
AM\927693SV.doc PE504.397v02-00

SV Förenade i mångfalden SV

EUROPAPARLAMENTET 2009 - 2014

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

2012/0169(COD)

20.2.2013

ÄNDRINGSFÖRSLAG
65 - 367

Förslag till betänkande
Pervenche Berès
(PE502.113v01-00)

Faktablad för investeringsprodukter

Förslag till förordning
(COM(2012)0352 – C7-0179/2012 – 2012/0169(COD))



PE504.397v02-00 2/170 AM\927693SV.doc

SV

AM_Com_LegReport



AM\927693SV.doc 3/170 PE504.397v02-00

SV

Ändringsförslag 65
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Icke-professionella investerare erbjuds 
allt fler typer av investeringsprodukter när 
de överväger att göra en investering. Dessa 
produkter erbjuder ofta särskilda 
investeringslösningar för icke-
professionella investerares behov, men de 
är ofta komplexa och svårbegripliga. Den 
information investerare i dag får om sådana
investeringsprodukter är inte samordnad 
och hjälper ofta inte icke-professionella 
investerare att jämföra olika produkter eller 
att förstå deras särdrag. Följaktligen har 
icke-professionella investerare ofta gjort 
investeringar med risker och kostnader som 
de inte insåg hela vidden av, och har då 
ibland åsamkats oförutsedda förluster.

(1) Icke-professionella investerare erbjuds 
allt fler typer av paketerade
investeringsprodukter (PRIP-produkter)
när de överväger att göra en investering.
Dessa produkter kan erbjuda särskilda 
investeringslösningar för icke-
professionella investerares behov, men de 
är ofta komplexa och svårbegripliga. Den 
information investerare i dag får om sådana
PRIP-produkter är inte samordnad och 
hjälper ofta inte icke-professionella 
investerare att jämföra olika produkter eller 
att förstå deras särdrag, och den bidrar inte 
heller till investerarnas finansiella 
utbildning. Följaktligen har icke-
professionella investerare ofta gjort 
investeringar med risker och kostnader som 
de inte insåg hela vidden av, och har då 
ibland åsamkats oförutsedda förluster.

Or. en

Ändringsförslag 66
Syed Kamall

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Icke-professionella investerare erbjuds 
allt fler typer av investeringsprodukter när 

(1) Icke-professionella investerare erbjuds 
allt fler typer av PRIP-produkter när de 
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de överväger att göra en investering. Dessa 
produkter erbjuder ofta särskilda 
investeringslösningar för icke-
professionella investerares behov, men de 
är ofta komplexa och svårbegripliga. Den 
information investerare i dag får om sådana 
investeringsprodukter är inte samordnad 
och hjälper ofta inte icke-professionella 
investerare att jämföra olika produkter eller 
att förstå deras särdrag. Följaktligen har 
icke-professionella investerare ofta gjort 
investeringar med risker och kostnader som 
de inte insåg hela vidden av, och har då 
ibland åsamkats oförutsedda förluster.

överväger att göra en investering. Dessa 
produkter erbjuder ofta särskilda 
investeringslösningar för icke-
professionella investerares behov, men de 
är ofta komplexa och svårbegripliga. Den 
information investerare i dag får om sådana 
investeringsprodukter är inte samordnad 
och hjälper ofta inte icke-professionella 
investerare att jämföra olika produkter eller 
att förstå deras särdrag. Följaktligen har 
icke-professionella investerare ofta gjort 
investeringar med risker och kostnader som 
de inte insåg hela vidden av, och har då 
ibland åsamkats oförutsedda förluster.

Or. en

Motivering

Faktabladsförordningen såsom den utformats syftar till att göra PRIP-produkter mer 
begripliga och jämförbara. Förordningen bör därför begränsas till sådana paketerade 
produkter. Konsumenterna kan mycket väl dra nytta av ett faktablad eller liknande för andra 
produkttyper. Denna förordning har dock utformats för PRIP-produkter och att ändra 
räckvidden här skulle få negativa följder för innehållet, ansvarsordningen, osv. Denna 
motivering gäller alla liknande ändringsförslag.

Ändringsförslag 67
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Eftersom utvecklare av 
investeringsprodukter kan utnyttja 
specialföretag och holdingbolag för att 
kringgå offentliggörandereglerna för 
faktabladet bör denna förordning gälla 
aktier eller andelar i sådana företag och 
bolag.

Or. en
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Motivering

Aktier eller andelar i specialföretag eller holdingbolag utnyttjas i allt högre grad av vissa 
utvecklare av investeringsprodukter för att kringgå bestämmelser och undvika rättsliga 
inskränkningar. Det är mycket viktigt att se till att sådana företag inte undslipper kravet på 
att tillhandahålla icke-professionella investerare ett faktablad. En genomlysningsprincip bör 
därför ha företräde när det gäller att bedöma huruvida förordningen är tillämplig så att 
kringgåendestrategier och kryphål kan undvikas. Detta ändringsförslag grundas på ett 
förslag från de franska tillsynsmyndigheterna.

Ändringsförslag 68
Elena Băsescu

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) En viktig åtgärd för att skydda 
investerare är att förbättra bestämmelser 
om överblickbarhet när det gäller 
investeringsprodukter som erbjuds icke-
professionella investerare. Det är också en 
förutsättning för att återuppbygga icke-
professionella investerares förtroende för 
finansmarknaden. På unionsnivå har de 
första stegen redan tagits i denna riktning: 
genom utvecklandet av den ordning med 
basfakta för investerare som inrättades 
genom Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 
om samordning av lagar och andra 
författningar som avser företag för 
kollektiva investeringar i överlåtbara 
värdepapper (fondföretag).

(2) En viktig åtgärd för att skydda 
investerare är att förbättra bestämmelser 
om överblickbarhet när det gäller 
investeringsprodukter som erbjuds icke-
professionella investerare, vilket är särskilt 
viktigt i finanskrisens efterdyningar. Det 
är också en förutsättning för att 
återuppbygga icke-professionella 
investerares förtroende för 
finansmarknaden. På unionsnivå har de 
första stegen redan tagits i denna riktning: 
genom utvecklandet av den ordning med 
basfakta för investerare som inrättades 
genom Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 
om samordning av lagar och andra 
författningar som avser företag för 
kollektiva investeringar i överlåtbara 
värdepapper (fondföretag).

Or. en

Ändringsförslag 69
Syed Kamall



PE504.397v02-00 6/170 AM\927693SV.doc

SV

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) En viktig åtgärd för att skydda 
investerare är att förbättra bestämmelser 
om överblickbarhet när det gäller
investeringsprodukter som erbjuds icke-
professionella investerare. Det är också en 
förutsättning för att återuppbygga icke-
professionella investerares förtroende för 
finansmarknaden. På unionsnivå har de 
första stegen redan tagits i denna riktning: 
genom utvecklandet av den ordning med 
basfakta för investerare som inrättades 
genom Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 
om samordning av lagar och andra 
författningar som avser företag för 
kollektiva investeringar i överlåtbara 
värdepapper (fondföretag).

(2) En viktig åtgärd för att skydda 
investerare är att förbättra bestämmelser 
om överblickbarhet när det gäller PRIP-
produkter som erbjuds icke-professionella 
investerare. Det är också en förutsättning 
för att återuppbygga icke-professionella 
investerares förtroende för 
finansmarknaden. På unionsnivå har de 
första stegen redan tagits i denna riktning: 
genom utvecklandet av den ordning med 
basfakta för investerare som inrättades 
genom Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 
om samordning av lagar och andra 
författningar som avser företag för 
kollektiva investeringar i överlåtbara 
värdepapper (fondföretag).

Or. en

Ändringsförslag 70
Syed Kamall

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Olika regler som avviker från varandra 
beroende på vilken bransch som erbjuder
investeringsprodukterna samt de 
nationella bestämmelserna på området 
skapar ojämlika konkurrensvillkor för de 
olika produkterna och 
distributionskanalerna samt fler hinder för 
en inre marknad för finansiella tjänster och 
produkter. Medlemsstaterna har redan 
vidtagit skiljaktiga och icke samordnade 
insatser för att åtgärda brister i 
investerarskyddet och denna utveckling 
skulle sannolikt fortsätta. Olika 

(3) Olika regler som avviker från varandra 
beroende på vilken bransch som erbjuder
PRIP-produkterna samt de nationella 
bestämmelserna på området skapar 
ojämlika konkurrensvillkor för de olika 
produkterna och distributionskanalerna 
samt fler hinder för en inre marknad för 
finansiella tjänster och produkter.
Medlemsstaterna har redan vidtagit 
skiljaktiga och icke samordnade insatser 
för att åtgärda brister i investerarskyddet 
och denna utveckling skulle sannolikt 
fortsätta. Olika förhållningssätt till 
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förhållningssätt till information om
investeringsprodukter hindrar 
utvecklingen av likvärdiga 
konkurrensvillkor mellan olika utvecklare 
av investeringsprodukter och dem som 
säljer dessa produkter, vilket snedvrider 
konkurrensen. Detta skulle också göra att 
investerarskyddet inte blir enhetligt i 
unionen. Sådana skillnader utgör ett hinder 
för upprättandet av den inre marknaden 
och dess smidiga funktion. Rättslig grund 
är därför artikel 114 i EUF-fördraget, som 
den konsekvent tolkats i Europeiska 
unionens domstols rättspraxis.

information om PRIP-produkter hindrar 
utvecklingen av likvärdiga 
konkurrensvillkor mellan olika utvecklare 
av PRIP-produkter och dem som säljer 
dessa produkter, vilket snedvrider 
konkurrensen. Detta skulle också göra att 
investerarskyddet inte blir enhetligt i 
unionen. Sådana skillnader utgör ett hinder 
för upprättandet av den inre marknaden 
och dess smidiga funktion. Rättslig grund 
är därför artikel 114 i EUF-fördraget, som 
den konsekvent tolkats i Europeiska 
unionens domstols rättspraxis.

Or. en

Ändringsförslag 71
Elena Băsescu

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) För att förhindra avvikelser är det 
nödvändigt att på unionsnivå införa 
enhetliga bestämmelser om överblickbarhet 
som gäller för alla aktörer på marknaden 
för investeringsprodukter. För att kunna 
harmonisera faktablads utformning och 
innehåll krävs det en förordning som 
säkerställer att det för dessa dokument 
införs en gemensam standard på ett sådant 
enhetligt sätt. En förordnings direkt 
tillämpliga regler bör säkerställa att alla 
aktörer på marknaden för 
investeringsprodukter omfattas av samma 
krav. Detta torde säkerställa enhetlig 
information, genom att förhindra olikartade 
nationella krav vid införlivandet av ett 
direktiv. En förordning är också lämplig 
för att se till att alla som säljer 
investeringsprodukter omfattas av 
enhetliga krav, när faktablad tillhandahålls 

(4) För att förhindra avvikelser är det 
nödvändigt att på unionsnivå införa 
enhetliga bestämmelser om överblickbarhet 
som gäller för alla aktörer på marknaden 
för investeringsprodukter och att minska 
kostnader och osäkerhetsmoment för 
produkttillhandahållare och 
produktdistributörer.  För att kunna 
harmonisera faktablads utformning och 
innehåll krävs det en förordning som 
säkerställer att det för dessa dokument 
införs en gemensam standard på ett sådant 
enhetligt sätt. En förordnings direkt 
tillämpliga regler bör säkerställa att alla 
aktörer på marknaden för 
investeringsprodukter omfattas av samma 
krav. Detta torde säkerställa enhetlig 
information, genom att förhindra olikartade 
nationella krav vid införlivandet av ett 
direktiv. En förordning är också lämplig 
för att se till att alla som säljer 
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till icke-professionella investerare. investeringsprodukter omfattas av 
enhetliga krav, när faktablad tillhandahålls 
till icke-professionella investerare.

Or. en

Ändringsförslag 72
Syed Kamall

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) För att förhindra avvikelser är det 
nödvändigt att på unionsnivå införa 
enhetliga bestämmelser om överblickbarhet 
som gäller för alla aktörer på marknaden 
för investeringsprodukter. För att kunna 
harmonisera faktablads utformning och 
innehåll krävs det en förordning som 
säkerställer att det för dessa dokument 
införs en gemensam standard på ett sådant 
enhetligt sätt. En förordnings direkt 
tillämpliga regler bör säkerställa att alla 
aktörer på marknaden för
investeringsprodukter omfattas av samma 
krav. Detta torde säkerställa enhetlig 
information, genom att förhindra olikartade 
nationella krav vid införlivandet av ett 
direktiv. En förordning är också lämplig 
för att se till att alla som säljer
investeringsprodukter omfattas av 
enhetliga krav, när faktablad tillhandahålls 
till icke-professionella investerare.

(4) För att förhindra avvikelser är det 
nödvändigt att på unionsnivå införa 
enhetliga bestämmelser om överblickbarhet 
som gäller för alla aktörer på marknaden 
för PRIP-produkter. För att kunna 
harmonisera faktablads utformning och 
innehåll krävs det en förordning som 
säkerställer att det för dessa dokument 
införs en gemensam standard på ett sådant 
enhetligt sätt. En förordnings direkt 
tillämpliga regler bör säkerställa att alla 
aktörer på marknaden för PRIP-produkter
omfattas av samma krav. Detta torde 
säkerställa enhetlig information, genom att 
förhindra olikartade nationella krav vid 
införlivandet av ett direktiv. En förordning 
är också lämplig för att se till att alla som 
säljer PRIP-produkter omfattas av 
enhetliga krav, när faktablad tillhandahålls 
till icke-professionella investerare.

Or. en

Ändringsförslag 73
Werner Langen

Förslag till förordning
Skäl 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Att förbättra informationen om 
investeringsprodukter är viktigt för att 
återvinna icke-professionella investerares 
förtroende för finansmarknaderna, men det 
är lika viktigt att effektivt reglera 
försäljningsmetoderna för dessa produkter. 
Denna förordning kompletterar 
distributionsåtgärder i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2004/39/EG. Den kompletterar också 
åtgärder om distributionen av 
försäkringsprodukter i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2002/92/EG.

(5) Att förbättra informationen om 
investeringsprodukter är viktigt för att 
återvinna icke-professionella investerares 
förtroende för finansmarknaderna, men det 
är lika viktigt att effektivt reglera 
försäljningsmetoderna för dessa produkter. 
Om en annan EU-rättsakt reglerar 
specifika aspekter av distributionen av 
investeringsprodukter ska 
bestämmelserna i den rättakten ha 
företräde framför bestämmelserna i 
denna förordning. Detta gäller framför 
allt direktiv 2004/39/EG och direktiv 
2002/92/EG.

Or. de

Ändringsförslag 74
Syed Kamall

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Att förbättra informationen om
investeringsprodukter är viktigt för att 
återvinna icke-professionella investerares 
förtroende för finansmarknaderna, men det 
är lika viktigt att effektivt reglera 
försäljningsmetoderna för dessa produkter.
Denna förordning kompletterar 
distributionsåtgärder i Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2004/39/EG. Den 
kompletterar också åtgärder om 
distributionen av försäkringsprodukter i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2002/92/EG.

(5) Att förbättra informationen om PRIP-
produkter är viktigt för att återvinna icke-
professionella investerares förtroende för 
finansmarknaderna, men det är lika viktigt 
att effektivt reglera försäljningsmetoderna 
för dessa produkter. Denna förordning 
kompletterar distributionsåtgärder
(inbegripet investeringsrådgivning, 
investerarskyddsåtgärder och andra 
försäljningstjänster) i Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2004/39/EG. Den 
kompletterar också åtgärder om 
distributionen av försäkringsprodukter i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2002/92/EG.

Or. en
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Motivering

Åtgärderna om produktinformation som föreslås i denna förordning kompletterar 
investerarskyddsåtgärder avseende investeringsrådgivning, investerarskyddsåtgärder och 
försäljningstjänster i direktiv 2004/39/EG.

Ändringsförslag 75
Thomas Händel

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Denna förordning bör tillämpas på 
samtliga produkter – oberoende av form 
och konstruktion – som finanssektorn 
utvecklar för att ge icke-professionella 
investerare investeringsmöjligheter, där 
den avkastning som erbjuds investeraren 
påverkas av hur en eller flera tillgångars 
värde eller andra referensvärden än 
räntesatser utvecklas. I detta bör ingå 
investeringsprodukter som 
investeringsfonder, livförsäkringar med ett 
investeringsinslag samt strukturerade 
produkter till icke-professionella 
investerare. För dessa produkter är 
investeringen inte av direkt slag, som när 
man köper eller innehar själva 
tillgångarna. I stället inträder de mellan 
investeraren och marknaderna genom en 
process, där tillgångar ”förpackas” eller 
läggs ihop för att skapa andra 
exponeringar, åstadkomma andra 
produktegenskaper eller 
kostnadsstrukturer än vid ett direkt 
innehav. Sådana ”förpackningar” kan 
göra det möjligt för icke-professionella 
investerare att använda 
investeringsstrategier som annars skulle 
vara omöjliga eller opraktiska. De kan
dock också kräva att ytterligare 
information tillhandahålls, särskilt för att 
kunna jämföra olika sätt att förpacka 
investeringar.

(6) Denna förordning bör tillämpas på 
samtliga produkter – oberoende av form 
och konstruktion – som finanssektorn 
utvecklar för att ge icke-professionella 
investerare investeringsmöjligheter, där 
den avkastning som erbjuds investeraren 
påverkas av hur en eller flera tillgångars 
värde eller andra referensvärden än 
räntesatser utvecklas. I detta bör ingå 
investeringsprodukter som
investeringsfonder, livförsäkringar med ett 
investeringsinslag samt strukturerade 
produkter till icke-professionella 
investerare.
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Or. de

Ändringsförslag 76
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Denna förordning bör tillämpas på 
samtliga produkter – oberoende av form 
och konstruktion – som finanssektorn 
utvecklar för att ge icke-professionella 
investerare investeringsmöjligheter, där 
den avkastning som erbjuds investeraren 
påverkas av hur en eller flera tillgångars 
värde eller andra referensvärden än 
räntesatser utvecklas. I detta bör ingå 
investeringsprodukter som 
investeringsfonder, livförsäkringar med ett 
investeringsinslag samt strukturerade 
produkter till icke-professionella 
investerare. För dessa produkter är 
investeringen inte av direkt slag, som när 
man köper eller innehar själva 
tillgångarna. I stället inträder de mellan 
investeraren och marknaderna genom en 
process, där tillgångar ”förpackas” eller 
läggs ihop för att skapa andra 
exponeringar, åstadkomma andra 
produktegenskaper eller 
kostnadsstrukturer än vid ett direkt 
innehav. Sådana ”förpackningar” kan 
göra det möjligt för icke-professionella 
investerare att använda 
investeringsstrategier som annars skulle 
vara omöjliga eller opraktiska. De kan 
dock också kräva att ytterligare 
information tillhandahålls, särskilt för att 
kunna jämföra olika sätt att förpacka 
investeringar.

(6) Denna förordning bör tillämpas på 
samtliga produkter – oberoende av form 
och konstruktion – som finanssektorn 
utvecklar för att ge icke-professionella 
investerare investeringsmöjligheter, där 
den avkastning som erbjuds investeraren 
påverkas av hur en eller flera tillgångars 
värde eller andra referensvärden än 
räntesatser utvecklas. I detta bör ingå 
investeringsprodukter som 
investeringsfonder, livförsäkringar med ett 
investeringsinslag samt strukturerade 
produkter till icke-professionella 
investerare, samt företagsobligationer och 
instrument som emitterats av 
specialföretag.

Or. en
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Ändringsförslag 77
Pervenche Berès

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Denna förordning bör tillämpas på 
samtliga produkter – oberoende av form 
och konstruktion – som finanssektorn 
utvecklar för att ge icke-professionella 
investerare investeringsmöjligheter, där 
den avkastning som erbjuds investeraren 
påverkas av hur en eller flera tillgångars 
värde eller andra referensvärden än 
räntesatser utvecklas. I detta bör ingå 
investeringsprodukter som 
investeringsfonder, livförsäkringar med ett 
investeringsinslag samt strukturerade
produkter till icke-professionella 
investerare. För dessa produkter är 
investeringen inte av direkt slag, som när 
man köper eller innehar själva 
tillgångarna. I stället inträder de mellan 
investeraren och marknaderna genom en 
process, där tillgångar ”förpackas” eller 
läggs ihop för att skapa andra 
exponeringar, åstadkomma andra 
produktegenskaper eller 
kostnadsstrukturer än vid ett direkt 
innehav. Sådana ”förpackningar” kan 
göra det möjligt för icke-professionella 
investerare att använda 
investeringsstrategier som annars skulle 
vara omöjliga eller opraktiska. De kan 
dock också kräva att ytterligare 
information tillhandahålls, särskilt för att 
kunna jämföra olika sätt att förpacka 
investeringar.

(6) Denna förordning bör tillämpas på 
samtliga produkter eller underliggande 
investeringar – oberoende av form och 
konstruktion – som finanssektorn utvecklar 
för att ge icke-professionella investerare 
investeringsmöjligheter, där den 
avkastning som erbjuds investeraren 
påverkas av hur en eller flera tillgångars 
värde eller referensvärden utvecklas. I 
detta bör ingå investeringsprodukter som 
investeringsfonder, livförsäkringar med ett 
investeringsinslag och deras 
underliggande investeringar samt 
produkter till icke-professionella 
investerare, inbegripet tillgångar som 
skulle innehas direkt, såsom 
företagsobligationer eller 
statsobligationer och aktier som erbjuds 
till allmänheten eller är upptagna till 
handel på en reglerad marknad.   

Or. en

Ändringsförslag 78
Jean-Paul Gauzès
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Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Denna förordning bör tillämpas på 
samtliga produkter – oberoende av form 
och konstruktion – som finanssektorn 
utvecklar för att ge icke-professionella 
investerare investeringsmöjligheter, där 
den avkastning som erbjuds investeraren 
påverkas av hur en eller flera tillgångars 
värde eller andra referensvärden än 
räntesatser utvecklas. I detta bör ingå 
investeringsprodukter som 
investeringsfonder, livförsäkringar med ett 
investeringsinslag samt strukturerade
produkter till icke-professionella 
investerare. För dessa produkter är 
investeringen inte av direkt slag, som när 
man köper eller innehar själva 
tillgångarna. I stället inträder de mellan 
investeraren och marknaderna genom en 
process, där tillgångar ”förpackas” eller 
läggs ihop för att skapa andra 
exponeringar, åstadkomma andra 
produktegenskaper eller kostnadsstrukturer 
än vid ett direkt innehav. Sådana
”förpackningar” kan göra det möjligt för 
icke-professionella investerare att använda 
investeringsstrategier som annars skulle 
vara omöjliga eller opraktiska. De kan 
dock också kräva att ytterligare 
information tillhandahålls, särskilt för att 
kunna jämföra olika sätt att förpacka 
investeringar.

(6) Denna förordning bör tillämpas på 
samtliga produkter – oberoende av form 
och konstruktion – som finanssektorn 
utvecklar för att ge icke-professionella 
investerare investeringsmöjligheter, där 
den avkastning som erbjuds investeraren 
påverkas av hur en eller flera tillgångars 
värde eller andra referensvärden än 
räntesatser utvecklas. I detta bör ingå 
investeringsprodukter som 
investeringsfonder, livförsäkringar med ett 
investeringsinslag samt produkter till icke-
professionella investerare, inbegripet 
tillgångar som skulle innehas direkt, 
såsom statsobligationer och aktier som 
erbjuds till allmänheten eller är upptagna 
till handel på en reglerad marknad som är 
belägen eller drivs inom en medlemsstat. 
I stället inträder paketerade strukturerade 
produkter för icke-professionella 
investerare mellan investeraren och 
marknaderna genom en process, där 
tillgångar ”förpackas” eller läggs ihop för
att skapa andra exponeringar, åstadkomma 
andra produktegenskaper eller 
kostnadsstrukturer än vid ett direkt 
innehav. Sådana ”förpackningar” kan göra 
det möjligt för icke-professionella 
investerare att använda 
investeringsstrategier som annars skulle 
vara omöjliga eller opraktiska. De kan 
dock också kräva att ytterligare 
information tillhandahålls, särskilt för att 
kunna jämföra olika sätt att förpacka 
investeringar.

Or. en
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Ändringsförslag 79
Markus Ferber

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Denna förordning bör tillämpas på 
samtliga produkter – oberoende av form 
och konstruktion – som finanssektorn 
utvecklar för att ge icke-professionella 
investerare investeringsmöjligheter, där 
den avkastning som erbjuds investeraren 
påverkas av hur en eller flera tillgångars 
värde eller andra referensvärden än 
räntesatser utvecklas. I detta bör ingå 
investeringsprodukter som 
investeringsfonder, livförsäkringar med ett 
investeringsinslag samt strukturerade 
produkter till icke-professionella 
investerare. För dessa produkter är 
investeringen inte av direkt slag, som när 
man köper eller innehar själva tillgångarna.
I stället inträder de mellan investeraren och 
marknaderna genom en process, där 
tillgångar ”förpackas” eller läggs ihop för 
att skapa andra exponeringar, åstadkomma 
andra produktegenskaper eller 
kostnadsstrukturer än vid ett direkt 
innehav. Sådana ”förpackningar” kan göra 
det möjligt för icke-professionella 
investerare att använda 
investeringsstrategier som annars skulle 
vara omöjliga eller opraktiska. De kan 
dock också kräva att ytterligare 
information tillhandahålls, särskilt för att 
kunna jämföra olika sätt att förpacka 
investeringar.

(6) Denna förordning bör tillämpas på 
samtliga produkter – oberoende av form 
och konstruktion – som finanssektorn 
utvecklar för att ge icke-professionella 
investerare investeringsmöjligheter, där 
den avkastning som erbjuds investeraren 
påverkas av hur en eller flera tillgångars 
värde eller andra referensvärden än 
räntesatser utvecklas, och den bör inte 
utesluta strukturerade insättningar. I detta 
bör ingå investeringsprodukter som 
investeringsfonder, livförsäkringar med ett 
investeringsinslag samt strukturerade 
produkter till icke-professionella 
investerare. För dessa produkter är 
investeringen inte av direkt slag, som när 
man köper eller innehar själva tillgångarna.
I stället inträder de mellan investeraren och 
marknaderna genom en process, där 
tillgångar ”förpackas” eller läggs ihop för 
att skapa andra exponeringar, åstadkomma 
andra produktegenskaper eller 
kostnadsstrukturer än vid ett direkt 
innehav. Sådana ”förpackningar” kan göra 
det möjligt för icke-professionella 
investerare att använda 
investeringsstrategier som annars skulle 
vara omöjliga eller opraktiska. De kan 
dock också kräva att ytterligare 
information tillhandahålls, särskilt för att 
kunna jämföra olika sätt att förpacka 
investeringar.

Or. en

Motivering

Syftet med förordningen är att möjliggöra för icke-professionella investerare att förstå och 
jämföra de viktigaste egenskaperna hos paketerade investeringsprodukter som kännetecknas 
av sin komplexa art. Enkla bankinsättningar och sparkonton är inte av en komplex art och 
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därför bör enkla sparprodukter uteslutas från förordningens tillämpningsområde. 
Strukturerade insättningar bör på grund av sin mer komplexa art omfattas av förordningen.

Ändringsförslag 80
Elena Băsescu

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Denna förordning bör tillämpas på 
samtliga produkter – oberoende av form 
och konstruktion – som finanssektorn 
utvecklar för att ge icke-professionella 
investerare investeringsmöjligheter, där 
den avkastning som erbjuds investeraren 
påverkas av hur en eller flera tillgångars 
värde eller andra referensvärden än 
räntesatser utvecklas. I detta bör ingå 
investeringsprodukter som 
investeringsfonder, livförsäkringar med ett 
investeringsinslag samt strukturerade 
produkter till icke-professionella 
investerare. För dessa produkter är 
investeringen inte av direkt slag, som när 
man köper eller innehar själva tillgångarna.
I stället inträder de mellan investeraren och 
marknaderna genom en process, där 
tillgångar ”förpackas” eller läggs ihop för 
att skapa andra exponeringar, åstadkomma 
andra produktegenskaper eller 
kostnadsstrukturer än vid ett direkt 
innehav. Sådana ”förpackningar” kan göra 
det möjligt för icke-professionella 
investerare att använda 
investeringsstrategier som annars skulle 
vara omöjliga eller opraktiska. De kan 
dock också kräva att ytterligare 
information tillhandahålls, särskilt för att
kunna jämföra olika sätt att förpacka 
investeringar.

(6) Denna förordning bör tillämpas på 
samtliga produkter – oberoende av form 
och konstruktion – som finanssektorn 
utvecklar för att ge icke-professionella 
investerare investeringsmöjligheter, där 
den avkastning som erbjuds investeraren 
påverkas av hur en eller flera tillgångars 
värde eller andra referensvärden än 
räntesatser utvecklas. I detta bör ingå 
investeringsprodukter som 
investeringsfonder, livförsäkringar med ett 
investeringsinslag samt strukturerade 
produkter till icke-professionella 
investerare. För dessa produkter är 
investeringen inte av direkt slag, som när 
man köper eller innehar själva tillgångarna.
I stället inträder de mellan investeraren och 
marknaderna genom en process, där 
tillgångar ”förpackas” eller läggs ihop för 
att skapa andra exponeringar, åstadkomma 
andra produktegenskaper eller 
kostnadsstrukturer än vid ett direkt 
innehav. Sådana ”förpackningar” kan göra 
det möjligt för icke-professionella 
investerare att använda 
investeringsstrategier som annars skulle 
vara omöjliga eller opraktiska. De kan 
dock också kräva att ytterligare 
information tillhandahålls, särskilt för att
möjliggöra jämförelser mellan olika sätt 
att förpacka investeringar, och för att 
säkerställa att icke-professionella 
investerare kan förstå de viktigaste 
egenskaperna och riskerna hos produkter 
för icke-professionella investerare.
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Or. en

Ändringsförslag 81
Corien Wortmann-Kool

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Denna förordning bör tillämpas på 
samtliga produkter – oberoende av form 
och konstruktion – som finanssektorn 
utvecklar för att ge icke-professionella 
investerare investeringsmöjligheter, där 
den avkastning som erbjuds investeraren 
påverkas av hur en eller flera tillgångars 
värde eller andra referensvärden än 
räntesatser utvecklas. I detta bör ingå 
investeringsprodukter som 
investeringsfonder, livförsäkringar med ett 
investeringsinslag samt strukturerade 
produkter till icke-professionella 
investerare. För dessa produkter är 
investeringen inte av direkt slag, som när 
man köper eller innehar själva tillgångarna.
I stället inträder de mellan investeraren och 
marknaderna genom en process, där 
tillgångar ”förpackas” eller läggs ihop för 
att skapa andra exponeringar, åstadkomma 
andra produktegenskaper eller 
kostnadsstrukturer än vid ett direkt 
innehav. Sådana ”förpackningar” kan göra 
det möjligt för icke-professionella 
investerare att använda 
investeringsstrategier som annars skulle 
vara omöjliga eller opraktiska. De kan 
dock också kräva att ytterligare 
information tillhandahålls, särskilt för att 
kunna jämföra olika sätt att förpacka 
investeringar.

(6) Denna förordning bör tillämpas på 
samtliga produkter – oberoende av form 
och konstruktion – som finanssektorn 
utvecklar för att ge icke-professionella 
investerare investeringsmöjligheter, där 
den avkastning som erbjuds investeraren 
påverkas av hur en eller flera tillgångars 
värde eller andra referensvärden än 
räntesatser utvecklas. I detta bör ingå 
investeringsprodukter som 
investeringsfonder, livförsäkringar med ett 
investeringsinslag samt strukturerade 
produkter till icke-professionella 
investerare. För dessa produkter är 
investeringen inte av direkt slag, som när 
man köper eller innehar själva tillgångarna.
I stället inträder de mellan investeraren och 
marknaderna genom en process, där 
tillgångar ”förpackas” eller läggs ihop för 
att skapa andra exponeringar, åstadkomma 
andra produktegenskaper eller 
kostnadsstrukturer än vid ett direkt 
innehav. Sådana ”förpackningar” kan göra 
det möjligt för icke-professionella 
investerare att använda 
investeringsstrategier som annars skulle 
vara omöjliga eller opraktiska. De kan 
dock också kräva att ytterligare 
information tillhandahålls, särskilt för att 
kunna jämföra olika sätt att förpacka 
investeringar. Tillgångar som innehas 
direkt – såsom företagsaktier eller 
statsobligationer – är inte paketerade 
investeringsprodukter och bör därför inte 
omfattas av denna förordning.
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Or. en

Ändringsförslag 82
Syed Kamall

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Denna förordning bör tillämpas på 
samtliga produkter – oberoende av form 
och konstruktion – som finanssektorn 
utvecklar för att ge icke-professionella 
investerare investeringsmöjligheter, där
den avkastning som erbjuds investeraren 
påverkas av hur en eller flera tillgångars 
värde eller andra referensvärden än 
räntesatser utvecklas. I detta bör ingå 
investeringsprodukter som 
investeringsfonder, livförsäkringar med ett 
investeringsinslag samt strukturerade
produkter till icke-professionella 
investerare. För dessa produkter är 
investeringen inte av direkt slag, som när 
man köper eller innehar själva tillgångarna.
I stället inträder de mellan investeraren och 
marknaderna genom en process, där 
tillgångar ”förpackas” eller läggs ihop för 
att skapa andra exponeringar, åstadkomma 
andra produktegenskaper eller 
kostnadsstrukturer än vid ett direkt 
innehav. Sådana ”förpackningar” kan göra 
det möjligt för icke-professionella 
investerare att använda 
investeringsstrategier som annars skulle 
vara omöjliga eller opraktiska. De kan 
dock också kräva att ytterligare 
information tillhandahålls, särskilt för att 
kunna jämföra olika sätt att förpacka 
investeringar.

(6) Denna förordning bör tillämpas på 
samtliga produkter – oberoende av form 
och konstruktion – som finanssektorn 
utvecklar för att ge icke-professionella 
investerare investeringsmöjligheter, där det 
belopp som ska återbetalas till
investeraren kan fluktuera på grund av 
exponering mot referensvärden eller 
utvecklingen av en eller flera tillgångar 
som inte köps direkt av investeraren.  I 
detta bör bland annat ingå 
investeringsprodukter som 
investeringsfonder, livförsäkringar med ett 
investeringsinslag samt strukturerade
insättningar. För dessa produkter är 
investeringen inte av direkt slag, som när 
man köper eller innehar själva tillgångarna.
I stället inträder de mellan investeraren och 
marknaderna genom en process, där 
tillgångar ”förpackas” eller läggs ihop för 
att skapa andra exponeringar, åstadkomma 
andra produktegenskaper eller 
kostnadsstrukturer än vid ett direkt 
innehav. Sådana ”förpackningar” kan göra 
det möjligt för icke-professionella 
investerare att använda 
investeringsstrategier som annars skulle 
vara omöjliga eller opraktiska. De kan 
dock också kräva att ytterligare 
information tillhandahålls, särskilt för att 
kunna jämföra olika sätt att förpacka 
investeringar.

Or. en
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Motivering

Faktabladsförordningen såsom den utformats syftar till att göra PRIP-produkter mer 
begripliga och jämförbara. Förordningen bör i det här läget begränsas till sådana 
paketerade produkter. Andra investeringsprodukter bör endast omfattas i den mån 
ESA-myndigheterna genomfört en full kostnadsnyttoanalys.

Ändringsförslag 83
Syed Kamall

Förslag till förordning
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) CEBS, CESR och Ceiops, organ med 
högspecialiserad expertis, rapporterade 
sina slutsatser angående kraven på ett 
faktablad till kommissionen.  Deras 
slutliga specialgruppsrapport (6 oktober 
2010) innehöll en definition som man 
kommit överens om och som sedan 
anammades av kommissionen. 
Definitionen är resultatet av en 
omfattande dialog och breda samråd med 
alla berörda parter och bör respekteras. 
Att begränsa förordningens 
tillämpningsområde till paketerade 
produkter för icke-professionella 
investerare kommer att göra faktabladet 
mer effektivt i praktiken då detta 
tillvägagångssätt är mer fokuserat och till 
större nytta för konsumenterna genom att 
det inriktas på sådana produkter där 
faktabladet klart och tydligt skulle vara 
till nytta. En översyn av 
tillämpningsområdet vid en senare 
tidpunkt kommer att göra det möjligt att 
bedöma faktabladets första effekter, och 
eventuella framtida utvidgningar av 
tillämpningsområdet som kan komma att 
behövas, om arbitrage och praxis till 
skada för konsumenterna upptäcks, skulle 
kunna göras efter en full 
kostnadsnyttoanalys.
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Or. en

Motivering

Kommissionens förslag grundas på den expertis som ESA-myndigheternas föregångare 
ställde till förfogande. Denna definition, som begränsade räckvidden till PRIP-produkter, bör 
respekteras på denna grund. Om räckvidden ska utvidgas bör man genomföra en full analys 
som studerar fördelar och kostnader för konsumenter och samspelet med andra direktiv och 
förordningar.

Ändringsförslag 84
Jean-Paul Gauzès

Förslag till förordning
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Denna förordning bör också 
tillämpas på aktier eller andelar i 
specialföretag och holdingbolag som en 
utvecklare av investeringsprodukter kan 
skapa i syfte att kringgå denna 
förordning.

Or. en

Ändringsförslag 85
Thomas Händel

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) För att säkerställa att denna 
förordning enbart omfattar sådana 
paketerade investeringsprodukter, bör 
förordningens tillämpningsområde därför 
inte omfatta försäkringsprodukter utan 
investeringsmöjligheter och produkter 
som endast är ränteexponerade. 
Tillgångar som innehas direkt – som 
företagsaktier eller statsobligationer – är 
inte paketerade investeringsprodukter och 

(7) Investeringsfonder för institutionella 
investerare omfattas heller inte av denna 
förordning, eftersom de inte saluförs till 
icke-professionella investerare. Emellertid 
bör investeringsprodukter för att spara till 
en privat pension omfattas, eftersom de 
ofta konkurrerar med andra produkter som 
förordningen omfattar och som distribueras 
på samma sätt till icke-professionella 
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bör därför uteslutas. Eftersom 
tyngdpunkten i denna förordning ligger 
på att förbättra jämförbarheten och 
begripligheten hos information om 
investeringsprodukter som saluförs till 
icke-professionella investerare, bör denna 
förordning inte omfatta 
tjänstepensionssystem som omfattas av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2003/41/EG av den 3 juni 2003 om 
verksamhet i och tillsyn över 
tjänstepensionsinstitut, eller av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/138/EG av den 25 november 2009 
om upptagande och utövande av 
försäkrings- och 
återförsäkringsverksamhet (Solvens II). 
Denna förordning bör heller inte omfatta 
vissa tjänstepensionssystem som inte 
omfattas av direktiv 2003/41/EG, om det 
enligt nationell lagstiftning krävs ett 
finansiellt bidrag från arbetsgivaren och 
arbetstagaren inte kan välja vem som 
tillhandahåller pensionsprodukten.
Investeringsfonder för institutionella 
investerare omfattas heller inte av denna 
förordning, eftersom de inte saluförs till 
icke-professionella investerare. Emellertid 
bör investeringsprodukter för att spara till 
en privat pension omfattas, eftersom de 
ofta konkurrerar med andra produkter som 
förordningen omfattar och som distribueras 
på samma sätt till icke-professionella 
investerare.

investerare.

Or. de

Ändringsförslag 86
Jean-Paul Gauzès

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) För att säkerställa att denna (7) Förordningens tillämpningsområde bör
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förordning enbart omfattar sådana 
paketerade investeringsprodukter, bör
förordningens tillämpningsområde därför
inte omfatta försäkringsprodukter utan 
investeringsmöjligheter och produkter som 
endast är ränteexponerade. Tillgångar som 
innehas direkt – som företagsaktier eller 
statsobligationer – är inte paketerade 
investeringsprodukter och bör därför 
uteslutas. Eftersom tyngdpunkten i denna 
förordning ligger på att förbättra 
jämförbarheten och begripligheten hos 
information om investeringsprodukter som 
saluförs till icke-professionella investerare, 
bör denna förordning inte omfatta 
tjänstepensionssystem som omfattas av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2003/41/EG av den 3 juni 2003 om 
verksamhet i och tillsyn över 
tjänstepensionsinstitut, eller av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/138/EG av den 25 november 2009 
om upptagande och utövande av 
försäkrings- och återförsäkringsverksamhet
(Solvens II). Denna förordning bör heller 
inte omfatta vissa tjänstepensionssystem 
som inte omfattas av direktiv 2003/41/EG, 
om det enligt nationell lagstiftning krävs 
ett finansiellt bidrag från arbetsgivaren och 
arbetstagaren inte kan välja vem som 
tillhandahåller pensionsprodukten.
Investeringsfonder för institutionella 
investerare omfattas heller inte av denna 
förordning, eftersom de inte saluförs till 
icke-professionella investerare. Emellertid 
bör investeringsprodukter för att spara till 
en privat pension omfattas, eftersom de 
ofta konkurrerar med andra produkter som 
förordningen omfattar och som distribueras 
på samma sätt till icke-professionella 
investerare.

inte omfatta försäkringsprodukter utan 
investeringsmöjligheter och produkter som 
endast är ränteexponerade. Eftersom 
tyngdpunkten i denna förordning ligger på 
att förbättra jämförbarheten och 
begripligheten hos information om 
investeringsprodukter som saluförs till 
icke-professionella investerare, bör denna 
förordning inte omfatta 
tjänstepensionssystem som omfattas av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2003/41/EG av den 3 juni 2003 om 
verksamhet i och tillsyn över 
tjänstepensionsinstitut, eller av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/138/EG av den 25 november 2009 
om upptagande och utövande av 
försäkrings- och återförsäkringsverksamhet
(Solvens II). Denna förordning bör heller 
inte omfatta vissa tjänstepensionssystem 
som inte omfattas av direktiv 2003/41/EG, 
om det enligt nationell lagstiftning krävs 
ett finansiellt bidrag från arbetsgivaren och 
arbetstagaren inte kan välja vem som 
tillhandahåller pensionsprodukten.
Investeringsfonder för institutionella 
investerare omfattas heller inte av denna 
förordning, eftersom de inte saluförs till 
icke-professionella investerare. Emellertid 
bör investeringsprodukter för att spara till 
en privat pension omfattas, eftersom de 
ofta konkurrerar med andra produkter som 
förordningen omfattar och som distribueras 
på samma sätt till icke-professionella 
investerare.

Or. en

Ändringsförslag 87
Sharon Bowles
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Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) För att säkerställa att denna 
förordning enbart omfattar sådana 
paketerade investeringsprodukter, bör 
förordningens tillämpningsområde därför 
inte omfatta försäkringsprodukter utan 
investeringsmöjligheter och produkter 
som endast är ränteexponerade. 
Tillgångar som innehas direkt – som 
företagsaktier eller statsobligationer – är 
inte paketerade investeringsprodukter och 
bör därför uteslutas. Eftersom 
tyngdpunkten i denna förordning ligger på 
att förbättra jämförbarheten och 
begripligheten hos information om 
investeringsprodukter som saluförs till 
icke-professionella investerare, bör denna 
förordning inte omfatta 
tjänstepensionssystem som omfattas av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2003/41/EG av den 3 juni 2003 om 
verksamhet i och tillsyn över 
tjänstepensionsinstitut, eller av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/138/EG av den 25 november 2009 
om upptagande och utövande av 
försäkrings- och återförsäkringsverksamhet
(Solvens II). Denna förordning bör heller 
inte omfatta vissa tjänstepensionssystem 
som inte omfattas av direktiv 2003/41/EG, 
om det enligt nationell lagstiftning krävs 
ett finansiellt bidrag från arbetsgivaren och 
arbetstagaren inte kan välja vem som 
tillhandahåller pensionsprodukten.
Investeringsfonder för institutionella 
investerare omfattas heller inte av denna 
förordning, eftersom de inte saluförs till 
icke-professionella investerare. Emellertid 
bör investeringsprodukter för att spara till 
en privat pension omfattas, eftersom de 
ofta konkurrerar med andra produkter som 
förordningen omfattar och som distribueras 
på samma sätt till icke-professionella 

(7) Eftersom tyngdpunkten i denna 
förordning ligger på att förbättra 
jämförbarheten och begripligheten hos 
information om investeringsprodukter som 
saluförs till icke-professionella investerare, 
bör denna förordning inte omfatta 
tjänstepensionssystem som omfattas av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2003/41/EG av den 3 juni 2003 om 
verksamhet i och tillsyn över 
tjänstepensionsinstitut, eller av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/138/EG av den 25 november 2009 
om upptagande och utövande av 
försäkrings- och återförsäkringsverksamhet
(Solvens II). Denna förordning bör heller 
inte omfatta vissa tjänstepensionssystem 
som inte omfattas av direktiv 2003/41/EG, 
om det enligt nationell lagstiftning krävs 
ett finansiellt bidrag från arbetsgivaren och 
arbetstagaren inte kan välja vem som 
tillhandahåller pensionsprodukten.
Investeringsfonder för institutionella 
investerare omfattas heller inte av denna 
förordning, eftersom de inte saluförs till 
icke-professionella investerare. Emellertid 
bör investeringsprodukter för att spara till 
en privat pension omfattas, eftersom de 
ofta konkurrerar med andra produkter som 
förordningen omfattar och som distribueras 
på samma sätt till icke-professionella 
investerare.
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investerare.

Or. en

Ändringsförslag 88
Markus Ferber

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) För att säkerställa att denna förordning 
enbart omfattar sådana paketerade 
investeringsprodukter, bör förordningens 
tillämpningsområde därför inte omfatta 
försäkringsprodukter utan 
investeringsmöjligheter och produkter som 
endast är ränteexponerade. Tillgångar som 
innehas direkt – som företagsaktier eller 
statsobligationer – är inte paketerade 
investeringsprodukter och bör därför 
uteslutas. Eftersom tyngdpunkten i denna 
förordning ligger på att förbättra 
jämförbarheten och begripligheten hos 
information om investeringsprodukter som 
saluförs till icke-professionella investerare, 
bör denna förordning inte omfatta 
tjänstepensionssystem som omfattas av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2003/41/EG av den 3 juni 2003 om 
verksamhet i och tillsyn över 
tjänstepensionsinstitut, eller av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/138/EG av den 25 november 2009 
om upptagande och utövande av 
försäkrings- och återförsäkringsverksamhet
(Solvens II). Denna förordning bör heller 
inte omfatta vissa tjänstepensionssystem 
som inte omfattas av direktiv 2003/41/EG, 
om det enligt nationell lagstiftning krävs 
ett finansiellt bidrag från arbetsgivaren och 
arbetstagaren inte kan välja vem som 
tillhandahåller pensionsprodukten.
Investeringsfonder för institutionella 
investerare omfattas heller inte av denna 

(7) För att säkerställa att denna förordning
enbart omfattar sådana paketerade 
investeringsprodukter, bör förordningens 
tillämpningsområde därför inte omfatta 
försäkringsprodukter utan 
investeringsmöjligheter och andra
produkter än strukturerade insättningar
som endast är ränteexponerade. Tillgångar
som innehas direkt – som företagsaktier 
eller statsobligationer – är inte paketerade 
investeringsprodukter och bör därför 
uteslutas. Eftersom tyngdpunkten i denna 
förordning ligger på att förbättra 
jämförbarheten och begripligheten hos 
information om investeringsprodukter som 
saluförs till icke-professionella investerare, 
bör denna förordning inte omfatta 
tjänstepensionssystem som omfattas av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2003/41/EG av den 3 juni 2003 om 
verksamhet i och tillsyn över 
tjänstepensionsinstitut, eller av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/138/EG av den 25 november 2009 
om upptagande och utövande av 
försäkrings- och återförsäkringsverksamhet
(Solvens II). Denna förordning bör heller 
inte omfatta vissa tjänstepensionssystem 
som inte omfattas av direktiv 2003/41/EG, 
om det enligt nationell lagstiftning krävs 
ett finansiellt bidrag från arbetsgivaren och 
arbetstagaren inte kan välja vem som 
tillhandahåller pensionsprodukten.
Investeringsfonder för institutionella 
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förordning, eftersom de inte saluförs till 
icke-professionella investerare. Emellertid 
bör investeringsprodukter för att spara till 
en privat pension omfattas, eftersom de 
ofta konkurrerar med andra produkter som 
förordningen omfattar och som distribueras 
på samma sätt till icke-professionella 
investerare.

investerare omfattas heller inte av denna 
förordning, eftersom de inte saluförs till 
icke-professionella investerare. Emellertid 
bör investeringsprodukter för att spara till 
en privat pension omfattas, eftersom de 
ofta konkurrerar med andra produkter som 
förordningen omfattar och som distribueras 
på samma sätt till icke-professionella 
investerare.

Or. en

Motivering

Syftet med förordningen är att möjliggöra för icke-professionella investerare att förstå och 
jämföra de viktigaste egenskaperna hos paketerade investeringsprodukter, som kännetecknas 
av sin komplexitet. Enkla bankinsättningar och sparkonton är inte av en komplex art och 
därför bör enkla sparprodukter uteslutas från förordningens tillämpningsområde. 
Strukturerade insättningar bör på grund av sin mer komplexa art omfattas av förordningen.

Ändringsförslag 89
Syed Kamall

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) För att säkerställa att denna förordning 
enbart omfattar sådana paketerade 
investeringsprodukter, bör förordningens 
tillämpningsområde därför inte omfatta 
försäkringsprodukter utan 
investeringsmöjligheter och produkter som 
endast är ränteexponerade. Tillgångar som 
innehas direkt – som företagsaktier eller 
statsobligationer – är inte paketerade 
investeringsprodukter och bör därför 
uteslutas. Eftersom tyngdpunkten i denna 
förordning ligger på att förbättra 
jämförbarheten och begripligheten hos 
information om investeringsprodukter som 
saluförs till icke-professionella investerare, 
bör denna förordning inte omfatta 
tjänstepensionssystem som omfattas av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 

(7) För att säkerställa att denna förordning 
enbart omfattar sådana PRIP-produkter, 
bör förordningens tillämpningsområde 
därför inte omfatta försäkringsprodukter 
utan investeringsmöjligheter och andra
produkter än strukturerade insättningar
som endast är ränteexponerade. Tillgångar 
som innehas direkt – som företagsaktier 
eller statsobligationer – är inte paketerade 
investeringsprodukter och bör därför 
uteslutas. Eftersom tyngdpunkten i denna 
förordning ligger på att förbättra 
jämförbarheten och begripligheten hos 
information om investeringsprodukter som 
saluförs till icke-professionella investerare, 
bör denna förordning inte omfatta
tjänstepensionssystem som omfattas av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
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2003/41/EG av den 3 juni 2003 om 
verksamhet i och tillsyn över 
tjänstepensionsinstitut, eller av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/138/EG av den 25 november 2009 
om upptagande och utövande av 
försäkrings- och återförsäkringsverksamhet
(Solvens II). Denna förordning bör heller 
inte omfatta vissa tjänstepensionssystem 
som inte omfattas av direktiv 2003/41/EG, 
om det enligt nationell lagstiftning krävs 
ett finansiellt bidrag från arbetsgivaren och
arbetstagaren inte kan välja vem som 
tillhandahåller pensionsprodukten.
Investeringsfonder för institutionella 
investerare omfattas heller inte av denna 
förordning, eftersom de inte saluförs till 
icke-professionella investerare. Emellertid 
bör investeringsprodukter för att spara till 
en privat pension omfattas, eftersom de 
ofta konkurrerar med andra produkter som 
förordningen omfattar och som distribueras 
på samma sätt till icke-professionella 
investerare.

2003/41/EG av den 3 juni 2003 om 
verksamhet i och tillsyn över 
tjänstepensionsinstitut, eller av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/138/EG av den 25 november 2009 
om upptagande och utövande av 
försäkrings- och återförsäkringsverksamhet
(Solvens II). Denna förordning bör heller 
inte omfatta vissa tjänstepensionssystem 
som inte omfattas av direktiv 2003/41/EG, 
om det enligt nationell lagstiftning krävs 
ett finansiellt bidrag från arbetsgivaren,
och inte officiellt erkända 
pensionsprodukter och sociala 
trygghetssystem som regleras i nationell 
lag eller EU-lag. Investeringsfonder för 
institutionella investerare omfattas heller 
inte av denna förordning, eftersom de inte 
saluförs till icke-professionella investerare.
Emellertid bör investeringsprodukter för att 
spara till en privat pension omfattas, 
eftersom de ofta konkurrerar med andra 
produkter som förordningen omfattar och 
som distribueras på samma sätt till icke-
professionella investerare.

Or. en

Ändringsförslag 90
Burkhard Balz

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) För att säkerställa att denna förordning 
enbart omfattar sådana paketerade 
investeringsprodukter, bör förordningens 
tillämpningsområde därför inte omfatta 
försäkringsprodukter utan 
investeringsmöjligheter och produkter som 
endast är ränteexponerade. Tillgångar som 
innehas direkt – som företagsaktier eller 
statsobligationer – är inte paketerade 
investeringsprodukter och bör därför 

(7) För att säkerställa att denna förordning 
enbart omfattar sådana paketerade 
investeringsprodukter, bör förordningens 
tillämpningsområde därför inte omfatta 
försäkringsprodukter utan 
investeringsmöjligheter och produkter som 
endast är ränteexponerade. Tillgångar som 
innehas direkt – som företagsaktier eller 
statsobligationer – är inte paketerade 
investeringsprodukter och bör därför 
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uteslutas. Eftersom tyngdpunkten i denna 
förordning ligger på att förbättra 
jämförbarheten och begripligheten hos 
information om investeringsprodukter som 
saluförs till icke-professionella investerare, 
bör denna förordning inte omfatta 
tjänstepensionssystem som omfattas av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2003/41/EG av den 3 juni 2003 om 
verksamhet i och tillsyn över 
tjänstepensionsinstitut, eller av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/138/EG av den 25 november 2009 
om upptagande och utövande av 
försäkrings- och återförsäkringsverksamhet
(Solvens II). Denna förordning bör heller 
inte omfatta vissa tjänstepensionssystem 
som inte omfattas av direktiv 2003/41/EG, 
om det enligt nationell lagstiftning krävs 
ett finansiellt bidrag från arbetsgivaren och 
arbetstagaren inte kan välja vem som 
tillhandahåller pensionsprodukten.
Investeringsfonder för institutionella 
investerare omfattas heller inte av denna 
förordning, eftersom de inte saluförs till 
icke-professionella investerare. Emellertid 
bör investeringsprodukter för att spara till 
en privat pension omfattas, eftersom de 
ofta konkurrerar med andra produkter som 
förordningen omfattar och som distribueras 
på samma sätt till icke-professionella 
investerare.

uteslutas. Förordningens 
tillämpningsområde bör förbli 
skräddarsytt för paketerade 
investeringsprodukter i syfte att återspegla 
komplexitetsnivåerna för 
finansmarknadsprodukter och beakta att 
de krav som ställs på utvecklare av 
investeringsprodukter och personer som 
säljer investeringsprodukter blir 
proportionerliga.  Eftersom tyngdpunkten i 
denna förordning ligger på att förbättra 
jämförbarheten och begripligheten hos 
information om investeringsprodukter som 
saluförs till icke-professionella investerare, 
bör denna förordning inte omfatta 
tjänstepensionssystem som omfattas av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2003/41/EG av den 3 juni 2003 om 
verksamhet i och tillsyn över 
tjänstepensionsinstitut, eller av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/138/EG av den 25 november 2009 
om upptagande och utövande av 
försäkrings- och återförsäkringsverksamhet
(Solvens II). Denna förordning bör heller 
inte omfatta vissa tjänstepensionssystem 
som inte omfattas av direktiv 2003/41/EG, 
om det enligt nationell lagstiftning krävs 
ett finansiellt bidrag från arbetsgivaren och 
arbetstagaren inte kan välja vem som 
tillhandahåller pensionsprodukten. 
Investeringsfonder för institutionella 
investerare omfattas heller inte av denna 
förordning, eftersom de inte saluförs till 
icke-professionella investerare. Emellertid 
bör investeringsprodukter för att spara till 
en privat pension omfattas, eftersom de 
ofta konkurrerar med andra produkter som 
förordningen omfattar och som distribueras 
på samma sätt till icke-professionella 
investerare.

Or. en
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Ändringsförslag 91
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) För att säkerställa att denna förordning 
enbart omfattar sådana paketerade 
investeringsprodukter, bör förordningens 
tillämpningsområde därför inte omfatta 
försäkringsprodukter utan 
investeringsmöjligheter och produkter som 
endast är ränteexponerade. Tillgångar 
som innehas direkt – som företagsaktier 
eller statsobligationer – är inte paketerade 
investeringsprodukter och bör därför 
uteslutas. Eftersom tyngdpunkten i denna 
förordning ligger på att förbättra 
jämförbarheten och begripligheten hos 
information om investeringsprodukter som 
saluförs till icke-professionella investerare, 
bör denna förordning inte omfatta 
tjänstepensionssystem som omfattas av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2003/41/EG av den 3 juni 2003 om 
verksamhet i och tillsyn över 
tjänstepensionsinstitut, eller av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/138/EG av den 25 november 2009 
om upptagande och utövande av 
försäkrings- och återförsäkringsverksamhet 
(Solvens II). Denna förordning bör heller 
inte omfatta vissa tjänstepensionssystem 
som inte omfattas av direktiv 2003/41/EG, 
om det enligt nationell lagstiftning krävs 
ett finansiellt bidrag från arbetsgivaren och 
arbetstagaren inte kan välja vem som 
tillhandahåller pensionsprodukten. 
Investeringsfonder för institutionella 
investerare omfattas heller inte av denna 
förordning, eftersom de inte saluförs till 
icke-professionella investerare. Emellertid 
bör investeringsprodukter för att spara till 
en privat pension omfattas, eftersom de 
ofta konkurrerar med andra produkter som 
förordningen omfattar och som distribueras 

(7) För att säkerställa att denna förordning 
enbart omfattar sådana paketerade 
investeringsprodukter, bör förordningens 
tillämpningsområde därför inte omfatta 
försäkringsprodukter utan 
investeringsmöjligheter och icke-
strukturerade insättningar. Tillgångar 
som innehas direkt – som företagsaktier 
eller statsobligationer – är inte paketerade 
investeringsprodukter och bör därför 
uteslutas. Eftersom tyngdpunkten i denna 
förordning ligger på att förbättra 
jämförbarheten och begripligheten hos 
information om investeringsprodukter som 
saluförs till icke-professionella investerare, 
bör denna förordning inte omfatta 
tjänstepensionssystem som omfattas av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2003/41/EG av den 3 juni 2003 om 
verksamhet i och tillsyn över 
tjänstepensionsinstitut, eller av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/138/EG av den 25 november 2009 
om upptagande och utövande av 
försäkrings- och återförsäkringsverksamhet 
(Solvens II). Denna förordning bör heller 
inte omfatta vissa tjänstepensionssystem 
som inte omfattas av direktiv 2003/41/EG, 
om det enligt nationell lagstiftning krävs 
ett finansiellt bidrag från arbetsgivaren och 
arbetstagaren inte kan välja vem som 
tillhandahåller pensionsprodukten. 
Investeringsfonder för institutionella 
investerare omfattas heller inte av denna 
förordning, eftersom de inte saluförs till 
icke-professionella investerare. Emellertid 
bör investeringsprodukter för att spara till 
en privat pension omfattas, eftersom de 
ofta konkurrerar med andra produkter som 
förordningen omfattar och som distribueras 
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på samma sätt till icke-professionella 
investerare.

på samma sätt till icke-professionella 
investerare.

Or. en

Ändringsförslag 92
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) För att säkerställa att denna förordning 
enbart omfattar sådana paketerade 
investeringsprodukter, bör förordningens 
tillämpningsområde därför inte omfatta 
försäkringsprodukter utan 
investeringsmöjligheter och produkter 
som endast är ränteexponerade.
Tillgångar som innehas direkt – som 
företagsaktier eller statsobligationer – är 
inte paketerade investeringsprodukter och
bör därför uteslutas. Eftersom
tyngdpunkten i denna förordning ligger på
att förbättra jämförbarheten och 
begripligheten hos information om
investeringsprodukter som saluförs till 
icke-professionella investerare, bör denna 
förordning inte omfatta
tjänstepensionssystem som omfattas av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2003/41/EG av den 3 juni 2003 om 
verksamhet i och tillsyn över 
tjänstepensionsinstitut, eller av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/138/EG av den 25 november 2009 
om upptagande och utövande av 
försäkrings- och återförsäkringsverksamhet
(Solvens II). Denna förordning bör heller 
inte omfatta vissa tjänstepensionssystem 
som inte omfattas av direktiv 2003/41/EG,
om det enligt nationell lagstiftning krävs 
ett finansiellt bidrag från arbetsgivaren och
arbetstagaren inte kan välja vem som 
tillhandahåller pensionsprodukten.

(7) Eftersom denna förordning enbart 
omfattar PRIP-produkter, är andra 
insättningar än strukturerade 
insättningar och försäkringsprodukter där 
förmånerna inte är exponerade mot 
fluktuationer i underliggande 
investeringsvärden uteslutna från
förordningens tillämpningsområde.
Tillgångar som innehas direkt – som 
företagsaktier eller statsobligationer – är 
inte paketerade investeringsprodukter och
är därför uteslutna. Eftersom denna 
förordning syftar till att förbättra 
jämförbarheten och begripligheten hos 
information om PRIP-produkter som 
saluförs till icke-professionella investerare, 
bör denna förordning inte omfatta
pensionssystem som omfattas av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2003/41/EG av den 3 juni 2003 om 
verksamhet i och tillsyn över 
tjänstepensionsinstitut, eller av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/138/EG av den 25 november 2009 
om upptagande och utövande av 
försäkrings- och återförsäkringsverksamhet
(Solvens II). På samma sätt bör alla 
pensionsprodukter uteslutas från denna
förordnings tillämpningsområde om det 
enligt nationell lagstiftning krävs ett 
finansiellt bidrag från arbetsgivaren, samt 
andra officiellt erkända 
pensionsprodukter och sociala 
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Investeringsfonder för institutionella 
investerare omfattas heller inte av denna 
förordning, eftersom de inte saluförs till 
icke-professionella investerare. Emellertid 
bör investeringsprodukter för att spara till 
en privat pension omfattas, eftersom de 
ofta konkurrerar med andra produkter 
som förordningen omfattar och som 
distribueras på samma sätt till icke-
professionella investerare.

trygghetssystem som regleras i nationell 
lag eller EU-lag. Investeringsfonder för 
institutionella investerare omfattas heller 
inte av denna förordning, eftersom de inte 
saluförs till icke-professionella investerare.
Att begränsa förordningen till PRIP-
produkter kommer att göra faktabladet 
mer relevant och därmed mer effektivt. 
När faktabladets framgångar ses över kan
en utvidgning av tillämpningsområdet 
övervägas.

Or. en

Ändringsförslag 93
Wolf Klinz

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) För att klargöra sambandet mellan 
skyldigheterna enligt denna förordning och 
de som föreskrivs i Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2003/71/EG av den 
4 november 2003 om de prospekt som ska 
offentliggöras när värdepapper erbjuds till 
allmänheten eller tas upp till handel och 
om ändring av direktiv 2001/34/EG samt 
direktiv 2009/138/EG, måste det anges att 
dessa direktiv är fortsatt tillämpliga vid 
sidan av förordningen.

(8) För att klargöra sambandet mellan 
skyldigheterna enligt denna förordning och 
de som föreskrivs i Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2003/71/EG av den 
4 november 2003 om de prospekt som ska 
offentliggöras när värdepapper erbjuds till 
allmänheten eller tas upp till handel och 
om ändring av direktiv 2001/34/EG samt 
direktiv 2009/138/EG, måste det anges att 
dessa direktiv är fortsatt tillämpliga vid 
sidan av förordningen.  När det gäller den 
sammanfattning med nyckelinformation 
som avses i artikel 5.2 i direktiv 
2003/71/EG ska faktabladet slås samman 
med detta dokument efter översynen av 
denna förordning. 

Or. en
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Ändringsförslag 94
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Utvecklare av investeringsprodukter 
bör se till att den investeringsprodukt som 
de strukturerar är förenlig med profilen 
hos de icke-professionella investerare de 
vänder sig till. De bör därför i förväg 
inrätta en due diligence-process för att 
säkerställa att deras investeringsprodukter 
inte exponerar icke-professionella 
investerare mot underliggande tillgångar 
vars risk- och avkastningsprofil inte är 
lätt att begripa.

Or. en

Ändringsförslag 95
Burkhard Balz

Förslag till förordning
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) De behöriga myndigheterna samt 
EBA, Eiopa och Esma bör på begäran 
tillhandahållas all den information som 
krävs för att kontrollera innehållet i 
faktabladet, bedöma efterlevnaden av
denna förordning och säkerställa skyddet 
av kunder och investerare på de 
finansiella marknaderna. De behöriga 
myndigheterna bör dock inte åläggas att 
engagera sig i en process för att i förväg 
godkänna varje enskilt faktablad. Rätten 
att ingripa när det gäller produkter bör 
utövas i enlighet med tillämpliga 
bestämmelser i direktiv .../.../EU [MiFID 
II] och förordning (EU) No. .../... 
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[MiFIR]. 

Or. en

Ändringsförslag 96
Elena Băsescu

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Utvecklare av investeringsprodukter –
som fondförvaltare, försäkringsbolag, 
emittenter av värdepapper, kreditinstitut 
eller värdepappersföretag – bör utarbeta 
faktabladet för investeringsprodukter de 
utvecklar, eftersom de känner till 
produkten bäst och ansvarar för den. 
Faktabladet bör utvecklaren ta fram, innan 
produkterna kan säljas till icke-
professionella investerare. Om emellertid 
en produkt inte säljs till icke-professionella 
investerare, behövs inget faktablad. Om 
vidare en utvecklare av 
investeringsprodukter inte kan ta fram ett 
faktablad, får detta delegeras till andra. För 
att säkerställa omfattande spridning och 
tillgång till faktablad, bör denna förordning 
möjliggöra att utvecklaren av 
investeringsprodukten offentliggör dem på 
en valfri webbplats.

(9) Utvecklare av investeringsprodukter –
som fondförvaltare, försäkringsbolag, 
emittenter av värdepapper, kreditinstitut 
eller värdepappersföretag – bör utarbeta 
faktabladet för investeringsprodukter de 
utvecklar, eftersom de känner till 
produkten bäst och ansvarar för den. 
Faktabladet bör utvecklaren ta fram, innan 
produkterna kan säljas till icke-
professionella investerare. Om emellertid 
en produkt inte säljs till icke-professionella 
investerare, behövs inget faktablad, och om 
det är praktiskt ogenomförbart för 
utvecklaren av investeringsprodukter att ta 
fram ett faktablad, får detta delegeras till 
andra. Klara och tydliga argument och 
förklaringar bör framföras vid sådana 
beslut om praktisk ogenomförbarhet för 
utvecklaren av investeringsprodukter. För 
att säkerställa omfattande spridning och 
tillgång till faktablad, bör denna förordning 
möjliggöra att utvecklaren av 
investeringsprodukten offentliggör dem på 
en valfri webbplats.

Or. en
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Ändringsförslag 97
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Utvecklare av investeringsprodukter –
som fondförvaltare, försäkringsbolag, 
emittenter av värdepapper, kreditinstitut 
eller värdepappersföretag – bör utarbeta 
faktabladet för investeringsprodukter de 
utvecklar, eftersom de känner till 
produkten bäst och ansvarar för den. 
Faktabladet bör utvecklaren ta fram, innan 
produkterna kan säljas till icke-
professionella investerare. Om emellertid 
en produkt inte säljs till icke-professionella 
investerare, behövs inget faktablad. Om 
vidare en utvecklare av 
investeringsprodukter inte kan ta fram ett 
faktablad, får detta delegeras till andra. För 
att säkerställa omfattande spridning och 
tillgång till faktablad, bör denna förordning 
möjliggöra att utvecklaren av 
investeringsprodukten offentliggör dem på 
en valfri webbplats.

(9) Utvecklare av investeringsprodukter –
som fondförvaltare, försäkringsbolag, 
emittenter av värdepapper, kreditinstitut 
eller värdepappersföretag – bör utarbeta 
faktabladet för investeringsprodukter de 
utvecklar, eftersom de känner till 
produkten bäst och ansvarar för den. 
Faktabladet bör PRIP-utvecklaren ta fram, 
innan produkterna kan säljas till icke-
professionella investerare. Dessutom bör 
varje person som säljer PRIP-produkten 
och som inte själv är produktutvecklaren 
tillhandahålla icke-professionella 
investerare ett separat dokument med 
närmare uppgifter om sina kostnader och 
tjänster i enlighet med direktiv [MiFID 
omarbetat] och direktiv [direktivet om 
försäkringsförmedling omarbetat] och 
annan relevant information som icke-
professionella investerare behöver för att 
bedöma huruvida PRIP-produkten är 
lämplig för  deras behov och som inte kan 
tillhandhållas av PRIP-utvecklaren. Om 
emellertid en produkt inte säljs till icke-
professionella investerare, behövs inget 
faktablad. Om vidare en PRIP-utvecklare  
inte kan ta fram ett faktablad, får detta 
delegeras till andra. För att säkerställa 
omfattande spridning och tillgång till 
faktablad, bör denna förordning möjliggöra 
att PRIP-utvecklaren offentliggör dem på 
en valfri webbplats.

Or. en

Motivering

Om inte produktutveckling och distribution/försäljning sker inom samma enhet kommer 
produktutvecklaren inte att vara i stånd att ge en fullständig bild av kostnaderna och 
tjänsterna eftersom man inte har tillgång till alla närmare uppgifter om slutkunden. 
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Ändringsförslag 98
Thomas Händel

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Utvecklare av investeringsprodukter –
som fondförvaltare, försäkringsbolag, 
emittenter av värdepapper, kreditinstitut 
eller värdepappersföretag – bör utarbeta 
faktabladet för investeringsprodukter de 
utvecklar, eftersom de känner till 
produkten bäst och ansvarar för den. 
Faktabladet bör utvecklaren ta fram, innan 
produkterna kan säljas till icke-
professionella investerare. Om emellertid 
en produkt inte säljs till icke-professionella 
investerare, behövs inget faktablad. Om 
vidare en utvecklare av 
investeringsprodukter inte kan ta fram ett 
faktablad, får detta delegeras till andra. För 
att säkerställa omfattande spridning och 
tillgång till faktablad, bör denna förordning 
möjliggöra att utvecklaren av 
investeringsprodukten offentliggör dem på 
en valfri webbplats.

(9) Utvecklare av investeringsprodukter –
som fondförvaltare, försäkringsbolag, 
emittenter av värdepapper, kreditinstitut 
eller värdepappersföretag – bör utarbeta 
faktabladet för investeringsprodukter de 
utvecklar, eftersom de känner till 
produkten bäst och ansvarar för den. 
Faktabladet bör utvecklaren ta fram, innan 
produkterna kan säljas till icke-
professionella investerare. Om emellertid 
en produkt inte säljs till icke-professionella 
investerare, behövs inget faktablad. Om 
vidare en utvecklare av 
investeringsprodukter inte kan ta fram ett 
faktablad, får detta delegeras till andra. För 
att säkerställa omfattande spridning och 
tillgång till faktablad, bör denna förordning 
möjliggöra att utvecklaren av 
investeringsprodukten offentliggör dem på 
en valfri webbplats samt på en webbplats 
som ECB och den nationella 
tillsynsmyndigheten i fråga ska inrätta.

Or. de

Ändringsförslag 99
Petru Constantin Luhan

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Utvecklare av investeringsprodukter –
som fondförvaltare, försäkringsbolag, 
emittenter av värdepapper, kreditinstitut 

(9) Utvecklare av investeringsprodukter –
som fondförvaltare, försäkringsbolag, 
emittenter av värdepapper, kreditinstitut 



PE504.397v02-00 34/170 AM\927693SV.doc

SV

eller värdepappersföretag – bör utarbeta 
faktabladet för investeringsprodukter de 
utvecklar, eftersom de känner till 
produkten bäst och ansvarar för den.
Faktabladet bör utvecklaren ta fram, innan 
produkterna kan säljas till icke-
professionella investerare. Om emellertid 
en produkt inte säljs till icke-professionella 
investerare, behövs inget faktablad. Om 
vidare en utvecklare av 
investeringsprodukter inte kan ta fram ett 
faktablad, får detta delegeras till andra. För 
att säkerställa omfattande spridning och 
tillgång till faktablad, bör denna förordning 
möjliggöra att utvecklaren av 
investeringsprodukten offentliggör dem på 
en valfri webbplats.

eller värdepappersföretag – bör utarbeta 
faktabladet för investeringsprodukter de 
utvecklar, eftersom de känner till 
produkten bäst och ansvarar för att 
upprätta faktabladet och ansvarar för dess 
innehåll. Utvecklare av 
investeringsprodukter bör se till att
faktabladet är tillgängligt för de personer 
som säljer investeringsprodukten. 
Faktabladet bör utvecklaren ta fram, innan 
produkterna kan säljas till icke-
professionella investerare. Om emellertid 
en produkt inte säljs till icke-professionella 
investerare, behövs inget faktablad. Om 
vidare en utvecklare av 
investeringsprodukter inte kan ta fram ett 
faktablad, får detta delegeras till andra. För 
att säkerställa omfattande spridning och 
tillgång till faktablad, bör denna förordning 
möjliggöra att utvecklaren av 
investeringsprodukten offentliggör dem på 
en valfri webbplats.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 100
Corien Wortmann-Kool

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Utvecklare av investeringsprodukter –
som fondförvaltare, försäkringsbolag, 
emittenter av värdepapper, kreditinstitut 
eller värdepappersföretag – bör utarbeta 
faktabladet för investeringsprodukter de 

(9) Utvecklare av investeringsprodukter –
som fondförvaltare, försäkringsbolag, 
emittenter av värdepapper, kreditinstitut 
eller värdepappersföretag – bör utarbeta 
faktabladet för investeringsprodukter de 



AM\927693SV.doc 35/170 PE504.397v02-00

SV

utvecklar, eftersom de känner till 
produkten bäst och ansvarar för den.
Faktabladet bör utvecklaren ta fram, innan 
produkterna kan säljas till icke-
professionella investerare. Om emellertid 
en produkt inte säljs till icke-professionella 
investerare, behövs inget faktablad. Om 
vidare en utvecklare av 
investeringsprodukter inte kan ta fram ett 
faktablad, får detta delegeras till andra. För 
att säkerställa omfattande spridning och 
tillgång till faktablad, bör denna förordning 
möjliggöra att utvecklaren av 
investeringsprodukten offentliggör dem på 
en valfri webbplats.

utvecklar, eftersom de känner till 
produkten bäst och ansvarar för den.
Faktabladet bör utvecklaren ta fram, innan 
produkterna kan säljas till icke-
professionella investerare. Kravet på att 
upprätta faktabladet bör inte gälla 
förmedlare som marknadsför, distribuerar 
eller säljer investeringsprodukten till en 
icke-professionell investerare. Om 
emellertid en produkt inte säljs till icke-
professionella investerare, behövs inget 
faktablad. Om vidare en utvecklare av 
investeringsprodukter inte kan ta fram ett 
faktablad, får detta delegeras till andra. För 
att säkerställa omfattande spridning och 
tillgång till faktablad, bör denna förordning 
möjliggöra att utvecklaren av 
investeringsprodukten offentliggör dem på 
en valfri webbplats.

Or. en

Motivering

Kravet på personen som säljer investeringsprodukten att ta fram faktabladet, såsom 
föredraganden föreslår, blandar ihop ansvarsområden och skapar rättsliga överlappningar, 
eftersom dessa förmedlare regleras genom MiFID och IMD. 

Ändringsförslag 101
Marianne Thyssen

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Utvecklare av investeringsprodukter –
som fondförvaltare, försäkringsbolag, 
emittenter av värdepapper, kreditinstitut 
eller värdepappersföretag – bör utarbeta 
faktabladet för investeringsprodukter de 
utvecklar, eftersom de känner till 
produkten bäst och ansvarar för den. 
Faktabladet bör utvecklaren ta fram, innan 
produkterna kan säljas till icke-
professionella investerare. Om emellertid 

(9) Utvecklare av investeringsprodukter –
som fondförvaltare, försäkringsbolag, 
emittenter av värdepapper, kreditinstitut 
eller värdepappersföretag – bör utarbeta 
faktabladet för investeringsprodukter de 
utvecklar, eftersom de känner till 
produkten bäst och ansvarar för den. 
Faktabladet bör utvecklaren ta fram, innan 
produkterna kan säljas till icke-
professionella investerare. Om emellertid 
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en produkt inte säljs till icke-professionella 
investerare, behövs inget faktablad. Om 
vidare en utvecklare av 
investeringsprodukter inte kan ta fram ett 
faktablad, får detta delegeras till andra. För 
att säkerställa omfattande spridning och 
tillgång till faktablad, bör denna förordning 
möjliggöra att utvecklaren av 
investeringsprodukten offentliggör dem på 
en valfri webbplats.

en produkt inte säljs till icke-professionella 
investerare, behövs inget faktablad. Om 
vidare en utvecklare av 
investeringsprodukter inte kan ta fram ett 
faktablad, får detta delegeras till andra. Om 
upprättandet av faktabladet helt eller 
delvis delegeras till en tredje part bör 
produktutvecklaren även i fortsättningen 
ha det generella ansvaret för upprättandet 
av och innehållet i detta faktablad. 
Produktutvecklaren bör lämna 
faktabladet till personer som säljer 
investeringsprodukten. För att säkerställa 
omfattande spridning och tillgång till 
faktablad, bör denna förordning möjliggöra 
att utvecklaren av investeringsprodukten 
offentliggör dem på en valfri webbplats.

Or. nl

Ändringsförslag 102
Wolf Klinz

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Utvecklare av investeringsprodukter –
som fondförvaltare, försäkringsbolag, 
emittenter av värdepapper, kreditinstitut 
eller värdepappersföretag – bör utarbeta 
faktabladet för investeringsprodukter de 
utvecklar, eftersom de känner till 
produkten bäst och ansvarar för den.
Faktabladet bör utvecklaren ta fram, innan 
produkterna kan säljas till icke-
professionella investerare. Om emellertid 
en produkt inte säljs till icke-professionella 
investerare, behövs inget faktablad. Om 
vidare en utvecklare av 
investeringsprodukter inte kan ta fram ett 
faktablad, får detta delegeras till andra. För 
att säkerställa omfattande spridning och 
tillgång till faktablad, bör denna förordning 
möjliggöra att utvecklaren av 

(9) Utvecklare av investeringsprodukter –
som fondförvaltare, försäkringsbolag, 
emittenter av värdepapper, kreditinstitut 
eller värdepappersföretag – bör utarbeta 
faktabladet för investeringsprodukter de 
utvecklar, eftersom de känner till 
produkten bäst och ansvarar för den.
Faktabladet bör utvecklaren ta fram, innan 
produkterna kan säljas till icke-
professionella investerare. Om emellertid 
en produkt inte säljs till icke-professionella 
investerare, behövs inget faktablad. Om 
vidare en utvecklare av 
investeringsprodukter inte kan ta fram ett 
faktablad, får detta delegeras till andra. Om 
det inte skulle finnas något faktablad 
tillgängligt får en icke-professionell 
investerare ändå på eget initiativ investera 
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investeringsprodukten offentliggör dem på 
en valfri webbplats.

i en sådan investeringsprodukt om denne 
själv väljer att göra så och erhåller 
rådgivning av förmedlaren i enlighet med 
direktiv 2004/39/EG eller direktiv 
2002/92/EG. För att säkerställa omfattande 
spridning och tillgång till faktablad, bör 
denna förordning möjliggöra att 
utvecklaren av investeringsprodukten 
offentliggör dem på en valfri webbplats.

Or. en

Ändringsförslag 103
Syed Kamall

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Utvecklare av investeringsprodukter –
som fondförvaltare, försäkringsbolag, 
emittenter av värdepapper, kreditinstitut 
eller värdepappersföretag – bör utarbeta 
faktabladet för investeringsprodukter de 
utvecklar, eftersom de känner till 
produkten bäst och ansvarar för den.
Faktabladet bör utvecklaren ta fram, innan 
produkterna kan säljas till icke-
professionella investerare. Om emellertid 
en produkt inte säljs till icke-professionella 
investerare, behövs inget faktablad. Om 
vidare en utvecklare av
investeringsprodukter inte kan ta fram ett 
faktablad, får detta delegeras till andra. För 
att säkerställa omfattande spridning och 
tillgång till faktablad, bör denna förordning 
möjliggöra att utvecklaren av
investeringsprodukten offentliggör dem på 
en valfri webbplats.

(9) Utvecklare av PRIP-produkter – som 
fondförvaltare, försäkringsbolag, 
emittenter av värdepapper, kreditinstitut 
eller värdepappersföretag – bör utarbeta 
faktabladet för PRIP-produkter de 
utvecklar, eftersom de känner till 
produkten bäst och ansvarar för den.
Faktabladet bör utvecklaren ta fram, innan 
produkterna kan säljas till icke-
professionella investerare. Om emellertid 
en produkt inte säljs till icke-professionella 
investerare, behövs inget faktablad. Om 
vidare en utvecklare av PRIP-produkter
inte kan ta fram ett faktablad, får detta 
delegeras till andra. För att säkerställa
omfattande spridning och tillgång till 
faktablad, bör denna förordning möjliggöra 
att utvecklaren av PRIP-produkten
offentliggör dem på en valfri webbplats.

Or. en
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Ändringsförslag 104
Petru Constantin Luhan

Förslag till förordning
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9 a) Ett faktablad måste tas fram av en 
enda part för annars skulle rättsosäkerhet 
kunna uppstå. Varje faktablad bör 
innehålla namnet på en enda person eller 
enhet som klart och tydligt förklarar att 
man ansvarar för faktabladets innehåll. I 
princip bör detta vara utvecklaren av 
investeringsprodukten.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 105
Syed Kamall

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) För att tillgodose icke-professionella 
investerares behov måste det tillses att 
information om investeringsprodukter är 
korrekt, opartisk, klar och inte vilseleder 
dessa investerare. Denna förordning bör 
därför fastställa gemensamma standarder 
för upprättandet av faktablad, för att trygga 
att de är begripliga för icke-professionella 
investerare. Eftersom många icke-
professionella investerare har svårt att 
förstå finansiell fackterminologi, bör 

(10) För att tillgodose icke-professionella 
investerares behov måste det tillses att 
information om PRIP-produkter är 
korrekt, opartisk, klar och inte vilseleder 
dessa investerare. Denna förordning bör 
därför fastställa gemensamma standarder 
för upprättandet av faktablad, för att trygga 
att de är begripliga för icke-professionella 
investerare. Eftersom många icke-
professionella investerare har svårt att 
förstå finansiell fackterminologi, bör 
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särskild uppmärksamhet ägnas åt 
dokumentets ordval och uttryckssätt.
Regler bör också fastställas om det språk 
de bör avfattas på. Dessutom bör icke-
professionella investerare kunna förstå 
själva faktabladet, utan att hänvisas till 
annan information.

särskild uppmärksamhet ägnas åt 
dokumentets ordval och uttryckssätt.
Regler bör också fastställas om det språk 
de bör avfattas på.

Or. en

Motivering

Investeraren bör inte se på faktabladet som ett fristående dokument utan i sammanhang med 
det relevanta prospektet och det kontraktsförhållande som ligger grund för PRIP-produkten.

Ändringsförslag 106
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) För att tillgodose icke-professionella 
investerares behov måste det tillses att 
information om investeringsprodukter är 
korrekt, opartisk, klar och inte vilseleder 
dessa investerare. Denna förordning bör 
därför fastställa gemensamma standarder 
för upprättandet av faktablad, för att trygga 
att de är begripliga för icke-professionella 
investerare. Eftersom många icke-
professionella investerare har svårt att 
förstå finansiell fackterminologi, bör 
särskild uppmärksamhet ägnas åt 
dokumentets ordval och uttryckssätt.
Regler bör också fastställas om det språk 
de bör avfattas på. Dessutom bör icke-
professionella investerare kunna förstå 
själva faktabladet, utan att hänvisas till 
annan information.

(10) För att tillgodose icke-professionella 
investerares behov måste det tillses att 
information om investeringsprodukter är 
korrekt, opartisk, klar och inte vilseleder 
dessa investerare. Denna förordning bör 
därför fastställa gemensamma standarder 
för upprättandet av faktablad, för att trygga 
att de är begripliga för icke-professionella 
investerare. Eftersom många icke-
professionella investerare har svårt att 
förstå finansiell fackterminologi, bör 
särskild uppmärksamhet ägnas åt 
dokumentets ordval och uttryckssätt.
Regler bör också fastställas om det språk 
de bör avfattas på. Dessutom bör icke-
professionella investerare kunna förstå 
själva faktabladet, utan att hänvisas till 
annan information för att kunna tolka 
innebörden. Faktabladet bör signalera 
vilken ytterligare dokumentation som 
finns att tillgå för att investeraren ska 
kunna fatta ett fullt underbyggt beslut.  
Ytterligare, personanpassad information 
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får ges till investeraren av distributören i 
ett separat dokument, och distributören 
bör ta fullt ansvar för detta separata 
dokument. 

Or. en

Ändringsförslag 107
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) För att tillgodose icke-professionella 
investerares behov måste det tillses att 
information om investeringsprodukter är 
korrekt, opartisk, klar och inte vilseleder 
dessa investerare. Denna förordning bör 
därför fastställa gemensamma standarder 
för upprättandet av faktablad, för att trygga 
att de är begripliga för icke-professionella 
investerare. Eftersom många icke-
professionella investerare har svårt att 
förstå finansiell fackterminologi, bör 
särskild uppmärksamhet ägnas åt 
dokumentets ordval och uttryckssätt.
Regler bör också fastställas om det språk 
de bör avfattas på. Dessutom bör icke-
professionella investerare kunna förstå 
själva faktabladet, utan att hänvisas till 
annan information.

(10) För att tillgodose icke-professionella 
investerares behov måste det tillses att 
information om investeringsprodukter är 
korrekt, opartisk, klar och inte vilseleder 
dessa investerare. Denna förordning bör 
därför fastställa gemensamma standarder 
för upprättandet av faktablad, för att trygga 
att de är begripliga för icke-professionella 
investerare. Eftersom många icke-
professionella investerare har svårt att 
förstå finansiell fackterminologi, bör 
särskild uppmärksamhet ägnas åt 
dokumentets ordval och uttryckssätt.
Regler bör också fastställas om det språk 
de bör avfattas på. Dessutom bör icke-
professionella investerare kunna förstå 
själva faktabladet, utan att hänvisas till 
annan information. Detta bör dock inte 
hindra att det i faktabladet finns 
korshänvisningar till andra dokument 
som innehåller mer information av 
intresse för vissa icke-professionella 
investerare.

Or. en

Ändringsförslag 108
Olle Schmidt
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Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) För att tillgodose icke-professionella 
investerares behov måste det tillses att 
information om investeringsprodukter är 
korrekt, opartisk, klar och inte vilseleder 
dessa investerare. Denna förordning bör 
därför fastställa gemensamma standarder 
för upprättandet av faktablad, för att trygga 
att de är begripliga för icke-professionella 
investerare. Eftersom många icke-
professionella investerare har svårt att 
förstå finansiell fackterminologi, bör 
särskild uppmärksamhet ägnas åt
dokumentets ordval och uttryckssätt.
Regler bör också fastställas om det språk 
de bör avfattas på. Dessutom bör icke-
professionella investerare kunna förstå 
själva faktabladet, utan att hänvisas till 
annan information.

(10) För att tillgodose icke-professionella 
investerares behov måste det tillses att 
information om PRIP-produkter är 
korrekt, opartisk, klar och inte vilseleder 
dessa investerare. Denna förordning bör 
därför fastställa gemensamma standarder 
för upprättandet av faktablad, för att trygga 
att de är begripliga för icke-professionella 
investerare. Eftersom många icke-
professionella investerare har svårt att 
förstå finansiell fackterminologi, bör 
särskild uppmärksamhet ägnas åt ordval 
och uttryckssätt. Regler bör också 
fastställas om det språk de bör avfattas på.
Dessutom bör icke-professionella 
investerare kunna förstå själva faktabladet, 
utan att hänvisas till annan information.
Detta utesluter dock inte att ytterligare 
dokument används för att personanpassa 
en PRIP-produkt till en kunds specifika 
egenskaper eller val.

Or. en

Ändringsförslag 109
Krišjānis Kariņš

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) För att tillgodose icke-professionella 
investerares behov måste det tillses att 
information om investeringsprodukter är 
korrekt, opartisk, klar och inte vilseleder 
dessa investerare. Denna förordning bör 
därför fastställa gemensamma standarder 
för upprättandet av faktablad, för att trygga 
att de är begripliga för icke-professionella 
investerare. Eftersom många icke-

(10) För att tillgodose icke-professionella 
investerares behov måste det tillses att 
information om investeringsprodukter är 
korrekt, opartisk, klar och inte vilseleder 
dessa investerare. Denna förordning bör 
därför fastställa gemensamma standarder 
för upprättandet av faktablad, för att trygga 
att de är begripliga för icke-professionella 
investerare. Eftersom många icke-
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professionella investerare har svårt att 
förstå finansiell fackterminologi, bör 
särskild uppmärksamhet ägnas åt 
dokumentets ordval och uttryckssätt.
Regler bör också fastställas om det språk 
de bör avfattas på. Dessutom bör icke-
professionella investerare kunna förstå 
själva faktabladet, utan att hänvisas till 
annan information.

professionella investerare har svårt att 
förstå finansiell fackterminologi, bör 
särskild uppmärksamhet ägnas åt 
dokumentets ordval och uttryckssätt.
Regler bör också fastställas om det språk 
de bör avfattas på. Beräkningarna av de 
kostnader som kan uppstå bör också 
förklaras på ett begripligt sätt. Dessutom 
bör icke-professionella investerare kunna 
förstå själva faktabladet, utan att hänvisas 
till annan information.

Or. en

Ändringsförslag 110
Corien Wortmann-Kool

Förslag till förordning
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) Utvecklare av investeringsprodukter 
bör också vara i stånd att lämna alla 
relevanta faktablad till de behöriga 
myndigheterna på deras begäran. Det bör 
inte krävas att faktabladet godkänns i 
förhand av den behöriga myndigheten.

Or. en

Ändringsförslag 111
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Icke-professionella investerare bör 
förses med den information som krävs för 
att de ska kunna fatta välgrundade 
investeringsbeslut och jämföra olika 
investeringsprodukter, men det finns en 

(11) Icke-professionella investerare bör 
förses med den information som krävs för 
att de ska kunna fatta välgrundade 
investeringsbeslut och jämföra olika 
investeringsprodukter, men det finns en 
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risk att de inte kommer att använda 
informationen om den inte är kort och 
koncis. Därför bör faktabladet bara 
innehålla basfakta, bland annat om 
produktens natur och huvuddrag, inklusive 
huruvida investeraren kan förlora kapital, 
produktens risk- och avkastningsprofil,
kostnaderna, relevant tidigare resultat samt 
viss annan särskild information som kan 
behövas för att förstå enskilda 
produkttypers egenskaper, inklusive de 
som avser pensionssparande.

risk att de inte kommer att använda 
informationen om den inte är kort och 
koncis. Därför bör faktabladet bara 
innehålla basfakta, bland annat om 
produktens natur och huvuddrag, vem 
produkten riktar sig till, i förekommande 
fall ett uttalande om att det alltid är 
möjligt att förlora kapital, produktens
riskprofil och kostnader, i form av en 
sammanfattande indikatorer och i klartext 
för att sätta profilen i ett sammanhang,
relevant information om tidigare resultat 
samt viss annan specifik information som 
kan behövas för att förstå enskilda 
produkttypers egenskaper, inklusive de 
som avser pensionssparande.

Or. en

Ändringsförslag 112
Syed Kamall

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Icke-professionella investerare bör 
förses med den information som krävs för 
att de ska kunna fatta välgrundade 
investeringsbeslut och jämföra olika
investeringsprodukter, men det finns en 
risk att de inte kommer att använda 
informationen om den inte är kort och 
koncis. Därför bör faktabladet bara 
innehålla basfakta, bland annat om 
produktens natur och huvuddrag, inklusive 
huruvida investeraren kan förlora kapital, 
produktens risk- och avkastningsprofil, 
kostnaderna, relevant tidigare resultat samt 
viss annan särskild information som kan 
behövas för att förstå enskilda 
produkttypers egenskaper, inklusive de 
som avser pensionssparande.

(11) Icke-professionella investerare bör 
förses med den information som krävs för 
att de ska kunna fatta välgrundade 
investeringsbeslut och jämföra olika PRIP-
produkter, men det finns en risk att de inte 
kommer att använda informationen om den 
inte är kort och koncis. Därför bör 
faktabladet bara innehålla basfakta, bland
annat om produktens natur och huvuddrag, 
inklusive huruvida investeraren kan förlora 
kapital, produktens risk- och 
avkastningsprofil, kostnaderna, relevant 
tidigare resultat samt viss annan särskild 
information som kan behövas för att förstå 
enskilda produkttypers egenskaper, 
inklusive de som avser pensionssparande.
Företaget som säljer PRIP-produkten får 
ändå, utöver det separata faktabladet, ge 
ytterligare personanpassad information 
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och produktberäkningar till en kund 
innan transaktionen slutligen genomförs, 
beroende på PRIP-produktens art.

Or. en

Motivering

Förordningen täcker ett mycket brett utbud av produkter och vissa kommer att kräva 
ytterligare information när det gäller produktegenskaper (t.ex. premier, löptid och förmåner) 
som bestäms av enskilda egenskaper (till exempel ålder och belopp som ska investeras) 
och/eller en kunds personliga val (t.ex. fondval). Om faktabladet ska kunna göra det möjligt 
för konsumenterna att fatta väl underbyggda investeringsbeslut måste det kunna hänvisa till 
andra dokument.

Ändringsförslag 113
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Icke-professionella investerare bör 
förses med den information som krävs för 
att de ska kunna fatta välgrundade 
investeringsbeslut och jämföra olika 
investeringsprodukter, men det finns en 
risk att de inte kommer att använda 
informationen om den inte är kort och 
koncis. Därför bör faktabladet bara 
innehålla basfakta, bland annat om 
produktens natur och huvuddrag, inklusive 
huruvida investeraren kan förlora kapital, 
produktens risk- och avkastningsprofil, 
kostnaderna, relevant tidigare resultat samt 
viss annan särskild information som kan 
behövas för att förstå enskilda 
produkttypers egenskaper, inklusive de 
som avser pensionssparande.

(11) Icke-professionella investerare bör 
förses med den information som krävs för 
att de ska kunna fatta välgrundade 
investeringsbeslut och jämföra olika 
investeringsprodukter, men det finns en 
risk att de inte kommer att använda 
informationen om den inte är kort och 
koncis. Därför bör faktabladet bara 
innehålla basfakta, bland annat om 
produktens natur och huvuddrag, inklusive 
huruvida investeraren kan förlora kapital, 
produktens risk- och avkastningsprofil, 
kostnaderna, relevant tidigare resultat samt 
viss annan särskild information som kan 
behövas för att förstå enskilda 
produkttypers egenskaper, inklusive de 
som avser pensionssparande. Ytterligare 
relevant information om kostnaderna för 
rådgivning och distribution och 
information om en enskild icke-
professionell investerares specifika 
skattestatus bör lämnas i ett dokument 
som tillhandahålls av den enhet som 
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säljer eller ger rådgivning om PRIP-
produkten.

Or. en

Motivering

I MiFID II och IMD II kommer kraven på den information som rådgivare/distributörer 
behöver tillhandahålla om sina tjänster att preciseras, och det finns ingen särskild anledning 
att begränsa företagen i det sätt de tillhandahåller informationen. I medlemsstater där 
rådgivare debiterar avgifter snarare än mottar provisioner kommer till exempel den 
information som de ger att innehålla en prislista och se ganska annorlunda ut jämfört med 
den information som lämnas i andra fall.

Ändringsförslag 114
Pervenche Berès

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Icke-professionella investerare bör 
förses med den information som krävs för 
att de ska kunna fatta välgrundade 
investeringsbeslut och jämföra olika 
investeringsprodukter, men det finns en 
risk att de inte kommer att använda 
informationen om den inte är kort och 
koncis. Därför bör faktabladet bara 
innehålla basfakta, bland annat om 
produktens natur och huvuddrag, inklusive 
huruvida investeraren kan förlora kapital, 
produktens risk- och avkastningsprofil,
kostnaderna, relevant tidigare resultat samt 
viss annan särskild information som kan 
behövas för att förstå enskilda 
produkttypers egenskaper, inklusive de 
som avser pensionssparande.

(11) Icke-professionella investerare bör 
förses med den information som krävs för 
att de ska kunna fatta välgrundade 
investeringsbeslut och jämföra olika 
investeringsprodukter, men det finns en 
risk att de inte kommer att använda 
informationen om den inte är kort och 
koncis. Därför bör faktabladet bara 
innehålla basfakta, bland annat om 
produktens natur och huvuddrag, inklusive 
huruvida investeraren kan förlora kapital, 
produktens risk och skatteregler för den 
och dess underliggande investeringar, 
relevant information om tidigare resultat 
samt viss annan särskild information som 
kan behövas för att förstå enskilda 
produkttypers egenskaper, inklusive de 
som avser pensionssparande.
Kommissionen bör överväga möjligheten 
för det europeiska offentliga 
kreditvärderingsinstitut som nämns i 
resolutionen av den 16 januari 2013 om 
förslaget till Europaparlamentets och 
rådets förordning om ändring av 
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förordning (EG) nr 1060/2009 om 
kreditvärderingsinstitut att tillhandahålla 
basfakta om riskprofilen för 
statsobligationer som europeiska 
medlemsstater utfärdar.

Or. en

Ändringsförslag 115
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Investerare bör ha en klar 
uppfattning om de kostnader och avgifter 
som kommer att belastas investeringen, 
inte bara vid transaktionstidpunkten utan 
under hela investeringsperioden. 
Avgifterna bör redovisas fullständigt så 
att deras totala kumulativa effekt 
framgår. Avgifter för rådgivning bör 
beräknas på ett enklare sätt så att 
investeraren lättare kan förstå vad det 
faktiskt kommer att kosta, helst i form av 
en timtaxa. 

Or. en

Ändringsförslag 116
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Skäl 11b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11b) Esma bör utveckla ett 
fondanalysverktyg, liknande det som 
FINRA skapat i Förenta staterna, så att 
investerarna kan beräkna slutvärdet av 
sina investeringar efter det att avgifter 
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och kostnader beaktats.

Or. en

Ändringsförslag 117
Syed Kamall

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Faktabladet bör utformas så att icke-
professionella investerare kan jämföra 
olika investeringsprodukter, eftersom 
konsumenters beteende och förmåga gör att 
informationens format, presentation och 
innehåll måste vara väl avvägt för att 
maximera dess förståelse och användning.
I alla dokument bör dessa element och 
deras rubriker ha samma ordningsföljd.
Dessutom bör för olika produkter 
faktabladets uppgifter och dessas 
presentation harmoniseras ytterligare 
genom delegerade akter, som beaktar 
tillgänglig och pågående forskning om 
konsumentbeteenden, inklusive tester av 
hur ändamålsenliga olika sätt att presentera 
information är för konsumenterna.
Dessutom bör icke-professionella 
investerare vid vissa investeringsprodukter
ha möjlighet att välja mellan flera 
underliggande investeringar. Dessa 
produkter bör beaktas när formatet tas 
fram.

(12) Faktabladet bör utformas i ett 
standardiserat format så att icke-
professionella investerare kan jämföra 
olika PRIP-produkter, eftersom 
konsumenters beteende och förmåga gör att 
informationens format, presentation och 
innehåll måste vara väl avvägt för att 
maximera dess förståelse och användning.
I alla dokument bör dessa element och 
deras rubriker ha samma ordningsföljd.
Dessutom bör för olika produkter 
faktabladets uppgifter och dessas 
presentation harmoniseras ytterligare 
genom delegerade akter, som beaktar 
tillgänglig och pågående forskning om 
konsumentbeteenden, inklusive tester av 
hur ändamålsenliga olika sätt att presentera 
information är för konsumenterna.
Dessutom bör icke-professionella 
investerare vid vissa PRIP-produkter ha 
möjlighet att välja mellan flera 
underliggande investeringar. Dessa 
produkter bör beaktas när formatet tas 
fram.

Or. en

Ändringsförslag 118
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Skäl 12
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Faktabladet bör utformas så att icke-
professionella investerare kan jämföra 
olika investeringsprodukter, eftersom 
konsumenters beteende och förmåga gör att 
informationens format, presentation och 
innehåll måste vara väl avvägt för att 
maximera dess förståelse och användning.
I alla dokument bör dessa element och 
deras rubriker ha samma ordningsföljd.
Dessutom bör för olika produkter 
faktabladets uppgifter och dessas 
presentation harmoniseras ytterligare 
genom delegerade akter, som beaktar 
tillgänglig och pågående forskning om 
konsumentbeteenden, inklusive tester av 
hur ändamålsenliga olika sätt att presentera 
information är för konsumenterna.
Dessutom bör icke-professionella 
investerare vid vissa investeringsprodukter 
ha möjlighet att välja mellan flera 
underliggande investeringar. Dessa 
produkter bör beaktas när formatet tas 
fram.

(12) Faktabladet bör utformas så att icke-
professionella investerare kan jämföra 
olika investeringsprodukter, eftersom 
konsumenters beteende och förmåga gör att 
informationens format, presentation och 
innehåll måste utformas och formuleras 
noggrant för att maximera engagemanget 
för dokumentet och på så sätt bidra till 
den finansiella utbildningen och 
förståelsen och användningen av 
informationen. I alla dokument bör dessa 
element och deras rubriker ha samma 
ordningsföljd. Dessutom bör för olika 
produkter faktabladets uppgifter och dessas 
presentation harmoniseras ytterligare
genom delegerade akter, som beaktar 
tillgänglig och pågående forskning om 
konsumentbeteenden, inklusive tester av 
hur ändamålsenliga olika sätt att presentera 
information är för konsumenterna.
Dessutom bör icke-professionella 
investerare vid vissa investeringsprodukter 
ha möjlighet att välja mellan flera 
underliggande investeringar och 
investeringsprodukterna kan ha kostnader 
och avgifter som beror på kundernas 
personliga egenskaper, såsom deras ålder 
eller det belopp de väljer att investera.  
Dessa produkter bör beaktas när formatet 
tas fram.

Or. en

Motivering

Det är mycket viktigt att dokumentet passar de många olika PRIP-produkter som finns 
tillgängliga. Vissa PRIP-produkter har ytterligare egenskaper såsom livförsäkring. 
Kostnaden för livförsäkringen kommer att bero på den enskilda investerarens ålder och måste 
redovisas för konsumenterna i förväg så att de kan fatta ett välgrundat beslut om huruvida de 
ska köpa produkten.

Ändringsförslag 119
Olle Schmidt
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Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Faktabladet bör utformas så att icke-
professionella investerare kan jämföra 
olika investeringsprodukter, eftersom 
konsumenters beteende och förmåga gör att 
informationens format, presentation och 
innehåll måste vara väl avvägt för att 
maximera dess förståelse och användning.
I alla dokument bör dessa element och 
deras rubriker ha samma ordningsföljd.
Dessutom bör för olika produkter
faktabladets uppgifter och dessas 
presentation harmoniseras ytterligare 
genom delegerade akter, som beaktar 
tillgänglig och pågående forskning om 
konsumentbeteenden, inklusive tester av 
hur ändamålsenliga olika sätt att presentera 
information är för konsumenterna.
Dessutom bör icke-professionella 
investerare vid vissa investeringsprodukter
ha möjlighet att välja mellan flera 
underliggande investeringar. Dessa 
produkter bör beaktas när formatet tas 
fram.

(12) Faktabladet bör utformas i ett 
standardiserat format så att icke-
professionella investerare kan jämföra 
olika PRIP-produkter, eftersom 
konsumenters beteende och förmåga gör att 
informationens format, presentation och 
innehåll måste vara väl avvägt för att 
maximera den finansiella utbildningen 
och förståelsen och användningen av 
informationen. I alla dokument bör dessa 
element och deras rubriker ha samma 
ordningsföljd. Dessutom bör för olika
PRIP-produkter faktabladets uppgifter och 
dessas presentation harmoniseras 
ytterligare genom delegerade akter, som 
beaktar tillgänglig och pågående forskning 
om konsumentbeteenden, inklusive tester 
av hur ändamålsenliga olika sätt att 
presentera information är för 
konsumenterna. Dessutom bör icke-
professionella investerare vid vissa PRIP-
produkter ha möjlighet att välja mellan 
flera underliggande investeringar och 
investeringsprodukterna kan ha olika 
kostnader och avgifter beroende på 
kundernas personliga egenskaper, såsom 
deras ålder eller det belopp de investerar.  
Dessa produkter bör beaktas när formatet 
tas fram.

Or. en

Ändringsförslag 120
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Skäl 12a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Ett varningsmärke för sådana 
komplexa produkter som de behöriga 
myndigheterna anser vara olämpliga för 
icke-professionella investerare bör finnas 
överst på faktabladet. Denna ytterligare 
transparensnivå kommer att hjälpa 
konsumenterna att fatta välgrundade 
beslut om den risknivå de tar och bidra till 
att vilseledande försäljning undviks.

Or. en

Ändringsförslag 121
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Allt fler icke-professionella 
investerare strävar inte bara efter 
ekonomisk vinning vid sina 
investeringsbeslut. Ofta har de också andra, 
sociala eller miljömässiga syften.
Dessutom kan information om andra 
aspekter på investeringar än finansiella 
vara viktiga för dem som vill göra hållbara, 
långsiktiga investeringar. Emellertid kan 
det vara svårt att jämföra eller hitta 
uppgifter som utvecklaren av 
investeringsprodukter söker om sociala 
resultat, miljö- eller ledningsresultat.
Därför är det önskvärt att ytterligare 
harmonisera de närmare uppgifterna om 
huruvida sociala frågor, miljö- eller 
ledningsfrågor har beaktats och i så fall 
hur.

(13) Allt fler icke-professionella 
investerare strävar inte bara efter 
ekonomisk vinning vid sina 
investeringsbeslut. Ofta har de också andra, 
sociala eller miljömässiga syften.
Dessutom kan information om andra 
aspekter på investeringar än finansiella 
vara viktiga för dem som vill göra hållbara, 
långsiktiga investeringar. Emellertid kan 
det vara svårt att jämföra eller hitta 
uppgifter som utvecklaren av 
investeringsprodukter söker om sociala 
resultat, miljö- eller ledningsresultat.
Därför är det önskvärt att ytterligare 
harmonisera de närmare uppgifterna om 
huruvida sociala frågor, miljö- eller 
ledningsfrågor har beaktats och i så fall 
hur. Dessutom bör utvecklaren av 
investeringsprodukter ange i faktabladet 
huruvida produkten är en 
direktinvestering i realekonomin eller om 
det är ett syntetiskt index.
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Or. en

Ändringsförslag 122
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) För att trygga att faktablad innehåller 
tillförlitlig information, bör denna 
förordning kräva att utvecklare av 
investeringsprodukter håller faktablad 
uppdaterade. Därför är det nödvändigt att 
det i en delegerad akt som antas av 
kommissionen anges närmare 
bestämmelser om villkor och frekvens för 
översyn av informationen och om villkoren 
för ändringar.

(15) För att trygga att faktablad innehåller 
tillförlitlig information, bör denna 
förordning kräva att utvecklare av 
investeringsprodukter håller faktablad 
uppdaterade. På samma sätt bör den enhet 
som erbjuder eller säljer PRIP-produkten 
hålla informationen om produkten 
uppdaterad. Därför är det nödvändigt att 
det i en delegerad akt som antas av 
kommissionen anges närmare 
bestämmelser om villkor och frekvens för 
översyn av informationen i faktabladet och
servicedokumentet och om villkoren för 
ändringar.

Or. en

Ändringsförslag 123
Syed Kamall

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) För att trygga att faktablad innehåller 
tillförlitlig information, bör denna 
förordning kräva att utvecklare av
investeringsprodukter håller faktablad 
uppdaterade. Därför är det nödvändigt att 
det i en delegerad akt som antas av 
kommissionen anges närmare 
bestämmelser om villkor och frekvens för 
översyn av informationen och om villkoren 

(15) För att trygga att faktablad innehåller 
tillförlitlig information, bör denna 
förordning kräva att utvecklare av PRIP-
produkter håller faktablad uppdaterade.
Därför är det nödvändigt att det i en 
delegerad akt som antas av kommissionen 
anges närmare bestämmelser om villkor 
och frekvens för översyn av informationen 
och om villkoren för ändringar.
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för ändringar.

Or. en

Ändringsförslag 124
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) För att trygga att faktablad innehåller 
tillförlitlig information, bör denna 
förordning kräva att utvecklare av 
investeringsprodukter håller faktablad 
uppdaterade. Därför är det nödvändigt att 
det i en delegerad akt som antas av 
kommissionen anges närmare 
bestämmelser om villkor och frekvens för 
översyn av informationen och om villkoren 
för ändringar.

(15) För att trygga att faktablad innehåller 
tillförlitlig information, bör denna 
förordning kräva att utvecklare av 
investeringsprodukter håller faktablad 
uppdaterade. Därför är det nödvändigt att 
det i en delegerad akt som antas av 
kommissionen anges närmare 
bestämmelser om villkor och frekvens för 
översyn av informationen och om villkoren 
för ändringar. Faktabladet och alla dess 
uppdateringar bör lämnas till den 
behöriga myndigheten för godkännande i 
syfte att säkerställa att faktabladet är 
förenligt med denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 125
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Faktablad ligger till grund för icke-
professionella investerares 
investeringsbeslut. Av detta skäl har 
utvecklare av investeringsprodukter ett 
stort ansvar mot icke-professionella 
investerare genom att se till att de iakttar 
denna förordning. Viktigt är därför att se 

(16) Faktablad ligger till grund för icke-
professionella investerares 
investeringsbeslut. Av detta skäl har 
utvecklare av investeringsprodukter ett 
stort ansvar mot icke-professionella 
investerare genom att se till att de iakttar 
denna förordning. Viktigt är därför att se 
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till att icke-professionella investerare som 
förlitat sig på ett faktablad vid sitt 
investeringsbeslut har effektiv rätt till 
rättslig prövning. Det bör också 
säkerställas att alla icke-professionella 
investerare i unionen har samma rätt att 
söka ersättning för skador de kan åsamkas, 
till följd av att utvecklare av 
investeringsprodukter inte iakttagit kraven 
i denna förordning. Således bör 
ansvarsförhållandena för utvecklare av 
investeringsprodukter harmoniseras. Det 
bör i förordningen föreskrivas att en icke-
professionell investerare ska kunna ställa 
produktutvecklaren till svars för en 
överträdelse av förordningen, om en 
förlust orsakats av användningen av 
faktabladet.

till att icke-professionella investerare som 
förlitat sig på ett faktablad vid sitt 
investeringsbeslut har effektiv rätt till 
rättslig prövning. Det bör också 
säkerställas att alla icke-professionella 
investerare i unionen har samma rätt att 
söka ersättning för skador de kan åsamkas, 
till följd av att utvecklare av 
investeringsprodukter inte iakttagit kraven 
i denna förordning. Således bör 
ansvarsförhållandena för utvecklare av 
investeringsprodukter harmoniseras.

Or. en

Ändringsförslag 126
Elena Băsescu

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Faktablad ligger till grund för icke-
professionella investerares 
investeringsbeslut. Av detta skäl har 
utvecklare av investeringsprodukter ett 
stort ansvar mot icke-professionella 
investerare genom att se till att de iakttar 
denna förordning. Viktigt är därför att se 
till att icke-professionella investerare som 
förlitat sig på ett faktablad vid sitt 
investeringsbeslut har effektiv rätt till 
rättslig prövning. Det bör också 
säkerställas att alla icke-professionella 
investerare i unionen har samma rätt att 
söka ersättning för skador de kan åsamkas, 
till följd av att utvecklare av 
investeringsprodukter inte iakttagit kraven 
i denna förordning. Således bör 

(16) Faktablad ligger till grund för icke-
professionella investerares 
investeringsbeslut. Av detta skäl har 
utvecklare av investeringsprodukter ett 
stort ansvar mot icke-professionella 
investerare genom att se till att de iakttar 
denna förordning. Viktigt är därför att se 
till att icke-professionella investerare som 
förlitat sig på ett faktablad vid sitt 
investeringsbeslut har effektiv rätt till 
rättslig prövning. Det bör också 
säkerställas att alla icke-professionella 
investerare i unionen har samma rätt att 
söka ersättning för skador de kan åsamkas, 
till följd av att utvecklare av 
investeringsprodukter inte iakttagit kraven 
i denna förordning. Således bör 
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ansvarsförhållandena för utvecklare av 
investeringsprodukter harmoniseras. Det 
bör i förordningen föreskrivas att en icke-
professionell investerare ska kunna ställa 
produktutvecklaren till svars för en 
överträdelse av förordningen, om en förlust 
orsakats av användningen av faktabladet.

ansvarsförhållandena för utvecklare av 
investeringsprodukter harmoniseras. Ett 
harmoniserat tillvägagångssätt för 
sanktioner behöver införas för att 
säkerställa enhetlighet. Det bör i 
förordningen föreskrivas att en icke-
professionell investerare ska kunna ställa 
produktutvecklaren till svars för en 
överträdelse av förordningen, om en förlust 
orsakats av användningen av faktabladet.

Or. en

Ändringsförslag 127
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Faktablad ligger till grund för icke-
professionella investerares 
investeringsbeslut. Av detta skäl har 
utvecklare av investeringsprodukter ett 
stort ansvar mot icke-professionella 
investerare genom att se till att de iakttar 
denna förordning. Viktigt är därför att se 
till att icke-professionella investerare som 
förlitat sig på ett faktablad vid sitt 
investeringsbeslut har effektiv rätt till 
rättslig prövning. Det bör också 
säkerställas att alla icke-professionella 
investerare i unionen har samma rätt att 
söka ersättning för skador de kan åsamkas, 
till följd av att utvecklare av 
investeringsprodukter inte iakttagit kraven 
i denna förordning. Således bör 
ansvarsförhållandena för utvecklare av 
investeringsprodukter harmoniseras. Det 
bör i förordningen föreskrivas att en icke-
professionell investerare ska kunna ställa 
produktutvecklaren till svars för en 
överträdelse av förordningen, om en förlust 
orsakats av användningen av faktabladet.

(16) Faktablad ligger till grund för icke-
professionella investerares 
investeringsbeslut. Av detta skäl har 
utvecklare av investeringsprodukter ett 
stort ansvar mot icke-professionella 
investerare genom att se till att de iakttar 
denna förordning. Viktigt är därför att se 
till att icke-professionella investerare som 
förlitat sig på ett faktablad vid sitt 
investeringsbeslut har effektiv rätt till 
rättslig prövning. Det bör också 
säkerställas att alla icke-professionella 
investerare i unionen har samma rätt att 
söka ersättning för skador de kan åsamkas, 
till följd av att utvecklare av 
investeringsprodukter inte iakttagit kraven 
i denna förordning. Således bör 
ansvarsförhållandena för utvecklare av 
investeringsprodukter harmoniseras. Det 
bör i förordningen föreskrivas att en icke-
professionell investerare ska kunna ställa 
produktutvecklaren till svars för en 
överträdelse av förordningen, om en förlust 
orsakats av användningen av ett 
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vilseledande eller felaktigt faktablad.

Or. en

Ändringsförslag 128
Syed Kamall

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Faktablad ligger till grund för icke-
professionella investerares 
investeringsbeslut. Av detta skäl har 
utvecklare av investeringsprodukter ett 
stort ansvar mot icke-professionella 
investerare genom att se till att de iakttar 
denna förordning. Viktigt är därför att se 
till att icke-professionella investerare som 
förlitat sig på ett faktablad vid sitt 
investeringsbeslut har effektiv rätt till 
rättslig prövning. Det bör också 
säkerställas att alla icke-professionella 
investerare i unionen har samma rätt att 
söka ersättning för skador de kan åsamkas, 
till följd av att utvecklare av
investeringsprodukter inte iakttagit kraven 
i denna förordning. Således bör 
ansvarsförhållandena för utvecklare av
investeringsprodukter harmoniseras. Det 
bör i förordningen föreskrivas att en icke-
professionell investerare ska kunna ställa 
produktutvecklaren till svars för en 
överträdelse av förordningen, om en förlust 
orsakats av användningen av faktabladet.

(16) Faktablad ligger till grund för icke-
professionella investerares 
investeringsbeslut. Av detta skäl har 
utvecklare av PRIP-produkter ett stort 
ansvar mot icke-professionella investerare 
genom att se till att de iakttar denna 
förordning. Viktigt är därför att se till att 
icke-professionella investerare som förlitat 
sig på ett faktablad vid sitt 
investeringsbeslut har effektiv rätt till 
rättslig prövning. Det bör också 
säkerställas att alla icke-professionella 
investerare i unionen har samma rätt att 
söka ersättning för skador de kan åsamkas, 
till följd av att utvecklare av PRIP-
produkter inte iakttagit kraven i denna 
förordning. Således bör 
ansvarsförhållandena för utvecklare av
PRIP-produkter harmoniseras. Det bör i 
förordningen föreskrivas att en icke-
professionell investerare ska kunna ställa 
produktutvecklaren till svars för en 
överträdelse av förordningen, om en förlust 
orsakats av användningen av ett faktablad 
som var vilseledande, felaktigt eller 
oförenligt med prospektet, eller om inget 
prospekt framtagits, reglerna och 
villkoren för produkten.

Or. en

Motivering

Detta villkor har lagts till för att klargöra att en utvecklare av investeringsprodukter endast 
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bör hållas ansvarig för faktabladet i den utsträckning det är vilseledande, felaktigt eller 
oförenligt med prospektet eller med relevanta regler och villkor för produkten.

Ändringsförslag 129
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Eftersom icke-professionella 
investerare saknar insikt i de interna 
förfarandena hos utvecklare av 
investeringsprodukter, bör omvänd 
bevisföring föreskrivas. Det åligger 
produktutvecklaren att visa att faktabladet 
har upprättats i enlighet med denna 
förordning. Emellertid ska den icke-
professionelle investeraren kunna styrka 
att dennes förlust uppstått på grund av 
användningen av informationen i 
faktabladet, eftersom detta är en helt 
privat angelägenhet.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 130
Syed Kamall

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Eftersom icke-professionella 
investerare saknar insikt i de interna 
förfarandena hos utvecklare av 
investeringsprodukter, bör omvänd 
bevisföring föreskrivas. Det åligger 
produktutvecklaren att visa att faktabladet 
har upprättats i enlighet med denna 
förordning. Emellertid ska den icke-
professionelle investeraren kunna styrka 

utgår
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att dennes förlust uppstått på grund av 
användningen av informationen i 
faktabladet, eftersom detta är en helt 
privat angelägenhet.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 131
Wolf Klinz

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Eftersom icke-professionella 
investerare saknar insikt i de interna 
förfarandena hos utvecklare av 
investeringsprodukter, bör omvänd 
bevisföring föreskrivas. Det åligger 
produktutvecklaren att visa att faktabladet 
har upprättats i enlighet med denna 
förordning. Emellertid ska den icke-
professionelle investeraren kunna styrka 
att dennes förlust uppstått på grund av 
användningen av informationen i 
faktabladet, eftersom detta är en helt 
privat angelägenhet.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 132
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Eftersom icke-professionella 
investerare saknar insikt i de interna 
förfarandena hos utvecklare av 
investeringsprodukter, bör omvänd 
bevisföring föreskrivas. Det åligger 
produktutvecklaren att visa att faktabladet 
har upprättats i enlighet med denna 
förordning. Emellertid ska den icke-
professionelle investeraren kunna styrka 
att dennes förlust uppstått på grund av 
användningen av informationen i 
faktabladet, eftersom detta är en helt 
privat angelägenhet.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 133
Jean-Paul Gauzès

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Eftersom icke-professionella 
investerare saknar insikt i de interna 
förfarandena hos utvecklare av 
investeringsprodukter, bör omvänd 
bevisföring föreskrivas. Det åligger 
produktutvecklaren att visa att faktabladet 
har upprättats i enlighet med denna 
förordning. Emellertid ska den icke-
professionelle investeraren kunna styrka 
att dennes förlust uppstått på grund av 
användningen av informationen i 
faktabladet, eftersom detta är en helt 
privat angelägenhet.

(17) Eftersom icke-professionella 
investerare saknar insikt i de interna 
förfarandena hos utvecklare av 
investeringsprodukter, kan bevisbördan 
inte enbart ligga hos investeraren. Den 
icke-professionella investeraren måste 
ange skälen till att han eller hon anser att 
faktabladet inte uppfyller kraven i denna 
förordning. Det bör därefter åligga 
produktutvecklaren att svara på detta 
klagomål.
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Or. fr

Motivering

Lämpliga ansvarsregler kan utformas utan överträdelse av en väsentlig processprincip 
(bevisbördan). Se den text som antogs för kreditvärderingsinstitut.

Ändringsförslag 134
Thomas Händel

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Eftersom icke-professionella 
investerare saknar insikt i de interna 
förfarandena hos utvecklare av 
investeringsprodukter, bör omvänd 
bevisföring föreskrivas. Det åligger 
produktutvecklaren att visa att faktabladet 
har upprättats i enlighet med denna 
förordning. Emellertid ska den icke-
professionelle investeraren kunna styrka 
att dennes förlust uppstått på grund av 
användningen av informationen i 
faktabladet, eftersom detta är en helt 
privat angelägenhet.

(17) Eftersom icke-professionella 
investerare saknar insikt i de interna 
förfarandena hos utvecklare av 
investeringsprodukter, bör omvänd 
bevisföring föreskrivas. Det åligger 
produktutvecklaren att visa att faktabladet 
har upprättats i enlighet med denna 
förordning.

Or. de

Ändringsförslag 135
Syed Kamall

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) När det gäller civilrättsligt ansvar för 
utvecklare av investeringsprodukter bör 
det – om det inte omfattas av denna 
förordning – regleras av tillämplig 
nationell lagstiftning som är avhängig av 
bestämmelser i internationell privaträtt.
Vilken domstol som är behörig att avgöra 

(18) Civilrättsligt ansvar för utvecklare av
PRIP-produkter bör regleras av tillämplig 
nationell lagstiftning som är avhängig av 
bestämmelser i internationell privaträtt.  
Vilken domstol som är behörig att avgöra 
en icke-professionell investerares 
rättsanspråk som gäller civilrättsligt ansvar 
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en icke-professionell investerares 
rättsanspråk som gäller civilrättsligt ansvar 
bör avgöras av relevanta internationella 
privaträttsliga bestämmelser.

bör avgöras av relevanta internationella
privaträttsliga bestämmelser.

Or. en

Motivering

Se motivering ovan.

Ändringsförslag 136
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) När det gäller civilrättsligt ansvar för 
utvecklare av investeringsprodukter bör det 
– om det inte omfattas av denna 
förordning – regleras av tillämplig 
nationell lagstiftning som är avhängig av 
bestämmelser i internationell privaträtt.
Vilken domstol som är behörig att avgöra 
en icke-professionell investerares 
rättsanspråk som gäller civilrättsligt ansvar 
bör avgöras av relevanta internationella 
privaträttsliga bestämmelser.

(18) Civilrättsligt ansvar för utvecklare av 
investeringsprodukter bör regleras av 
tillämplig nationell lagstiftning som är 
avhängig av bestämmelser i internationell 
privaträtt.  Vilken domstol som är behörig 
att avgöra en icke-professionell 
investerares rättsanspråk som gäller 
civilrättsligt ansvar bör avgöras av 
relevanta internationella privaträttsliga 
bestämmelser.

Or. en

Motivering

Detta harmoniserar PRIP-förordningen med UCITS-direktivets formulering om ansvar.

Ändringsförslag 137
Thomas Händel

Förslag till förordning
Skäl 19
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) För att icke-professionella investerare 
ska kunna fatta ett välgrundat 
investeringsbeslut, bör personer som säljer 
investeringsprodukter åläggas att 
tillhandahålla faktabladet i god tid innan 
transaktioner avtalas. Detta krav bör 
tillämpas generellt, oavsett var eller hur 
transaktionen sker. Med säljare menas 
distributörer men även utvecklarna av 
investeringsprodukterna, om dessa väljer 
att sälja produkten direkt till icke-
professionella investerare. För att 
säkerställa nödvändig flexibilitet och 
proportionalitet, bör icke-professionella 
investerare som vill avtala om en 
transaktion med teknik för 
distanskommunikation kunna ta emot 
faktablad efter det att transaktionen är 
avtalad. Även i det fallet skulle 
faktabladet vara värdefullt för 
investeraren, exempelvis för att ge denne 
möjlighet att jämföra den produkt som 
köpts med den som beskrivs i faktabladet.
Denna förordning ska inte påverka 
tillämpningen av Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2002/65/EG.

(19) För att icke-professionella investerare 
ska kunna fatta ett välgrundat 
investeringsbeslut, bör personer som säljer 
investeringsprodukter åläggas att 
tillhandahålla faktabladet i god tid innan 
transaktioner avtalas. Detta krav bör 
tillämpas oavsett var eller hur 
transaktionen sker. Med säljare menas 
distributörer men även utvecklarna av 
investeringsprodukterna, om dessa väljer 
att sälja produkten direkt till icke-
professionella investerare. Denna 
förordning ska inte påverka tillämpningen 
av Europaparlamentets och rådets direktiv 
2002/65/EG.

Or. de

Ändringsförslag 138
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) För att icke-professionella investerare 
ska kunna fatta ett välgrundat 
investeringsbeslut, bör personer som säljer 
investeringsprodukter åläggas att 
tillhandahålla faktabladet i god tid innan 
transaktioner avtalas. Detta krav bör 

(19) För att icke-professionella investerare 
ska kunna fatta ett välgrundat 
investeringsbeslut, bör personer som säljer 
investeringsprodukter åläggas att 
tillhandahålla faktabladet i god tid innan 
transaktioner avtalas. Investerarna bör 
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tillämpas generellt, oavsett var eller hur 
transaktionen sker. Med säljare menas 
distributörer men även utvecklarna av 
investeringsprodukterna, om dessa väljer 
att sälja produkten direkt till icke-
professionella investerare. För att 
säkerställa nödvändig flexibilitet och 
proportionalitet, bör icke-professionella 
investerare som vill avtala om en 
transaktion med teknik för 
distanskommunikation kunna ta emot 
faktablad efter det att transaktionen är 
avtalad. Även i det fallet skulle 
faktabladet vara värdefullt för 
investeraren, exempelvis för att ge denne 
möjlighet att jämföra den produkt som 
köpts med den som beskrivs i faktabladet. 
Denna förordning ska inte påverka 
tillämpningen av Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2002/65/EG.

tillhandahålla en underskrift, personligen 
eller i elektroniskt format, för att visa att 
de har mottagit och läst faktabladet. Detta 
krav bör tillämpas generellt, oavsett var 
eller hur transaktionen sker. Med säljare 
menas distributörer men även utvecklarna 
av investeringsprodukterna, om dessa 
väljer att sälja produkten direkt till icke-
professionella investerare. Denna 
förordning ska inte påverka tillämpningen 
av Europaparlamentets och rådets direktiv 
2002/65/EG. Då det är möjligt bör 
investerarna ges en ångerfrist under 
vilken de kan besluta att annullera 
transaktionen. 

Or. en

Ändringsförslag 139
Syed Kamall

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) För att icke-professionella investerare 
ska kunna fatta ett välgrundat 
investeringsbeslut, bör personer som säljer
investeringsprodukter åläggas att 
tillhandahålla faktabladet i god tid innan 
transaktioner avtalas. Detta krav bör 
tillämpas generellt, oavsett var eller hur 
transaktionen sker. Med säljare menas 
distributörer men även utvecklarna av 
investeringsprodukterna, om dessa väljer 
att sälja produkten direkt till icke-
professionella investerare. För att 
säkerställa nödvändig flexibilitet och 
proportionalitet, bör icke-professionella 
investerare som vill avtala om en 

(19) För att icke-professionella investerare 
ska kunna fatta ett välgrundat 
investeringsbeslut, bör personer som säljer
PRIP-produkter åläggas att tillhandahålla 
faktabladet i god tid innan transaktioner 
avtalas. Detta krav bör tillämpas generellt, 
oavsett var eller hur transaktionen sker.
Med säljare menas distributörer men även 
utvecklarna av PRIP-produkterna, om 
dessa väljer att sälja produkten direkt till 
icke-professionella investerare. För att 
säkerställa nödvändig flexibilitet och 
proportionalitet, bör icke-professionella 
investerare som vill avtala om en 
transaktion med teknik för 
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transaktion med teknik för 
distanskommunikation kunna ta emot 
faktablad efter det att transaktionen är 
avtalad. Även i det fallet skulle faktabladet 
vara värdefullt för investeraren, exempelvis 
för att ge denne möjlighet att jämföra den 
produkt som köpts med den som beskrivs i 
faktabladet. Denna förordning ska inte 
påverka tillämpningen av 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2002/65/EG.

distanskommunikation kunna ta emot 
faktablad efter det att transaktionen är 
avtalad. Även i det fallet skulle faktabladet 
vara värdefullt för investeraren, exempelvis 
för att ge denne möjlighet att jämföra den 
produkt som köpts med den som beskrivs i 
faktabladet. Denna förordning ska inte 
påverka tillämpningen av 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2002/65/EG.

Or. en

Ändringsförslag 140
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) För att icke-professionella investerare 
ska kunna fatta ett välgrundat 
investeringsbeslut, bör personer som säljer 
investeringsprodukter åläggas att 
tillhandahålla faktabladet i god tid innan 
transaktioner avtalas. Detta krav bör 
tillämpas generellt, oavsett var eller hur 
transaktionen sker. Med säljare menas 
distributörer men även utvecklarna av 
investeringsprodukterna, om dessa väljer 
att sälja produkten direkt till icke-
professionella investerare. För att 
säkerställa nödvändig flexibilitet och 
proportionalitet, bör icke-professionella 
investerare som vill avtala om en 
transaktion med teknik för 
distanskommunikation kunna ta emot 
faktablad efter det att transaktionen är 
avtalad. Även i det fallet skulle faktabladet 
vara värdefullt för investeraren, exempelvis 
för att ge denne möjlighet att jämföra den 
produkt som köpts med den som beskrivs i 
faktabladet. Denna förordning ska inte 
påverka tillämpningen av 

(19) För att icke-professionella investerare 
ska kunna fatta ett välgrundat 
investeringsbeslut, bör personer som säljer
eller ger råd om investeringsprodukter 
åläggas att tillhandahålla faktabladet i god 
tid innan transaktioner avtalas. Detta krav 
bör tillämpas generellt, oavsett var eller hur 
transaktionen sker. Med rådgivare eller
säljare menas distributörer men även 
utvecklarna av investeringsprodukterna, 
om dessa väljer att ge råd om eller sälja 
produkten direkt till icke-professionella 
investerare. För att säkerställa nödvändig 
flexibilitet och proportionalitet, bör icke-
professionella investerare som vill avtala 
om en transaktion med teknik för 
distanskommunikation kunna ta emot 
faktablad efter det att transaktionen är 
avtalad. Även i det fallet skulle faktabladet 
vara värdefullt för investeraren, exempelvis 
för att ge denne möjlighet att jämföra den 
produkt som köpts med den som beskrivs i 
faktabladet. Denna förordning ska inte 
påverka tillämpningen av 
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Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2002/65/EG.

Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2002/65/EG.

Or. en

Ändringsförslag 141
Syed Kamall

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Enhetliga regler bör fastställas som 
ger säljaren av investeringsprodukten viss 
valmöjlighet beträffande genom vilket 
medium icke-professionella investerare ska 
tillhandahållas faktabladet, så att även 
elektronisk kommunikation tillåts om detta 
passar transaktionens omständigheter.
Emellertid bör icke-professionella 
investerare ha rätt att få det i pappersform.
Faktablad bör alltid vara gratis, för att 
tillgodose konsumenternas intresse av att få 
tillgång till information.

(20) Enhetliga regler bör fastställas som 
ger säljaren av PRIP-produkten viss 
valmöjlighet beträffande genom vilket 
medium icke-professionella investerare ska 
tillhandahållas faktabladet, så att även 
elektronisk kommunikation tillåts om detta 
passar transaktionens omständigheter.
Emellertid bör icke-professionella 
investerare ha rätt att få det i pappersform.
Faktablad bör alltid vara gratis, för att 
tillgodose konsumenternas intresse av att få 
tillgång till information.

Or. en

Ändringsförslag 142
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Enhetliga regler bör fastställas som 
ger säljaren av investeringsprodukten viss 
valmöjlighet beträffande genom vilket 
medium icke-professionella investerare ska 
tillhandahållas faktabladet, så att även 
elektronisk kommunikation tillåts om detta 
passar transaktionens omständigheter.
Emellertid bör icke-professionella 

(20) Enhetliga regler bör fastställas som 
ger personer som ger råd om eller säljer 
investeringsprodukten viss valmöjlighet 
beträffande genom vilket medium icke-
professionella investerare ska 
tillhandahållas faktabladet, så att även 
elektronisk kommunikation tillåts om detta 
passar transaktionens omständigheter.
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investerare ha rätt att få det i pappersform.
Faktablad bör alltid vara gratis, för att 
tillgodose konsumenternas intresse av att få 
tillgång till information.

Emellertid bör icke-professionella 
investerare ha rätt att få det i pappersform.
Faktablad bör alltid vara gratis, för att 
tillgodose konsumenternas intresse av att få 
tillgång till information.

Or. en

Ändringsförslag 143
Elena Băsescu

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) För att trygga icke-professionella 
investerares förtroende för 
investeringsprodukter, bör det fastställas 
krav på lämpliga interna förfaranden som 
säkerställer att icke-professionella 
investerare efter klagomål får meningsfulla 
svar från utvecklaren av 
investeringsprodukten.

(21) För att trygga icke-professionella 
investerares förtroende för 
investeringsprodukter och för de 
finansiella marknaderna i stort, bör det 
fastställas krav på lämpliga interna 
förfaranden som säkerställer att icke-
professionella investerare efter klagomål 
får meningsfulla svar från utvecklaren av 
investeringsprodukten.

Or. en

Ändringsförslag 144
Syed Kamall

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) För att trygga icke-professionella 
investerares förtroende för
investeringsprodukter, bör det fastställas 
krav på lämpliga interna förfaranden som 
säkerställer att icke-professionella 
investerare efter klagomål får meningsfulla 
svar från utvecklaren av
investeringsprodukten.

(21) För att trygga icke-professionella 
investerares förtroende för PRIP-
produkter, bör det fastställas krav på 
lämpliga interna förfaranden som 
säkerställer att icke-professionella 
investerare efter klagomål får meningsfulla 
svar från utvecklaren av 
investeringsprodukten.
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Or. en

Ändringsförslag 145
Arlene McCarthy

Förslag till förordning
Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21a) Även om det är avgörande att 
förbättra informationen om 
investeringsprodukter för att återskapa 
icke-professionella investerares 
förtroende för de finansiella 
marknaderna är 
produktutformningsregler lika viktiga för 
att säkerställa ett effektivt skydd av icke-
professionella investerare. Bristfällig 
rådgivning från finansiella rådgivare, 
skevheter i beslutsfattandet och beläggen 
för att finansiellt beteende huvudsakligen 
beror på psykologiska faktorer skapar 
problem som behöver lösas genom  
minskad komplexitet när det gäller 
paketering av investeringsprodukter.

Or. en

Ändringsförslag 146
Arlene McCarthy

Förslag till förordning
Skäl 21b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21b) För att säkra investerarnas 
intressen är det nödvändigt att fastställa 
regler för vilka tillgångar som 
investeringsprodukter som säljs till icke-
professionella investerare får investera i. 
Detta kommer att säkerställa att ovanliga 
och/eller oreglerade tillgångsklasser inte 
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erbjuds icke-professionella investerare. 
Det är också nödvändigt att begränsa 
produkternas maximala riskexponering i 
förhållande till deras nominella värde.  
När det gäller derivatinstrument bör 
kraven fastställas i förhållande till 
instruments godtagbarhet och begränsa 
användningen av derivatinstrument till 
ordinära derivatinstrument, asiatiska 
optioner och första generationens 
barriäroptioner. En sådan begränsning 
till enkla derivatinstrument skulle inte 
kringskära investerarnas valmöjligheter 
utan bara förhindra att olämpliga och 
överdrivet komplexa riskexponeringar och 
paketeringsinslag erbjuds icke-
professionella investerare.

Or. en

Ändringsförslag 147
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Alternativa tvistlösningsförfaranden 
möjliggör snabbare och mindre kostsamma 
regleringar av tvister än i domstol och 
minskar belastningen på domstolsväsendet.
Av detta skäl bör utvecklare och säljare av 
investeringsprodukter åläggas att delta i 
sådana förfaranden som icke-professionella 
investerare inleder om rättigheterna och 
skyldigheterna enligt denna förordning,
fast omfattas av skydd i enlighet med
principen om effektivt rättsligt skydd. 
Alternativa tvistlösningsförfaranden bör i 
synnerhet inte inkräkta på de berörda 
parternas rätt att väcka talan i domstol.

(22) Alternativa tvistlösningsförfaranden 
möjliggör snabbare och mindre kostsamma 
regleringar av tvister än i domstol och 
minskar belastningen på domstolsväsendet.
Av detta skäl bör utvecklare och säljare av 
investeringsprodukter delta i sådana 
förfaranden som icke-professionella 
investerare inleder om rättigheterna och 
skyldigheterna enligt denna förordning, i 
enlighet med bestämmelserna i direktiv 
[…] om alternativa 
tvistlösningsförfaranden.

Or. en
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Ändringsförslag 148
Syed Kamall

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Alternativa tvistlösningsförfaranden 
möjliggör snabbare och mindre kostsamma 
regleringar av tvister än i domstol och 
minskar belastningen på domstolsväsendet.
Av detta skäl bör utvecklare och säljare av
investeringsprodukter åläggas att delta i 
sådana förfaranden som icke-professionella 
investerare inleder om rättigheterna och 
skyldigheterna enligt denna förordning, 
fast omfattas av skydd i enlighet med 
principen om effektivt rättsligt skydd.
Alternativa tvistlösningsförfaranden bör i 
synnerhet inte inkräkta på de berörda 
parternas rätt att väcka talan i domstol.

(22) Alternativa tvistlösningsförfaranden 
möjliggör snabbare och mindre kostsamma 
regleringar av tvister än i domstol och 
minskar belastningen på domstolsväsendet.
Av detta skäl bör utvecklare och säljare av
PRIP-produkter åläggas att delta i sådana 
förfaranden som icke-professionella 
investerare inleder om rättigheterna och 
skyldigheterna enligt denna förordning, 
fast omfattas av skydd i enlighet med 
principen om effektivt rättsligt skydd.
Alternativa tvistlösningsförfaranden bör i 
synnerhet inte inkräkta på de berörda 
parternas rätt att väcka talan i domstol.

Or. en

Ändringsförslag 149
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Alternativa tvistlösningsförfaranden 
möjliggör snabbare och mindre kostsamma 
regleringar av tvister än i domstol och 
minskar belastningen på domstolsväsendet.
Av detta skäl bör utvecklare och säljare av
investeringsprodukter åläggas att delta i 
sådana förfaranden som icke-professionella 
investerare inleder om rättigheterna och 
skyldigheterna enligt denna förordning, 
fast omfattas av skydd i enlighet med 
principen om effektivt rättsligt skydd.
Alternativa tvistlösningsförfaranden bör i 
synnerhet inte inkräkta på de berörda 

(22) Alternativa tvistlösningsförfaranden 
möjliggör snabbare och mindre kostsamma 
regleringar av tvister än i domstol och 
minskar belastningen på domstolsväsendet.
Av detta skäl bör utvecklare och säljare av
PRIP-produkter åläggas att delta i sådana 
förfaranden som icke-professionella 
investerare inleder om rättigheterna och 
skyldigheterna enligt denna förordning, 
fast omfattas av skydd i enlighet med 
principen om effektivt rättsligt skydd.
Alternativa tvistlösningsförfaranden bör i 
synnerhet inte inkräkta på de berörda 
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parternas rätt att väcka talan i domstol. parternas rätt att väcka talan i domstol. Vid 
alternativ tvistlösning ska 
Europaparlamentets och rådets 
bestämmelser om alternativ tvistlösning 
vid konsumenttvister och om ändring av 
förordning (EG) nr 2006/2004 och 
direktiv 2009/22/EG vara bindande även 
för detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 150
Syed Kamall

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Då faktablad om
investeringsprodukter bör tas fram av 
enheter inom finansmarknadernas bank-, 
försäkrings-, värdepappers- och 
fondsektorer, är det mycket viktigt att 
säkerställa ett smidigt samarbete mellan de 
olika myndigheter som har tillsyn över 
utvecklare av investeringsprodukter, så att 
de har ett gemensamt förhållningssätt till 
tillämpningen av denna förordning.

(23) Då faktablad om PRIP-produkter bör 
tas fram av enheter inom 
finansmarknadernas bank-, försäkrings-, 
värdepappers- och fondsektorer, är det 
mycket viktigt att säkerställa ett smidigt 
samarbete mellan de olika myndigheter 
som har tillsyn över utvecklare av PRIP-
produkter, så att de har ett gemensamt 
förhållningssätt till tillämpningen av denna 
förordning.

Or. en

Ändringsförslag 151
Syed Kamall

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Det är viktigt att medlemsstaterna ser 
till att överträdelser av förordningen blir 
föremål för lämpliga administrativa 
sanktioner och åtgärder, i linje med 

(24) Det är viktigt att medlemsstaterna ser 
till att överträdelser av förordningen blir 
föremål för lämpliga administrativa 
sanktioner och åtgärder, i linje med 
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kommissionens meddelande från december 
2010 om att förstärka sanktionssystemen i 
den finansiella tjänstesektorn och för att 
säkerställa att kraven i denna förordning 
efterlevs. Utom i vissa väl definierade fall 
bör sanktioner och åtgärder normalt 
offentliggöras, för att se till att sanktioner 
har en avskräckande effekt och stärker 
skyddet av investerare genom att varna 
dem för investeringsprodukter som 
saluförs i strid med denna förordning

kommissionens meddelande från december 
2010 om att förstärka sanktionssystemen i 
den finansiella tjänstesektorn och för att 
säkerställa att kraven i denna förordning 
efterlevs.

Or. en

Ändringsförslag 152
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Det är viktigt att medlemsstaterna ser 
till att överträdelser av förordningen blir 
föremål för lämpliga administrativa 
sanktioner och åtgärder, i linje med 
kommissionens meddelande från december 
2010 om att förstärka sanktionssystemen i 
den finansiella tjänstesektorn och för att 
säkerställa att kraven i denna förordning 
efterlevs. Utom i vissa väl definierade fall 
bör sanktioner och åtgärder normalt
offentliggöras, för att se till att sanktioner 
har en avskräckande effekt och stärker 
skyddet av investerare genom att varna 
dem för investeringsprodukter som saluförs 
i strid med denna förordning

(24) Det är viktigt att medlemsstaterna ser 
till att överträdelser av förordningen blir 
föremål för lämpliga administrativa 
sanktioner och åtgärder, i linje med 
kommissionens meddelande från december 
2010 om att förstärka sanktionssystemen i 
den finansiella tjänstesektorn och för att 
säkerställa att kraven i denna förordning 
efterlevs. Sanktioner och åtgärder bör
offentliggöras för att se till att sanktioner 
har en avskräckande effekt och stärker 
skyddet av investerare genom att varna 
dem för investeringsprodukter som saluförs 
i strid med denna förordning.

Or. en



AM\927693SV.doc 71/170 PE504.397v02-00

SV

Ändringsförslag 153
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) För att uppfylla denna förordnings mål 
bör befogenheten att anta delegerade akter 
i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget 
delegeras till kommissionen, när det gäller 
specificeringen av presentationen av och 
formatet för faktablad. Detsamma gäller 
dessas innehåll, närmare krav på när de ska 
tillhandahållas samt deras ändring och 
översyn. Särskilt viktigt är att 
kommissionen under sitt förberedelsearbete 
genomför lämpliga samråd. Kommissionen 
bör, då den förbereder och utarbetar 
delegerade akter, se till att relevanta 
handlingar översänds samtidigt, i god tid 
och på rätt sätt till Europaparlamentet och 
rådet.

(25) För att uppfylla denna förordnings mål
bör befogenheten att anta delegerade akter 
i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget 
delegeras till kommissionen, när det gäller 
specificeringen av presentationen av och 
formatet för faktablad. Detsamma gäller 
dessas innehåll, närmare krav på när de ska 
tillhandahållas samt deras ändring och 
översyn. Särskilt viktigt är att 
kommissionen under sitt förberedelsearbete 
genomför lämpliga samråd och 
konsumenttester. Kommissionen bör, då 
den förbereder och utarbetar delegerade 
akter, se till att relevanta handlingar 
översänds samtidigt, i god tid och på rätt 
sätt till Europaparlamentet och rådet.

Or. en

Ändringsförslag 154
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Eftersom fondföretags fondandelar 
utgör investeringsprodukter i den mening 
som avses i denna förordning, innebär de 
nyligen föreskrivna kraven på basfakta för 
investerare enligt direktiv 2009/65/EG att 
det skulle vara proportionerligt att medge 
fondföretag en övergångsperiod på fem år 
från denna förordnings ikraftträdande då de 
inte skulle omfattas av denna. Efter denna 
period skulle de omfattas av denna 
förordning, om inte denna övergångsperiod 

(28) Eftersom fondföretags fondandelar 
utgör investeringsprodukter i den mening 
som avses i denna förordning, innebär de 
nyligen föreskrivna kraven på basfakta för 
investerare enligt direktiv 2009/65/EG att 
det skulle vara proportionerligt att medge 
fondföretag en övergångsperiod på fem år 
från denna förordnings ikraftträdande då de 
inte skulle omfattas av denna. Efter denna 
period skulle de omfattas av denna 
förordning, om inte denna övergångsperiod 
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förlängs. förlängs. Samma undantag bör också 
gälla icke-UCITS-fonder om de redan är 
ålagda att i enlighet med nationell 
lagstiftning upprätta basfaktadokument 
med det format och innehåll som 
definieras i artiklarna 78–81 i 
direktiv 2009/65/EG. 

Or. en

Ändringsförslag 155
Syed Kamall

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) En översyn av förordningen bör göras 
fyra år efter det att den har trätt i kraft, för 
att ta hänsyn till utvecklingen på 
marknaden, som tillkomsten av nya typer 
av investeringsprodukter samt 
utvecklingen på andra områden inom EU-
lagstiftningen och medlemsstaternas 
erfarenheter. Vid översynen bör det 
utvärderas om införda åtgärder har gjort att 
den genomsnittlige icke-professionelle 
investeraren bättre förstår
investeringsprodukter och ökat 
produkternas jämförbarhet. Det bör också 
övervägas om den övergångsperiod som 
gäller för fondföretag bör förlängas, eller 
om andra alternativ för behandlingen av 
fondföretag kan övervägas. På grundval av 
översynen bör kommissionen lägga fram 
en rapport för Europaparlamentet och 
rådet, i förekommande fall åtföljd av 
lagförslag.

(29) En översyn av förordningen bör göras 
fyra år efter det att den har trätt i kraft, för 
att ta hänsyn till utvecklingen på 
marknaden, som tillkomsten av nya typer 
av PRIP-produkter samt utvecklingen på 
andra områden inom EU-lagstiftningen och 
medlemsstaternas erfarenheter. Vid 
översynen bör det utvärderas om införda 
åtgärder har gjort att den genomsnittlige 
icke-professionelle investeraren bättre 
förstår PRIP-produkter och ökat 
produkternas jämförbarhet. Det bör också 
övervägas om den övergångsperiod som 
gäller för fondföretag bör förlängas, eller 
om andra alternativ för behandlingen av 
fondföretag kan övervägas. På grundval av 
översynen bör kommissionen lägga fram 
en rapport för Europaparlamentet och 
rådet, i förekommande fall åtföljd av 
lagförslag. Vid en sådan översyn bör man 
också överväga huruvida det skulle tjäna 
skyddet av icke-professionella investerare 
att utvidga faktabladet eller utveckla ett 
liknande dokument för andra produkter 
för icke-professionella investerare som 
inte är paketerade i någon form, såsom 
vanliga konton, aktier och obligationer. 
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Or. en

Ändringsförslag 156
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) En översyn av förordningen bör göras 
fyra år efter det att den har trätt i kraft, för 
att ta hänsyn till utvecklingen på 
marknaden, som tillkomsten av nya typer 
av investeringsprodukter samt 
utvecklingen på andra områden inom EU-
lagstiftningen och medlemsstaternas 
erfarenheter. Vid översynen bör det 
utvärderas om införda åtgärder har gjort att 
den genomsnittlige icke-professionelle 
investeraren bättre förstår
investeringsprodukter och ökat 
produkternas jämförbarhet. Det bör också 
övervägas om den övergångsperiod som 
gäller för fondföretag bör förlängas, eller 
om andra alternativ för behandlingen av 
fondföretag kan övervägas. På grundval av 
översynen bör kommissionen lägga fram 
en rapport för Europaparlamentet och 
rådet, i förekommande fall åtföljd av 
lagförslag.

(29) En översyn av förordningen bör göras 
fyra år efter det att den har trätt i kraft, för 
att ta hänsyn till utvecklingen på 
marknaden, som tillkomsten av nya typer 
av PRIP-produkter samt utvecklingen på 
andra områden inom EU-lagstiftningen och 
medlemsstaternas erfarenheter. Vid 
översynen bör det utvärderas om införda 
åtgärder har gjort att den genomsnittlige 
icke-professionelle investeraren bättre 
förstår PRIP-produkterna och om de har 
bidragit till att förbättra dennes förmåga 
att jämföra produkter.. Det bör också 
övervägas om den övergångsperiod som 
gäller för fondföretag bör förlängas, eller 
om andra alternativ för behandlingen av 
fondföretag kan övervägas. På grundval av 
översynen bör kommissionen lägga fram 
en rapport för Europaparlamentet och 
rådet, i förekommande fall åtföljd av 
lagförslag. Vid en sådan översyn bör man 
också överväga huruvida faktabladet 
möjligen skulle kunna utvidgas till icke-
paketerade produkter för icke-
professionella investerare, såsom vanliga 
spar- och transaktionskonton, aktier och 
obligationer.

Or. en
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Motivering

Vid översynen bör man i detalj studera vilken typ av information som vore lämplig för andra 
produkter. Faktabladet såsom det beskrivs i artikel 8 skulle inte passa enkla insättningar och 
aktier särskilt väl. Dessutom bör man ta hänsyn till hur dessa produkter distribueras, särskilt 
aktier och obligationer.

Ändringsförslag 157
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) En översyn av förordningen bör göras 
fyra år efter det att den har trätt i kraft, för 
att ta hänsyn till utvecklingen på 
marknaden, som tillkomsten av nya typer 
av investeringsprodukter samt utvecklingen 
på andra områden inom EU-lagstiftningen 
och medlemsstaternas erfarenheter. Vid 
översynen bör det utvärderas om införda
åtgärder har gjort att den genomsnittlige 
icke-professionelle investeraren bättre 
förstår investeringsprodukter och ökat 
produkternas jämförbarhet. Det bör också 
övervägas om den övergångsperiod som 
gäller för fondföretag bör förlängas, eller 
om andra alternativ för behandlingen av 
fondföretag kan övervägas. På grundval av 
översynen bör kommissionen lägga fram 
en rapport för Europaparlamentet och 
rådet, i förekommande fall åtföljd av 
lagförslag.

(29) En översyn av förordningen bör göras 
fyra år efter det att den har trätt i kraft, för 
att ta hänsyn till utvecklingen på 
marknaden, som tillkomsten av nya typer 
av investeringsprodukter samt utvecklingen 
på andra områden inom EU-lagstiftningen 
och medlemsstaternas erfarenheter. Vid 
översynen bör det utvärderas om införda 
åtgärder har gjort att den genomsnittlige 
icke-professionelle investeraren bättre 
förstår investeringsprodukter och ökat 
produkternas jämförbarhet. Det bör också 
övervägas om den övergångsperiod som 
gäller för fondföretag bör förlängas, eller 
om andra alternativ för behandlingen av 
fondföretag kan övervägas. På grundval av 
översynen bör kommissionen lägga fram 
en rapport för Europaparlamentet och 
rådet, i förekommande fall åtföljd av 
lagförslag. Vid en sådan översyn bör man 
också överväga huruvida faktabladet 
möjligen skulle kunna utsträckas till eller 
fungera som modell för liknande 
dokument som ger icke-professionella 
investerare information om andra 
produkter som är riktade till dem, såsom 
aktier och obligationer som säljs till icke-
professionella investerare utan någon 
form av paketering och de specifika 
informationskrav som lämpar sig för 
dessa produktklasser. 
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Or. en

Ändringsförslag 158
Syed Kamall

Förslag till förordning
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) För att ge utvecklare och säljare av
investeringsprodukter tillräckligt med tid 
att förbereda den praktiska tillämpningen 
av kraven i denna förordning, bör dessa 
krav inte bli tillämpliga förrän två år efter 
det att förordningen har trätt i kraft.

(30) För att ge utvecklare och säljare av
PRIP-produkter tillräckligt med tid att 
förbereda den praktiska tillämpningen av 
kraven i denna förordning, bör dessa krav 
inte bli tillämpliga förrän två år efter det att 
förordningen har trätt i kraft.

Or. en

Ändringsförslag 159
Thomas Händel

Förslag till förordning
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) För att ge utvecklare och säljare av 
investeringsprodukter tillräckligt med tid 
att förbereda den praktiska tillämpningen 
av kraven i denna förordning, bör dessa 
krav inte bli tillämpliga förrän två år efter 
det att förordningen har trätt i kraft.

(30) För att ge utvecklare och säljare av 
investeringsprodukter tillräckligt med tid 
att förbereda den praktiska tillämpningen 
av kraven i denna förordning, bör dessa 
krav inte bli tillämpliga förrän ett år efter 
det att förordningen har trätt i kraft.

Or. de

Ändringsförslag 160
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Skäl 30
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) För att ge utvecklare och säljare av 
investeringsprodukter tillräckligt med tid 
att förbereda den praktiska tillämpningen 
av kraven i denna förordning, bör dessa 
krav inte bli tillämpliga förrän två år efter 
det att förordningen har trätt i kraft.

(30) För att ge utvecklare och säljare av 
investeringsprodukter tillräckligt med tid 
att förbereda den praktiska tillämpningen 
av kraven i denna förordning, bör dessa 
krav inte bli tillämpliga förrän två år efter 
det att förordningen har trätt i kraft. Denna 
förordning kommer inte att gälla 
transaktioner som ägt rum i ett tidigare 
skede.

Or. en

Ändringsförslag 161
Syed Kamall

Förslag till förordning
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) Målet för den föreslagna åtgärden är 
att förstärka skyddet av icke-professionella 
investerare och förbättra deras förtroende 
för investeringsprodukter, även när dessa 
produkter säljs över gränserna. Detta kan 
därför inte i tillräcklig utsträckning uppnås 
av medlemsstaterna om de agerar 
oberoende av varandra, och endast genom 
åtgärder på EU-nivå kan de identifierade 
svagheterna hanteras och därför, för att 
dess effekter bättre kan uppnås på 
unionsnivå, får unionen vidta åtgärder i 
enlighet med den subsidiaritetsprincip som 
föreskrivs i artikel 5 i fördraget om 
Europeiska unionen. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen i samma artikel 
går denna förordning inte utöver vad som 
är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

(32) Målet för den föreslagna åtgärden är 
att förstärka skyddet av icke-professionella 
investerare och förbättra deras förtroende 
för PRIP-produkter, även när dessa 
produkter säljs över gränserna. Detta kan 
därför inte i tillräcklig utsträckning uppnås 
av medlemsstaterna om de agerar 
oberoende av varandra, och endast genom 
åtgärder på EU-nivå kan de identifierade 
svagheterna hanteras och därför, för att 
dess effekter bättre kan uppnås på 
unionsnivå, får unionen vidta åtgärder i 
enlighet med den subsidiaritetsprincip som 
föreskrivs i artikel 5 i fördraget om 
Europeiska unionen. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen i samma artikel 
går denna förordning inte utöver vad som 
är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

Or. en
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Ändringsförslag 162
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I denna förordning föreskrivs enhetliga 
regler om formatet för och innehållet i det 
faktablad som utvecklare av 
investeringsprodukter ska ta fram och 
enhetliga regler om dess tillhandahållande 
till icke-professionella investerare.

I denna förordning föreskrivs enhetliga 
regler om formatet för och innehållet i det 
faktablad som utvecklare och förmedlare
av investeringsprodukter ska ta fram och 
enhetliga regler om dess tillhandahållande 
till icke-professionella investerare.

Or. en

Ändringsförslag 163
Elena Băsescu

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I denna förordning föreskrivs enhetliga 
regler om formatet för och innehållet i det 
faktablad som utvecklare av 
investeringsprodukter ska ta fram och 
enhetliga regler om dess tillhandahållande 
till icke-professionella investerare.

I denna förordning föreskrivs enhetliga 
regler om formatet för och innehållet i det 
faktablad som utvecklare av 
investeringsprodukter ska ta fram och 
enhetliga regler om dess tillhandahållande 
till icke-professionella investerare. Syftet 
är att se till att icke-professionella 
investerare kan förstå de viktigaste 
egenskaperna och riskerna hos de 
investeringsprodukter som riktas till dem 
och jämföra olika produkter. 

Or. en

Ändringsförslag 164
Sharon Bowles
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Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I denna förordning föreskrivs enhetliga 
regler om formatet för och innehållet i det 
faktablad som utvecklare av 
investeringsprodukter ska ta fram och 
enhetliga regler om dess tillhandahållande 
till icke-professionella investerare.

I denna förordning föreskrivs enhetliga 
regler om formatet för och innehållet i det 
faktablad som utvecklare av 
investeringsprodukter ska ta fram och 
enhetliga regler om dess tillhandahållande 
till icke-professionella investerare.
Utvecklaren av produkten ska ensam bära 
ansvaret för att upprätta faktabladet.

Or. en

Ändringsförslag 165
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I denna förordning föreskrivs enhetliga 
regler om formatet för och innehållet i det 
faktablad som utvecklare av
investeringsprodukter ska ta fram och 
enhetliga regler om dess tillhandahållande 
till icke-professionella investerare.

I denna förordning föreskrivs enhetliga 
regler om formatet för och innehållet i det 
faktablad som uteslutande tas fram av
utvecklare av PRIP-produkter och om den 
information som säljare av 
investeringsprodukter ska tillhandahålla 
icke-professionella investerare enligt 
[omarbetat MiFID] och [omarbetat IMD] 
samt enhetliga regler om tillhandahållande
av dessa dokument till icke-professionella 
investerare.

Or. en

Motivering

En utvecklare av produkten enligt denna förordning är en person som utvecklar en 
investeringsprodukt eller en person som väsentligt har ändrat risken eller kostnadsstrukturen 
för en befintlig investeringsprodukt. Ansvaret för upprättandet av faktabladet bör klart och 
tydligt tilldelas den utvecklare av produkten som definieras på detta sätt.
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Ändringsförslag 166
Pervenche Berès

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I denna förordning föreskrivs enhetliga 
regler om formatet för och innehållet i det 
faktablad som utvecklare av 
investeringsprodukter ska ta fram och 
enhetliga regler om dess tillhandahållande 
till icke-professionella investerare.

I denna förordning föreskrivs enhetliga 
regler om formatet för och innehållet i det 
faktablad som utvecklare av 
investeringsprodukter ska ta fram och dess 
bilaga som personer som säljer 
investeringsprodukter ska ta fram och 
enhetliga regler om dess tillhandahållande 
till icke-professionella investerare.

Or. en

Ändringsförslag 167
Corien Wortmann-Kool

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I denna förordning föreskrivs enhetliga 
regler om formatet för och innehållet i det 
faktablad som utvecklare av 
investeringsprodukter ska ta fram och 
enhetliga regler om dess tillhandahållande 
till icke-professionella investerare.

I denna förordning föreskrivs enhetliga 
regler om formatet för och innehållet i det 
faktablad som utvecklare av 
investeringsprodukter ska ta fram och 
enhetliga regler om dess tillhandahållande 
till icke-professionella investerare. Kravet 
på att upprätta faktabladet ska inte gälla 
förmedlare som marknadsför, distribuerar 
eller säljer investeringsprodukten till en 
icke-professionell investerare.

Or. en

Motivering

Kravet på personen som säljer investeringsprodukten att ta fram faktabladet, såsom 
föredraganden föreslår, blandar ihop ansvarsområden och skapar rättsliga överlappningar, 
eftersom dessa förmedlare regleras genom MiFID och IMD. 
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Ändringsförslag 168
Werner Langen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I denna förordning föreskrivs enhetliga 
regler om formatet för och innehållet i det 
faktablad som utvecklare av 
investeringsprodukter ska ta fram och 
enhetliga regler om dess tillhandahållande 
till icke-professionella investerare.

I denna förordning föreskrivs enhetliga 
regler om formatet för och innehållet i det 
faktablad som utvecklare av 
investeringsprodukter ska ta fram och 
enhetliga regler om dess tillhandahållande 
till icke-professionella investerare. Om en 
annan EU-rättsakt reglerar specifika 
aspekter av distributionen av 
investeringsprodukter ska 
bestämmelserna i den rättakten ha 
företräde framför bestämmelserna i 
denna förordning.

Or. de

Ändringsförslag 169
Syed Kamall

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna förordning ska tillämpas på 
utveckling och försäljning av
investeringsprodukter.

Denna förordning ska tillämpas på 
utveckling och försäljning av
PRIP-produkter.

Or. en

Motivering

Det kan visserligen finnas ett värde att införa ett krav på faktablad för andra typer av 
investeringsprodukter men det vore inte klokt att utvidga denna förordnings 
tillämpningsområde. En fullständig och ingående översyn bör göras för att utröna huruvida 
detta är praktiskt genomförbart. Faktabladsförordningen såsom den är utformad lämpar sig 
inte för andra investeringsprodukter.
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Ändringsförslag 170
Alfredo Pallone

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna förordning ska tillämpas på 
utveckling och försäljning av
investeringsprodukter.

Denna förordning ska tillämpas på 
utveckling och försäljning av
PRIP-produkter.

Or. en

Ändringsförslag 171
Thomas Händel

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den ska dock inte tillämpas på följande 
produkter:

utgår

(a) Försäkringsprodukter som inte 
erbjuder ett återköpsvärde eller där 
återköpsvärdet helt eller delvis inte är 
direkt eller indirekt exponerat mot 
marknadsfluktuationer.
(b) Inlåning med avkastning med 
föreskriven ränta.
(c) Värdepapper som avses i artikel 1.2 
b-g och i–j i direktiv 2003/71/EG.
(d) Andra värdepapper som inte innefattar 
ett derivat.
(e) Tjänstepensionsordningar som 
omfattas av direktiv 2003/41/EG eller 
direktiv 2009/138/EG.
(f) Pensionsprodukter för vilka ett 
finansiellt bidrag från arbetsgivaren krävs 
enligt nationell lagstiftning och där 
arbetstagaren inte kan välja vem som 
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tillhandahåller pensionsprodukten.

Or. de

Ändringsförslag 172
Corien Wortmann-Kool

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led -a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-a) Tillgångar som innehas direkt och 
som inte är paketerade 
investeringsprodukter, bland annat aktier 
i företag och statsobligationer.

Or. en

Ändringsförslag 173
Ildikó Gáll-Pelcz

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Försäkringsprodukter som inte
erbjuder ett återköpsvärde eller där 
återköpsvärdet helt eller delvis inte är 
direkt eller indirekt exponerat mot 
marknadsfluktuationer.

(a) Livförsäkringsprodukter där 
investeringsrisken inte bärs av 
försäkringstagaren.

Or. en

Motivering

Det är inte motiverat att traditionella blandande livförsäkringsprodukter med 
överskottsutdelning omfattas av förordningen. I denna typ av försäkring bär inte 
försäkringstagaren någon risk  eftersom endast överskottsutdelningen beror på investeringens 
värdeutveckling.  Denna överskottsutdelning är bara en extra bonus och är inte en väsentlig 
del av försäkringsavtalet utan försumbar jämfört med premien och försäkringsbeloppet. 
Försäkringstagaren kan i detta fall inte anses vara en icke-professionell investerare. Detta 
ligger i linje med Solvens II-direktivet.
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Ändringsförslag 174
Sari Essayah

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Försäkringsprodukter som inte 
erbjuder ett återköpsvärde eller där 
återköpsvärdet helt eller delvis inte är 
direkt eller indirekt exponerat mot 
marknadsfluktuationer.

(a) Livförsäkringsprodukter, med eller 
utan vinstdelning, där investeringsrisken 
inte bärs av försäkringstagaren och som 
omfattas av bilaga I.I i direktiv 
2002/83/EG och bilaga II.I i direktiv 
2009/138/EG.

Or. en

Ändringsförslag 175
Syed Kamall

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Försäkringsprodukter som inte 
erbjuder ett återköpsvärde eller där 
återköpsvärdet helt eller delvis inte är 
direkt eller indirekt exponerat mot 
marknadsfluktuationer.

(a) Livförsäkringsprodukter, med eller 
utan vinstdelning, där investeringsrisken 
inte bärs av försäkringstagaren och som 
omfattas av bilaga I.I i direktiv 
2002/83/EG och bilaga II.I i direktiv 
2009/138/EG.

Or. en

Ändringsförslag 176
Alfredo Pallone

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Försäkringsprodukter som inte 
erbjuder ett återköpsvärde eller där 
återköpsvärdet helt eller delvis inte är 
direkt eller indirekt exponerat mot 
marknadsfluktuationer.

(a) Livförsäkringsprodukter, med eller 
utan vinstdelning, där investeringsrisken 
inte bärs av försäkringstagaren och som 
omfattas av bilaga I.I i 
direktiv 2002/83/EG och bilaga II.I i 
direktiv 2009/138/EG.

Or. en

Ändringsförslag 177
Olle Schmidt, Sharon Bowles, Nils Torvalds

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Försäkringsprodukter som inte erbjuder 
ett återköpsvärde eller där återköpsvärdet 
helt eller delvis inte är direkt eller indirekt 
exponerat mot marknadsfluktuationer.

(a) Försäkringsprodukter där förmånerna
inte är exponerade mot fluktuationer i 
underliggande investeringsvärden.

Or. en

Ändringsförslag 178
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Inlåning med avkastning med 
föreskriven ränta.

(b) Inlåning i annan form än 
strukturerade insättningar enligt 
definitionen i artikel 4 i [MiFID].

Or. en
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Ändringsförslag 179
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Inlåning med avkastning med 
föreskriven ränta.

(b) Inlåning i annan form än 
strukturerade insättningar enligt 
definitionen i artikel 4 i [MiFID].

Or. en

Motivering

Syftet med förordningen är att möjliggöra för icke-professionella investerare att förstå och 
jämföra de viktigaste egenskaperna hos paketerade investeringsprodukter, som kännetecknas 
av sin komplexitet. Enkla bankinsättningar och sparkonton är inte komplexa till sin art och 
därför bör enkla sparprodukter uteslutas från förordnings tillämpningsområde. Strukturerade 
insättningar bör på grund av sin mer komplexa art omfattas av förordningen.

Ändringsförslag 180
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Inlåning med avkastning med 
föreskriven ränta.

(b) Inlåning i annan form än 
strukturerade insättningar enligt 
definitionen i artikel 4 i [MiFID II].

Or. en

Motivering

Detta syftar till att skapa enhetlighet mellan denna förordnings tillämpningsområde och den 
nya MiFID-ordningen när det gäller strukturerade insättningar. 
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Ändringsförslag 181
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Inlåning med avkastning med 
föreskriven ränta.

(b) Inlåning med avkastning med 
föreskriven ränta. Alla 
insättningsgarantisystem som täcker 
insättningar ska förtecknas med närmare 
uppgifter om exakt vilka risker som i 
förekommande fall täcks av systemet.

Or. en

Ändringsförslag 182
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Värdepapper som avses i artikel 1.2 b–
g och i–j i direktiv 2003/71/EG.

utgår

Or. en

Motivering

Eftersom det inte är helt klart vad led d avser bör detta strykas.

Ändringsförslag 183
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Andra värdepapper som inte innefattar 
ett derivat.

(d) Andra värdepapper som inte innefattar 
ett derivat, med undantag för 
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företagsobligationer och instrument som 
emitteras av specialföretag.

Or. en

Motivering

En oavsiktlig effekt får inte bli att paketerade produkter främjas över enkla produkter som 
finansierar realekonomin. Specialföretag bör omfattas så att förordningen inte kringgås av 
kapitalförvaltare som skulle kunna sälja produkter från holdingbolagen snarare än från den 
egentliga tillhandahållaren av produkten.

Ändringsförslag 184
Jean-Paul Gauzès

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Andra värdepapper som inte innefattar 
ett derivat.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 185
Syed Kamall

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Andra värdepapper som inte innefattar 
ett derivat.

(d) Värdepapper med en avkastning som
bestäms i förhållande till en räntesats och 
som innehas direkt.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att anpassa definitionen av en PRIP-produkt i enlighet med riktlinjerna från 
nivå 3-arbetsgruppen där CEBS, CESR och Ceiops deltog. Ordinära obligationer anses inte 
vara komplexa på grundval av definitionen som expertinstanserna kom fram till och bör inte 
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klassificeras som en PRIP-produkt.

Ändringsförslag 186
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Aktier.

Or. en

Ändringsförslag 187
Alfredo Pallone

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Värdepapper vars nominella värde 
per andel uppgår till 100 000 euro eller 
mer.

Or. en

Ändringsförslag 188
Burkhard Balz

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Värdepapper med en avkastning som 
bestäms i förhållande till en räntesats och 
som innehas direkt.

Or. en
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Ändringsförslag 189
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Tjänstepensionsordningar som 
omfattas av direktiv 2003/41/EG eller 
direktiv 2009/138/EG.

utgår

Or. en

Motivering

Kravet på faktablad bör gälla för företags investeringsbeslut, särskilt små och medelstora 
företag, vid val av pensionsprodukter för deras anställda, eftersom dessa beslut ofta fattas av 
personer som är lika finansiellt skolade som folk i allmänhet. Detta ändringsförslag grundas 
på ett förslag från FW (Tyskland).

Ändringsförslag 190
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Pensionsprodukter för vilka ett 
finansiellt bidrag från arbetsgivaren krävs 
enligt nationell lagstiftning och där 
arbetstagaren inte kan välja vem som 
tillhandahåller pensionsprodukten.

(f) Pensionsprodukter som uppfyller 
följande båda villkor:

– De omfattas inte av direktiv 
2009/138/EG eller direktiv 2003/41/EG.
– Nivån på pensionen är i praktiken ett 
löfte eller ett erbjudande från 
arbetsgivaren till arbetstagaren.
För pensionsprodukter som inte omfattas 
av direktiv 2009/138/EG eller direktiv 
2003/41/EG eller av denna förordning, 
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ska medlemsstaterna tillhandahålla 
likvärdiga informationskrav.

Or. en

Motivering

I många medlemsstater finns det olika pensionssystem som varken omfattas av 
tjänstepensionsinstitut eller är privata. Några av dessa system skulle undantas enligt 
kommissionens förslag genom artikel 2 f och skulle därmed inte omfattas av några 
informationskrav på EU-nivå. Andra liknande system skulle dock inte undantas, eftersom 
arbetsgivaren inte är skyldig enligt nationell lag att ge ett finansiellt bidrag. Det är viktigt att 
undvika bristande konsekvens inom EU.

Ändringsförslag 191
Syed Kamall

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Pensionsprodukter för vilka ett 
finansiellt bidrag från arbetsgivaren krävs 
enligt nationell lagstiftning och där
arbetstagaren inte kan välja vem som 
tillhandahåller pensionsprodukten.

(f) Alla pensionsprodukter enligt 
definitionen i artikel 4 d och 
pensionsprodukter för vilka ett finansiellt 
bidrag från arbetsgivaren krävs enligt 
nationell lagstiftning och där arbetsgivaren 
har fattat det relevanta beslutet om vem 
som tillhandahåller pensionsprodukten.

Or. en

Motivering

Det finns ingen enhetlig definition av en pensionsprodukt som accepteras av alla 
EU-medlemsstater. Med tanke på att kommissionen nu gör en ingående studie av 
medlemsstaternas pensionssystem skulle det vare olämpligt att föregripa detta arbete genom 
att införa krav som tyder på att det redan finns en sådan definition.

Ändringsförslag 192
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Pensionsprodukter för vilka ett 
finansiellt bidrag från arbetsgivaren krävs 
enligt nationell lagstiftning och där 
arbetstagaren inte kan välja vem som 
tillhandahåller pensionsprodukten.

(f) Tjänstepensionssystem och enskilda
pensionsprodukter för vilka ett finansiellt 
bidrag från arbetsgivaren krävs enligt 
nationell lagstiftning och där arbetsgivaren 
och arbetstagaren inte kan välja vem som 
tillhandahåller pensionsprodukten.

Or. en

Motivering

Kravet på faktablad bör gälla för företags investeringsbeslut, särskilt små och medelstora 
företag, vid val av pensionsprodukter för deras anställda, eftersom dessa beslut ofta fattas av 
personer som är lika finansiellt skolade som folk i allmänhet. Detta ändringsförslag grundas 
på ett förslag från FW (Tyskland).

Ändringsförslag 193
Burkhard Balz

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Pensionsprodukter för vilka ett 
finansiellt bidrag från arbetsgivaren krävs 
enligt nationell lagstiftning och där 
arbetstagaren inte kan välja vem som 
tillhandahåller pensionsprodukten.

(f) Officiellt erkända pensionsprodukter
och sociala trygghetssystem som regleras i
nationell lag eller unionslagen.

Or. en
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Ändringsförslag 194
Alfredo Pallone

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Pensionsprodukter för vilka ett 
finansiellt bidrag från arbetsgivaren krävs
enligt nationell lagstiftning och där 
arbetstagaren inte kan välja vem som 
tillhandahåller pensionsprodukten.

(f) Alla pensionsprodukter enligt
definitionen enligt artikel 4 d.

Or. en

Ändringsförslag 195
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Pensionsprodukter för vilka ett
finansiellt bidrag från arbetsgivaren krävs 
enligt nationell lagstiftning och där
arbetstagaren inte kan välja vem som 
tillhandahåller pensionsprodukten.

(f) Pensionsprodukter för vilka de 
finansiella arrangemangen inte omfattas 
av tillämpningsområdet för direktiv 
2003/41/EG eller direktiv 2009/138/EG 
och för vilka nivån på pensionen i själva 
verket är ett löfte eller ett erbjudande av
arbetsgivaren till arbetstagaren. För 
pensionsprodukter som inte omfattas av 
direktiv 2003/41/EG eller direktiv 
2009/138/EG eller av denna förordning, 
ska medlemsstaterna tillhandahålla 
likvärdiga informationskrav.

Or. en

Motivering

I många medlemsstater finns det olika pensionssystem som varken omfattas av 
tjänstepensionsinstitut eller är privata. Några av dessa system skulle undantas enligt 
kommissionens förslag genom artikel 2 f och skulle därmed inte omfattas av några 
informationskrav på EU-nivå. Andra, liknande system skulle dock inte undantas, eftersom 
arbetsgivaren inte är skyldig enligt nationell lag att ge ett finansiellt bidrag. Det är viktigt att 
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undvika bristande konsekvens inom EU.

Ändringsförslag 196
Ildikó Gáll-Pelcz

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) Officiellt erkända pensionsprodukter 
och sociala trygghetssystem som regleras i 
nationell lag eller unionslagen.

Or. en

Ändringsförslag 197
Alfredo Pallone

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) Officiellt erkända pensionsprodukter 
och sociala trygghetssystem som regleras i 
nationell lag eller Europeiska unionens 
lag.

Or. en

Ändringsförslag 198
Syed Kamall

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) Officiellt erkända pensionsprodukter 
och sociala trygghetssystem enligt 
definitionen i nationell lag eller 
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unionslagen.

Or. en

Motivering

Det finns ingen enhetlig definition av en pensionsprodukt som accepteras av alla 
EU-medlemsstater. Med tanke på att kommissionen nu gör en ingående studie av 
medlemsstaternas pensionssystem skulle det vare olämpligt att föregripa detta arbete genom 
att införa krav som tyder på att det redan finns en sådan definition.

Ändringsförslag 199
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) Officiellt erkända sociala 
trygghetssystem som regleras i nationell 
lag eller unionslagen.

Or. en

Ändringsförslag 200
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) Statsobligationer.

Or. en
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Ändringsförslag 201
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led fb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fb) Sparböcker och sparkonton. 
Distributörer av dessa produkter ska se till 
att på framträdande plats i informationen 
anges vilken tillsynsmyndighet som 
ansvarar för produkten. 

Or. en

Ändringsförslag 202
Alfredo Pallone

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om de utvecklare av 
investeringsprodukter som omfattas av
denna förordning även omfattas av direktiv 
2003/71/EG, ska både förordningen och 
det direktivet vara tillämpliga.

1. Faktabladet som upprättats i enlighet 
med kraven i denna förordning ska anses 
vara förenligt med kraven i artikel 24.3 i 
förordning nr 809/2004 ändrad genom 
förordning nr 486/2012 och artiklarna 
17.1, 18 och 19 i direktiv 2003/71/EG
ändrat genom direktiv 2010/73/EG.

Or. en

Ändringsförslag 203
Syed Kamall

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om de utvecklare av 1. Information som ingår i faktabladet ska 
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investeringsprodukter som omfattas av
denna förordning även omfattas av direktiv 
2003/71/EG, ska både förordningen och 
det direktivet vara tillämpliga.

vara förenlig denna förordning och ska av
de behöriga myndigheterna anses vara 
lämplig information vad avser 
information om risk och kostnader och 
anses uppfylla kraven i artikel 5.2 i
direktiv 2003/71/EG när det gäller 
basfakta enligt artikel 2.1 a ii och iii i det 
direktivet.

Or. en

Motivering

Kravet på att tillhandahålla både ett PRIP-faktablad och en emissionsspecifik 
sammanfattning enligt prospektdirektivet i samband med ett värdepapperserbjudande till 
icke-professionella investerare, strider mot syftet med PRIP-initiativet.  Det är förvirrande för 
investerarna att få två sammanfattande dokument.

Ändringsförslag 204
Sylvie Goulard

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om de utvecklare av
investeringsprodukter som omfattas av 
denna förordning även omfattas av direktiv 
2003/71/EG, ska både förordningen och 
det direktivet vara tillämpliga.

1. Om de utvecklare av PRIP-produkter
som omfattas av denna förordning även 
omfattas av direktiv 2003/71/EG, ska både 
förordningen och det direktivet vara 
tillämpliga.

Or. en

Ändringsförslag 205
Pervenche Berès

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om de utvecklare av 1. Om de utvecklare av 
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investeringsprodukter som omfattas av 
denna förordning även omfattas av direktiv 
2003/71/EG, ska både förordningen och 
det direktivet vara tillämpliga.

investeringsprodukter som omfattas av 
denna förordning även omfattas av direktiv 
2003/71/EG ska både förordningen och det 
direktivet med undantag för artikel 4.2 v
vara tillämpliga.

Or. en

Ändringsförslag 206
Syed Kamall

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om de utvecklare av 
investeringsprodukter som omfattas av 
denna förordning även omfattas av
direktiv 2009/138/EG, ska både 
förordningen och det direktivet vara 
tillämpliga.

2. Information som ingår i faktabladet ska 
av de behöriga myndigheterna anses vara 
lämplig information om avtalets  
underliggande risker som 
försäkringstagaren bär och ska anses 
uppfylla kraven i artikel 185.4 i direktiv 
2009/138/EG.

Or. en

Motivering

Kravet på att tillhandahålla både ett PRIP-faktablad och en emissionsspecifik 
sammanfattning enligt prospektdirektivet i samband med ett värdepapperserbjudande till 
icke-professionella investerare, strider mot syftet med PRIP-initiativet. Det är förvirrande för 
investerarna att få två sammanfattande dokument,  och det strider mot syftet med 
regleringsharmonisering och skapar olika spelregler mellan PRIP-värdepapper som är 
föremål för prospektdirektivet och andra PRIP-produkter.

Ändringsförslag 207
Sylvie Goulard

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om de utvecklare av 2. Om de utvecklare av PRIP-produkter



PE504.397v02-00 98/170 AM\927693SV.doc

SV

investeringsprodukter som omfattas av 
denna förordning även omfattas av direktiv 
2009/138/EG, ska både förordningen och 
det direktivet vara tillämpliga.

som omfattas av denna förordning även 
omfattas av informationskrav gentemot 
försäkringstagare enligt direktiv 
2009/138/EG uppfylls dessa krav, om de 
är likvärdiga, av informationskraven 
enligt denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 208
Burkhard Balz

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om de utvecklare av 
investeringsprodukter som omfattas av 
denna förordning även omfattas av direktiv 
2009/138/EG, ska både förordningen och 
det direktivet vara tillämpliga.

2. Om de utvecklare av 
investeringsprodukter som omfattas av 
denna förordning även omfattas av direktiv 
2009/138/EG, ska både förordningen och 
det direktivet vara tillämpliga.
Informationen i faktabladet ska anses 
uppfylla kraven på särskild information 
enligt artikel 185.4 i direktiv 
2009/138/EG.

Or. en

Ändringsförslag 209
Alfredo Pallone

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om de utvecklare av 
investeringsprodukter som omfattas av
denna förordning även omfattas av direktiv 
2009/138/EG, ska både förordningen och 
det direktivet vara tillämpliga.

2. Faktabladet som upprättats enligt 
kraven i denna förordning ska anses 
uppfylla kraven i artikel 185.4 i direktiv 
2009/138/EG.

Or. en
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Ändringsförslag 210
Alfredo Pallone

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 23 med ytterligare krav som 
säkerställer att innehållet och relaterade 
regler för  faktabladet gör det möjligt att 
uppfylla de ovannämnda kraven som 
fastställs i direktiv 2003/71/EG och 
direktiv 2009/138/EG. 

Or. en

Ändringsförslag 211
Saïd El Khadraoui

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) investeringsprodukt: en investering där 
– oberoende av produktens rättsliga form
– det belopp som ska betalas tillbaka till 
investeraren är beroende av fluktuerande 
referensvärden eller avkastningen på en 
eller flera tillgångar som inte köps direkt 
av investeraren.

(a) investeringsprodukt: en produkt genom 
vilken en person kan göra en finansiell
investering, oberoende av rättslig form och 
av huruvida det belopp som ska
återbetalas är fast eller rörligt.

Or. en

Ändringsförslag 212
Jean-Paul Gauzès

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) investeringsprodukt: en investering där 
– oberoende av produktens rättsliga form –
det belopp som ska betalas tillbaka till 
investeraren är beroende av fluktuerande 
referensvärden eller avkastningen på en 
eller flera tillgångar som inte köps direkt 
av investeraren.

(a) investeringsprodukt: en investering där 
– oberoende av produktens rättsliga form –
det belopp som ska betalas tillbaka till 
investeraren är beroende av fluktuerande 
referensvärden eller avkastningen på en 
eller flera tillgångar.

Or. en

Ändringsförslag 213
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) investeringsprodukt: en investering där 
– oberoende av produktens rättsliga form –
det belopp som ska betalas tillbaka till 
investeraren är beroende av fluktuerande
referensvärden eller avkastningen på en 
eller flera tillgångar som inte köps direkt 
av investeraren.

(a) paketerad investeringsprodukt för icke-
professionella investerare (PRIP-
produkt): en investering där – oberoende 
av produktens rättsliga form – det belopp 
som ska betalas tillbaka till investeraren är
föremål för fluktuationer på grund av 
exponering mot referensvärden eller mot 
värdeutvecklingen på en eller flera 
tillgångar som inte köps direkt av 
investeraren.

Or. en

Motivering

Dessa mindre ändringar syftar till att tydliggöra definitionen och göra den mer exakt.

Ändringsförslag 214
Syed Kamall

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) investeringsprodukt: en investering där 
– oberoende av produktens rättsliga form –
det belopp som ska betalas tillbaka till 
investeraren är beroende av fluktuerande 
referensvärden eller avkastningen på en 
eller flera tillgångar som inte köps direkt 
av investeraren.

(a) paketerad investeringsprodukt för icke-
professionella investerare (PRIP-
produkt): en investering där – oberoende 
av produktens rättsliga form – det belopp 
som ska betalas tillbaka till investeraren är 
beroende av fluktuerande referensvärden 
eller avkastningen på en eller flera 
tillgångar som inte köps direkt av 
investeraren.

Or. en

Ändringsförslag 215
Thomas Händel

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) investeringsprodukt: en investering där 
– oberoende av produktens rättsliga form –
det belopp som ska betalas tillbaka till 
investeraren är beroende av fluktuerande 
referensvärden eller avkastningen på en 
eller flera tillgångar som inte köps direkt 
av investeraren.

(a) investeringsprodukt: en investering där 
– oberoende av produktens rättsliga form –
det belopp som ska betalas tillbaka till 
investeraren är beroende av fluktuerande 
referensvärden eller avkastningen på en 
eller flera tillgångar.

Or. de

Ändringsförslag 216
Alfredo Pallone

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) investeringsprodukt: en investering där 
– oberoende av produktens rättsliga form –

(a) investeringsprodukt: en investering där 
– oberoende av produktens rättsliga form –
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det belopp som ska betalas tillbaka till 
investeraren är beroende av fluktuerande 
referensvärden eller avkastningen på en 
eller flera tillgångar som inte köps direkt 
av investeraren.

det belopp som ska betalas till investeraren 
är beroende av andra fluktuerande 
referensvärden än räntesatser eller 
avkastningen på en eller flera tillgångar 
som inte köps direkt av investeraren, 
genom ändring av dess risk- och 
avkastningsprofil eller kostnaderna vid en 
investering i investeringsprodukten.

Or. en

Ändringsförslag 217
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) investeringsprodukt: en investering där 
– oberoende av produktens rättsliga form –
det belopp som ska betalas tillbaka till 
investeraren är beroende av fluktuerande 
referensvärden eller avkastningen på en 
eller flera tillgångar som inte köps direkt 
av investeraren.

(a) investeringsprodukt: varje investering 
eller sparprodukt som marknadsförs till 
icke-professionella investerare –
oberoende av dess rättsliga form – där 
investeringen och det belopp som ska 
betalas tillbaka till investeraren är beroende 
av fluktuerande referensvärden eller 
avkastningen på en eller flera tillgångar 
som inte köps direkt av investeraren. Om 
exponeringen mot en sådan 
investeringsprodukt uppnås genom 
direktinnehav av aktier eller andelar i 
specialföretag eller holdingbolag ska 
sådana aktier eller andelar anses vara 
investeringsprodukter enligt denna 
definition.

Or. en

Motivering

Eftersom aktier som innehas direkt av investeraren faller utanför denna förordnings 
tillämpningsområde enligt kommissionens förslag är det nödvändigt att säkerställa att 
utvecklare av investeringsprodukter inte kringgår kravet på att tillhandhålla ett faktablad till 
icke-professionella investerare genom att strukturera sina paketerade produkter via 
specialföretag eller ett holdingbolag.  En genomlysningsprincip bör därför tillämpas för att 
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undvika kringgåendestrategier och kryphål. Detta ändringsförslag grundas på ett förslag från 
de franska tillsynsmyndigheterna.

Ändringsförslag 218
Syed Kamall

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – led b – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) utvecklare av investeringsprodukter: (b) utvecklare av PRIP-produkter:

Or. en

Ändringsförslag 219
Jean-Paul Gauzès

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – led b – led iia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(iia) Om investeringsprodukten enbart 
består av överlåtbara värdepapper som 
erbjuds allmänheten eller är upptagna till 
handel på en reglerad marknad enligt 
bestämmelserna i direktiv 2003/73/EG 
och innehas direkt av investerarna, 
emittenten av värdepapperet.

Or. en

Ändringsförslag 220
Pervenche Berès

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – led b – led iia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(iia) Emittenten av överlåtbara 
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värdepapper som erbjuds allmänheten 
eller är upptagna till handel på en 
reglerad marknad enligt bestämmelserna i 
direktiv 2003/73/EG och som innehas 
direkt av investerarna.

Or. en

Motivering

Förordningens tillämpningsområde bör omfatta vanliga överlåtbara värdepapper som 
innehas direkt av investerarna, förutsatt att de förvärvas på primärmarknaden. Definitionen 
av "utvecklare av investeringsprodukter” bör ändras på motsvarande sätt för att återspegla 
denna situation.

Ändringsförslag 221
Alfredo Pallone

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – led c – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Icke-professionella kunder enligt artikel 
4.1.12 i direktiv 2004/39/EG.

i) Icke-professionella kunder enligt artikel 
4.1.12 i direktiv 2004/39/EG när 
investeringsprodukten är ett finansiellt 
instrument enligt definitionen i bilaga I 
avsnitt C i det direktivet.

Or. en

Ändringsförslag 222
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – led c – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) Kunder i den mening som avses i 
direktiv 2002/92/EG.

ii) Kunder som inte är professionella 
kunder enligt definitionen i [bilaga I i 
direktivet om försäkringsförmedling] [...].

Or. en
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Ändringsförslag 223
Alfredo Pallone

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – led c – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) Kunder i den mening som avses i 
direktiv 2002/92/EG.

ii) Kunder i den mening som avses i 
direktiv 2002/92/EG när 
investeringsprodukten är en försäkring 
enligt direktiv 2009/138/EG.

Or. en

Ändringsförslag 224
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) person som säljer: en person som ger 
råd om en investeringsprodukt till en icke-
professionell investerare eller som agerar 
som förmedlare för en icke-professionell 
investerares investering.

Or. en

Ändringsförslag 225
Arlene McCarthy

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) godtagbar tillgång: en godkänd 
tillgång enligt definitionen i artikel 13a.
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Or. en

Ändringsförslag 226
Arlene McCarthy

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – led fb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fb) ordinär swap: ett derivatinstrument 
där en part gör fasta betalningar och den 
andra parten gör betalningar som beror 
på nivån på framtida räntesatser. 
Räntebetalningar görs på ett teoretiskt 
belopp och något kapitalbelopp utbyts inte 
och det finns inga ytterligare inslag.  

Or. en

Ändringsförslag 227
Arlene McCarthy

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – led fc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fc) ordinärt terminskontrakt: ett kontrakt 
där en part säljer och en annan part 
köper ett förbestämt belopp av en 
underliggande tillgång till ett i förväg 
fastställt pris och på en i förväg bestämd 
dag i framtiden utan några ytterligare 
inslag.

Or. en

Ändringsförslag 228
Arlene McCarthy
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Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – led fd (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fd) ordinär option: den mest 
grundläggande optionstypen med en enkel 
slutdag och ett lösenpris utan några 
ytterligare inslag.

Or. en

Ändringsförslag 229
Arlene McCarthy

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – led fe (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fe) enkel barriäroption: en option som 
endast kan utnyttjas om i) priset på den 
underliggande tillgången inte har uppnått 
eller passerat en förbestämd nivå  eller ii) 
priset på den underliggande tillgången 
har uppnått eller passerat en förbestämd 
nivå.

Or. en

Ändringsförslag 230
Arlene McCarthy

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – led ff (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ff) binär option: ett finansiellt kontrakt 
med en förbestämd payoff som beror på 
vissa specifika villkor som kan uppfyllas 
och annars ingenting.

Or. en
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Ändringsförslag 231
Arlene McCarthy

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led fg (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fg) asiatisk option: en option där 
lösenpriset beräknas som ett 
genomsnittligt pris på den underliggande 
tillgången under en i förväg fastställd 
period.

Or. en

Ändringsförslag 232
Arlene McCarthy

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led fh (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fh) option med förskjuten start: en 
ordinär option där lösenpriset kommer att 
bestämmas efter handelsdagen.

Or. en

Ändringsförslag 233
Arlene McCarthy

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led fi (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fi) option med uppskjuten avveckling: en 
ordinär option där avvecklingsdagen är 
mer än två affärsdagar efter dess slutdag.
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Or. en

Ändringsförslag 234
Arlene McCarthy

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led fj (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fj) banberoende utfall: en avkastning på 
en investeringsprodukt som är kopplad 
inte bara till värdet på den underliggande 
tillgången vid förfall utan också på värdet 
vid flera tidpunkter under 
investeringsproduktens löptid. 

Or. en

Ändringsförslag 235
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För varje investeringsprodukt som denne 
utvecklar ska en utvecklare av 
investeringsprodukter upprätta ett faktablad 
i enlighet med de krav som föreskrivs i 
denna förordning och offentliggöra 
handlingen på valfri webbplats, innan 
produkten får säljas till icke-professionella 
investerare.

För varje investeringsprodukt som denne 
utvecklar ska en utvecklare av 
investeringsprodukter tillsammans med 
prospektet upprätta ett faktablad i enlighet 
med de krav som föreskrivs i denna 
förordning och offentliggöra handlingen
på sin webbplats, innan produkten får
distribueras på marknaden och säljas till 
icke-professionella investerare.
Faktabladet ska vid behov kompletteras av 
distributören.

Or. en
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Ändringsförslag 236
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För varje investeringsprodukt som denne 
utvecklar ska en utvecklare av 
investeringsprodukter upprätta ett faktablad 
i enlighet med de krav som föreskrivs i 
denna förordning och offentliggöra
handlingen på valfri webbplats, innan 
produkten får säljas till icke-professionella 
investerare.

För varje investeringsprodukt som denne 
utvecklar ska en utvecklare av 
investeringsprodukter upprätta ett faktablad 
i enlighet med de krav som föreskrivs i 
denna förordning och offentliggöra
faktabladet på sin webbplats, innan 
produkten får säljas till icke-professionella 
investerare.

Or. en

Motivering

Förtydligande: Investeringsproduktutvecklarens webbplats är det ställe där potentiella icke-
professionella investerare letar efter faktabladet så det måste offentliggöras där.

Ändringsförslag 237
Thomas Händel

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För varje investeringsprodukt som denne 
utvecklar ska en utvecklare av 
investeringsprodukter upprätta ett faktablad 
i enlighet med de krav som föreskrivs i 
denna förordning och offentliggöra 
handlingen på valfri webbplats, innan 
produkten får säljas till icke-professionella 
investerare.

För varje investeringsprodukt som denne 
utvecklar ska en utvecklare av 
investeringsprodukter upprätta ett faktablad 
i enlighet med de krav som föreskrivs i 
denna förordning och den mall som 
återfinns i bilagan och offentliggöra 
handlingen på valfri webbplats samt på en 
central webbplats som ECB och den 
nationella tillsynsmyndigheten i fråga ska 
inrätta, innan produkten får säljas till icke-
professionella investerare

Or. de
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Ändringsförslag 238
Petru Constantin Luhan

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För varje investeringsprodukt som denne 
utvecklar ska en utvecklare av 
investeringsprodukter upprätta ett faktablad 
i enlighet med de krav som föreskrivs i 
denna förordning och offentliggöra 
handlingen på valfri webbplats, innan 
produkten får säljas till icke-professionella 
investerare.

För varje investeringsprodukt som denne 
utvecklar ska en utvecklare av 
investeringsprodukter upprätta ett faktablad 
i enlighet med de krav som föreskrivs i 
denna förordning och offentliggöra 
handlingen på valfri webbplats, innan 
produkten får säljas till icke-professionella 
investerare. Utvecklaren av 
investeringsprodukter ska ansvara för 
innehållet i detta faktablad.  Det kan vara 
säljarens ansvar att förmedla denna 
information till den icke-professionella 
investeraren. 

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 239
Marianne Thyssen

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För varje investeringsprodukt som denne 
utvecklar ska en utvecklare av 
investeringsprodukter upprätta ett faktablad 
i enlighet med de krav som föreskrivs i 

För varje investeringsprodukt som denne 
utvecklar ska en utvecklare av 
investeringsprodukter upprätta ett faktablad 
i enlighet med de krav som föreskrivs i 
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denna förordning och offentliggöra 
handlingen på valfri webbplats, innan 
produkten får säljas till icke-professionella 
investerare.

denna förordning och offentliggöra
handlingen på valfri webbplats, innan 
produkten får säljas till icke-professionella 
investerare. Utvecklaren av 
investeringsprodukter ska alltid bära 
ansvaret för innehållet i detta faktablad.

Or. nl

Motivering

Det måste klargöras att det endast är utvecklaren av investeringsprodukten som bär ansvaret 
för upprättandet av faktabladet och för att dess innehåll är korrekt.

Ändringsförslag 240
Wolf Klinz

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För varje investeringsprodukt som denne 
utvecklar ska en utvecklare av 
investeringsprodukter upprätta ett faktablad 
i enlighet med de krav som föreskrivs i 
denna förordning och offentliggöra 
handlingen på valfri webbplats, innan 
produkten får säljas till icke-professionella 
investerare.

För varje investeringsprodukt som denne 
utvecklar ska en utvecklare av 
investeringsprodukter upprätta ett faktablad 
i enlighet med de krav som föreskrivs i 
denna förordning och offentliggöra 
handlingen på valfri webbplats, innan 
produkten får säljas till icke-professionella 
investerare.

Genom undantag från stycke 1 får en 
icke-professionell investerare, när det inte 
finns något faktablad tillgängligt, ändå 
investera i en sådan produkt under 
förutsättning att försäljningen sker på den 
icke-professionella investerarens eget 
initiativ, att denne uttryckligen samtycker 
till detta och att den förmedlare som säljer 
investeringsprodukten tillhandahåller den 
icke-professionella investeraren 
rådgivning i enlighet med direktiv 
2004/39/EG eller direktiv 2002/92/EG.

Or. en
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Ändringsförslag 241
Pervenche Berès

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För varje investeringsprodukt som denne 
utvecklar ska en utvecklare av 
investeringsprodukter upprätta ett faktablad 
i enlighet med de krav som föreskrivs i 
denna förordning och offentliggöra
handlingen på valfri webbplats, innan 
produkten får säljas till icke-professionella 
investerare.

För varje investeringsprodukt som denne 
utvecklar ska en utvecklare av 
investeringsprodukter upprätta ett faktablad 
i enlighet med de krav som föreskrivs i 
denna förordning och offentliggöra
faktabladet på sin webbplats, innan 
produkten får säljas till icke-professionella 
investerare. Faktabladet ska i 
förekommande fall kompletteras med en 
bilaga som upprättas av den person som 
säljer investeringsprodukten.

Or. en

Ändringsförslag 242
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För varje investeringsprodukt som denne 
utvecklar ska en utvecklare av
investeringsprodukter upprätta ett 
faktablad i enlighet med de krav som 
föreskrivs i denna förordning och 
offentliggöra handlingen på valfri
webbplats, innan produkten får säljas till 
icke-professionella investerare.

För varje investeringsprodukt som denne 
utvecklar ska en utvecklare av PRIP-
produkter upprätta ett faktablad i enlighet 
med de krav som föreskrivs i denna 
förordning och offentliggöra faktabladet 
på sin webbplats, innan PRIP-produkten
får säljas till icke-professionella 
investerare. Faktabladet ska kompletteras 
med servicedokumentation som ska tas 
fram av den person som säljer PRIP-
produkten över de tjänster som erbjuds 
den icke-professionella investeraren.

Or. en
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Motivering

Stöd till Beres ändringsförslag 21 förutom den sista meningen. Personer som säljer 
investeringsprodukter har inte tillförlitlig information om produkten. Därför bör de inte 
tillåtas att komplettera faktabladet. Detta tillvägagångssätt stöder dessutom 
ansvarsordningen eftersom det skulle uppstå några tveksamheter om ansvaret.  All 
information som behövs för att fatta ett välgrundat beslut att investera i en produkt bör ges 
till den icke-professionella investeraren vid samma tidpunkt. 

Ändringsförslag 243
Elena Băsescu

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För varje investeringsprodukt som denne 
utvecklar ska en utvecklare av 
investeringsprodukter upprätta ett faktablad 
i enlighet med de krav som föreskrivs i 
denna förordning och offentliggöra 
handlingen på valfri webbplats, innan 
produkten får säljas till icke-professionella 
investerare.

För varje investeringsprodukt som denne 
utvecklar ska en utvecklare av 
investeringsprodukter upprätta ett faktablad 
i enlighet med de krav som föreskrivs i 
denna förordning och offentliggöra 
handlingen på valfri webbplats, innan 
produkten får säljas till icke-professionella 
investerare. Faktabladet ska även finnas 
tillgängligt i pappersform.

Or. en

Ändringsförslag 244
Pervenche Berès

Förslag till förordning
Artikel 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5a
Produktgodkännandeprocess

1. Innan ett faktablad upprättas i enlighet 
med artikel 5 ska produktutvecklaren 
bedöma huruvida investeringsprodukten 
är förenlig med den icke-professionella 
investerarens intressen genom att inleda 
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en dokumenterad 
produktgodkännandeprocess.
2. Produktgodkännandeprocessen ska 
säkerställa att varje investeringsprodukt 
uppfyller behoven på en identifierad 
målmarknad och att produktutvecklaren 
har gjort en bedömning av alla sannolika 
risker som är relevanta för behoven på 
den identifierade målmarknaden. En 
sådan bedömning ska inbegripa ett 
stresstest av investeringsprodukten.
3. Produktgodkännandeprocessen ska 
säkerställa att investeringsprodukter som 
redan är under försäljning ses över 
regelbundet så att produkterna även 
fortsättningsvis är förenlig med den 
identifierade målmarknadens intressen.
4. Produktgodkännandeprocessen ska ses 
över årligen. Utvecklaren av 
investeringsprodukter ska vid alla 
tidpunkter kunna tillhandahålla den 
behöriga myndigheten i fråga en 
aktualiserad och detaljerad beskrivning 
av och närmare uppgifter om 
produktgodkännandeprocessen.

Or. en

Ändringsförslag 245
Corien Wortmann-Kool

Förslag till förordning
Artikel 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5a
Produktgodkännandeprocess

1. En utvecklare av investeringsprodukter 
ska ha infört lämpliga förfaranden och 
riktlinjer för att säkerställa att man under 
utvecklingen av investeringsprodukten tar 
välavvägd hänsyn till intressena hos icke-
professionella investerare, kunder och 
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förmånstagares till sådana 
investeringsprodukter och att den 
finansiella produkten bevisligen är 
resultatet av hänsynen till dessa intressen.
2. Innan investeringsprodukter och 
finansiella tjänster placeras eller 
distribueras på marknaden måste dessa 
produkter och instrument godkännas i 
enlighet med 
produktutvecklingsprocessen. Alla 
relevanta risker ska noggrant bedömas, 
och produkter och instrument ska endast 
placeras eller distribueras på marknaden 
om detta gynnar den kundgrupp som de 
vänder sig till.
3. En utvecklare av investeringsprodukter 
ska genomföra tester som fastställer hur 
investeringsprodukten fungerar  
sammantaget och hur de olika delarna av 
den finansiella produkten fungerar under 
olika scenarier. Sådana tester ska 
säkerställa att den finansiella produkten, 
med beaktande av produktens art, inte 
står i strid med intressena hos den 
kundgrupp som produkten riktar sig till.
4. Produktutvecklingsprocessen ska 
säkerställa att existerande produkter 
regelbundet ses över så att produkterna 
fortsätter att tillgodose behoven på den 
identifierade målmarknaden. 
Produktutvecklingsprocessen ska ses över 
årligen. En utvecklare av 
investeringsprodukter ska vid alla 
tidpunkter kunna tillhandahålla den 
behöriga myndigheten en uppdaterad och 
detaljerad beskrivning av 
produktutvecklingens art och detaljer.
5. Om en finansiell produkt skulle skada 
intressena hos den kundgrupp som den 
riktas till ska utvecklaren av 
investeringsprodukten anpassa produkten 
så snart som möjligt eller upphöra att 
erbjuda eller utveckla den finansiella 
produkten och ska upphöra att 
tillhandahålla den finansiella produkten 
på marknaden.
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Or. en

Ändringsförslag 246
Olle Schmidt, Wolf Klinz, Nils Torvalds

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Faktabladet ska vara korrekt, 
rättvisande, klart och ej vilseledande.

1. Faktabladet ska utgöra information före 
kontraktstecknande. Det ska vara korrekt,
rättvisande, klart och ej vilseledande.

Or. en

Ändringsförslag 247
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Faktabladet ska vara korrekt, 
rättvisande, klart och ej vilseledande.

1. Faktabladet ska vara korrekt, 
rättvisande, klart och ej vilseledande. Det 
ska inte innehålla något 
marknadsföringsmaterial eller någon 
rekommendation att investera.

Or. en

Ändringsförslag 248
Syed Kamall

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den ska vara ett fristående dokument, 2. Den ska vara ett fristående dokument, 
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klart åtskilt från marknadsföringsmaterial. klart åtskilt från marknadsföringsmaterial
och ska inte innehålla något 
marknadsföringsmaterial eller någon 
rekommendation att investera.

Or. en

Ändringsförslag 249
Thomas Händel

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den ska vara ett fristående dokument, 
klart åtskilt från marknadsföringsmaterial.

2. Den ska vara ett fristående dokument, 
klart åtskilt från marknadsföringsmaterial 
och ska inte innehålla någon 
produktreklam.

Or. de

Ändringsförslag 250
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den ska vara ett fristående dokument, 
klart åtskilt från marknadsföringsmaterial.

2. Den ska vara ett fristående dokument, 
klart åtskilt från marknadsföringsmaterial.
Korshänvisningar till andra dokument är 
tillåtna. Information som innehåller 
korshänvisningar ska bara vara 
information som kompletterar den 
information som enligt denna förordning 
måste ingå i faktabladet. 
Korshänvisningar till 
marknadsföringsmaterial är inte tillåtna.

Or. en
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Ändringsförslag 251
Olle Schmidt, Sharon Bowles, Nils Torvalds

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den ska vara ett fristående dokument, 
klart åtskilt från marknadsföringsmaterial.

2. Det ska vara ett fristående dokument, 
klart åtskilt från marknadsföringsmaterial
men inte av sämre kvalitet. Det får inte 
innehålla några marknadsföringsbudskap 
eller rekommendationer att investera.

Or. en

Ändringsförslag 252
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Faktabladet ska inte innehålla något 
marknadsföringsmaterial eller någon 
rekommendation att investera.

Or. en

Ändringsförslag 253
Syed Kamall

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. För de PRIP-produkter som erbjuder 
den enskilde investeraren 
investeringsvillkor med variationer, 
särskilda förmåner eller betalningsval 
eller ett flertal underliggande fondval, 
eller för PRIP-produkter där specifik 
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information på annat sätt kan variera 
beroende på personliga egenskaper eller 
val från den enskilda icke-professionella 
investeraren, kan den information som 
krävs enligt artikel 8.2 ges i sammanfattad 
form eller som vägledande siffror, till 
exempel som en rad olika värden. I dessa 
fall bör det på framträdande plats i 
faktabladet anges vilka ytterligare 
dokument som den icke-professionella 
investeraren kan behöva konsultera för 
att få information som är specifik för de 
egna personliga omständigheterna.

Or. en

Motivering

I många fall kommer faktabladet inte att ge tillräcklig information för att konsumenterna ska 
kunna fatta ett investeringsbeslut. Det är särskilt fallet när faktorer såsom ålder eller 
investerat belopp har en effekt på kostnaderna för produkten. Vi anser därför att det är 
mycket viktigt att faktabladet ska kunna ge tydliga referenser till andra dokument och har 
föreslagit ändringar till denna artikel och motsvarande skäl 12.

Ändringsförslag 254
Olle Schmidt, Sharon Bowles, Nils Torvalds

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. När en PRIP-produkt ger den icke-
professionella investeraren valmöjligheter 
när det gäller investeringsvillkor, val av 
förmåner eller betalningsbelopp eller 
erbjuder en rad underliggande 
investeringar som de kan välja mellan, 
eller där delar av PRIP-informationen 
kan variera och bero på olika faktorer 
som är specifika för en enskild icke-
professionell investerare, får 
informationen i artikel 8.2 framställas i 
allmänna termer eller illustreras som 
exempel. När denna situation uppstår ska 
faktabladet klart och tydligt ange i vilka 
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dokument mer specifik information finns 
att tillgå.

Or. en

Motivering

Även när faktabladet kräver personanpassad information bör denna finnas i form av 
allmänna exempel för att hjälpa konsumenterna att besluta om huruvida de behöver söka 
ytterligare information.

Ändringsförslag 255
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. När en investeringsprodukt ger en 
icke-professionell investerare en 
valmöjlighet när det gäller 
investeringsvillkor, specifika förmåner 
eller betalningsbelopp eller en  
valmöjlighet mellan en rad underliggande 
investeringar, eller där basfakta om 
produkten på något annat sätt beror på 
faktorer som är specifika för en enskild 
icke-professionell investerare, får 
informationen i artikel 8.2 framställas i 
allmänna termer eller illustreras som 
exempel. När detta är fallet ska det i 
faktabladet klart och tydligt anges vilka 
dokument som innehåller mer specifik 
information.

Or. en

Motivering

För att möjliggöra ett välgrundat investeringsbeslut kommer många PRIP-produkter att 
behöva skräddarsys för enskilda investerare. Det är dock viktigt att investerare kan göra bra 
jämförelser mellan olika produkter innan de beslutar att söka mer information.  Detta skulle 
till exempel kunna omfatta den genomsnittliga avgiften för ett visst investeringsbelopp, villkor 
och fondval,  eller den månatliga premien som skulle krävas av en typisk investerare för att få 
ett visst livförsäkringsbelopp. 
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Ändringsförslag 256
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2c. Faktabladet ska klart och tydligt 
specificera var och hur man kan erhålla 
ytterligare information om den föreslagna 
investeringen, bland annat var och hur ett 
prospekt kan erhållas på begäran och 
utan kostnad vid alla tidpunkter och det 
språk på vilket sådan information finns 
tillgänglig för investerare.

Or. en

Ändringsförslag 257
Elena Băsescu

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den ska upprättas som ett kort 
dokument, som är

3. Det ska upprättas som ett kort dokument, 
som underlättar jämförelser och som är

Or. en

Ändringsförslag 258
Thomas Händel

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den ska upprättas som ett kort 
dokument, som är

3. Det ska upprättas som ett kort dokument 
på maximalt två A4-sidor, som är
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Or. de

Ändringsförslag 259
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den ska upprättas som ett kort 
dokument, som är

3. Det ska upprättas som ett kort dokument,
skrivet på ett kort och koncist sätt, som är

Or. en

Ändringsförslag 260
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3 – led b – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) klart formulerat och skrivet på ett språk 
som underlättar för den icke-
professionella investeraren att ta till sig 
den förmedlade informationen, bland 
annat på följande sätt:

(b) klart formulerat och skrivet i en stil 
som är lättbegriplig för den icke-
professionella investeraren den vänder sig
till; i detta syfte ska det

Or. en

Ändringsförslag 261
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3 – led b – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Språket ska vara klart, koncist och 
begripligt.

i) Språket ska vara klart, kortfattat och 
begripligt.
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Or. en

Ändringsförslag 262
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3 – led b – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Språket ska vara klart, koncist och 
begripligt.

i) använda sig av klart och koncist språk,

Or. en

Ändringsförslag 263
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3 – led b – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) Jargong ska undvikas. ii) undvika jargong,

Or. en

Ändringsförslag 264
Syed Kamall

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3 – led b – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) Tekniska termer ska undvikas, om 
vardagliga uttryck i stället kan användas.

iii) Akronymer och tekniska termer ska 
undvikas, om vardagliga uttryck i stället 
kan användas.

Or. en
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Ändringsförslag 265
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3 – led b – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) Tekniska termer ska undvikas, om 
vardagliga uttryck i stället kan användas.

iii) Akronymer och tekniska termer ska 
undvikas, om vardagliga uttryck i stället 
kan användas.

Or. en

Ändringsförslag 266
Thomas Händel

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3 – led b – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) Tekniska termer ska undvikas, om 
vardagliga uttryck i stället kan användas.

iii) Tekniska termer ska undvikas.

Or. de

Ändringsförslag 267
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3 – led b – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) Tekniska termer ska undvikas, om 
vardagliga uttryck i stället kan användas.

iii) undvika akronymer och tekniska 
termer, om vardagliga uttryck i stället kan 
användas.

Or. en
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Ändringsförslag 268
Krišjānis Kariņš

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3 – led b – led iiia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iiia) Beräkningarna av kostnaderna ska 
förklaras i detalj.

Or. en

Ändringsförslag 269
Syed Kamall

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Det ska vara inriktat på basfakta som 
investerare behöver.

Or. en

Ändringsförslag 270
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) fokusera på viktig information som 
investerare behöver,

Or. en

Ändringsförslag 271
Olle Schmidt, Nils Torvalds
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Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om färger används, får de inte minska 
informationens begriplighet om faktabladet 
skulle tryckas eller kopieras i svartvitt.

4. (Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Ändringsförslag 272
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om utvecklaren av
investeringsprodukter använder sitt eller 
sin koncerns firmamärke eller logotyp i 
faktabladet, får detta inte avleda den icke-
professionella investeraren från
handlingens uppgifter eller fördunkla 
texten.

5. Om utvecklaren av PRIP-produkter
använder sitt eller sin koncerns firmamärke 
eller logotyp i faktabladet, får detta inte 
avleda den icke-professionella investeraren 
från informationen eller fördunkla texten.

Or. en

Ändringsförslag 273
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Europeiska bankmyndigheten (EBA), 
Europeiska försäkrings- och 
tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) och 
Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten (Esma) ska 
utarbeta förslag till tillsynsstandarder där 
faktabladets längd och format 
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specificeras.
I förslaget till tekniska tillsynsstandarder 
ska de olika typerna av PRIP-produkter 
beaktas. De europeiska 
tillsynsmyndigheterna ska överlämna sina 
förslag till tekniska tillsynsstandarder till 
kommissionen senast […].
Befogenhet ska ges till kommissionen att 
anta de tekniska tillsynsstandarderna i 
enlighet med artiklarna 10–14 i 
förordning (EU) nr 1093/2010, artiklarna 
10–14 i förordning (EG) nr 1094/2010 
och artiklarna 10–14 i förordning (EU) 
nr 1095/2010.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 274
Thomas Händel

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Faktabladet ska vara avfattat på det 
officiella språket – eller ett av de officiella 
språken – i den medlemsstat där produkten 
säljs, eller på ett språk som godtas av de 
behöriga myndigheterna i den 
medlemsstaten, eller ska översättas till 
något av dessa språk om det har avfattats 
på ett annat språk.

Faktabladet ska vara avfattat på det 
officiella språket – eller ett av de officiella 
språken – i den medlemsstat där produkten 
säljs, eller ska översättas till något av dessa 
språk om det har avfattats på ett annat 
språk.

Or. de
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Ändringsförslag 275
Saïd El Khadraoui

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Faktabladet ska vara avfattat på det
officiella språket – eller ett av de officiella
språken – i den medlemsstat där produkten
säljs, eller på ett språk som godtas av de 
behöriga myndigheterna i den 
medlemsstaten, eller ska översättas till 
något av dessa språk om det har avfattats 
på ett annat språk.

Faktabladet ska vara avfattat på de
officiella språken, eller på ett av de 
officiella språk som används i den del av 
medlemsstaten där produkten distribueras, 
eller på ett språk som godtas av de 
behöriga myndigheterna i den 
medlemsstaten, eller ska översättas till 
något av dessa språk om det har avfattats 
på ett annat språk.

Or. en

Ändringsförslag 276
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Faktabladet ska vara avfattat på det 
officiella språket – eller ett av de officiella 
språken – i den medlemsstat där produkten 
säljs, eller på ett språk som godtas av de 
behöriga myndigheterna i den 
medlemsstaten, eller ska översättas till 
något av dessa språk om det har avfattats 
på ett annat språk.

Faktabladet ska vara avfattat på det 
officiella språket – eller ett av de officiella 
språken – i den medlemsstat där produkten 
säljs.

Or. en
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Ändringsförslag 277
Ildikó Gáll-Pelcz

Förslag till förordning
Artikel 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7a
När det gäller faktabladet för ett 
försäkringsavtal har försäkringsföretaget 
endast förpliktelser gentemot 
försäkringstagaren och inte gentemot 
förmånstagaren eller den försäkrade.

Or. en

Motivering

Det bör sägas i förordningen att när det gäller faktabladet för ett försäkringsavtal har 
försäkringsföretaget endast f§1örpliktelser gentemot försäkringstagaren och inte gentemot 
förmånstagaren eller den försäkrade.

Ändringsförslag 278
Astrid Lulling

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Titeln ”Faktablad” ska återges tydligt 
överst på första sidan i faktabladet. En 
förklaring ska följa direkt under titeln. 
Denna ska ha följande lydelse:

1. Faktabladets innehåll ska presenteras i 
den ordning som föreskrivs i följande 
punkter.

Or. en

Ändringsförslag 279
Petru Constantin Luhan

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Titeln ”Faktablad” ska återges tydligt 
överst på första sidan i faktabladet. En 
förklaring ska följa direkt under titeln.
Denna ska ha följande lydelse:

1. Titeln ”Faktablad” ska återges tydligt 
överst på första sidan i faktabladet.
Faktabladet måste framställas av en enda 
part. Varje faktablad måste innehålla 
namnet på en enda person eller enhet som 
klart och tydligt förklarar att denne 
ansvarar för faktabladets innehåll. En 
förklaring ska följa direkt under titeln.
Denna ska ha följande lydelse:

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 280
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. ”Detta dokument syftar inte till att 
förklara huruvida denna produkt är 
lämplig för dig. Du bör också läsa annan 
information som du fått.”

Or. en

Ändringsförslag 281
Syed Kamall

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Detta faktablad innehåller basfakta om 
denna investeringsprodukt. Faktabladet är 
inte reklammaterial. Det är information 
som krävs enligt lag för att hjälpa dig att 
förstå vad en investering i produkten 
innebär och riskerna med denna. Du 
rekommenderas att läsa det så att du kan 
fatta ett välgrundat investeringsbeslut.”

”Detta faktablad innehåller basfakta om 
denna investeringsprodukt. Faktabladet är 
inte reklammaterial. Det är information 
som krävs enligt lag för att hjälpa dig att 
förstå vad en investering i produkten 
innebär och fördelarna och riskerna med 
denna och för att göra det lättare för dig 
att göra jämförelser mellan denna 
produkt och alternativa 
investeringsprodukter.

Innan du fattar ett slutgiltigt beslut att 
investera bör du förutom detta dokument 
noggrant studera alla de relevanta 
dokument som beskriver reglerna och 
villkoren för din investering. 
Detta dokument tillhandahåller endast 
information och säger inte om produkten 
är lämplig för dina specifika personliga 
omständigheter. §11

Or. en

Motivering

Ett prospekt och/eller regler och villkor för en produkt är viktiga för att förstå alla de 
egenskaper och risker som är förknippade med en investering. Faktabladet har störst nytta 
för en investerare som en sammanfattning av viktiga egenskaper och risker. Faktabladets roll 
bör vara att hjälpa investerare att ta till sig de rättsliga reglerna och villkoren för en produkt 
och effekterna av dessa regler och villkor när det gäller investeringserbjudandet, riskerna, 
vinsterna och avgifterna.

Ändringsförslag 282
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Detta faktablad innehåller basfakta om 
denna investeringsprodukt. Faktabladet är 
inte reklammaterial. Det är information 

”Detta faktablad innehåller basfakta om 
denna investeringsprodukt. Faktabladet är 
inte reklammaterial. Det är information 
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som krävs enligt lag för att hjälpa dig att 
förstå vad en investering i produkten 
innebär och riskerna med denna. Du 
rekommenderas att läsa det så att du kan 
fatta ett välgrundat investeringsbeslut.”

som krävs enligt lag för att hjälpa dig att 
förstå vad en investering i produkten 
innebär och riskerna och fördelarna med 
denna och för att göra det lättare för dig 
att göra jämförelser mellan denna 
produkt och andra 
investeringsprodukter.”

Or. en

Ändringsförslag 283
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Detta faktablad innehåller basfakta om 
denna investeringsprodukt. Faktabladet är 
inte reklammaterial. Det är information 
som krävs enligt lag för att hjälpa dig att 
förstå vad en investering i produkten 
innebär och riskerna med denna. Du 
rekommenderas att läsa det så att du kan 
fatta ett välgrundat investeringsbeslut.”

”Detta faktablad innehåller basfakta om 
denna investeringsprodukt. Faktabladet är 
inte reklammaterial. Det är information 
som krävs enligt lag för bidra till att
förklara vad en investering i produkten 
innebär, dess risknivå och alla kostnader 
innan du fattar ett beslut att investera i 
den eller inte.

Or. en

Motivering

Faktabladet lägger ansvaret på produktutvecklaren att ge klar, koncis och begriplig 
information om investeringsprodukten, och den är inte en friskrivning från ansvar om kunden 
inte har läst dokumentet men inte heller ett ansvar för utvecklaren att kunden faktiskt gjort 
det. 

Ändringsförslag 284
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Detta faktablad innehåller basfakta om 
denna investeringsprodukt. Faktabladet är 
inte reklammaterial. Det är information 
som krävs enligt lag för att hjälpa dig att 
förstå vad en investering i produkten
innebär och riskerna med denna. Du 
rekommenderas att läsa det så att du kan 
fatta ett välgrundat investeringsbeslut.”

”Detta faktablad innehåller basfakta om 
denna PRIP-produkt. Faktabladet är inte 
reklammaterial. Det är information som 
krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå 
vad en investering i denna PRIP-produkt
innebär och riskerna och fördelarna med 
denna och för att göra det lättare för dig 
att göra jämförelser mellan denna 
produkt och andra PRIP-produkter.”

Or. en

Ändringsförslag 285
Thomas Händel

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Detta faktablad innehåller basfakta om 
denna investeringsprodukt. Faktabladet är 
inte reklammaterial. Det är information 
som krävs enligt lag för att hjälpa dig att 
förstå vad en investering i produkten 
innebär och riskerna med denna. Du 
rekommenderas att läsa det så att du kan 
fatta ett välgrundat investeringsbeslut.”

”Detta faktablad innehåller basfakta om 
denna investeringsprodukt och om arvoden 
till din förmedlare. Faktabladet är inte 
reklammaterial. Det är information som 
krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå 
vad en investering i produkten innebär och 
riskerna med denna. Du rekommenderas att 
läsa det så att du kan fatta ett välgrundat 
investeringsbeslut.” 

Or. de

Ändringsförslag 286
Marianne Thyssen

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Den produktutvecklare som ansvarar 
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för upprättandet av faktabladet ska 
namnges i faktabladet och det ska 
uttryckligen anges att endast denna 
person eller enhet är ansvarig för 
innehållet i faktabladet.

Or. nl

Motivering

Ändringsförslaget klargör att endast en part – produktutvecklaren – bär ansvaret för 
upprättandet av och innehållet i faktabladet.

Ändringsförslag 287
Astrid Lulling

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Faktabladet ska innehålla följande 
uppgifter:

2. Titeln ”Faktablad” ska återges tydligt 
överst på första sidan i faktabladet.
a) En förklaring ska följa direkt under 
titeln. Denna ska ha följande lydelse:
”Detta faktablad riktar sig till dig som 
investerare och innehåller basfakta om 
denna fond. Faktabladet är inte 
reklammaterial. Det är information som 
krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå 
vad en investering i produkten innebär 
och riskerna med detta. Du 
rekommenderas att läsa den så att du kan 
fatta ett välgrundat investeringsbeslut.”

(a) I ett avsnitt i början av dokumentet: 
namnet på investeringsprodukten och 
namnet på dess utvecklare.

b) Vad det är för produkt ska anges 
tydligt, i förekommande fall med 
aktieklass eller underkategorier av denna. 
Hela produktbeteckningen måste anges 
på tydligt sätt. Om det finns ett 
kodnummer för produkten ska det vara en 
del av beteckningen.

c) Namnet på kapitalförvaltaren som 
ansvarar för förvaltningen av produkten 
ska anges.
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d) Om förvaltningsbolaget ingår i en 
koncern av juridiska, administrativa eller 
marknadsföringsmässiga skäl, kan 
dessutom koncernens namn anges. 
Företagssymboler får ingå, om de inte 
hindrar investerare från att förstå 
investeringens karaktär eller minskar 
deras möjligheter att jämföra 
investeringsprodukter.

(b) I ett avsnitt med titeln ”Vad 
investeringen gäller?”:
investeringsproduktens natur och 
huvuddrag, inklusive 

e) Ett avsnitt av faktabladet ska innehålla 
en beskrivning av ”Mål och 
investeringspolicy” som i förekommande 
fall ska omfatta åtminstone:

i) typen av investeringsprodukt, i) typen av investeringsprodukt,

ii) dess syften och hur de ska uppnås, ii) dess syften och hur de ska uppnås,
iii) en uppgift om huruvida utvecklaren av 
investeringsprodukten har specifika 
miljöresultat, sociala resultat eller 
ledningsresultat, antingen för sin 
affärsverksamhet eller 
investeringsprodukten, och i så fall en 
uppgift om vilka resultat som eftersträvas 
och hur de ska uppnås,

iii) en uppgift om huruvida utvecklaren av 
investeringsprodukten har specifika 
miljöresultat, sociala resultat eller 
ledningsresultat, antingen för sin 
affärsverksamhet eller 
investeringsprodukten, och i så fall en 
uppgift om vilka resultat som eftersträvas 
och hur de ska uppnås,

iv) närmare uppgifter om 
försäkringsförmåner, om 
investeringsprodukten erbjuder sådana,

iv) närmare uppgifter om 
försäkringsförmåner, om 
investeringsprodukten erbjuder sådana,

v) investeringsproduktens löptid, om denna 
är känd,

v) investeringsproduktens löptid, om denna 
är känd,

vi) resultatscenarior, om detta är relevant 
för produktens natur.

vi) resultatscenarior, om detta är relevant 
för produktens natur.

(c) I ett avsnitt med titeln ”Kan jag förlora 
pengar?”: en kortfattad upplysning om 
huruvida kapitalförluster är möjliga, 
inklusive

f) Ett avsnitt av faktabladet ska innehålla 
”Risk- och avkastningsprofil” där 
innehållet ska bestämmas av Esma i en 
teknisk tillsyndsstandard. Detta avsnitt 
ska i förekommande fall ta upp:

i) erbjudna garantier eller erbjudet 
kapitalskydd, samt dessas eventuella 
begränsningar,

i) erbjudna garantier eller erbjudet 
kapitalskydd, samt dessas eventuella 
begränsningar,

ii) om investeringsprodukten omfattas av 
en kompensations- eller garantiordning.

ii) om investeringsprodukten omfattas av 
en kompensations- eller garantiordning.

(d) I ett avsnitt med titeln ”Vad innebär 
den?”: uppgifter om den rekommenderat 
kortaste innehavstiden och produktens 
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väntade likviditetsprofil, inklusive 
möjligheterna och villkoren för en 
minskning eller avveckling under 
löptiden, med beaktande av 
investeringsproduktens risk- och 
avkastningsprofil samt den 
marknadsutveckling den är inriktad på.
(e) I ett avsnitt med titeln ”Vilka är 
riskerna och vad kan jag få tillbaka?”: 
investeringsproduktens risk- och 
avkastningsprofil, inklusive en 
sammanfattande indikator på denna 
profil och varningar för särskilda risker 
som eventuellt inte helt beaktas i den 
sammanfattande indikatorn.
(f) I ett avsnitt med titeln ”Vilka är 
kostnaderna?”: investeringsproduktens 
kostnader, som ska omfatta investerarens 
direkta och indirekta kostnader, 
inbegripet sammanfattande indikatorer på 
dessa kostnader.

g) Ett avsnitt av faktabladet ska redovisa 
”Kostnader” där avgifter och provisioner 
redovisas för kunden, och där Esma ska 
utveckla tekniska tillsynsstandarder för 
innehåll och utformning av 
informationen i fråga.

h) Ett avsnitt av faktabladet ska redovisa 
”Tidigare resultat" för produkten om den 
funnits i minst 12 månader, och Esma ska 
utveckla tekniska tillsynsstandarder för 
innehåll, minsta period för historiska 
resultat och utformning.

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

i) Ett avsnitt av faktabladet ska redovisa 
”Praktisk information”, och Esma ska 
utveckla tekniska tillsynsstandarder för 
innehåll och räckvidd av den erforderliga 
informationen.

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

j) Närmare uppgifter om auktorisation 
ska bestå av följande förklaring:
”Denna produkt är auktoriserad i 
[medlemsstatens namn] och tillsyn över 
produkten utövas av [uppgift om behörig 
myndighet].”
k) Information om publicering ska bestå 
av följande förklaring:
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”Detta faktablad är korrekt per den 
[publiceringsdatum].”

Or. en

Motivering

Mycket kraft och tid har satsats på att skapa basfakta för UCITS-fonder och dessa insatser 
kan användas för andra produkter, där olika referenser i hög grad kan återanvändas för hela 
spektrumet av paketerade investeringar. Dessutom kan finansiella produkter, utan att man 
hemfaller till teknisk jargong, behålla viss trovärdighet om man använder mer professionell 
terminologi.

Ändringsförslag 288
Astrid Lulling

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) I ett avsnitt i början av dokumentet: 
namnet på investeringsprodukten och 
namnet på dess utvecklare.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 289
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) I ett avsnitt i början av dokumentet: 
namnet på investeringsprodukten och 
namnet på dess utvecklare.

(a) I ett avsnitt i början av dokumentet: 
namnet på investeringsprodukten och 
namnet på dess utvecklare samt namnet på 
den som har det rättsliga ansvaret.

Or. en
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Ändringsförslag 290
Syed Kamall

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) I ett avsnitt i början av dokumentet: 
namnet på investeringsprodukten och 
namnet på dess utvecklare.

(a) I ett avsnitt i början av dokumentet: 
namnet på PRIP-produkten och 
identiteten på dess utvecklare (namn och 
dess huvudkontors adress).

Or. en

Ändringsförslag 291
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) I ett avsnitt i början av dokumentet: 
namnet på investeringsprodukten och 
namnet på dess utvecklare.

(a) I ett avsnitt i början av dokumentet: 
namnet på PRIP-produkten och namnet på 
dess utvecklare.

Or. en

Ändringsförslag 292
Pervenche Berès

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) I ett avsnitt i början av dokumentet: 
namnet på investeringsprodukten och
namnet på dess utvecklare.

(a) I ett avsnitt i början av dokumentet: 
namnet på investeringsprodukten och
identiteten på dess utvecklare (namn och 
dess huvudkontors adress). På samma sätt 
ska identiteten på den person som säljer 
investeringsprodukter redovisas i bilagan 
som bifogas faktabladet.
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Or. en

Ändringsförslag 293
Sharon Bowles

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) I ett avsnitt i slutet av dokumentet med 
en ny rubrik ”Information om produkten” 
där man i förekommande fall anger 
produktens 
i. ISIN-kod (International Securities 
Identification Number).
ii. ISA-kod (International Standards on 
Auditing).
iii. Räntesats.
iv. Börs som är förknippad med 
produkten.
v. Valuta.
vi) Emissionsdag.

Or. en

Ändringsförslag 294
Sharon Bowles

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Namnet på och kontaktuppgifterna 
till den behöriga myndighet som utövar 
tillsyn över produkten.

Or. en
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Ändringsförslag 295
Sirpa Pietikäinen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) I ett avsnitt med titeln ”Till vem 
riktar sig denna produkt”: information 
om målmarknaden för produkten.

Or. en

Motivering

Detta skulle göra det möjligt för investerare att direkt bedöma huruvida produkten är avsedd 
för dem eller inte.

Ändringsförslag 296
Olle Schmidt, Sharon Bowles, Nils Torvalds

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) I ett avsnitt med titeln ”Till vem 
riktar sig denna produkt”: information 
om målmarknaden för produkten.

Or. en

Ändringsförslag 297
Sirpa Pietikäinen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ab) I ett avsnitt med titeln "Vilka 
valmöjligheter har jag?": information om 
de olika beslut som en konsument måste 
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fatta, till exempel fondval, tidsperiod och 
premiestorlek. I detta avsnitt bör det också 
anges vilka andra förmåner eller faktorer 
som utlöser förmåner som finns.  

Or. en

Motivering

Detta avsnitt skulle täcka aspekter såsom fondval eller försäkringsvalmöjligheter. Detta är 
grundläggande information för många PRIP-produkter och utan den kan en investerare inte 
göra ett välgrundat investeringsbeslut.

Ändringsförslag 298
Olle Schmidt, Nils Torvalds

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ab) I ett avsnitt med titeln "Vilka 
valmöjligheter har jag?": information om 
de olika beslut som en konsument måste 
fatta, till exempel fondval, tidsperiod och 
premiestorlek. I detta avsnitt bör det också 
anges vilka andra förmåner eller faktorer 
som utlöser förmåner som finns. 

Or. en

Ändringsförslag 299
Olle Schmidt, Nils Torvalds

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ac) I ett avsnitt med titeln: ”Hur flexibel 
är den?”: information om huruvida 
produkten eller valen enligt d) kan ändras 
efter det att produkten startat (t.ex. 
investeringsfond, tidsperiod, premier).



AM\927693SV.doc 143/170 PE504.397v02-00

SV

Or. en

Ändringsförslag 300
Astrid Lulling

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) I ett avsnitt med titeln ”Vad 
investeringen gäller?”:
investeringsproduktens natur och 
huvuddrag, inklusive

utgår

i) typen av investeringsprodukt,
ii) dess syften och hur de ska uppnås,
iii) en uppgift om huruvida utvecklaren av 
investeringsprodukten har specifika 
miljöresultat, sociala resultat eller 
ledningsresultat, antingen för sin 
affärsverksamhet eller 
investeringsprodukten, och i så fall en 
uppgift om vilka resultat som eftersträvas 
och hur de ska uppnås,
iv) närmare uppgifter om 
försäkringsförmåner, om 
investeringsprodukten erbjuder sådana,
v) investeringsproduktens löptid, om 
denna är känd,
vi) resultatscenarior, om detta är relevant 
för produktens natur.

Or. en

Ändringsförslag 301
Sirpa Pietikäinen

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

(b) I ett avsnitt med titeln ”Vad 
investeringen gäller?”:
investeringsproduktens natur och 
huvuddrag, inklusive

(b) I ett avsnitt med titeln ”Typ av 
investering, mål och investeringspolicy?”: 
investeringsproduktens natur och 
huvuddrag, inklusive

Or. en

Ändringsförslag 302
Syed Kamall

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led b – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) I ett avsnitt med titeln ”Vad 
investeringen gäller?”:
investeringsproduktens natur och 
huvuddrag, inklusive

(b) I ett avsnitt med titeln ”Vad 
investeringen gäller?”: PRIP-produktens
natur och huvuddrag, inklusive

Or. en

Ändringsförslag 303
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led b – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) I ett avsnitt med titeln ”Vad 
investeringen gäller?”:
investeringsproduktens natur och 
huvuddrag, inklusive

(b) I ett avsnitt med titeln ”Vad 
investeringen gäller?”: PRIP-produktens
natur och huvuddrag, inklusive

Or. en

Ändringsförslag 304
Astrid Lulling
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Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led b – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) typen av investeringsprodukt, utgår

Or. en

Ändringsförslag 305
Syed Kamall

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led b – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) typen av investeringsprodukt, i) typen av PRIP-produkt,

Or. en

Ändringsförslag 306
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led b – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) typen av investeringsprodukt, i) typen av PRIP-produkt,

Or. en

Ändringsförslag 307
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

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

i) typen av investeringsprodukt, i) typen av investeringsprodukt och 
risknivån angiven som hög, medel eller 
låg,

Or. en

Motivering

Införande av riskindikatorer. Detta ingår redan i kommissionens förslag i artikel 8.5: 
”Kommissionen ska ha befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 23 som 
anger närmare uppgifter om presentationen av och innehållet i var och en av de uppgifter 
som avses i punkt 2, (…)”.

Ändringsförslag 308
Astrid Lulling

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led b – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) dess syften och hur de ska uppnås, utgår

Or. en

Ändringsförslag 309
Syed Kamall

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led b – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) dess syften och hur de ska uppnås, ii) dess syften och hur de ska uppnås,
inbegripet en beskrivning av de 
underliggande instrumenten eller 
variablerna och hur avkastningen 
fastställs, 

Or. en
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Ändringsförslag 310
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led b – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) dess syften och hur de ska uppnås, ii) dess syften och hur de ska uppnås,
inbegripet en beskrivning av de 
underliggande instrumenten eller 
variablerna och hur avkastningen 
fastställs, 

Or. en

Ändringsförslag 311
Syed Kamall

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iia) en mening som på ett enkelt språk 
beskriver den underförstådda förväntan 
från en investerare som köper PRIP-
produkten,

Or. en

Motivering

Det är svårt för icke-professionella investerare att veta exakt vilken marknadsutveckling de 
förväntar sig när de köper en produkt. En enkel mening som sammanfattar den 
underförstådda förväntan från en investerare som köper produkten skulle därför hjälpa dem 
att förstå vilken typ av produkt det är.

Ändringsförslag 312
Syed Kamall
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Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led b – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) en uppgift om huruvida utvecklaren av 
investeringsprodukten har specifika 
miljöresultat, sociala resultat eller 
ledningsresultat, antingen för sin 
affärsverksamhet eller 
investeringsprodukten, och i så fall en 
uppgift om vilka resultat som eftersträvas 
och hur de ska uppnås,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 313
Astrid Lulling

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led b – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) en uppgift om huruvida utvecklaren av 
investeringsprodukten har specifika 
miljöresultat, sociala resultat eller 
ledningsresultat, antingen för sin 
affärsverksamhet eller 
investeringsprodukten, och i så fall en 
uppgift om vilka resultat som eftersträvas 
och hur de ska uppnås,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 314
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led b – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) en uppgift om huruvida utvecklaren av iii) en uppgift om huruvida utvecklaren av 
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investeringsprodukten har specifika 
miljöresultat, sociala resultat eller 
ledningsresultat, antingen för sin 
affärsverksamhet eller 
investeringsprodukten, och i så fall en 
uppgift om vilka resultat som eftersträvas 
och hur de ska uppnås,

investeringsprodukten har specifika 
miljöresultat, sociala resultat eller 
ledningsresultat, antingen för sin 
affärsverksamhet eller 
investeringsprodukten, och i så fall en 
uppgift om vilka resultat som eftersträvas 
och hur de ska uppnås, samt en uppgift om 
huruvida produkten utgör en direkt 
investering i realekonomin eller om det är 
ett syntetiskt index,

Or. en

Ändringsförslag 315
Alfredo Pallone

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led b – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) en uppgift om huruvida utvecklaren av
investeringsprodukten har specifika 
miljöresultat, sociala resultat eller 
ledningsresultat, antingen för sin 
affärsverksamhet eller 
investeringsprodukten, och i så fall en 
uppgift om vilka resultat som eftersträvas 
och hur de ska uppnås,

iii) en uppgift om huruvida 
investeringsprodukten har specifika 
miljöresultat, sociala resultat eller 
ledningsresultat,

Or. en

Ändringsförslag 316
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led b – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) en uppgift om huruvida utvecklaren av 
investeringsprodukten har specifika 
miljöresultat, sociala resultat eller 
ledningsresultat, antingen för sin 

iii) en beskrivning av specifika 
miljökriterier, sociala kriterier eller 
ledningskriterier som beaktas inom ramen 
för tillgångsfördelningsstrategin, och en 
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affärsverksamhet eller 
investeringsprodukten, och i så fall en 
uppgift om vilka resultat som eftersträvas 
och hur de ska uppnås,

kvantitativ uppgift om hur dessa inverkar 
på portföljens sammansättning,

Or. en

Ändringsförslag 317
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led b – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) en uppgift om huruvida utvecklaren av
investeringsprodukten har specifika 
miljöresultat, sociala resultat eller 
ledningsresultat, antingen för sin 
affärsverksamhet eller 
investeringsprodukten, och i så fall en 
uppgift om vilka resultat som eftersträvas 
och hur de ska uppnås,

iii) en underrättelse om huruvida 
investeringsprodukten har specifika 
miljöresultat, sociala resultat eller 
ledningsresultat, inbegripet men inte 
begränsat till en minskning av  
investeringsproduktens koldioxidavtryck, 
hur resultaten fullföljs och hur de ska 
uppnås. Kommissionen ska ges befogenhet 
att anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 23 med närmare föreskrifter för 
utvecklingen av ett europeiskt märke för 
socialt och miljömässigt hållbara 
investeringsprodukter. Detta märke bör 
stödja en långsiktig finansiering av 
ekonomin och främja att finansiella 
investeringar inriktas på hållbar 
miljömässig och social utveckling.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att skapa ett positivt incitament för hållbara investeringar genom 
att offentliggöra information och med hjälp av ett europeiskt märke för hållbara 
investeringar.

Ändringsförslag 318
Sven Giegold
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för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) En underrättelse om 
investeringsproduktens möjliga direkta 
och indirekta miljörisker. Denna 
underrättelse ska informera om riskerna 
för avkastningen på investeringen, till 
exempel på grund av en felaktig värdering 
av miljömässigt känsliga tillgångar, 
bristen på knappa resurser, kostnaderna 
för miljöreglering eller de potentiella 
kostnaderna för klimatförändringarna. 
Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 23 för att fastställa standarderna 
för dessa underrättelser om möjliga 
miljörisker.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att främja hållbara investeringar genom att tillhandahålla 
information om investeringarnas totala miljökostnader till följd av olika affärsmodeller. 
Initiativet framhåller att värderingen av företag och förväntad avkastning ofta i hög grad 
beror på antaganden om förväntade klimatförändringar liksom mål för minskning av 
koldioxidutsläppen. EU har förpliktigat sig till en minskning av koldioxidutsläppen på 80 % 
jämfört med 1990 års nivåer fram till 2050 och arbetar för att begränsa temperaturökningen 
till 2° C. Detta ändringsförslag grundas på ett förslag från initiativet Carbon Tracker.

Ändringsförslag 319
Sirpa Pietikäinen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iiia) en kvantitativ bedömning av 
portföljen avseende dess positiva eller 
negativa bidrag till finansieringen av den 
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energimässiga övergång som krävs för att 
begränsa den globala uppvärmningen till 
+2°C,

Or. en

Motivering

En övergripande förändring i investeringsflödena krävs för att man ska kunna leva upp till 
EU:s åtagande att hålla den globala uppvärmningen under 2 grader. Samtidigt är de 
ekonomiska fördelarna med en övergång till ett koldioxidsnålt samhälle väldokumenterade. 
Investerarna intresserar sig dessutom allt mer för sina investeringars ”hållbarhet”. Det finns 
metoder för att beräkna en investeringsprodukts koldioxidavtryck.

Ändringsförslag 320
Sirpa Pietikäinen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iiib) fördelningen av de underliggande 
tillgångarna per näringssektor som direkt 
eller indirekt finansieras,

Or. en

Motivering

Den här typen av fördelning kräver en miniminivå av spårbarhet i investeringskedjan 
(fastställande av den ekonomiska verksamhet som finansieras med besparingarna), och ger 
samtidigt värdefull information till investerare som är intresserade av de eventuella 
konsekvenserna för realekonomin.

Ändringsförslag 321
Sirpa Pietikäinen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iiic) en uppgift om den underliggande 
tillgångsportföljens genomsnittliga 
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investeringshorisont, baserad på den 
genomsnittliga omsättningen av de 
värdepapper som innehas för handel och 
den genomsnittliga löptiden för 
räntebärande värdepapper som innehas 
till förfall,

Or. en

Motivering

Denna information görs direkt tillgänglig för kapitalförvaltare i syfte att stimulera långsiktiga 
investeringar.

Ändringsförslag 322
Othmar Karas

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led b – led iv

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iv) närmare uppgifter om 
försäkringsförmåner, om 
investeringsprodukten erbjuder sådana,

utgår

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 323
Burkhard Balz

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led b – led iv

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iv) närmare uppgifter om 
försäkringsförmåner, om 

utgår
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investeringsprodukten erbjuder sådana,

Or. en

Ändringsförslag 324
Astrid Lulling

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led b – led iv

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iv) närmare uppgifter om 
försäkringsförmåner, om 
investeringsprodukten erbjuder sådana,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 325
Marianne Thyssen

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led b – led iv

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iv) närmare uppgifter om 
försäkringsförmåner, om 
investeringsprodukten erbjuder sådana,

utgår

Or. nl

Motivering

Konsumenterna fokuserar inte enbart på kostnader och potentiell avkastning när de jämför 
produkterna utan tar framför allt hänsyn till om produkterna också erbjuder en försäkring. 
För att hjälpa konsumenterna med detta bör ett separat avsnitt införas i faktabladet med titeln 
”Skyddas jag av en försäkring?”.

Ändringsförslag 326
Alfredo Pallone
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Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led b – led iv

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iv) närmare uppgifter om 
försäkringsförmåner, om 
investeringsprodukten erbjuder sådana,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 327
Syed Kamall

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led b – led iv

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iv) närmare uppgifter om 
försäkringsförmåner, om
investeringsprodukten erbjuder sådana,

iv) närmare uppgifter om 
försäkringsförmåner, om PRIP-produkten
erbjuder sådana,

Or. en

Ändringsförslag 328
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led b – led iv

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iv) närmare uppgifter om 
försäkringsförmåner, om
investeringsprodukten erbjuder sådana,

iv) närmare uppgifter om 
försäkringsförmåner, om PRIP-produkten
erbjuder sådana,

Or. en

Ändringsförslag 329
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led b – led iv

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iv) närmare uppgifter om 
försäkringsförmåner, om 
investeringsprodukten erbjuder sådana,

iv) närmare uppgifter om 
försäkringsförmåner, om 
investeringsprodukten erbjuder sådana, och 
en tydlig underrättelse om 
investeringsprodukten inte har några 
försäkringsförmåner,

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att framhäva befintliga och saknade försäkringsförmåner, såsom 
finansiellt skydd för underhållsberättigade efterlevande, i en finansiell produkt som omfattas 
av detta direktiv. Det betonar försäkringsförmånernas bidrag, till exempel riskdelning, till en 
investeringsprodukt.  Ändringsförslaget baseras på ett bidrag från GDV (förening för tyska 
försäkringsbolag).

Ändringsförslag 330
Astrid Lulling

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led b – led v

Kommissionens förslag Ändringsförslag

v) investeringsproduktens löptid, om 
denna är känd,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 331
Syed Kamall

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

v) investeringsproduktens löptid, om 
denna är känd,

v) PRIP-produktens löptid, om denna är 
känd,

Or. en

Ändringsförslag 332
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led b – led v

Kommissionens förslag Ändringsförslag

v) investeringsproduktens löptid, om denna 
är känd,

v) investeringsproduktens löptid, om denna 
är känd, eller en uppgift om den minsta 
innehavstiden,

Or. en

Ändringsförslag 333
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led b – led vi

Kommissionens förslag Ändringsförslag

vi) resultatscenarior, om detta är relevant 
för produktens natur.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 334
Astrid Lulling

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

vi) resultatscenarior, om detta är relevant 
för produktens natur.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 335
Sylvie Goulard

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led b – led vi

Kommissionens förslag Ändringsförslag

vi) resultatscenarior, om detta är relevant 
för produktens natur.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 336
Alfredo Pallone

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led b – led vi

Kommissionens förslag Ändringsförslag

vi) resultatscenarior, om detta är relevant 
för produktens natur.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 337
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

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

vi) resultatscenarior, om detta är relevant 
för produktens natur.

vi) scenarier för nettoavkastningen, om 
detta är relevant för produktens natur.

Or. en

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att skapa transparens kring avkastningen för de 
investeringsprodukter som omfattas av denna förordning. Hur bra det gått för en viss 
produkt, och i förekommande fall portföljen, bör därför jämföras med en annan produkt med 
jämförbara risker. Dessutom bör alla avgifter som påverkar avkastningen uppges.

Ändringsförslag 338
Thomas Händel

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

via) möjligheter att säga upp 
investeringsprodukten.

Or. de

Ändringsförslag 339
Udo Bullmann, Peter Simon

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

via) en uppgift om att den nationella 
skattelagstiftningen i investerarens 
hemmedlemsstat i hög grad kan inverka 
på den förväntade och verkliga 
avkastningen på investeringen.

Or. en
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Ändringsförslag 340
Olle Schmidt, Sharon Bowles, Nils Torvalds

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

via) en uppgift om den rekommenderade 
kortaste innehavstiden om detta är 
relevant.

Or. en

Ändringsförslag 341
Marianne Thyssen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) I ett avsnitt med titeln ”Skyddas jag 
av en försäkring?”: information om 
huruvida investeringsprodukten omfattar 
en försäkring och om vad denna 
försäkring täcker.

Or. nl

Motivering

Konsumenterna fokuserar inte enbart på kostnader och potentiell avkastning när de jämför 
produkterna utan tar framför allt hänsyn till om produkterna också erbjuder en försäkring. 
För att hjälpa konsumenterna med detta bör ett separat avsnitt införas i faktabladet med titeln 
”Skyddas jag av en försäkring?”.

Ändringsförslag 342
Burkhard Balz

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

(ba) För försäkringsprodukter, i ett 
avsnitt med titeln ”Vad ingår i 
försäkringen?”: försäkringsproduktens 
art och huvuddrag, inklusive
(i) en uppgift om de försäkringsförmåner 
som erbjuds,
ii) närmare uppgifter om dessa 
försäkringsförmåner.

Or. en

Ändringsförslag 343
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) I ett avsnitt med titeln ”Kan jag förlora 
pengar?”: en kortfattad upplysning om 
huruvida kapitalförluster är möjliga, 
inklusive

utgår

i) erbjudna garantier eller erbjudet 
kapitalskydd, samt dessas eventuella 
begränsningar,
ii) om investeringsprodukten omfattas av 
en kompensations- eller garantiordning.

Or. en

Motivering

Möjligheten att en kompensations- eller garantiordning till exempel kan tas i anspråk innebär 
inte att investeraren inte kan förlora pengar eftersom dessa ordningar täcker vissa förluster 
men inte marknadsrisker.  Avsnitten i artikel 8.2 c och e bör därför slås samman under den 
gemensamma titeln ”Vilka är riskerna och vad kan jag få tillbaka?” för att ge investerarna 
en fullständig bild av riskerna.
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Ändringsförslag 344
Astrid Lulling

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) I ett avsnitt med titeln ”Kan jag förlora 
pengar?”: en kortfattad upplysning om 
huruvida kapitalförluster är möjliga, 
inklusive

utgår

i) erbjudna garantier eller erbjudet 
kapitalskydd, samt dessas eventuella 
begränsningar,
ii) om investeringsprodukten omfattas av 
en kompensations- eller garantiordning.

Or. en

Ändringsförslag 345
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led c – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) I ett avsnitt med titeln ”Kan jag förlora 
pengar?”: en kortfattad upplysning om 
huruvida kapitalförluster är möjliga, 
inklusive

(c) I ett avsnitt med titeln ”Vad kan hända 
med min investering?”: en
sammanfattande förklaring att värdet av 
investeringen kan öka och/eller minska 
beroende på marknadsförhållandena och
andra faktorer.

Or. en

Ändringsförslag 346
Sharon Bowles

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

(c) I ett avsnitt med titeln ”Kan jag förlora 
pengar?”: en kortfattad upplysning om 
huruvida kapitalförluster är möjliga, 
inklusive

(c) I ett avsnitt med titeln ”Kan jag förlora 
pengar?”: en kortfattad förklaring om att
kapitalförluster alltid är en möjlighet, och 
dessutom

Or. en

Ändringsförslag 347
Sari Essayah

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led c – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) I ett avsnitt med titeln ”Kan jag förlora 
pengar?”: en kortfattad upplysning om 
huruvida kapitalförluster är möjliga, 
inklusive

(c) I ett avsnitt med titeln
”Kapitalskyddsnivå”: en kortfattad 
upplysning om huruvida kapitalförluster är 
möjliga, inklusive

Or. en

Ändringsförslag 348
Syed Kamall

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led c – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) I ett avsnitt med titeln ”Kan jag förlora 
pengar?”: en kortfattad upplysning om 
huruvida kapitalförluster är möjliga, 
inklusive

(c) I ett avsnitt med titeln ”Vilka är de 
möjliga riskerna och den möjliga 
avkastningen?”

Or. en

Ändringsförslag 349
Sven Giegold
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för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led c – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) I ett avsnitt med titeln ”Kan jag förlora 
pengar?”: en kortfattad upplysning om 
huruvida kapitalförluster är möjliga, 
inklusive

(c) I ett avsnitt med titeln ”Kan jag förlora 
pengar?”: en generell och tydlig varning 
om att investeringsprodukter medför en 
möjlighet till kapitalförlust, inbegripet

Or. en

Ändringsförslag 350
Alfredo Pallone

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led c – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) I ett avsnitt med titeln ”Kan jag förlora 
pengar?”: en kortfattad upplysning om 
huruvida kapitalförluster är möjliga, 
inklusive

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

Or. en

Ändringsförslag 351
Nils Torvalds

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led c – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) I ett avsnitt med titeln ”Kan jag förlora 
pengar?”: en kortfattad upplysning om 
huruvida kapitalförluster är möjliga, 
inklusive

(c) I ett avsnitt med titeln ”Vilka 
skyddsåtgärder tillämpas?”: en kort 
beskrivning av

Or. en
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Ändringsförslag 352
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led c – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) erbjudna garantier eller erbjudet 
kapitalskydd, samt dessas eventuella 
begränsningar,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 353
Astrid Lulling

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led c – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) erbjudna garantier eller erbjudet 
kapitalskydd, samt dessas eventuella 
begränsningar,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 354
Syed Kamall

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led c – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) erbjudna garantier eller erbjudet 
kapitalskydd, samt dessas eventuella 
begränsningar,

i) PRIP-produktens risk- och 
avkastningsprofil, inklusive en 
sammanfattande indikator på denna 
profil och varningar för särskilda risker 
som eventuellt inte helt beaktas i den 
sammanfattande indikatorn.
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Or. en

Ändringsförslag 355
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led c – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) erbjudna garantier eller erbjudet 
kapitalskydd, samt dessas eventuella 
begränsningar,

i) erbjudna garantier eller erbjudet 
kapitalskydd, samt eventuella 
begränsningar av dessa, det sammanlagda 
beloppet tillsammans med uppgift om vem 
det är som står för ett sådant ansvar.

Or. en

Ändringsförslag 356
Alfredo Pallone

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led c – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) erbjudna garantier eller erbjudet 
kapitalskydd, samt dessas eventuella 
begränsningar,

i) erbjudna garantier och erbjudet 
kapitalskydd, samt dessas eventuella 
begränsningar.

Or. en

Ändringsförslag 357
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led c – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) om investeringsprodukten omfattas av utgår
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en kompensations- eller garantiordning.

Or. en

Ändringsförslag 358
Astrid Lulling

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led c – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) om investeringsprodukten omfattas av 
en kompensations- eller garantiordning.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 359
Syed Kamall

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led c – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) om investeringsprodukten omfattas av 
en kompensations- eller garantiordning.

ii) en kort uppgift om huruvida 
kapitalförluster är möjliga, inklusive 
erbjudna garantier eller erbjudet 
kapitalskydd, samt eventuella 
begränsningar av dessa, 

Or. en

Ändringsförslag 360
Thomas Händel

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led c – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) om investeringsprodukten omfattas av ii) om investeringsprodukten omfattas av 
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en kompensations- eller garantiordning. en kompensations- eller garantiordning och 
i så fall vilken.

Or. de

Ändringsförslag 361
Alfredo Pallone

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led c – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) om investeringsprodukten omfattas av 
en kompensations- eller garantiordning.

ii) garantens namn.

Or. en

Ändringsförslag 362
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led c – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) om investeringsprodukten omfattas av 
en kompensations- eller garantiordning.

ii) om investeringsprodukten omfattas av 
en kompensations- eller garantiordning
som anger vilka risker som täcks av 
ordningen och vilka risker som inte gör 
det.

Or. en

Ändringsförslag 363
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led c – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) om investeringsprodukten omfattas av ii) om investeringsprodukten omfattas av 
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en kompensations- eller garantiordning. en kompensations- eller garantiordning, 
med närmare uppgifter om vilka risker 
som inte täcks av ordningen.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att framhäva en avsaknad av försäkringsförmåner.

Ändringsförslag 364
Nils Torvalds

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(iia) om detta är relevant, andra 
skyddsåtgärder såsom förvaringsinstitut, 
inklusive vilka de berörda parterna är och 
vilken funktion de har.

Or. en

Ändringsförslag 365
Sharon Bowles

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(iia) om produkten omfattas av ett 
försäkringsskydd.

Or. en

Ändringsförslag 366
Sharon Bowles
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Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) En förklaring om att de möjliga 
resultat som betalas ut anges före 
eventuell skatt och att skattelagstiftningen 
i investerarens hemmedlemsstat kan 
inverka på investeringens avkastning,

Or. en

Ändringsförslag 367
Sharon Bowles

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(cb) I ett avsnitt med titeln ”Vad händer 
om utvecklaren av investeringsprodukten 
eller försäljaren inte kan fullgöra sina 
skyldigheter?”: en kortfattad beskrivning 
av den maximala förlusten för 
investeraren och en angivelse om 
huruvida förlusten kan återvinnas genom 
en kompensations- eller garantiordning 
för investerare.

Or. en


