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***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med 
fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar 
på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller 
textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs 
(exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas 
ord eller textavsnitt). De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa 
korrigeringsförslag.

Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som 
förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den 
tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i 
denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar återge delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt, vilka inte har ändrats i förslaget till akt, ska 
dessa markeras med fet stil. Eventuella strykningar i sådana delar ska 
markeras enligt följande: [...].
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om faktablad för 
investeringsprodukter
(COM(2012)0352 – C7-0179/2012 – 2012/0169(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2012)0352),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för 
parlamentet (C7-0179/2012),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av 
den 14 november 20121,

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor och 
yttrandena från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd och utskottet 
för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 
(A7-0000/2012).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för 
parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det 
med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 
rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

                                               
1 EUT C (Ännu ej offenliggjort i EUT)
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Ändringsförslag 1
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 investeringsprodukter 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 
investeringsprodukter 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 2
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 

(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 referensvärden utvecklas. I 
detta bör ingå investeringsprodukter som 
investeringsfonder, livförsäkringar med ett 
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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.

investeringsinslag samt strukturerade 
produkter till icke-professionella 
investerare, inbegripet tillgångar som 
skulle innehas direkt, såsom 
företagsobligationer eller 
statsobligationer. Paketerade 
strukturerade produkter för 
icke-professionella investerare inträder 
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

Ändringsförslag 3
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 

(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 
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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.

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 4
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 

(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 
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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.

om ändring av direktiv 2001/343/EG samt 
direktiv 2009/138/EG, måste det anges att 
dessa direktiv kompletterar förordningen.

Or. en

Ändringsförslag 5
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 och personen 
som säljer investeringsprodukten 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

Ändringsförslag 6
Förslag till förordning
Skäl 11
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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 riskprofil, kostnaderna och 
skatteregler för produkten relevant 
tidigare resultat samt viss annan särskild 
information som kan behövas för att förstå 
enskilda produkttypers egenskaper, 
inklusive de som avser pensionssparande.

Or. en

Ändringsförslag 7
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 

(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 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 
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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.

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.

Or. en

Ändringsförslag 8
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. Det är också önskvärt att det 
offentliggörs huruvida produkten är en 
investering, definierad som ett bidrag till 
att finansiera företag eller projekt, eller 
ett vad, definierat som ett nollsummespel 
där inte något företag eller projekt 
finansieras.

Or. en
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Ändringsförslag 9
Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Faktablad bör klart skilja sig från allt 
marknadsföringsmaterial. Dess betydelse 
får inte försvagas av sådana dokument.

(14) Faktablad bör vara klart urskiljbart 
och separerat från allt 
marknadsföringsmaterial. Dess betydelse 
får inte försvagas av sådana dokument.
Icke-professionella investerare bör ange 
att de har tagit del av faktabladet.

Or. en

Ändringsförslag 10
Förslag till förordning
Skäl 15

å
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 och personer som 
säljer 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.

Or. en

Motivering

Intermediärer bör åläggas att lämna information, t.ex. om de verkliga kostnaderna, sin 
ersättning och om skattereglerna för investeringsprodukten. All information som krävs 
för att fatta ett väl underbyggt beslut att investera i en produkt bör lämnas i ett enda 
dokument.

Ändringsförslag 11
Förslag till förordning
Skäl 16
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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 och 
personer som säljer 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.

Or. en

Ändringsförslag 12
Förslag till förordning
Skäl 23a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23a) De ökade befogenheter och 
behörigheter som unionens och nationella 
tillsynsmyndigheter tilldelas bör 
underlättas genom tillräckliga 
personalresurser och lämpliga finansiella 
medel.

Or. en
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Ändringsförslag 13
Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Kommissionen bör anta förslag till 
tekniska tillsynsstandarder som Esma, 
EBA och Eiopa utarbetat i enlighet med 
artikel 8 om metoden för presentation av 
risker och avkastning och för 
kostnadsberäkning. Den bör göra detta 
genom delegerade akter i enlighet med 
artikel 290 i EUF-fördraget och i enlighet 
med artiklarna 10–14 i förordningarna
(EU) nr 1093/2010, 1094/2010 respektive 
1095/2010.

(26) Kommissionen bör anta förslag till 
tekniska tillsynsstandarder som Esma, 
EBA och Eiopa utarbetat i enlighet med 
artikel 8 om metoden för presentation av 
risker och avkastning och för 
kostnadsberäkning samt miljökriterier, 
sociala kriterier och ledningskriterier. 
Den bör göra detta genom delegerade akter 
i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget 
och i enlighet med artiklarna 10–14 i 
förordningarna (EU) nr 1093/2010, 
1094/2010 respektive 1095/2010.

Or. en

Ändringsförslag 14
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 

(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 investerarens skydd 
och förståelse av investeringsprodukter
förbättrats och produkternas jämförbarhet
ökat. 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 
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en rapport för Europaparlamentet och 
rådet, i förekommande fall åtföljd av 
lagförslag.

kommissionen lägga fram en rapport för 
Europaparlamentet och rådet, i 
förekommande fall åtföljd av lagförslag.

Or. en

Ändringsförslag 15
Förslag till förordning
Artikel 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 och personer som 
säljer investeringsprodukter ska ta fram 
och enhetliga regler om dess 
tillhandahållande till icke-professionella 
investerare.

Or. en

Motivering

Intermediärer bör åläggas att lämna information, t.ex. om de verkliga kostnaderna, sin 
ersättning och om skattereglerna för investeringsprodukten. All information som krävs 
för att fatta ett väl underbyggt beslut att investera i en produkt bör lämnas i ett enda 
dokument.

Ändringsförslag 16
Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Inlåning med avkastning med 
föreskriven ränta.

utgår

Or. en



PE502.113v01-00 16/49 PR\922803SV.doc

SV

Ändringsförslag 17
Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 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

Ändringsförslag 18
Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Andra värdepapper som inte innefattar 
ett derivat.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 19
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 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. en

Ändringsförslag 20
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led ba (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) person som säljer 
investeringsprodukter: en person som 
marknadsför, distribuerar eller säljer 
investeringsprodukter till 
icke-professionella investerare, en 
distributör eller en person som fungerar 
som intermediär för en icke-professionell 
investerares investering.

Or. en

Ändringsförslag 21
Förslag till förordning
Artikel 5

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 av den 
person som säljer investeringsprodukten. 

Or. en

Ändringsförslag 22
Förslag till förordning
Artikel 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5a
Produktgodkännandeprocess
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Innan ett faktablad i enlighet med 
artikel 5 upprättas ska 
produktutvecklaren bedöma huruvida 
investeringsprodukten är förenlig med 
den icke-professionella investerarens 
intressen genom att inleda en 
dokumenterad 
produktgodkännandeprocess. 
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.
Produktgodkännandeprocessen ska 
säkerställa att investeringsprodukter som 
redan säljs ses över regelbundet så att 
produkten även fortsättningsvis är 
förenlig med icke-professionella 
investerares intressen. 
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 arten på och närmare uppgifter om 
produktgodkännandeprocessen. 

Or. en

Ändringsförslag 23
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 något 
marknadsföringsmaterial eller någon 
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rekommendation att investera.

Or. en

Motivering

Faktabladet ska inte innehålla något marknadsföringsbudskap eller någon 
rekommendation att köpa investeringen, men det sägs inte klart och tydligt i den 
föreslagna förordningen. Eftersom det inte är säkert att alla faktablad kommer att bli 
föremål för ett förhandsgodkännande av en behörig myndighet innan de sprids måste 
denna bestämmelse vara så exakt som möjligt.

Ändringsförslag 24
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 25
Förslag till förordning
Artikel 7

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

Or. en
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Motivering

Den föreslagna artikel 7 kan vara problematisk: formuleringen kan leda till att en 
investering för icke-professionella investerare kan erbjudas på ett språk som inte förstås 
(väl) av konsumenten.

Ändringsförslag 26
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).

Or. en

Ändringsförslag 27
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 utvecklaren av 
investeringsprodukten har specifika 
miljöresultat, sociala resultat eller 
ledningsresultat, inbegripet huruvida 
produkten är en investering eller ett vad, 
och i så fall en uppgift om vilka resultat 
som eftersträvas och hur de ska uppnås,
varvid endast produkter vars förvärv 
direkt eller indirekt bidrar till 
finansieringen eller minskar kostnaden 
för finansieringen av ett projekt eller ett 
företag får kallas investering.

Or. en

Ändringsförslag 28
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

Motivering

Se artikel 8.2 e efter ändring.

Ändringsförslag 29
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, 
med en specifikation av de risker som 
täcks av ordningen och vilka som inte gör 
det.

Or. en

Motivering

Det skydd som ges genom en kompensations- eller garantiordning kan se ut på olika 
sätt:  system för ersättning till investerare skyddar konsumenten mot förlust av 
instrumentet genom värdepappersföretaget, inte mot finansiella förluster på grund av 
volatiliteten i den underliggande tillgången eller insolvens hos emittenterna av dessa 
underliggande tillgångar. Förordningen bör vara precisare för att undvika missbruk av 
bestämmelsen.

Ändringsförslag 30
Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) I ett avsnitt med titeln ”Vilka är 
riskerna och vad kan jag få tillbaka?”:
investeringsproduktens risk- och 
avkastningsprofil, inklusive en 
sammanfattande indikator på denna profil 

(e) I ett avsnitt med titeln ”Vilka är 
riskerna och vad kan jag få tillbaka?”: 
investeringsproduktens risk- och 
avkastningsprofil, uttryckt som ett 
indikativt scenario för framtida 
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och varningar för särskilda risker som 
eventuellt inte helt beaktas i den 
sammanfattande indikatorn.

värdeutveckling, inklusive en 
sammanfattande indikator på denna profil 
och varningar för särskilda risker som 
eventuellt inte helt beaktas i den 
sammanfattande indikatorn.

Or. en

Motivering

Indikativa scenarier för framtida värdeutveckling är ett användbart verktyg för att ge 
information om risk och avkastning på ett begripligt sett och är att föredra framför 
riskindikatorer grundad på tidigare resultat. 

Ändringsförslag 31
Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(g) I ett avsnitt med titeln ”Tidigare 
resultat?”: investeringsproduktens tidigare 
resultat, om detta är relevant med tanke på 
produktens natur och hur länge resultat 
förelegat. Tidigare resultat ska endast 
offentliggöras med vederbörliga 
varningar att det inte är en tillförlitlig 
indikator för framtida värdeutveckling. 
Om investeringsstrategin hänvisar till ett 
referensvärde ska referensvärdets 
värdeutveckling offentliggöras 
tillsammans med investeringsproduktens 
utveckling.

Or. en

Ändringsförslag 32
Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår
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framtida resultat.

Or. en

Ändringsförslag 33
Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) I förekommande fall ska personer 
som säljer investeringsprodukter 
specificera
i) skattereglerna för 
investeringsprodukterna i den 
medlemsstat där personen ger rådgivning 
om eller distribuerar 
investeringsprodukten, 
ii) kostnaden som är förknippad med 
investeringsprodukten när personen är 
intermediär,
iii) de provisioner, retrocessioner och 
andra förmåner som är förknippade med 
transaktionen och som betalas av 
utvecklaren eller tredje part, i enlighet 
med direktiv 2004/39/EG och direktiv 
2002/39/EG.

Or. en

Ändringsförslag 34
Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

Or. en

Ändringsförslag 35
Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 6 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b-a) principerna som används för 
miljöresultat, sociala resultat och 
ledningsresultat i enlighet med led 2 b iii i 
denna artikel och åtskillnaden mellan 
”vad” och ”investering”.

Or. en

Ändringsförslag 36
Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 6 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Kommissionen och Esma har redan utfört mycket arbete för dokumentet med basfakta 
för UCITS och har redan samlat in information om konsumenternas behov. PRIP-
faktabladen bör därför explicit dra nytta av detta redan utförda arbete. 

Ändringsförslag 37
Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 38
Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

Or. en

Ändringsförslag 39
Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 40
Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Rådgivning eller rekommendationer bör inte ges utan att man hänvisar till och lämnar 
faktabladet. Investeringsbesluten fattas ganska direkt efter att det att en 
rekommendation lämnats.  Om faktabladet inte lämnas samtidigt som 
rekommendationen kommer effektiviteten att falla dramatiskt.

Ändringsförslag 41
Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

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

Or. en

Motivering

Detta undantag skulle skapa ett stort kryphål i faktabladsförordningen. Faktabladet 
behövs för att kunna fatta ett väl underbyggt beslut och det bör därför inte vara möjligt 
att investera utan att ha fått möjlighet att läsa det. Annars skulle en bankförsäljare 
kunna kontakta kunden per telefon, rekommendera en produkt och ta emot 
investeringsordern innan kunden har haft möjlighet att läsa faktabladet.
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Ändringsförslag 42
Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Om faktabladet har uppdaterats bör det första tillhandahållandet av faktabladet inte 
anses vara tillräckligt för ytterligare transaktioner.

Ändringsförslag 43
Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Icke-professionella investerare ska 
bekräfta genom skriftlig eller elektronisk 
signatur att de har beaktat innehållet i 
faktabladet.

Or. en

Ändringsförslag 44
Förslag till förordning
Kapitel II – artiklarna 13a, 13b, 13c (nya)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

KAPITEL IIa
PRODUKTINTERVENTION

Artikel 13a
ESA-myudigheternas 

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

Artikel 13b
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Produktintervention från behöriga 
myndigheters sida

1. Behöriga myndigheter ska övervaka 
investeringsprodukterna eller de 
finansiella produkterna som 
marknadsförs, distribueras eller säljs i 
eller från respektive medlemsstat och får 
undersöka nya investeringsprodukter eller 
finansiella instrument innan dessa 
marknadsförs, distribueras eller säljs i 
eller från medlemsstaten.
2. En behörig myndighet får i eller från 
den medlemsstaten förbjuda eller 
begränsa
(a) marknadsföringen, distributionen eller 
försäljningen av investeringsprodukter 
eller finansiella instrument, 
(b) en viss typ av finansiell verksamhet 
eller praxis.
3. En behörig myndighet får vidta den 
åtgärd som avses i punkt 2 om den på 
rimliga grunder kan fastställa att
(a) en investeringsprodukt, ett finansiellt 
instrument eller en finansiell verksamhet 
eller praxis ger upphov till betydande 
betänkligheter angående 
investerarskyddet eller innebär ett 
allvarligt hot mot finansmarknadernas 
korrekta funktion och integritet eller mot
stabiliteten i hela eller delar av det 
finansiella systemet inom en eller flera 
medlemsstater, inklusive genom 
marknadsföring, distribution, ersättning 
eller incitament i anslutning till 
investeringsprodukterna eller de 
finansiella instrumenten,
(b) en derivatprodukt inverkar negativt på 
prisbildningsmekanismen på den 
underliggande marknaden,
(c) de regler som enligt 
unionslagstiftningen är tillämpliga på 
investeringsprodukten, det finansiella 
instrumentet eller den berörda finansiella 
verksamheten eller praxisen inte i 
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tillräckligt hög grad avvärjer de risker 
som avses i led a och frågan inte på ett 
bättre sätt kan lösas genom förbättrad 
övervakning eller kontroll av 
efterlevnaden av existerande krav,
(d) åtgärden är proportionell med hänsyn 
till de identifierade riskernas natur, de 
berörda investerarnas eller 
marknadsaktörernas sofistikeringsgrad 
och åtgärdens sannolika effekter för de 
investerare och marknadsaktörer som kan 
inneha, använda eller dra nytta av det 
finansiella instrumentet eller den 
finansiella verksamheten,
(e) den behöriga myndigheten har på ett 
tillfredsställande sätt samrått med de 
behöriga myndigheter i andra 
medlemsstater för vilka åtgärden kan få 
betydande konsekvenser, och
(f) åtgärden inte har någon 
diskriminerande verkan på tjänster och 
verksamhet som tillhandahålls från en 
annan medlemsstat.
När villkoren i första stycket har uppfyllts 
kan den behöriga myndigheten införa ett 
förbud eller en begränsning av 
försiktighetsskäl innan en 
investeringsprodukt eller ett finansiellt 
instrument har marknadsförts, 
distribuerats eller sålts till kunder.
Ett förbud eller en begränsning får 
tillämpas under omständigheter eller 
omfattas av undantag som anges av den 
behöriga myndigheten.
4. Innan den behöriga myndigheten inför 
ett förbud eller en begränsning enligt 
punkt 2 ska myndigheten meddela sin 
avsikt att förbjuda eller begränsa en 
investeringsprodukt eller ett finansiellt 
instrument om inte vissa förändringar 
görs av investeringsproduktens eller det 
finansiella instrumentets egenskaper 
inom en fastställd tidsram.
5. Den behöriga myndigheten ska inte 



PE502.113v01-00 34/49 PR\922803SV.doc

SV

införa ett förbud eller en begränsning 
enligt denna artikel om den inte minst en 
månad innan åtgärden vidtas skriftligen, 
eller genom ett annat medium som 
myndigheterna har kommit överens om, 
har tillhandahållit alla övriga berörda 
behöriga myndigheter och 
ESA-myndigheterna följande:
(a) Uppgift om det finansiella instrument 
eller den finansiella verksamhet eller 
praxis som den föreslagna åtgärden avser.
(b) Exakta uppgifter om det föreslagna 
förbudets eller den föreslagna 
begränsningens natur och uppgift om när 
förbudet eller begränsningen planeras 
börja gälla. 
(c) De underlag som ligger till grund för 
beslutet och genom vilka det kan 
fastställas att samtliga villkor i punkt 3 är 
uppfyllda.
6. När den tid som behövs för det samråd 
som avses i punkt 3 e och den frist på en 
månad som föreskrivs i punkt 5 kan 
orsaka oåterkallelig skada för 
konsumenterna, får den behöriga 
myndigheten vidta provisoriska åtgärder 
enligt denna artikel under högst tre 
månader. I sådana fall ska den behöriga 
myndigheten omedelbart informera alla 
övriga myndigheter och ESA-
myndigheterna om den vidtagna åtgärden.
7. Den behöriga myndigheten ska på sin 
webbplats offentliggöra ett 
tillkännagivande av varje beslut om att 
införa ett förbud eller en begränsning 
enligt punkt 2. Tillkännagivandet ska 
innehålla uppgift om förbudet eller 
begränsningen, den tidpunkt efter 
offentliggörandet av tillkännagivandet 
från och med vilken åtgärderna kommer 
att börja gälla och de underlag med stöd 
av vilka det kan fastställas att samtliga 
villkor i punkt 1 är uppfyllda. Förbudet 
eller begränsningen ska endast tillämpas i 
samband med åtgärder som vidtas efter 
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offentliggörandet av tillkännagivandet.
8. Den behöriga myndigheten ska 
återkalla förbudet eller begränsningen om 
villkoren i punkt 3 inte längre är 
tillämpliga.
9. Kommissionen ska anta delegerade 
akter i enlighet med artikel 23 som 
specificerar de kriterier och faktorer som 
behöriga myndigheter ska beakta vid 
fastställandet av när sådana hot mot 
investerarskyddet eller mot 
finansmarknadernas korrekta funktion 
och integritet eller mot stabiliteten i hela 
eller delar av unionens finansiella system 
som avses i punkt 3 a uppstår.

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

Or. en

Motivering

EBA:s och Eiopas interventionsbefogenheter bör anpassas konsekvent till Esmas 
interventionsbefogenheter som man för närvarande förhandlar om i samband med 
förslaget till förordning (COM(2011)0652 – C7-0359/2011 – 2011/0296(COD) 
(MIFIR)).

Ändringsförslag 45
Förslag till förordning
Kapitel IIa – artikel 13d (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 13d
De behöriga myndigheternas 
godkännande av faktabladet 

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

Or. en

Ändringsförslag 46
Förslag till förordning
Artikel 14
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 47
Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(a) Beslut som förfarandet leder till kan bli
bindande för utvecklaren av 
investeringsprodukten och personen som 
säljer investeringsprodukten.

Or. en

Ändringsförslag 48
Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Denna artikel är tillämplig på följande 
överträdelser:

utgår

(a) Faktabladet överensstämmer inte med 
artikel 6.1–6.3 och artikel 7.
(b) Faktabladet innehåller inte de 
uppgifter som anges i artikel 8.1 och 8.2 
eller presenteras inte i enlighet med 
artikel 8.4.
(c) Reklammaterial innehåller uppgifter 
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om investeringsprodukten som strider mot 
informationen i faktabladet, i strid med 
artikel 9.
(d) Faktabladet ses inte över och ändras i 
enlighet med artikel 10.
(e) Faktabladet har inte tillhandahållits i 
god tid i enlighet med artikel 12.1.
(f) Faktabladet har inte tillhandahållits 
kostnadsfritt i enlighet med artikel 13.1.

Or. en

Motivering

Det finns ingen anledning att upprätta en förteckning över överträdelser för vilka den 
föreslagna artikel 18 ska tillämpas: om bestämmelserna i denna förordning överträds 
måste den artikeln tillämpas.

Ändringsförslag 49
Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att de 
behöriga myndigheterna har befogenhet att 
vidta åtminstone följande administrativa 
åtgärder och sanktioner:

2. Medlemsstaterna ska se till att de 
behöriga myndigheterna har befogenhet att 
vidta åtminstone följande administrativa
påföljder och andra åtgärder:

Or. en

Ändringsförslag 50
Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) När det gäller juridiska personer,  
administrativa böter på upp till 10 % av 
den juridiska personens totala 
årsomsättning för det föregående 
räkenskapsåret, vilket för ett dotterbolag 
ska vara den totala årsomsättningen som 
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följer av det yttersta moderbolagets 
konsoliderade räkenskaper för det 
föregående räkenskapsåret.  

Or. en

Motivering

Det är viktigt att säkerställa harmonisering med andra förslag till unionslagstiftning när 
det gäller utkrävande av administrativa böter, särskilt de föreslagna MiFID- och 
UCITS V-direktiven.

Ändringsförslag 51
Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2 – led db (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

Det är viktigt att säkerställa harmonisering med andra förslag till unionslagstiftning när 
det gäller utkrävande av administrativa böter, särskilt med de föreslagna MiFID- och 
UCITS V-direktiven.

Ändringsförslag 52
Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska se till att de 
behöriga myndigheterna, om dessa har 
vidtagit en eller flera administrativa 
åtgärder och sanktioner i enlighet med 
punkt 2, har befogenhet att utfärda – eller 
kräva att utvecklaren av 
investeringsprodukten eller försäljaren av 

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

investeringsprodukten utfärdar – ett 
meddelande direkt riktat till den berörda 
icke-professionella investeraren med 
information om den administrativa
påföljden eller den andra 
sanktionsåtgärden samt om vart man ska 
vända sig för att framföra klagomål eller 
yrka på gottgörelse.

Or. en

Ändringsförslag 53
Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 54
Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) kompensation till icke-professionella 
investerare.

Or. en

Motivering

Den behöriga myndigheten kan ta hänsyn till förekomsten av ett 
kompensationsförfarande till förmån för icke-professionella investerare när de tillämpar 
administrativa åtgärder och sanktioner.
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Ändringsförslag 55
Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om den behöriga myndigheten har 
offentliggjort administrativa åtgärder och 
sanktioner, ska den samtidigt underrätta 
EBA, Eiopa och Esma om dem.

1. Om den behöriga myndigheten har 
offentliggjort administrativa påföljder och 
andra åtgärder, ska den samtidigt 
underrätta EBA, Eiopa och Esma om dem.

Or. en

Ändringsförslag 56
Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 57
Förslag till förordning
Artikel 22 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Påföljder och andra åtgärder som vidtagits 
mot överträdelser som avses i artikel 19.1 
ska offentliggöras utan onödigt dröjsmål, 
inbegripet åtminstone uppgifter om typen 
av överträdelse av denna förordning och 
om de ansvariga personernas identitet.
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Or. en

Motivering

Undantagen för offentliggörande av påföljder bör strykas. De överträdelser som avses i 
artikel 19.1 är inte av sådant slag att ett offentliggörande allvarligt skulle kunna 
äventyra de finansiella marknaderna. Så länge inte namnen på dömda emittenter eller 
intermediärer offentliggöras kommer den avskräckande verkan aldrig att kunna 
förhindra olaglig praxis och det kommer alltid att löna sig att begå brott.

Ändringsförslag 58
Förslag till förordning
Artikel 22 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Undantagen för offentliggörande av påföljder bör strykas. De överträdelser som avses i 
artikel 19.1 är inte av sådant slag att ett offentliggörande allvarligt skulle kunna 
äventyra de finansiella marknaderna. Så länge inte namnen på dömda emittenter eller 
intermediärer offentliggöras kommer den avskräckande verkan aldrig att kunna 
förhindra olaglig praxis och det kommer alltid att löna sig att begå brott.

Ändringsförslag 59
Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Befogenheten att anta de delegerade 
akter som avses i artiklarna 8.5, 10.2, 12.4,
13a.10 och 13b.9 ska ges till 
kommissionen för en period av [4 år] från 
det att denna förordning har trätt i kraft.
Delegeringen av befogenhet ska genom 
tyst medgivande förlängas med perioder av 
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om inte Europaparlamentet eller rådet 
motsätter sig en sådan förlängning senast 
tre månader före utgången av perioden i 
fråga.

samma längd, om inte Europaparlamentet 
eller rådet motsätter sig en sådan 
förlängning senast tre månader före 
utgången av perioden i fråga.

Or. en

Ändringsförslag 60
Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Den delegering av befogenheter som 
avses i artiklarna 8.5, 10.2, 12.4, 13a.10
och 13b.9 får när som helst återkallas av 
Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut 
om återkallande ska innebära att 
delegeringen av den befogenhet som anges 
i beslutet upphör att gälla. Beslutet får 
verkan dagen efter det att det offentliggörs 
i Europeiska unionens officiella tidning, 
eller vid ett senare i beslutet angivet datum.
Det påverkar inte giltigheten av delegerade 
akter som redan har trätt i kraft.

Or. en

Ändringsförslag 61
Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. En delegerad akt som antas enligt 
artiklarna 8.5, 10.2 och 12.4 ska träda i 
kraft endast om varken Europaparlamentet 
eller rådet har gjort invändningar mot den 
delegerade akten inom en period av två 
månader från den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 

5. En delegerad akt som antas enligt 
artiklarna 8.5, 10.2, 12.4, 13a.10 och 13b.9
ska träda i kraft endast om varken 
Europaparlamentet eller rådet har gjort 
invändningar mot den delegerade akten 
inom en period av två månader från den 
dag då akten delgavs Europaparlamentet 
och rådet, eller om både 
Europaparlamentet och rådet, före 
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kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med 
[två månader] på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.

utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med 
[två månader] på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ

Or. en

Ändringsförslag 62
Förslag till förordning
Artikel 24 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förvaltningsbolag och investeringsbolag 
som avses i artiklarna 2.1 och 27 i direktiv 
2009/65/EG och personer som säljer 
andelar i fondföretag enligt definitionen i 
artikel 1.2 i direktivet ska undantas från 
skyldigheterna enligt denna förordning till 
och med den [EUT: var vänlig för in det 
datum som infaller fem år efter 
ikraftträdandet].

1. Förvaltningsbolag och investeringsbolag 
som avses i artiklarna 2.1 och 27 i direktiv 
2009/65/EG och personer som säljer 
andelar i fondföretag enligt definitionen i 
artikel 1.2 i direktivet ska undantas från 
skyldigheterna enligt denna förordning till 
och med den [EUT: var vänlig för in det 
datum som infaller tre år efter 
ikraftträdandet].

Or. en

Motivering

I vissa medlemsstater är förvaltningsbolag ålagda att i enlighet med UCITS-direktivet 
tillhandahålla faktablad även för icke-UCITS på grund av nationella bestämmelser. På 
så sätt får produkterna ett investerarskydd på en nivå som motsvarar UCITS.  
Bestämmelserna i PRIP-förordningen bör tillämpas efter en period på 3 år.

Ändringsförslag 63
Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. AIF-förvaltare enligt definitionen i 
artikel 4.1 b i direktiv 2011/61/EU och 
personer som säljer AIF-andelar enligt 
definitionen 4.1 a i det direktivet ska 
undantas från kraven i denna förordning 
fram till *, förutsatt att de lämnar ett 
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faktablad såsom föreskrivet i nationell 
lag, i enlighet med artikel 78 i direktiv 
2009/65/EG eller relevanta bestämmelser 
i nationell lag. 
_______
* EUT: För in datumet tre år efter det att 
denna förordning har trätt i kraft.

Or. en

Motivering

I flera medlemsstater är förvaltningsbolag ålagda att i enlighet med UCITS-direktivet 
tillhandahålla faktablad även för icke-UCITS på grund av nationella bestämmelser. På 
så sätt får produkterna ett investerarskydd på en nivå som motsvarar UCITS.  
Bestämmelserna i PRIP-förordningen bör tillämpas efter en period på 3 år.

Ändringsförslag 64
Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Kommissionen ska se över denna 
förordning fyra år efter dagen för 
förordningens ikraftträdande. Översynen 
ska omfatta en allmän undersökning av den 
praktiska tillämpningen av förordningens 
bestämmelser, med vederbörlig hänsyn till 
utvecklingen på marknaden för produkter 
för icke-professionella investerare. När det 
gäller finansiella produkter som omfattas 
av direktiv 2003/71/EG ska det vid 
översynen bedömas om kraven på en 
sammanfattning av prospektet bör 
upphöra att gälla. Vid översynen ska även 
en eventuell utvidgning av förordningens 
tillämpningsområde till andra finansiella 
produkter övervägas.
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Or. en
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MOTIVERING

Föredraganden välkomnar det arbete som Europeiska kommissionen hittills utfört och 
som inleddes till följd av Ekofin-rådets begäran i maj 2007 om att kommissionen skulle 
undersöka hur samstämmig EU:s lagstiftning är när det gäller olika typer av 
investeringsprodukter för icke-professionella investerare. I sitt meddelande av den 
29 april 2009 om paketerade investeringsprodukter för icke-professionella investerare 
(PRIP) angavs två områden som man behöver arbeta vidare på: bestämmelser om 
försäljning och bestämmelser om produktinformation. Det aktuella förslaget härrör från 
det senare arbetet om produktinformation men utgör en del av ett större 
lagstiftningspaket som syftar till att återvinna konsumenternas förtroende för de 
finansiella marknaderna, på grundval av en omfattande översyn av 
försäkringsförmedlingsdirektivet (IMD), så att konsumenterna åtnjuter ett högt skydd 
när de köper försäkringsprodukter och så att UCITS-förvaringsinstitutens funktion 
stärks. Bestämmelserna om produktinformation som föreslås i denna förordning 
kompletterar i synnerhet bestämmelserna om investerarskydd vid investeringsrådgivning 
och försäljning i enlighet med MiFID/MiFIR. Översynen av direktivet om 
försäkringsförmedling kommer specifikt att handla om att förbättra bestämmelserna om 
försäljning av försäkringsbaserade investeringsprodukter.

Föredraganden skulle dock vilja betona ytterligare några viktiga aspekter av det 
föreliggande förslaget till förordning från kommissionen: Faktabladet bör inte främst 
utformas för att hjälpa produktutvecklare att sälja sina produkter utan för att informera 
och hjälpa icke-professionella investerare att fatta lämpliga investeringsbeslut.

1) Räckvidd:
Räckvidden för denna förordning bör inte begränsas till ”paketerade” investeringar eller 
investeringar med en (delvis) okänd avkastning. Det bör för samtliga spar- och 
investeringsprodukter utan undantag finnas ett faktablad tillgängligt för konsumenterna. 
Detta är ett avgörande villkor för att konsumenterna ska få reflexen att alltid konsultera 
faktabladet så snart de blir erbjudna spar- eller investeringsprodukter. Räckvidden bör 
utvidgas till aktier, räntebärande sparprodukter inbegripet statspapper, tidsbundna 
bankkonton och livförsäkring.  Detta är avgörande eftersom det annars skulle finnas en 
risk att faktabladen skulle främja komplexare produkter, vilket skulle vara en ”oväntad 
följd” av deras införande. ECB har i sitt yttrande om denna förordning ansett att  lika 
spelregler mellan olika typer av investeringsprodukter bör säkerställas i syfte att undvika 
regleringsarbitrage på bekostnad av investeringsprodukter som inte täcks av den 
föreslagna förordningen, såsom icke-komplexa finansiella instrument. 
2) Beskattning:

Produktutvecklarens information bör kompletteras med information från distributören. 
De lokala skatteregler som tillämpas på investeringsprodukten är avgörande för att 
kunna jämföra en investeringsprodukt med andra. Dessutom kan de kostnader som är 
förknippade med investeringen variera från en distributör till en annan. Utan denna 
kompletterande information (skatteregler, kostnader och ersättning) är ett val grundat på 
ett faktablad inte ett väl underbyggt val och konsumenten kommer inte att kunna 
jämföra och välja rätt produkt för sig. Denna information bör vara så koncis som möjlig 
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och begränsad till en fjärdedel av dokumentens maximala volym.
3) Riskindikator:

Indikativa scenarier för framtida värdeutveckling grundad på en multifaktoranalys (t.ex. 
motpartsrisker) är att föredra framför riskindikatorer baserade på tidigare resultat.
Icke-professionella investerare bör vara medvetna om att det kan finnas andra risker som 
inte återspeglas i detta scenario. 

4) Information till investerare om vart pengarna går
Information om effekterna av investeringsprodukten när det gäller miljömässiga, sociala 
och styrningsrelaterade kriterier är avgörande faktorer som icke-professionella 
investerare bör ta hänsyn till när de fattar sina investeringsbeslut.

5) Kopplingar till andra förordningar
Det är önskvärt att det dokument som krävs i det här förslaget i så hög grad som möjligt 
anpassas till dokumentet med basfakta enligt UCITS-direktivet. Föredraganden föreslår 
inte att UCITS-produkter ska undantas från de nya kraven men väl att tidsperioden för 
detta undantag ska kortas (från fem till tre år) och att arbetet med de tekniska 
standarderna för tillsyn bör återspegla det arbete som redan gjorts i 
UCITS-sammanhang. Föredraganden anser att det på lång sikt bör övervägas huruvida 
faktabladet och kraven enligt prospekt- och Solvens II-lagstiftningen bör kopplas 
samman i högre grad. Föredraganden föreslår dock inte att man ändrar artikel 3 i det 
föreliggande förslaget enligt vilken dessa krav fortsätter att gälla parallellt.

Det bör noteras att många andra texter kan påverka distribution av produkter för vilka 
den föreslagna förordningen gäller. Den bifogade bilden ger en fingervisning om dessa 
kopplingar. Inte ens detta är dock uttömmande. Till exempel i fall då alternativa 
investeringsfonder (AIF) marknadsförs till icke-professionella investerare enligt 
artikel 43 i direktivet om AIF-förvaltare (direktiv 2011/61/EG) bör kravet på ett 
faktablad gälla. 

6) Ansvarsordning och påföljder
ESA-myndigheternas befogenheter bör stärkas. Dessutom bör undantagen för 
offentliggörande av påföljder strykas. Överträdelser av kraven i denna förordning är inte 
av sådant slag att ett offentliggörande allvarligt skulle kunna äventyra de finansiella 
marknaderna. Så länge inte namnen på dömda emittenter eller intermediärer 
offentliggöras kommer den avskräckande verkan inte vara tillräcklig för att förhindra 
olaglig praxis och det kommer alltid att löna sig att begå brott.  Alla överträdelser av 
förordningen bör kunna bli föremål för påföljder och det finns inget behov av en 
uttömmande förteckning. Slutligen bör förekomsten av ett ersättningssystem för 
investerare beaktas när det beslutas om påföljder.
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Förslaget om IMD-översyn
inför MIFID-inspirerade
uppföranderegler för

försäkringsbaserade PRIP

Pensioner
(Direktivet om

tjänstepensionsinstitut)

IMD
Förslaget om översyn syftar till 

att öka transparensen i försäljnings-
praxis för alla försäkringsprodukter

MIFID
MIFID omfattar försäljningsregler för investeringsprodukter.
Nya föreslagna skäl 26, art 1.3 innebär utvidgning till PRIP 

nu utanför MIFID:s räckvidd men notera att bilaga I C
inte utvidgas (t.ex. till strukturerade produkter).

MAD
skulle omfatta vissa

PRIP t.ex.UCITS
I form av ETF:er

UCITS
UCITS-lagstiftningen styr produktkrav

liksom försäljningsordningar. 
UCITS V-förslaget som lades samtidigt som PRIP-förslaget

men som berör andra frågor (förvaringsinstitut, 
ersättning, sanktioner). UCITS VI

förväntas 2013

PRIP
PRIP-förslaget definierar räckvidden för

PRIP och fastställer bestämmelser för dokumentet
med information före försäljning (faktablad)

MIFID skulle omfatta uppförande- och
distributionsregler för icke försäkrings-PRIP, 

t.ex.s trukturerade insättningar och UCITS

UCITS skulle falla inom PRIP-definitionen
UCITS-basfakta är modell för PRIP-faktablad. 

UCITS är undantagna från faktablad i 5 år.

Pensionsfonder undantas från
MIFID. Pensionsrätter är inte

finansiella instrument

U
C

IT
S

 är
fin

an
si

el
la

in
st

ru
m

en
t e

nl
ig

tM
IF

ID
 

m
en

 U
C

IT
s-

fö
rv

al
ta

re
om

fa
tta

si
nt

e.
 B

eh
ov

at
tt

ill
äm

pa
M

IF
ID-

re
gl

er
på

U
C

IT
S-d

ire
kt

för
sä

ljn
in

gf
ör

at
t

sä
ke

rs
täl

la
en

he
tli

gtr
eg

el
ve

rk
fö

rP
R

IP

PRIP-förslaget inkluderar 3:e pelarens
pensionsprodukter i PRIP 

men exkluderar tjänstepepensioner

Solvens II
Art 185 innehåller ett faktablads-

krav för livförsäkring

PD
(prospektdirektivet)
Skulle täcka vissa

PRIP

Faktabladet krävs utöver
PD-kraven.
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Texter

Länkar

◄Försäkring Värdepapper►

DGS/ICS
Frågan om att

strukturerade insättningar
tas med i DGS/ICS

Source: ECON secretariat


