede 
målmarkeds interesser.
4. Produktgodkendelsesproceduren skal 
revideres årligt. 
Investeringsproduktudvikleren skal til 
enhver tid kunne give de relevante 
kompetente myndigheder en ajourført og 
detaljeret beskrivelse af 
produktgodkendelsesprocedurens art og 
karakter.

Or. en

Ændringsforslag 245
Corien Wortmann-Kool

Forslag til forordning
Artikel 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5a
Produktgodkendelsesprocedure

1. Investeringsproduktudviklere skal have 
indført hensigtsmæssige procedurer og 
politikker med henblik på at sikre, at der 
er taget velafvejet hensyn til interesserne 
hos detailinvestorerne, kunderne og de 
begunstigede ved sådanne 
investeringsprodukter i forbindelse med 
udviklingen af investeringsproduktet, og 
at det finansielle produkt vitterligt er en 
følge af dette hensyn til de pågældendes 
interesser.
2. Inden investeringsprodukter og 
finansielle instrumenter markedsføres og 
distribueres, skal de godkendes i henhold 
til førnævnte produktudviklingsprocedure. 
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Der skal tages behørigt hensyn til alle 
relevante risici, og produkter og 
instrumenter må kun markedsføres og 
distribueres, hvis de er i 
kundemålgruppens interesse.
3. Investeringsproduktudviklere skal 
gennemføre test, der viser, hvordan 
investeringsproduktet som helhed klarer 
sig, og hvordan de enkelte elementer i det 
finansielle produkt klarer sig i forskellige 
scenarier. Formålet med sådanne test er 
at sikre, at det finansielle produkt i lyset 
af produktets karakter ikke strider imod 
kundemålgruppens interesser.
4. Produktudviklingsproceduren skal 
sikre, at eksisterende produkter 
kontrolleres regelmæssigt med henblik på 
at sikre, at produktet fortsat opfylder 
behovene på det afgrænsede målmarked. 
Produktudviklingsproceduren skal 
revideres årligt. En 
investeringsproduktudvikler skal til 
enhver tid kunne give de kompetente 
myndigheder en ajourført og detaljeret 
beskrivelse af 
produktudviklingsprocedurens art og 
karakter.
5. I tilfælde, hvor et finansielt produkt 
strider imod kundemålgruppens 
interesser, tilpasser 
investeringsproduktudvikleren hurtigst 
muligt produktet eller ophører med at 
udbyde eller fremstille det finansielle 
produkt og ophører med at gøre det 
finansielle produkt tilgængeligt på 
markedet.

Or. en

Ændringsforslag 246
Olle Schmidt, Wolf Klinz, Nils Torvalds

Forslag til forordning
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Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Dokumentet med central information 
skal være nøjagtigt, fair, tydeligt og ikke 
vildledende.

1. Dokumentet med central information
udgør information forud for aftalens 
indgåelse. Det skal være nøjagtigt, fair, 
tydeligt og ikke vildledende.

Or. en

Ændringsforslag 247
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Dokumentet med central information 
skal være nøjagtigt, fair, tydeligt og ikke 
vildledende.

1. Dokumentet med central information 
skal være nøjagtigt, fair, tydeligt og ikke 
vildledende. Dokumentet med central 
information må ikke indeholde 
markedsføring eller 
investeringsanbefalinger.

Or. en

Ændringsforslag 248
Syed Kamall

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Dokumentet med central information 
skal være et selvstændigt dokument, som 
adskiller sig tydeligt fra 
markedsføringsmateriale.

2. Dokumentet med central information 
skal være et selvstændigt dokument, som 
adskiller sig tydeligt fra 
markedsføringsmateriale, og det må ikke 
indeholde nogen form for 
markedsføringsmateriale eller 
investeringsanbefaling.
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Or. en

Ændringsforslag 249
Thomas Händel

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Dokumentet med central information 
skal være et selvstændigt dokument, som 
adskiller sig tydeligt fra 
markedsføringsmateriale.

2. Dokumentet med central information 
skal være et selvstændigt dokument, som 
adskiller sig tydeligt fra 
markedsføringsmateriale og ikke må 
indeholde markedsføring af produkter.

Or. de

Ændringsforslag 250
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Dokumentet med central information 
skal være et selvstændigt dokument, som 
adskiller sig tydeligt fra 
markedsføringsmateriale.

2. Dokumentet med central information 
skal være et selvstændigt dokument, som 
adskiller sig tydeligt fra 
markedsføringsmateriale. Henvisning til 
andre dokumenter er tilladt. Information, 
som findes i form af referencer, må kun 
være supplerende information til den 
information, som skal være indeholdt i 
dokumentet med central information i 
henhold til denne forordning. Henvisning 
til markedsføringsmateriale er ikke tilladt.

Or. en

Ændringsforslag 251
Olle Schmidt, Sharon Bowles, Nils Torvalds
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Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Dokumentet med central information 
skal være et selvstændigt dokument, som 
adskiller sig tydeligt fra 
markedsføringsmateriale.

2. Dokumentet med central information 
skal være et selvstændigt dokument, som 
adskiller sig tydeligt fra 
markedsføringsmateriale, men må ikke 
være af dårligere kvalitet. Det må ikke 
indeholde nogen form for 
markedsføringsbudskab eller 
investeringsanbefaling.

Or. en

Ændringsforslag 252
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Dokumentet med central information 
må ikke indeholde markedsføring eller 
investeringsanbefalinger.

Or. en

Ændringsforslag 253
Syed Kamall

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. For så vidt angår pakkeprodukter for 
private investorer, der tilbyder varierende 
løbetid af investeringen, navnlig ydelser 
eller betalingsmuligheder eller flere 
muligheder for valg af underliggende 
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fond, til den enkelte investor, eller 
pakkeprodukter for private investorer, for 
hvilke de specifikke oplysninger ellers kan 
variere efter den enkelte detailkundes 
personlige karakteristika eller valg, kan 
de påkrævede oplysninger i artikel 8, 
stk. 2, anføres kortfattet eller som 
vejledende tal, f.eks. ved angivelse af en 
række værdier. I sådanne tilfælde skal det 
fremgå tydeligt af dokumentet med central 
information, hvilke supplerende 
dokumenter detailkunderne skal 
konsultere for at indhente specifikke 
oplysninger vedrørende deres individuelle 
forhold.

Or. en

Begrundelse

I mange tilfælde indeholder dokumentet med central information ikke tilstrækkelige 
oplysninger til, at forbrugerne kan træffe en investeringsbeslutning. Dette gør sig i 
særdeleshed gældende, når faktorer som alder eller investeret beløb har betydning for 
produktafgifterne. Vi mener derfor, at det er yderst vigtigt, at dokumentet med central 
information tydeligt kan gøre opmærksom på andre dokumenter, og har foreslået ændringer 
til denne artikel og den tilsvarende betragtning 12.

Ændringsforslag 254
Olle Schmidt, Sharon Bowles, Nils Torvalds

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Hvis et pakkeprodukt for private 
investorer giver en detailinvestor 
valgmuligheder i forhold til 
investeringens løbetid, beløb for ydelser 
eller betalinger, eller tilbyder et udvalg af 
underliggende investeringer at vælge 
mellem, eller hvis elementer i 
informationen om pakkeproduktet for 
private investorer afhænger af faktorer, 
der er specifikke for en individuel 
detailkunde, kan de påkrævede 
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oplysninger i artikel 8, stk. 2, angives i 
overordnede vendinger eller som 
eksempler. Hvis denne situation opstår, 
skal det tydeligt anføres i dokumentet med 
central information, hvilke dokumenter 
der vil indeholde mere specifikke 
oplysninger.

Or. en

Begrundelse

Selv hvis et dokument med central information kræver personaliserede oplysninger, bør disse 
anføres med generelle eksempler for at hjælpe forbrugeren med at beslutte, om denne ønsker 
at indhente yderligere information.

Ændringsforslag 255
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Hvis et investeringsprodukt giver en 
detailinvestor valgmuligheder i forhold til 
investeringens løbetid, specifikke beløb 
for ydelser eller betalinger, eller tilbyder 
et udvalg af underliggende investeringer 
at vælge mellem, eller hvis central 
information om produktet på anden vis 
afhænger af faktorer, der er specifikke for 
en individuel detailkunde, kan de 
påkrævede oplysninger i artikel 8, stk. 2, 
angives i overordnede vendinger eller som 
eksempler. Hvis dette er tilfældet, skal det 
tydeligt anføres i dokumentet med central 
information, hvilke dokumenter der vil 
omfatte mere specifikke oplysninger.

Or. en

Begrundelse

For at kunne træffe en velfunderet investeringsbeslutning vil mange pakkeprodukter for 
private investorer skulle skræddersys til den enkelte investor. Ikke desto mindre er det vigtigt, 
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at investorerne kan foretage grundige sammenligninger af produkterne, inden de beslutter sig 
for at indhente yderligere information. Denne information kunne eksempelvis være de 
gennemsnitlige omkostninger forbundet med valg af størrelse, løbetid og fond for en given 
investering eller den typiske investors månedlige præmie for et givet livsforsikringsudbytte.

Ændringsforslag 256
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2c. Det skal fremgå tydeligt af dokumentet 
med central information, hvor og hvordan 
man indhenter yderligere information om 
den foreslåede investering, herunder hvor 
og hvordan man til enhver tid efter 
anmodning kan få udleveret et gratis 
prospekt, samt sproget, hvorpå den 
pågældende information er tilgængelig 
for investorerne.

Or. en

Ændringsforslag 257
Elena Băsescu

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Dokumentet med central information 
skal være et kort dokument, som er:

3. Dokumentet med central information 
skal være et kort dokument, som fremmer 
sammenlignelighed og er:

Or. en

Ændringsforslag 258
Thomas Händel
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Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Dokumentet med central information 
skal være et kort dokument, som er:

3. Dokumentet med central information 
skal være et kort dokument på højst to 
DIN-A4-sider, som er:

Or. de

Ændringsforslag 259
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Dokumentet med central information 
skal være et kort dokument, som er:

3. Dokumentet med central information 
skal være et kort dokument, som er
formuleret kortfattet og præcist, og som 
er:

Or. en

Ændringsforslag 260
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 – litra b – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) formuleret tydeligt og skrevet således, at 
sproget letter detailinvestors forståelse af 
den information, der videregives, navnlig:

b) formuleret tydeligt og skrevet i en stil, 
der er letforståelig for de detailinvestorer, 
som det er henvendt til. Til dette formål 
skal der:

Or. en
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Ændringsforslag 261
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 – litra b – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) med brug af tydelige, kortfattede og 
letforståelige vendinger

i) med brug af tydelige, præcise og 
letforståelige vendinger

Or. en

Ændringsforslag 262
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 – litra b – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) med brug af tydelige, kortfattede og 
letforståelige vendinger

i) anvendes tydelige og kortfattede 
vendinger

Or. en

Ændringsforslag 263
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 – litra b – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) uden fagjargon ii) undgås fagjargon

Or. en

Ændringsforslag 264
Syed Kamall
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Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 – litra b – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) uden fagudtryk, når de kan erstattes af 
almindelige ord.

iii) uden akronymer og fagudtryk, når de 
kan erstattes af almindelige ord.

Or. en

Ændringsforslag 265
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 – litra b – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) uden fagudtryk, når de kan erstattes af 
almindelige ord.

iii) uden akronymer og fagudtryk, når de 
kan erstattes af almindelige ord.

Or. en

Ændringsforslag 266
Thomas Händel

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 – litra b – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) uden fagudtryk, når de kan erstattes af 
almindelige ord.

iii) uden fagudtryk.

Or. de

Ændringsforslag 267
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Forslag til forordning
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Artikel 6 – stk. 3 – litra b – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) uden fagudtryk, når de kan erstattes af 
almindelige ord.

iii) undgås akronymer og fagudtryk, når 
de kan erstattes af almindelige ord.

Or. en

Ændringsforslag 268
Krišjānis Kariņš

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 – litra b – nr. iii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iiia) med detaljerede beregninger af 
omkostningerne.

Or. en

Ændringsforslag 269
Syed Kamall

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) koncentreret om den centrale 
information, som investorerne har brug 
for.

Or. en

Ændringsforslag 270
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Forslag til forordning



PE504.397v02-00 132/177 AM\927693DA.doc

DA

Artikel 6 – stk. 3 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) koncentreret om den centrale 
information, som investorerne har brug 
for.

Or. en

Ændringsforslag 271
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Brug af farver i dokumentet med central 
information må ikke gøre oplysningerne 
mindre forståelige, når dokumentet printes 
eller fotokopieres i sort/hvid.

4. Brug af farver i dokumentet med central 
information må ikke gøre oplysningerne 
mindre forståelige, hvis dokumentet printes 
eller fotokopieres i sort/hvid.

Or. en

Ændringsforslag 272
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Brug af corporate branding eller logo for
investeringsproduktudvikleren eller den 
gruppe, udvikleren tilhører, må hverken 
aflede detailinvestors opmærksomhed fra 
informationerne i dokumentet eller sløre 
teksten.

5. Brug af corporate branding eller logo for
udvikleren af pakkeprodukter for private 
investorer eller den gruppe, udvikleren 
tilhører, må hverken aflede detailinvestors 
opmærksomhed fra informationerne eller 
sløre teksten.

Or. en
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Ændringsforslag 273
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed (EBA), Den 
Europæiske Tilsynsmyndighed for 
Forsikrings- og 
Arbejdsmarkedspensionsordninger 
(EIOPA) og Den Europæiske Værdipapir-
og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) 
skal udarbejde udkast til 
reguleringsmæssige standarder med 
henblik på at fastlægge længde og format 
for dokumentet med central information.
Udkastene til reguleringsmæssige 
tekniske standarder skal tage højde for de 
forskellige pakkeprodukter for private 
investorer. De europæiske 
tilsynsmyndigheder indgiver udkastene til 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
til Kommissionen senest den […].
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de reguleringsmæssige tekniske 
standarder i overensstemmelse med 
proceduren i artikel 10-14 i forordning 
(EU) nr. 1093/2010, artikel 10-14 i 
forordning 1094/2010 og artikel 10-14 i 
forordning (EU) nr. 1095/2010.

Or. en

Begrundelse

For at sikre den nødvendige fleksibilitet og give industrien og ESA'erne mulighed for at 
reagere hurtigt på udviklinger på markedet bør sådanne foranstaltninger gennemføres ved at 
give de tre ESA'er beføjelse til i fællesskab at udarbejde fælles reguleringsmæssige tekniske 
standarder i stedet for at give Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter.

Ændringsforslag 274
Thomas Händel
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Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dokumentet med central information skal 
affattes på det, eller et af de officielle sprog 
i den medlemsstat, hvor 
investeringsproduktet sælges, eller på et 
sprog, som de kompetente myndigheder i 
den pågældende medlemsstat har 
accepteret, eller, hvis det er affattet på et 
andet sprog, oversættes til et af disse sprog.

Dokumentet med central information skal 
affattes på det, eller et af de officielle sprog 
i den medlemsstat, hvor 
investeringsproduktet sælges, eller, hvis 
det er affattet på et andet sprog, oversættes 
til et af disse sprog.

Or. de

Ændringsforslag 275
Saïd El Khadraoui

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dokumentet med central information skal 
affattes på det, eller et af de officielle sprog 
i den medlemsstat, hvor 
investeringsproduktet sælges, eller på et 
sprog, som de kompetente myndigheder i 
den pågældende medlemsstat har 
accepteret, eller, hvis det er affattet på et 
andet sprog, oversættes til et af disse sprog.

Dokumentet med central information skal 
affattes på de officielle sprog, eller på et af 
de officielle sprog, der anvendes i den del 
af medlemsstaten, hvor 
investeringsproduktet distribueres, eller på 
et sprog, som de kompetente myndigheder 
i den pågældende medlemsstat har 
accepteret, eller, hvis det er affattet på et 
andet sprog, oversættes til et af disse sprog.

Or. en

Ændringsforslag 276
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
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Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dokumentet med central information skal 
affattes på det, eller et af de officielle sprog 
i den medlemsstat, hvor 
investeringsproduktet sælges, eller på et 
sprog, som de kompetente myndigheder i 
den pågældende medlemsstat har 
accepteret, eller, hvis det er affattet på et 
andet sprog, oversættes til et af disse 
sprog.

Dokumentet med central information skal 
affattes på det, eller et af de officielle sprog 
i den medlemsstat, hvor 
investeringsproduktet sælges.

Or. en

Ændringsforslag 277
Ildikó Gáll-Pelcz

Forslag til forordning
Artikel 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7a
Hvad angår dokumentet med central 
information, har forsikringsselskabet i 
tilfælde af en forsikringsaftale 
udelukkende forpligtelser over for 
forsikringstager og ikke over for modtager 
eller forsikrede.

Or. en

Begrundelse

Det bør anføres i forordningen, at forsikringsselskabet i tilfælde af en forsikringsaftale 
udelukkende har forpligtelser over for forsikringstager og ikke over for modtager eller 
forsikrede.

Ændringsforslag 278
Astrid Lulling

Forslag til forordning
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Artikel 8 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Titlen "Dokument med central 
information" skal være iøjnefaldende og 
stå øverst på den første side i dokumentet 
med central information. Direkte under 
titlen skal der stå en forklaring. Den skal 
lyde således:

1. Indholdet i dokumentet med centrale 
investoroplysninger skal opstilles i den 
rækkefølge, der fremgår af de følgende 
stykker.

Or. en

Ændringsforslag 279
Petru Constantin Luhan

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Titlen "Dokument med central 
information" skal være iøjnefaldende og 
stå øverst på den første side i dokumentet 
med central information. Direkte under 
titlen skal der stå en forklaring. Den skal 
lyde således:

1. Titlen "Dokument med central 
information" skal være iøjnefaldende og 
stå øverst på den første side i dokumentet 
med central information. Dokumentet med 
central information skal udfærdiges af 
den ene part. Ethvert dokument med 
central information skal indeholde navnet 
på den person eller enhed, der klart 
erklærer sig ansvarlig for indholdet i 
dokumentet med central information.
Direkte under titlen skal der stå en 
forklaring. Den skal lyde således:

Or. en

Begrundelse

For at forbedre retssikkerheden bør det understreges, at dokumentet med central information 
udfærdiges af den ene af parterne, nemlig investeringsproduktudvikleren. 
Investeringsproduktudviklere er ligeledes ansvarlige for indholdet af det dokument med 
central information, som de udarbejder. Investeringsproduktudviklerne stiller dokumentet 
med central information til rådighed for de personer, der sælger produktet, så disse kan 
videregive det til detailinvestor.
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Ændringsforslag 280
Olle Schmidt, Nils Torvalds

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a) "Hensigten med dette dokument er 
ikke at forklare, om dette produkt er det 
rigtige for dig. Du bør også læse det 
øvrige informationsmateriale, du har 
modtaget."

Or. en

Ændringsforslag 281
Syed Kamall

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Dette dokument indeholder central 
information om investeringsproduktet. 
Dokumentet er ikke 
markedsføringsmateriale. Oplysningerne er 
lovpligtige og har til formål at gøre det 
lettere at forstå investeringsproduktets 
karakter og de risici, der er forbundet med 
at investere i det. Det tilrådes at læse 
dokumentet, således at der kan træffes en 
velfunderet beslutning om eventuel 
investering."

"Dette dokument indeholder central 
information om investeringsproduktet. 
Dokumentet er ikke 
markedsføringsmateriale. Oplysningerne er 
lovpligtige og har til formål at gøre det 
lettere at forstå investeringsproduktets 
karakter, fordele og risici samt hjælpe med 
at drage sammenligninger mellem dette 
produkt og alternative 
investeringsprodukter.

Før du træffer den endelige 
investeringsbeslutning, bør du ud over 
dette dokument nøje studere alle relevante 
dokumenter, som opstiller vilkår og 
betingelser for din investering.
Dette dokument er udelukkende af 
informativ karakter, og det giver som 
sådant ingen anvisninger for, om et 
produkt er det rigtige for din specifikke og 
personlige situation."
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Or. en

Begrundelse

Prospekt og/eller produktvilkår og -betingelser er vigtige for at kunne forstå de samlede 
karakteristika og risici ved en investering. Dokumentet med central information er primært 
anvendeligt for investoren som et resumé af de centrale karakteristika og risici. Dokumentet 
med central information bør tjene til at hjælpe investorer med at sætte sig ind i de juridiske 
vilkår og betingelser ved et produkt samt de konsekvenser, de pågældende vilkår og 
betingelser har for investeringsforslag, risk/reward og vederlag.

Ændringsforslag 282
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Dette dokument indeholder central 
information om investeringsproduktet. 
Dokumentet er ikke 
markedsføringsmateriale. Oplysningerne er 
lovpligtige og har til formål at gøre det 
lettere at forstå investeringsproduktets 
karakter og de risici, der er forbundet med 
at investere i det. Det tilrådes at læse 
dokumentet, således at der kan træffes en 
velfunderet beslutning om eventuel 
investering."

"Dette dokument indeholder central 
information om investeringsproduktet. 
Dokumentet er ikke 
markedsføringsmateriale. Oplysningerne er 
lovpligtige og har til formål at gøre det 
lettere at forstå investeringsproduktets 
karakter og risk/reward-profil samt gøre 
det lettere at sammenligne det med andre 
investeringsprodukter."

Or. en

Ændringsforslag 283
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Dette dokument indeholder central 
information om investeringsproduktet. 
Dokumentet er ikke 

"Dette dokument indeholder central 
information om investeringsproduktet. 
Dokumentet er ikke 
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markedsføringsmateriale. Oplysningerne er 
lovpligtige og har til formål at gøre det 
lettere at forstå investeringsproduktets 
karakter og de risici, der er forbundet med
at investere i det. Det tilrådes at læse 
dokumentet, således at der kan træffes en 
velfunderet beslutning om eventuel 
investering."

markedsføringsmateriale. Oplysningerne er 
lovpligtige og har til formål at klargøre
investeringsproduktets karakter, dets 
risikoniveau og samlede omkostninger,
inden der træffes beslutning om, hvorvidt 
man ønsker at investere i det."

Or. en

Begrundelse

Dokumentet med central information pålægger udvikleren ansvaret for at fremlægge præcis, 
kortfattet og letforståelig information om investeringsproduktet, men der er ikke tale om 
ansvarsfraskrivelse, hvis kunden ikke har læst dokumentet, eller om, at udvikleren har ansvar 
for, at kunden læser dokumentet.

Ændringsforslag 284
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Dette dokument indeholder central 
information om investeringsproduktet. 
Dokumentet er ikke 
markedsføringsmateriale. Oplysningerne er 
lovpligtige og har til formål at gøre det 
lettere at forstå investeringsproduktets
karakter og de risici, der er forbundet med 
at investere i det. Det tilrådes at læse 
dokumentet, således at der kan træffes en 
velfunderet beslutning om eventuel 
investering."

"Dette dokument indeholder central 
information om dette pakkeprodukt for 
private investorer. Dokumentet er ikke 
markedsføringsmateriale. Oplysningerne er 
lovpligtige og har til formål at gøre det 
lettere at forstå pakkeproduktets karakter 
og risk/reward-profil samt gøre det muligt 
at sammenligne det med andre 
pakkeprodukter for private investorer."

Or. en

Ændringsforslag 285
Thomas Händel

Forslag til forordning
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Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Dette dokument indeholder central 
information om investeringsproduktet. 
Dokumentet er ikke 
markedsføringsmateriale. Oplysningerne er 
lovpligtige og har til formål at gøre det 
lettere at forstå investeringsproduktets 
karakter og de risici, der er forbundet med 
at investere i det. Det tilrådes at læse 
dokumentet, således at der kan træffes en 
velfunderet beslutning om eventuel 
investering."

"Dette dokument indeholder central 
information om investeringsproduktet og 
vederlaget til formidleren. Dokumentet er 
ikke markedsføringsmateriale. 
Oplysningerne er lovpligtige og har til 
formål at gøre det lettere at forstå 
investeringsproduktets karakter og de 
risici, der er forbundet med at investere i 
det. Det tilrådes at læse dokumentet, 
således at der kan træffes en velfunderet 
beslutning om eventuel investering."

Or. de

Ændringsforslag 286
Marianne Thyssen

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Dokumentet med central information 
skal indeholde navnet på den 
investeringsproduktudvikler, der har 
ansvaret for udarbejdelsen af dokumentet 
med central information, samt en 
udtrykkelig erklæring om, at denne 
person eller retlige enhed har ansvaret for 
indholdet af det pågældende dokument.

Or. nl

Begrundelse

Dette ændringsforslag tydeliggør, at det kun er én part, nemlig 
investeringsproduktudvikleren, der har ansvaret for udarbejdelsen af og indholdet i 
dokumentet med central information.
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Ændringsforslag 287
Astrid Lulling

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Dokumentet med central information 
skal indeholde følgende oplysninger:

2. Titlen "Centrale investoroplysninger" 
skal være iøjnefaldende og stå øverst på 
den første side i dokumentet

a) direkte under titlen skal der stå en 
forklaring med følgende ordlyd:
"Dette dokument indeholder centrale 
investoroplysninger om dette produkt. 
Dokumentet er ikke 
markedsføringsmateriale. Oplysningerne 
er lovpligtige og har til formål at gøre det 
lettere at forstå produktets karakter og de 
risici, der er forbundet med at investere i 
det. Det tilrådes at læse dokumentet, 
således at der kan træffes en velfunderet 
beslutning om eventuel investering."

a) i et afsnit i begyndelsen af dokumentet, 
investeringsproduktets navn og 
investeringsproduktudviklerens identitet

b) identifikationen af produktet, 
herunder, hvis det er relevant, aktieklasse 
og investeringsafdeling, skal fremgå 
tydeligt; produktets fulde betegnelse skal 
præsenteres tydeligt, og hvis der findes et 
identifikationskodenummer, skal det 
indgå som en del af betegnelsen
c) navnet på den kapitalforvalter, der er 
ansvarlig for administrationen af 
produktet, skal fremgå
d) i tilfælde, hvor 
administrationsselskabet tilhører en 
gruppe af virksomheder, der beskæftiger 
sig med jura, administration og 
marketing, kan navnet på denne gruppe 
herudover angives; corporate branding 
kan indgå, forudsat at det ikke forhindrer 
investoren i at forstå de centrale 
elementer i investeringen eller mindsker 
hans mulighed for at sammenligne 
investeringsprodukter

b) i et afsnit med overskriften "Hvilken e) dokumentet med centrale 
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form for investering drejer det sig om?",
en angivelse af investeringsproduktets art 
og vigtigste karakteristika, herunder

investoroplysninger skal indeholde et 
afsnit, der beskriver "Mål og 
investeringspolitik", og der som et 
minimum, hvor det er relevant, 
indeholder:

i) investeringsprodukttypen i) investeringsprodukttypen

ii) investeringsproduktets mål og midlerne 
til at nå dem

ii) investeringsproduktets mål og midlerne 
til at nå dem

iii) en angivelse af, om 
investeringsproduktudvikleren sigter mod 
bestemte miljømæssige, samfundsmæssige 
eller ledelsesrelaterede resultater, enten i 
forhold til forretningsskik eller 
investeringsprodukt, og i givet fald en 
angivelse af de resultater, der søges, og 
hvordan de skal nås

iii) en angivelse af, om 
investeringsproduktudvikleren sigter mod 
bestemte miljømæssige, samfundsmæssige 
eller ledelsesrelaterede resultater, enten i 
forhold til forretningsskik eller 
investeringsprodukt, og i givet fald en 
angivelse af de resultater, der søges, og 
hvordan de skal nås

iv) hvis investeringsproduktet tilbyder 
forsikringsydelser, nærmere oplysninger 
om disse forsikringsydelser

iv) hvis investeringsproduktet tilbyder 
forsikringsydelser, nærmere oplysninger 
om disse forsikringsydelser

v) investeringsproduktets løbetid, hvis den 
kendes

v) investeringsproduktets løbetid, hvis den 
kendes

vi) resultatscenarier, hvis det er relevant i 
forhold til produktets art

vi) resultatscenarier, hvis det er relevant i 
forhold til produktets art

c) i et afsnit med overskriften "Kan jeg 
risikere at miste penge?", en kort 
angivelse af, om der er risiko for at miste 
penge, herunder

f) dokumentet med centrale 
investoroplysninger skal indeholde et 
afsnit "Risk/reward-profil", hvis indhold 
fastlægges af ESMA i en 
reguleringsmæssig teknisk standard, og 
som, hvor det er relevant, skal give svar 
på:

i) om der ydes garantier eller 
kapitalbeskyttelse, og om de indebærer 
eventuelle begrænsninger

i) om der ydes garantier eller 
kapitalbeskyttelse, og om de indebærer 
eventuelle begrænsninger

ii) om investeringsproduktet er omfattet af 
en kompensations- eller garantiordning

ii) om investeringsproduktet er omfattet af 
en kompensations- eller garantiordning

d) i et afsnit med overskriften "Hvad er 
formålet med investeringen?", en 
angivelse af den anbefalede 
minimumsihændehaverperiode og 
produktets forventede likviditetsprofil, 
herunder muligheden og betingelserne for 
eventuel afvikling af investeringer før 
løbetidens udløb, under hensyntagen til 
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investeringsproduktets risk/reward-profil 
og den markedsudvikling, det sigter mod
e) i et afsnit med overskriften "Hvilke 
risici er der tale om, og hvad kan jeg 
eventuelt få ud af investeringen?", 
investeringsproduktets risk/reward-profil, 
herunder en sammenfattende indikator 
for profilen og advarsler i forhold til 
bestemte risici, som den sammenfattende 
indikator muligvis ikke afspejler fuldt ud
f) i et afsnit med overskriften "Hvilke 
omkostninger drejer det sig om?", de 
omkostninger, der er forbundet med en 
investering i investeringsproduktet, både 
de direkte og de indirekte omkostninger, 
som investor skal afholde, herunder 
sammenfattende indikatorer for disse 
omkostninger

g) dokumentet med centrale 
investoroplysninger skal indeholde et 
afsnit "Vederlag", hvori gebyrer og 
provision fremlægges for kunderne; 
ESMA udarbejder reguleringsmæssige 
tekniske standarder for indhold og 
udformning af den relevante information

h) dokumentet med centrale 
investoroplysninger skal indeholde et 
afsnit, der fremlægger produkternes 
"Tidligere resultater" mindst 12 måneder 
tilbage i tiden; ESMA udarbejder 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
for indhold, mindstekrav til tidligere 
resultater og udformning

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

i) dokumentet med centrale 
investoroplysninger skal indeholde et 
afsnit "Praktiske oplysninger"; ESMA 
udarbejder reguleringsmæssige tekniske 
standarder for indhold,
anvendelsesområde og krav til 
oplysningerne

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

j) godkendelsesoplysningerne skal bestå 
af følgende erklæring:
"Dette produkt er godkendt i [navnet på 
medlemsstaten] og reguleres af [navnet på 
de kompetente myndigheder]", hvor dette 
finder anvendelse
k) udgivelsesoplysningerne skal bestå af 
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følgende erklæring:
"De centrale investoroplysninger er 
korrekte pr. [udgivelsesdato]"

Or. en

Begrundelse

Der er brugt mange ressourcer og meget tid på at udvikle dokumentet med centrale 
investoroplysninger for investeringsinstitutfonde. Disse anstrengelser kan udnyttes i 
forbindelse med andre produkter, og navnene på de forskellige referenceoplysninger kan i 
udstrakt grad genanvendes på en bred vifte af pakkeinvesteringer. Herudover kan finansielle 
produkter bevare noget af deres troværdighed med en mere professionel terminologi uden at 
forfalde til fagjargon.

Ændringsforslag 288
Astrid Lulling

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) i et afsnit i begyndelsen af dokumentet, 
investeringsproduktets navn og 
investeringsproduktudviklerens identitet

udgår

Or. en

Ændringsforslag 289
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) i et afsnit i begyndelsen af dokumentet, 
investeringsproduktets navn og 
investeringsproduktudviklerens identitet

a) i et afsnit i begyndelsen af dokumentet, 
investeringsproduktets navn og 
investeringsproduktudviklerens identitet
samt identiteten på den, der har det 
juridiske ansvar
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Or. en

Ændringsforslag 290
Syed Kamall

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) i et afsnit i begyndelsen af dokumentet,
investeringsproduktets navn og
investeringsproduktudviklerens identitet

a) i et afsnit i begyndelsen af dokumentet,
navnet på pakkeproduktet for private 
investorer og identiteten på udvikleren af 
pakkeproduktet for private investorer 
(hovedsædets navn og adresse)

Or. en

Ændringsforslag 291
Olle Schmidt

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) i et afsnit i begyndelsen af dokumentet,
investeringsproduktets navn og 
investeringsproduktudviklerens identitet

a) i et afsnit i begyndelsen af dokumentet,
navnet på pakkeproduktet for private 
investorer og identiteten på udvikleren af 
pakkeproduktet for private investorer

Or. en

Ændringsforslag 292
Pervenche Berès

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) i et afsnit i begyndelsen af dokumentet, a) i et afsnit i begyndelsen af dokumentet, 
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investeringsproduktets navn og 
investeringsproduktudviklerens identitet

investeringsproduktets navn og 
investeringsproduktudviklerens identitet
(hovedsædets navn og adresse); 
identiteten på sælgeren af 
investeringsprodukter skal på samme 
måde fremgå af bilaget til dokumentet 
med central information

Or. en

Ændringsforslag 293
Sharon Bowles

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) i et afsnit i slutningen af dokumentet, 
en ny overskrift "Information om 
produktet", hvorunder der (hvis det er 
relevant) gives oplysninger om 
produktets: 
i. internationale identifikationsnummer 
for værdipapirer (ISIN)
ii. internationale nummer for 
revisionsstandarder (ISA)
iii. rentesats
iv. tilknyttede fondsbørs
v. valuta og
vi. udstedelsesdato

Or. en

Ændringsforslag 294
Sharon Bowles

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) navn og kontaktoplysninger på de 
kompetente myndigheder, der regulerer 
produktet

Or. en

Ændringsforslag 295
Sirpa Pietikäinen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) i et afsnit med overskriften "Hvem er 
dette produkt henvendt til?", oplysninger 
om produktets målmarked

Or. en

Begrundelse

Dette sætter investorer i stand til umiddelbart at afgøre, om produktet er henvendt til dem.

Ændringsforslag 296
Olle Schmidt, Sharon Bowles, Nils Torvalds

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) i et afsnit med overskriften "Hvem er 
dette produkt henvendt til?", oplysninger 
om produktets målmarked

Or. en
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Ændringsforslag 297
Sirpa Pietikäinen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ab) i et afsnit med overskriften "Hvilke 
valgmuligheder har jeg?", oplysninger 
om de forskellige valg, en forbruger skal 
træffe, f.eks. vedrørende fond, løbetid og 
præmiestørrelse; dette afsnit bør også 
indeholde oplysninger om, hvilke øvrige 
ydelser og ydelsesudløsende begivenheder 
der er tilgængelige

Or. en

Begrundelse

Dette afsnit omhandler områder som valg af fond og forsikringsmuligheder. For mange 
pakkeprodukter for private investorer er der her tale om basale oplysninger, uden hvilke en 
investor er ude af stand til at træffe en velfunderet beslutning om eventuel investering.

Ændringsforslag 298
Olle Schmidt, Nils Torvalds

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ab) i et afsnit med overskriften "Hvilke 
valgmuligheder har jeg?", oplysninger 
om de forskellige valg, en forbruger skal 
træffe, f.eks. vedrørende fond, løbetid og 
præmiestørrelse; dette afsnit bør også 
indeholde oplysninger om, hvilke øvrige 
ydelser og ydelsesudløsende begivenheder 
der er tilgængelige

Or. en
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Ændringsforslag 299
Olle Schmidt, Nils Torvalds

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ac) i et afsnit med overskriften "Hvor 
fleksibelt er det?", oplysninger om, 
hvorvidt produktet eller de valg, der er 
opstillet under litra d), kan ændres, efter 
at produktet er gået i gang (f.eks. 
investeringsfonde, løbetid, præmie)

Or. en

Ændringsforslag 300
Astrid Lulling

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) i et afsnit med overskriften "Hvilken 
form for investering drejer det sig om?", 
en angivelse af investeringsproduktets art 
og vigtigste karakteristika, herunder

udgår

i) investeringsprodukttypen
ii) investeringsproduktets mål og midlerne 
til at nå dem
iii) en angivelse af, om 
investeringsproduktudvikleren sigter mod 
bestemte miljømæssige, samfundsmæssige 
eller ledelsesrelaterede resultater, enten i 
forhold til forretningsskik eller 
investeringsprodukt, og i givet fald en 
angivelse af de resultater, der søges, og 
hvordan de skal nås
iv) hvis investeringsproduktet tilbyder 
forsikringsydelser, nærmere oplysninger 
om disse forsikringsydelser
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v) investeringsproduktets løbetid, hvis den 
kendes
vi) resultatscenarier, hvis det er relevant i 
forhold til produktets art

Or. en

Ændringsforslag 301
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra b – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) i et afsnit med overskriften "Hvilken 
form for investering drejer det sig om?", 
en angivelse af investeringsproduktets art 
og vigtigste karakteristika, herunder

b) i et afsnit med overskriften
"Investeringstype, mål og 
investeringspolitik", en angivelse af 
investeringsproduktets art og vigtigste 
karakteristika, herunder

Or. en

Ændringsforslag 302
Syed Kamall

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra b – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) i et afsnit med overskriften "Hvilken 
form for investering drejer det sig om?", en 
angivelse af investeringsproduktets art og 
vigtigste karakteristika, herunder

b) i et afsnit med overskriften "Hvilken 
form for investering drejer det sig om?", en 
angivelse af arten af og de vigtigste 
karakteristika ved pakkeproduktet for 
private investorer, herunder

Or. en

Ændringsforslag 303
Olle Schmidt
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Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra b – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) i et afsnit med overskriften "Hvilken 
form for investering drejer det sig om?", en 
angivelse af investeringsproduktets art og 
vigtigste karakteristika, herunder

b) i et afsnit med overskriften "Hvilken 
form for investering drejer det sig om?", en 
angivelse af arten af og de vigtigste 
karakteristika ved pakkeproduktet for 
private investorer, herunder

Or. en

Ændringsforslag 304
Astrid Lulling

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra b – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) investeringsprodukttypen udgår

Or. en

Ændringsforslag 305
Syed Kamall

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra b – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) investeringsprodukttypen i) typen af pakkeprodukt for private 
investorer

Or. en

Ændringsforslag 306
Olle Schmidt

Forslag til forordning
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Artikel 8 – stk. 2 – litra b – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) investeringsprodukttypen i) typen af pakkeprodukt for private 
investorer

Or. en

Ændringsforslag 307
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra b – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) investeringsprodukttypen i) investeringsprodukttypen og 
risikoniveauet angivet som høj, mellem 
eller lav risiko

Or. en

Begrundelse

Der indføres her en indikator for risikoniveau. Noget sådant er allerede indeholdt i artikel 8, 
stk. 5, i Kommissionens forslag: "Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 23, der udbygger bestemmelserne om udformningen 
og indholdet af de enkelte oplysningselementer, der er omhandlet i stk. 2. (...)"

Ændringsforslag 308
Astrid Lulling

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra b – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) investeringsproduktets mål og midlerne 
til at nå dem

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 309
Syed Kamall

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra b – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) investeringsproduktets mål og midlerne 
til at nå dem

ii) investeringsproduktets mål og midlerne 
til at nå dem, herunder en beskrivelse af 
de underliggende instrumenter og 
variabler og af, hvordan afkastet 
fastlægges

Or. en

Ændringsforslag 310
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra b – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) investeringsproduktets mål og midlerne 
til at nå dem

ii) investeringsproduktets mål og midlerne 
til at nå dem, herunder en beskrivelse af 
de underliggende instrumenter og 
variabler og af, hvordan afkastet 
fastlægges

Or. en

Ændringsforslag 311
Syed Kamall

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iia) en sætning, der i et simpelt sprog 
beskriver den implicitte underliggende 
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forventning hos en investor, som køber et 
pakkeprodukt for private investorer

Or. en

Begrundelse

Detailinvestorer finder det vanskeligt at vide præcis, hvilken markedsudvikling de kan 
forvente sig, når de køber et produkt. Derfor kan en enkel sætning, der opsummerer den 
implicitte antagelse hos en investor, der køber et produkt, hjælpe detailinvestorerne med at 
forstå, hvilket produkt der er tale om.

Ændringsforslag 312
Syed Kamall

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra b – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) en angivelse af, om 
investeringsproduktudvikleren sigter mod 
bestemte miljømæssige, samfundsmæssige 
eller ledelsesrelaterede resultater, enten i 
forhold til forretningsskik eller 
investeringsprodukt, og i givet fald en 
angivelse af de resultater, der søges, og 
hvordan de skal nås

udgår

Or. en

Ændringsforslag 313
Astrid Lulling

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra b – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) en angivelse af, om 
investeringsproduktudvikleren sigter mod 
bestemte miljømæssige, samfundsmæssige 
eller ledelsesrelaterede resultater, enten i 
forhold til forretningsskik eller 

udgår
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investeringsprodukt, og i givet fald en 
angivelse af de resultater, der søges, og 
hvordan de skal nås

Or. en

Ændringsforslag 314
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra b – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) en angivelse af, om 
investeringsproduktudvikleren sigter mod 
bestemte miljømæssige, samfundsmæssige 
eller ledelsesrelaterede resultater, enten i 
forhold til forretningsskik eller 
investeringsprodukt, og i givet fald en 
angivelse af de resultater, der søges, og 
hvordan de skal nås

iii) en angivelse af, om 
investeringsproduktudvikleren sigter mod 
bestemte miljømæssige, samfundsmæssige 
eller ledelsesrelaterede resultater, enten i 
forhold til forretningsskik eller 
investeringsprodukt, og i givet fald en 
angivelse af de resultater, der søges, og 
hvordan de skal nås; herudover en 
angivelse af, om produktet er udtryk for 
en direkte realøkonomisk investering, 
eller om der er tale om et syntetisk indeks

Or. en

Ændringsforslag 315
Alfredo Pallone

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra b – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) en angivelse af, om
investeringsproduktudvikleren sigter mod 
bestemte miljømæssige, samfundsmæssige 
eller ledelsesrelaterede resultater, enten i 
forhold til forretningsskik eller 
investeringsprodukt, og i givet fald en 
angivelse af de resultater, der søges, og 
hvordan de skal nås

iii) angivelse af, om investeringsproduktet
sigter mod bestemte miljømæssige, 
samfundsmæssige eller ledelsesrelaterede 
resultater
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Or. en

Ændringsforslag 316
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra b – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) en angivelse af, om 
investeringsproduktudvikleren sigter mod
bestemte miljømæssige, samfundsmæssige 
eller ledelsesrelaterede resultater, enten i 
forhold til forretningsskik eller 
investeringsprodukt, og i givet fald en 
angivelse af de resultater, der søges, og 
hvordan de skal nås

iii) en beskrivelse af de bestemte 
miljømæssige, samfundsmæssige eller 
ledelsesrelaterede kriterier, der tages højde 
for i aktivallokeringsstrategien, samt en
kvantitativ angivelse af virkningerne for 
porteføljesammensætningen

Or. en

Ændringsforslag 317
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra b – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) en angivelse af, om 
investeringsproduktudvikleren sigter mod 
bestemte miljømæssige, samfundsmæssige 
eller ledelsesrelaterede resultater, enten i 
forhold til forretningsskik eller 
investeringsprodukt, og i givet fald en 
angivelse af de resultater, der søges, og 
hvordan de skal nås

iii) en tilkendegivelse af, om
investeringsproduktet sigter mod bestemte 
miljømæssige, samfundsmæssige eller 
ledelsesrelaterede resultater, herunder –
men ikke begrænset til – en reduktion af 
CO2-fodaftrykket, i forhold til
investeringsproduktet, hvordan disse
resultater eftersøges, og hvordan de skal 
nås. Kommissionen tillægges beføjelser til 
at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 23, som 
indeholder detaljerede regler for 
udviklingen af et EU-mærke for sociale 
og miljømæssige bæredygtige 
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investeringsprodukter. Dette mærke skal 
støtte en langsigtet finansiering af 
økonomien og fremme en bæredygtig 
miljømæssig og social udvikling i de 
finansielle investeringer.

Or. en

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at skabe et positivt incitament for bæredygtige 
investeringer gennem oplysning og et bæredygtigt EU-investeringsmærke.

Ændringsforslag 318
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en tilkendegivelse om de mulige direkte 
og indirekte miljømæssige risici ved 
investeringsproduktet. Denne 
tilkendegivelse skal oplyse om risici for 
investeringsafkastet, f.eks. gennem 
risikoen for forkert værdiansættelse af 
miljøfølsomme aktiver, begrænsningen i 
ressourcer, omkostningerne for 
miljøregulering eller de potentielle 
omkostninger ved klimaforandringerne. 
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 23, 
for at definere standarder for sådanne 
miljørelaterede tilkendegivelser om de 
mulige risici for miljøet.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at fremme bæredygtig investering gennem oplysning om 
de fulde miljømæssige omkostninger ved investeringerne forårsaget af forretningsmodeller. 
Initiativet påpeger, at værdiansættelsen af virksomheder og forventede afkast ofte er stærkt 
afhængige af formodningen om de forventede klimaændringer samt CO2-reduktionsmålene. 
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EU har forpligtet sig til en CO2-reduktion på 80 % i sammenligning med 1990-niveauet indtil 
2050 og arbejder på at begrænse temperaturstigningen til 2 °C. Ændringsforslaget er baseret
på et bidrag fra Carbon Tracker-initiativet.

Ændringsforslag 319
Sirpa Pietikäinen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iiia) en kvantitativ vurdering af 
porteføljen med hensyn til dens bidrag, 
positivt eller negativt, til finansieringen af 
den energiomstilling, som er nødvendig 
for at begrænse den globale opvarmning 
til +2 °C

Or. en

Begrundelse

Der er brug for en massiv ændring i investeringsstrømmene for at realisere EU's forpligtelse 
til at holde den globale opvarmning under 2 °. Samtidig er der god dokumentation for de 
økonomiske fordele ved at gå over til et samfund med et lavt emissionsniveau. Dertil kommer, 
at investorerne er stadig mere interesserede i, at deres investeringer er bæredygtige. Der 
findes metoder til at beregne CO2-fodaftrykket for et givet investeringsprodukt.

Ændringsforslag 320
Sirpa Pietikäinen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iiib) opdeling af den underliggende 
aktivportefølje på økonomiske sektorer, 
direkte eller indirekte finansieret

Or. en



AM\927693DA.doc 159/177 PE504.397v02-00

DA

Begrundelse

Denne type opdeling kræver et minimumsniveau af sporbarhed i investeringskæden 
(identifikation af de økonomiske aktiviteter, der finansieres med opsparing), idet den samtidig 
forsyner investorer, som har interesse i investeringens endelige effekt på realøkonomien, med 
værdifulde oplysninger.

Ændringsforslag 321
Sirpa Pietikäinen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iiic) en angivelse af den underliggende 
aktivporteføljes gennemsnitlige 
investeringshorisont baseret på den 
gennemsnitlige omsætning af 
værdipapirer, der holdes med henblik på 
handel, og den gennemsnitlige løbetid for 
gældsbeviser, der holdes til udløb

Or. en

Begrundelse

Når disse oplysninger gøres direkte tilgængelige for kapitalforvaltere, er formålet at 
opmuntre til investeringer med langsigtede tidshorisonter.

Ændringsforslag 322
Othmar Karas

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra b – nr. iv

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) hvis investeringsproduktet tilbyder 
forsikringsydelser, nærmere oplysninger 
om disse forsikringsydelser

udgår

Or. en
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Begrundelse

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

Ændringsforslag 323
Burkhard Balz

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra b – nr. iv

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) hvis investeringsproduktet tilbyder 
forsikringsydelser, nærmere oplysninger 
om disse forsikringsydelser

udgår

Or. en

Ændringsforslag 324
Astrid Lulling

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra b – nr. iv

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) hvis investeringsproduktet tilbyder 
forsikringsydelser, nærmere oplysninger 
om disse forsikringsydelser

udgår

Or. en

Ændringsforslag 325
Marianne Thyssen

Forslag til forordning
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Artikel 8 – stk. 2 – litra b – nr. iv

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) hvis investeringsproduktet tilbyder 
forsikringsydelser, nærmere oplysninger 
om disse forsikringsydelser

udgår

Or. nl

Begrundelse

Det ville være bedre, hvis forbrugerne interesserede sig for spørgsmålet om, hvorvidt disse
produkter er omfattet af supplerende forsikringsdækning, i stedet for udelukkende at fokusere 
på gebyrer og potentielle indtægter, når de sammenligner produkter. For at hjælpe 
forbrugerne med dette tilføjes denne forsikringsdækning i et særskilt og synligt afsnit i 
dokumentet med central information med overskriften "Er jeg dækket af en forsikring?".

Ændringsforslag 326
Alfredo Pallone

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra b – nr. iv

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) hvis investeringsproduktet tilbyder 
forsikringsydelser, nærmere oplysninger 
om disse forsikringsydelser

udgår

Or. en

Ændringsforslag 327
Syed Kamall

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra b – nr. iv

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) hvis investeringsproduktet tilbyder 
forsikringsydelser, nærmere oplysninger 
om disse forsikringsydelser

iv) hvis pakkeproduktet for private 
investorer tilbyder forsikringsydelser, 
nærmere oplysninger om disse 
forsikringsydelser
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Or. en

Ændringsforslag 328
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra b – nr. iv

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) hvis investeringsproduktet tilbyder 
forsikringsydelser, nærmere oplysninger 
om disse forsikringsydelser

iv) hvis pakkeproduktet for private 
investorer tilbyder forsikringsydelser, 
nærmere oplysninger om disse 
forsikringsydelser

Or. en

Ændringsforslag 329
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra b – nr. iv

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) hvis investeringsproduktet tilbyder
forsikringsydelser, nærmere oplysninger 
om disse forsikringsydelser

iv) hvis investeringsproduktet indeholder
forsikringsydelser, nærmere oplysninger 
om disse forsikringsydelser og en klar 
tilkendegivelse heraf, hvis 
investeringsproduktet ikke indeholder 
forsikringsydelser

Or. en

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at præcisere indbefattede og ikke indbefattede 
forsikringsydelser, som f.eks. finansiel støtte til efterlevende forsørgelsesberettigede, hvis 
dette er indbefattet i et finansielt produkt, der er omfattet af dette direktiv. Derved fremhæves 
det bidrag, som forsikringsydelser, såsom risikodeling, yder til et investeringsprodukt. Dette 
ændringsforslag er baseret på et bidrag fra den tyske assurandørsammenslutning GDV.
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Ændringsforslag 330
Astrid Lulling

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra b – nr. v

Kommissionens forslag Ændringsforslag

v) investeringsproduktets løbetid, hvis den 
kendes

udgår

Or. en

Ændringsforslag 331
Syed Kamall

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra b – nr. v

Kommissionens forslag Ændringsforslag

v) investeringsproduktets løbetid, hvis den 
kendes

v) løbetiden for pakkeproduktet for 
private investorer, hvis den kendes

Or. en

Ændringsforslag 332
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra b – nr. v

Kommissionens forslag Ændringsforslag

v) investeringsproduktets løbetid, hvis den 
kendes

v) investeringsproduktets løbetid, hvis den 
kendes, eller en angivelse af den minimale 
ihændehaverperiode

Or. en

Ændringsforslag 333
Sirpa Pietikäinen
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Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra b – nr. v

Kommissionens forslag Ændringsforslag

v) investeringsproduktets løbetid, hvis den 
kendes

udgår

Or. en

Ændringsforslag 334
Astrid Lulling

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra b – nr. vi

Kommissionens forslag Ændringsforslag

vi) resultatscenarier, hvis det er relevant i 
forhold til produktets art

udgår

Or. en

Ændringsforslag 335
Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra b – nr. vi

Kommissionens forslag Ændringsforslag

vi) resultatscenarier, hvis det er relevant i 
forhold til produktets art

udgår

Or. en

Ændringsforslag 336
Alfredo Pallone

Forslag til forordning
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Artikel 8 – stk. 2 – litra b – nr. vi

Kommissionens forslag Ændringsforslag

vi) resultatscenarier, hvis det er relevant i 
forhold til produktets art

udgår

Or. en

Ændringsforslag 337
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra b – nr. vi

Kommissionens forslag Ændringsforslag

vi) resultatscenarier, hvis det er relevant i 
forhold til produktets art

vi) nettoafkastscenarier, hvis det er 
relevant i forhold til produktets art

Or. en

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at skabe gennemsigtighed omkring resultaterne af de 
investeringsprodukter, der er omfattet af denne forordning. Derfor skal et bestemt produkts 
og eventuelt porteføljens resultater sammenlignes med et andet produkt med sammenlignelige 
risici. Desuden bør alle gebyrer, som påvirker afkastet, offentliggøres.

Ændringsforslag 338
Thomas Händel

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra b – nr. vi a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

via) og mulighed for at opsige 
investeringsproduktet

Or. de
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Ændringsforslag 339
Udo Bullmann, Peter Simon

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra b – nr. vi a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

via) en tilkendegivelse af, at 
skattelovgivningen i den medlemsstat, som 
er investors hjemland, kan have en 
væsentlig indvirkning på det forventede 
og det reelle afkast af investeringen

Or. en

Ændringsforslag 340
Olle Schmidt, Sharon Bowles, Nils Torvalds

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra b – nr. vi a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

via) i givet fald en angivelse af den 
anbefalede minimale ihændehaverperiode

Or. en

Ændringsforslag 341
Marianne Thyssen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) under overskriften "Er jeg dækket af 
en forsikring?" en præcisering af, om
investeringsproduktet er omfattet af 
forsikringsdækning samt nærmere 
oplysninger om denne forsikringsdækning

Or. nl
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Begrundelse

Det ville være bedre, hvis forbrugerne interesserede sig for spørgsmålet om, hvorvidt disse 
produkter er omfattet af supplerende forsikringsdækning, i stedet for udelukkende at fokusere 
på gebyrer og potentielle indtægter når de sammenligner produkter. For at hjælpe 
forbrugerne med dette tilføjes denne forsikringsdækning i et særskilt og synligt afsnit i 
dokumentet med central information med overskriften "Er jeg dækket af en forsikring?".

Ændringsforslag 342
Burkhard Balz

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) hvor det drejer sig om 
forsikringsprodukter, i et afsnit med 
overskriften "Hvad dækker 
forsikringen?", en angivelse af 
forsikringsproduktets art og vigtigste 
karakteristika, herunder
i) en angivelse af de tilbudte 
forsikringsydelser og
ii) detaljerne i disse forsikringsydelser

Or. en

Ændringsforslag 343
Olle Schmidt

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) i et afsnit med overskriften "Kan jeg 
risikere at miste penge?", en kort 
angivelse af, om der er risiko for at miste 
penge, herunder

udgår

i) om der ydes garantier eller 
kapitalbeskyttelse, og om de indebærer 
eventuelle begrænsninger
ii) om investeringsproduktet er omfattet af 
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en kompensations- eller garantiordning

Or. en

Begrundelse

Muligheden for, at en kompensations- eller garantiordning kan træde i kraft, betyder ikke, at 
investor ikke kan tabe penge, eftersom disse ordninger nok dækker visse svigt, men ikke 
markedsrisikoen. Derfor bør afsnittene under artikel 8, stk. 2, litra c) og e), samles under den 
fælles overskrift "Hvilke risici er der tale om, og hvad kan jeg eventuelt få ud af 
investeringen?" for at give investorerne et fuldstændigt billede af de foreliggende risici.

Ændringsforslag 344
Astrid Lulling

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) i et afsnit med overskriften "Kan jeg 
risikere at miste penge?", en kort 
angivelse af, om der er risiko for at miste 
penge, herunder

udgår

i) om der ydes garantier eller 
kapitalbeskyttelse, og om de indebærer 
eventuelle begrænsninger
ii) om investeringsproduktet er omfattet af 
en kompensations- eller garantiordning

Or. en

Ændringsforslag 345
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra c – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) i et afsnit med overskriften "Kan jeg 
risikere at miste penge?", en kort 
angivelse af, om der er risiko for at miste 

c) i et afsnit med overskriften "Hvad kan
der ske med min investering?", en
sammenfattende redegørelse med 
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penge, herunder forklaring af, at investeringens værdi kan 
stige og/eller falde afhængigt af 
markedsforholdene eller andre faktorer.

Or. en

Ændringsforslag 346
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra c – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) i et afsnit med overskriften "Kan jeg 
risikere at miste penge?", en kort angivelse 
af, om der er risiko for at miste penge,
herunder

c) i et afsnit med overskriften "Kan jeg 
risikere at miste penge?", en kort
redegørelse, hvori det fastslås, at der altid
er risiko for at miste penge, og desuden:

Or. en

Ændringsforslag 347
Sari Essayah

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra c – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) i et afsnit med overskriften "Kan jeg 
risikere at miste penge?", en kort 
angivelse af, om der er risiko for at miste 
penge, herunder

c) i et afsnit med overskriften
"Kapitalbeskyttelsesniveau", en kort 
angivelse af, om der er risiko for at miste 
penge, herunder

Or. en

Ændringsforslag 348
Syed Kamall

Forslag til forordning
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Artikel 8 – stk. 2 – litra c – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) i et afsnit med overskriften "Kan jeg 
risikere at miste penge?", en kort 
angivelse af, om der er risiko for at miste 
penge, herunder

c) i et afsnit med overskriften "Hvor stor er 
risikoen og gevinsten?"

Or. en

Ændringsforslag 349
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra c – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) i et afsnit med overskriften "Kan jeg 
risikere at miste penge?", en kort angivelse 
af, om der er risiko for at miste penge, 
herunder

c) i et afsnit med overskriften "Kan jeg 
risikere at miste penge?", en generel og 
tydelig advarsel om, at 
investeringsprodukter udgør en risiko for 
at miste penge, herunder

Or. en

Ændringsforslag 350
Alfredo Pallone

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra c – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) i et afsnit med overskriften "Kan jeg 
risikere at miste penge?", en kort
angivelse af, om der er risiko for at miste 
penge, herunder

c) i et afsnit med overskriften
"Forsikringsydelser", en angivelse af, om
investeringsproduktet tilbyder 
forsikringsydelser, og i så fald detaljer om 
disse forsikringsydelser

Or. en
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Ændringsforslag 351
Nils Torvalds

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra c – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) i et afsnit med overskriften "Kan jeg 
risikere at miste penge?", en kort
angivelse af, om der er risiko for at miste 
penge, herunder

c) i et afsnit med overskriften "Hvilke 
beskyttelsesforanstaltninger er til stede?", 
en kort beskrivelse af

Or. en

Ændringsforslag 352
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra c – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) om der ydes garantier eller 
kapitalbeskyttelse, og om de indebærer 
eventuelle begrænsninger

udgår

Or. en

Ændringsforslag 353
Astrid Lulling

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra c – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) om der ydes garantier eller 
kapitalbeskyttelse, og om de indebærer 
eventuelle begrænsninger

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 354
Syed Kamall

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra c – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) om der ydes garantier eller 
kapitalbeskyttelse, og om de indebærer 
eventuelle begrænsninger

i) risk/reward-profilen for pakkeproduktet 
for private investorer, herunder en 
sammenfattende karakteristik af denne 
profil og advarsler mod specifikke risici, 
som evt. ikke fremgår fuldt ud af den 
sammenfattende karakteristik;

Or. en

Ændringsforslag 355
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra c – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) om der ydes garantier eller 
kapitalbeskyttelse, og om de indebærer 
eventuelle begrænsninger

i) om der ydes garantier eller 
kapitalbeskyttelse, og om de indebærer 
eventuelle begrænsninger, det samlede 
beløb samt identiteten på den, som 
hæftelsen påhviler

Or. en

Ændringsforslag 356
Alfredo Pallone

Forslag til forordning
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Artikel 8 – stk. 2 – litra c – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) om der ydes garantier eller
kapitalbeskyttelse, og om de indebærer 
eventuelle begrænsninger

i) om der ydes garantier og
kapitalbeskyttelse, og om de indebærer 
eventuelle begrænsninger

Or. en

Ændringsforslag 357
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra c – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) om investeringsproduktet er omfattet af 
en kompensations- eller garantiordning

udgår

Or. en

Ændringsforslag 358
Astrid Lulling

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra c – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) om investeringsproduktet er omfattet af 
en kompensations- eller garantiordning

udgår

Or. en

Ændringsforslag 359
Syed Kamall

Forslag til forordning
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Artikel 8 – stk. 2 – litra c – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) om investeringsproduktet er omfattet af 
en kompensations- eller garantiordning

ii) en kort tilkendegivelse af, om der er 
risiko for tab af kapital, herunder 
eventuelle garantier eller
kapitalbeskyttelse, som måtte være ydet, 
samt eventuelle begrænsninger heri

Or. en

Ændringsforslag 360
Thomas Händel

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra c – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) om investeringsproduktet er omfattet af 
en kompensations- eller garantiordning

ii) om investeringsproduktet er omfattet af 
en kompensations- eller garantiordning og i 
givet fald af hvilken

Or. de

Ændringsforslag 361
Alfredo Pallone

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra c – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) om investeringsproduktet er omfattet af 
en kompensations- eller garantiordning

ii) og kautionistens navn

Or. en

Ændringsforslag 362
Sharon Bowles

Forslag til forordning
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Artikel 8 – stk. 2 – litra c – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) om investeringsproduktet er omfattet af 
en kompensations- eller garantiordning

ii) om investeringsproduktet er omfattet af 
en kompensations- eller garantiordning
med detaljeret angivelse af, hvilke risici 
der er dækket af ordningen, og hvilke der 
ikke er

Or. en

Ændringsforslag 363
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra c – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) om investeringsproduktet er omfattet af 
en kompensations- eller garantiordning

ii) om investeringsproduktet er omfattet af 
en kompensations- eller garantiordning
med detaljeret angivelse af, hvilke risici 
der ikke er dækket af ordningen

Or. en

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at præcisere ikke indbefattede forsikringsydelser.

Ændringsforslag 364
Nils Torvalds

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iia) i givet fald andre 
beskyttelsesforanstaltninger, såsom 
kapitaldepot, herunder de involverede 
parters identitet og funktion
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Or. en

Ændringsforslag 365
Sharon Bowles

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iia) hvorvidt produktet er dækket af en 
forsikringsbeskyttelse.

Or. en

Ændringsforslag 366
Sharon Bowles

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) en tilkendegivelse af, at alle 
udbetalingsbeløb er før enhver form for 
beskatning, samt at skattelovgivningen i 
den medlemsstat, som er investors 
hjemland, kan have en indvirkning på 
afkastet af investeringen.

Or. en

Ændringsforslag 367
Sharon Bowles

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) i et afsnit med overskriften "Hvad 
sker der, hvis investeringsproduktets 
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ophavsmand eller sælger misligholder 
sine forpligtelser?", en kort beskrivelse af 
det maksimale tab for investor og en 
angivelse af, om tabet kan dækkes af en 
investorkompensation eller en 
garantiordning

Or. en


