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Ændringsforslag 26
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 27
Thomas Händel

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

på alle produkter, uanset form eller 
opbygning, som branchen for finansielle 
serviceydelser udvikler med henblik på at 
skabe investeringsmuligheder for 
detailinvestorer, og hvor det afkast, der 
tilbydes investoren, er eksponeret for 
resultaterne af et eller flere aktiver eller 
referenceværdier. Den bør omfatte 
investeringsprodukter som f.eks. 
investeringsfonde, livsforsikringspolicer 
med et investeringselement og 
strukturerede detailprodukter.

Or. de

Ændringsforslag 28
Pier Antonio Panzeri

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår
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investeringsmuligheder, og produkter, 
som kun er eksponeret for rentesatser, 
således udelukkes for forordningens 
anvendelsesområde. Aktiver, som besiddes 
direkte, f.eks. selskabsaktier eller 
statsobligationer, er ikke 
pakkeinvesteringsprodukter og bør derfor 
udelukkes. Da denne forordning 
fokuserer på at gøre det lettere at 
sammenligne og forstå oplysninger om 
investeringsprodukter, som markedsføres 
til detailinvestorer, bør 
arbejdsmarkedspensionsordninger, som 
falder ind under Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2003/41/EF af 3. juni 
2003 om arbejdsmarkedsrelaterede 
pensionskassers aktiviteter og tilsynet 
hermed11 eller Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2009/138/EF af 
25. november 2009 om adgang til og 
udøvelse af forsikrings- og 
genforsikringsvirksomhed (Solvens II)12, 
ikke være omfattet af denne forordning. 
På samme måde bør visse 
arbejdsmarkedspensionsprodukter, som 
ikke er omfattet af direktiv 2003/41/EF, 
udelukkes fra denne forordnings 
anvendelsesområde, forudsat at 
arbejdsgiverens finansielle bidrag er et 
krav i henhold til national lovgivning, og 
at arbejdstageren ikke har et valg med 
hensyn til pensionsproduktudbyder. 
Investeringsfonde forbeholdt 
institutionelle investorer falder heller ikke 
ind under denne forordnings 
anvendelsesområde, for de sælges ikke til 
detailinvestorer. Men 
investeringsprodukter, som anvendes til 
individuelle pensionsopsparinger, bør 
forblive inden for anvendelsesområdet, 
idet de ofte konkurrerer med de andre 
produkter under denne forordning og 
distribueres på lignende måde til 
detailinvestorer.

Or. en
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Ændringsforslag 29
Thomas Händel

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) For at sikre, at denne forordning kun 
finder anvendelse på sådanne 
pakkeinvesteringsprodukter, bør 
forsikringsprodukter, som ikke tilbyder 
investeringsmuligheder, og produkter, 
som kun er eksponeret for rentesatser, 
således udelukkes for forordningens 
anvendelsesområde. Aktiver, som besiddes 
direkte, f.eks. selskabsaktier eller 
statsobligationer, er ikke 
pakkeinvesteringsprodukter og bør derfor 
udelukkes. Da denne forordning 
fokuserer på at gøre det lettere at 
sammenligne og forstå oplysninger om 
investeringsprodukter, som markedsføres 
til detailinvestorer, bør 
arbejdsmarkedspensionsordninger, som 
falder ind under Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2003/41/EF af 3. juni 
2003 om arbejdsmarkedsrelaterede 
pensionskassers aktiviteter og tilsynet 
hermed11 eller Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2009/138/EF af 
25. november 2009 om adgang til og 
udøvelse af forsikrings- og 
genforsikringsvirksomhed (Solvens II)12, 
ikke være omfattet af denne forordning. 
På samme måde bør visse 
arbejdsmarkedspensionsprodukter, som 
ikke er omfattet af direktiv 2003/41/EF, 
udelukkes fra denne forordnings 
anvendelsesområde, forudsat at 
arbejdsgiverens finansielle bidrag er et 
krav i henhold til national lovgivning, og 
at arbejdstageren ikke har et valg med 
hensyn til pensionsproduktudbyder.
Investeringsfonde forbeholdt institutionelle 
investorer falder heller ikke ind under 
denne forordnings anvendelsesområde, for 
de sælges ikke til detailinvestorer. Men 

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

Or. de

Ændringsforslag 30
Thomas Händel

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de
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Ændringsforslag 31
Mitro Repo

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fi

Ændringsforslag 32
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) For at dække detailinvestorernes 
behov er det nødvendigt at sikre, at 
oplysninger om investeringsprodukter er 

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

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

Or. en

Ændringsforslag 33
Mitro Repo

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Dokumentet med central information 
bør udfærdiges i et format, som gør det 
muligt for detailinvestorer at sammenligne 
forskellige investeringsprodukter, for i 
betragtning af forbrugernes adfærd og 
forudsætninger skal oplysningers format, 
udformning og indhold kalibreres 
omhyggeligt for at maksimere forståelsen 
og anvendelsen heraf. Punkterne bør 
opstilles i den samme rækkefølge i 
dokumenterne og med de samme 
overskrifter. Endvidere bør detaljerne ved 
de oplysninger, der skal indgå i 
dokumentet med central information for 

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

dokumentet med central information for 
forskellige produkter, og udformningen af 
disse oplysninger harmoniseres yderligere 
ved hjælp af delegerede retsakter, som 
tager højde for eksisterende og 
igangværende forskning i forbrugeradfærd, 
herunder resultaterne af undersøgelser af 
effektiviteten af forskellige måder at 
udforme oplysninger til forbrugere på. 
Endvidere giver visse 
investeringsprodukter detailinvestoren et 
valg mellem flere underliggende 
investeringer. Der bør tages hensyn til 
disse produkter, når formatet udarbejdes.

Or. fi

Ændringsforslag 34
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 35
Thomas Händel

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Ændringsforslag 36
Thomas Händel

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) For at sætte detailinvestorer i stand til 
at træffe en velfunderet 
investeringsbeslutning, bør det pålægges 
personer, som sælger 
investeringsprodukter, at udlevere 

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

dokumentet med central information i god 
tid, inden transaktionen gennemføres. 
Dette krav bør finde anvendelse, uanset 
hvor eller hvordan transaktionen 
gennemføres. De personer, som sælger, 
omfatter både distributører og 
investeringsproduktudviklerne selv, hvis de 
vælger at sælge produktet direkte til 
detailinvestorer. Denne forordning berører 
ikke Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2002/65/EF.

Or. de

Ændringsforslag 37
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) For at sætte detailinvestorer i stand til 
at træffe en velfunderet 
investeringsbeslutning, bør det pålægges 
personer, som sælger 
investeringsprodukter, at udlevere 
dokumentet med central information i god 
tid, inden transaktionen gennemføres. 
Dette krav bør finde anvendelse, uanset 
hvor eller hvordan transaktionen 
gennemføres. De personer, som sælger, 
omfatter både distributører og 

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

investeringsproduktudviklerne selv, hvis de 
vælger at rådgive om eller sælge produktet 
direkte til detailinvestorer. For at sikre den 
nødvendige fleksibilitet og proportionalitet 
bør detailinvestorer, som ønsker at 
gennemføre en transaktion ved brug af 
fjernkommunikationsmidler, kunne 
modtage dokumentet med central 
information efter transaktionens 
gennemførelse. Selv i et sådant tilfælde er 
dokumentet med central information 
nyttigt for investoren, f.eks. for at give 
investoren mulighed for at sammenligne 
det erhvervede produkt med beskrivelsen i 
dokumentet med central information. 
Denne forordning berører ikke Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2002/65/EF.

Or. en

Ændringsforslag 38
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) For at sætte detailinvestorer i stand til 
at træffe en velfunderet 
investeringsbeslutning, bør det pålægges 
personer, som sælger 
investeringsprodukter, at udlevere 
dokumentet med central information i god 
tid, inden transaktionen gennemføres. 
Dette krav bør finde anvendelse, uanset 
hvor eller hvordan transaktionen 
gennemføres. De personer, som sælger, 
omfatter både distributører og 
investeringsproduktudviklerne selv, hvis de 
vælger at sælge produktet direkte til 
detailinvestorer. For at sikre den 
nødvendige fleksibilitet og proportionalitet 
bør detailinvestorer, som ønsker at 
gennemføre en transaktion ved brug af 

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

fjernkommunikationsmidler, kunne 
modtage dokumentet med central 
information efter transaktionens 
gennemførelse under forudsætning af, at
dokumentet med central information er 
blevet leveret på et andet varigt medium 
forud for transaktionens gennemførelse. 
Denne forordning berører ikke Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2002/65/EF.

Or. en

Ændringsforslag 39
Mitro Repo

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(21) For at sikre, at detailinvestorer har 
tillid til investeringsprodukter, bør der 
stilles krav om passende interne 
procedurer, som sikrer, at detailinvestorer 
modtager et fyldestgørende, skriftligt svar 
fra investeringsproduktudviklerne inden 
for en rimelig frist, hvis de fremsætter 
klager. Svarene bør formidles til 
detailinvestorerne på samme sprog som 
klagen er fremsat på.

Or. fi

Ændringsforslag 40
Pier Antonio Panzeri

Forslag til forordning
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Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(22) Alternative tvistbilæggelsesprocedurer 
gør det muligt at bilægge tvister hurtigere 
og billigere end ved domstolene og letter 
den byrde, der hviler på retssystemet. 
Derfor sikrer medlemsstaterne, at der 
oprettes passende, gennemsigtige, 
effektive, upartiske, uafhængige, hurtige 
og fair alternative procedurer for 
tvistbilæggelse mellem
investeringsproduktudviklere og sælgere 
og detailinvestorer. Dette vil sikre, at hvis 
en detailinvestor indleder en alternativ 
tvistbilæggelsesprocedure mod 
investeringsproduktudviklere og personer, 
som sælger investeringsprodukter, 
vedrørende en tvist om dokumentet med 
central information og de underliggende 
investeringsprodukter, er 
investeringsproduktudviklerne og de
personer, som sælger 
investeringsprodukter, forpligtet til at 
deltage i denne procedure. Alternative 
tvistbilæggelsesprocedurer bør navnlig 
ikke krænke den ret, som parterne ved 
sådanne procedurer har, til at anlægge sag 
ved domstolene.

Or. en

Ændringsforslag 41
Pier Antonio Panzeri

Forslag til forordning
Betragtning 22 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22a) Detailinvestorer bør have behørig 
oplysning om, hvilke alternative 
tvistbilæggelsesinstanser de hører under
og er kompetente til at behandle 
potentielle tvister mellem dem og 
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detailinvestoren.

Or. en

Ændringsforslag 42
Pier Antonio Panzeri

Forslag til forordning
Betragtning 22 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22b) Flere detailinvestorer kan eventuelt 
gøre brug af alternativ tvistbilæggelse, 
kollektive søgsmål og 
søgsmålsmekanismer med henblik på at 
håndhæve forbrugerbeskyttelsen og sikre 
et velfungerende detailmarked for 
finansielle tjenesteydelser.

Or. en

Ændringsforslag 43
Thomas Händel

Forslag til forordning
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de
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Ændringsforslag 44
Thomas Händel

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne forordning finder dog ikke 
anvendelse på følgende produkter:

udgår

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

Or. de

Ændringsforslag 45
Olle Schmidt

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) pensionsprodukter, hvor arbejdsgiverens
finansielle bidrag er et krav i henhold til 

f) pensionsprodukter, hvor de finansielle
ordninger ikke hører under 
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national lovgivning, og hvor 
arbejdstageren ikke har et valg med 
hensyn til pensionsproduktudbyder.

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

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 46
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Hvis investeringsproduktudviklere, som er 
omfattet af denne forordning, også er 
omfattet af direktiv 2009/138/EF, finder 
både denne forordning og direktiv 
2009/138/EF anvendelse. Hvor kravene i 
direktiv 2009/138/EF og i denne 
forordning er ækvivalente, anses de for 
opfyldt, hvis kravene i nærværende 
forordning er opfyldt.

Or. en

Begrundelse

For at undgå gentagelse af oplysningskrav.
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Ændringsforslag 47
Thomas Händel

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Ændringsforslag 48
Olle Schmidt

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

ii) kunder, som ikke er professionelle 
kunder som omhandlet i [de relevante 
artikler] [...] i direktiv 2002/92/EF

Or. en

Ændringsforslag 49
Thomas Händel

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Investeringsproduktudviklere udarbejder et 
dokument med central information i 
overensstemmelse med kravene i denne 
forordning for hvert investeringsprodukt, 

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

for hvert investeringsprodukt, de udvikler, 
og offentliggør dokumentet på et websted 
efter eget valg samt på et centralt websted,
som oprettes af ECB og den relevante 
nationale tilsynsmyndighed, inden 
investeringsproduktet kan sælges til 
detailinvestorer.

Or. de

Ændringsforslag 50
Mitro Repo

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Dokumentet med central information 
skal være nøjagtigt, fair, tydeligt og ikke 
vildledende. Dokumentet skal muliggøre 
sammenligning af produkterne, inden 
beslutningen om investering tages.

Or. fi

Ændringsforslag 51
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 52
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Dokumentet med central information bør fungere og være forståeligt som et selvstændigt 
dokument, men for detailinvestorer, som ønsker yderligere information, bør denne være gjort 
let at finde.

Ændringsforslag 53
Thomas Händel

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de
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Ændringsforslag 54
Sirpa Pietikäinen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 55
Thomas Händel

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Ændringsforslag 56
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Dokumentet med central information 
skal være et kort dokument og være 
skrevet på en kort og præcis måde, som er:

Or. en
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Ændringsforslag 57
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 58
Thomas Händel

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

iii) uden fagudtryk.

Or. de

Ændringsforslag 59
Olle Schmidt

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed (EBA), Den 
Europæiske Tilsynsmyndighed for 
Forsikrings- og 
Arbejdsmarkedspensionsordninger 
(EIOPA) og Den Europæiske Værdipapir-
og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) 
skal udarbejde udkast til 
reguleringsmæssige standarder med 
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henblik på at fastlægge længde og format 
for dokumentet med central information.
Udkastene til reguleringsmæssige 
tekniske standarder skal tage højde for de 
forskellige investeringsprodukttyper. De 
europæiske tilsynsmyndigheder indgiver 
udkastene til reguleringsmæssige tekniske 
standarder til Kommissionen senest den 
[…].

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 60
Olle Schmidt

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5b. Kommissionen tillægges beføjelser til 
at vedtage de reguleringsmæssige tekniske 
standarder i overensstemmelse med 
proceduren i artikel 10-14 i forordning 
(EU) nr. 1093/2010, artikel 10-14 i 
forordning 1094/2010 og artikel 10-14 i 
forordning (EU) nr. 1095/2010.

Or. en

Ændringsforslag 61
Thomas Händel

Forslag til forordning
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Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Ændringsforslag 62
Thomas Händel

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Ændringsforslag 63
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
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Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Dette dokument indeholder central 
information om investeringsproduktet. 
Dokumentet er ikke 
markedsføringsmateriale. Oplysningerne er 
lovpligtige og har til formål at gøre det 
lettere at forstå investeringsproduktets 
karakter og de risici og muligheder, der er 
forbundet med at investere i det, samt de 
omkostninger, der er knyttet til det. Det 
tilrådes at læse dokumentet, således at man 
er bedre i stand til at sammenligne 
forskellige investeringsprodukter. Dette 
dokument udgør ikke en købsanbefaling. 
Det kan være nødvendigt at konsultere 
supplerende dokumenter, før der kan 
træffes en velfunderet beslutning om 
eventuel investering.

Or. en

Begrundelse

Det bør præciseres, at dokumentet med central information ikke erstatter en grundig analyse 
af investeringsproduktet, og at en velfunderet beslutning kan kræve konsultation af 
supplerende, mere detaljerede informationsdokumenter.

Ændringsforslag 64
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette dokument indeholder central 
information om investeringsproduktet. 
Dokumentet er ikke 
markedsføringsmateriale. Oplysningerne er 
lovpligtige og har til formål at gøre det 
lettere at forstå investeringsproduktets 
karakter og de risici, der er forbundet med 
at investere i det. Det tilrådes at læse 

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

tilrådes at læse dokumentet, således at det 
kan bidrage til, at der kan træffes en 
velfunderet beslutning om eventuel 
investering.

Or. en

Ændringsforslag 65
Heide Rühle

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iva) en bestemmelse om, at producenten 
på en gennemsigtig måde skal informere 
kunden i et årligt dokument om
investeringsproduktets resultater; dette 
dokument skal indeholde en ex post-
offentliggørelse af investeringsproduktets 
resultater i det forløbne år; desuden skal 
disse ex post-resultater sammenlignes 
med et andet investeringsprodukt med en 
sammenlignelig risikoprofil; hvis kunden 
ejer flere investeringsprodukter fra en 
bestemt producent, som er omfattet af 
denne forordning, skal førnævnte 
offentliggørelse og sammenligning 
udføres for den samlede portefølje;
eventuelle gebyrer, som påvirker 
investeringsproduktets afkast, skal også 
offentliggøres

Or. en

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at skabe gennemsigtighed omkring resultaterne af de 
investeringsprodukter, der er omfattet af denne forordning. Desuden skal et bestemt produkts 
og eventuelt porteføljens resultater sammenlignes med et andet produkt med sammenlignelige 
risici. Desuden bør alle gebyrer, som påvirker afkastet, offentliggøres.
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Ændringsforslag 66
Thomas Händel

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

via) og mulighed for at opsige 
investeringsproduktet

Or. de

Ændringsforslag 67
Cristian Silviu Buşoi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

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

Or. en

Begrundelse

Afsnittet er flyttet længere ned i teksten for at sikre sammenhæng.

Ændringsforslag 68
Thomas Händel

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Ændringsforslag 69
Cristian Silviu Buşoi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) i et afsnit med overskriften "Kan jeg 
risikere at miste penge?", en kort 
angivelse af, om der er risiko for at miste 
penge, herunder
i) om der ydes garantier eller 
kapitalbeskyttelse, og om de indebærer 
eventuelle begrænsninger
ii) om investeringsproduktet er omfattet af 
en kompensations- eller garantiordning

Or. en

Begrundelse

Af hensyn til sammenhængen bør den tekst, der slettes i litra c), indføjes her. Oplysninger om 
risikoen bør være at finde samme sted.

Ændringsforslag 70
Thomas Händel

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Ændringsforslag 71
Sirpa Pietikäinen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

e) i et afsnit med overskriften "Hvilke risici 
er der tale om, og hvad kan jeg eventuelt få 
ud af investeringen?"

i) investeringsproduktets risk/reward-
profil, herunder en sammenfattende 
indikator for profilen, som også afspejler 
effekten af omkostninger, og som 
udtrykkes som vejledende fremtidige 
resultatscenarier, ledsaget af en 
forklaring i et letforståeligt sprog af 
produktets centrale risici

ii) en sammenligning af 
investeringsproduktets forventede 
fremtidige resultat, inklusive risici, med et
risikofrit benchmark

Or. en
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Ændringsforslag 72
Thomas Händel

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Ændringsforslag 73
Olle Schmidt

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

f) i et afsnit med overskriften "Hvilke 
omkostninger drejer det sig om?", de 
omkostninger, der er forbundet med en 
investering i investeringsproduktet, både de 
direkte og de indirekte omkostninger, som 
investor skal afholde, herunder 
sammenfattende indikatorer for disse 
omkostninger og til sammenligning de 
samlede omkostninger udtrykt i monetære 
termer og procent med henblik på at vise 
de samlede omkostningers indvirkning på 
investeringen

Or. en

Begrundelse

De omkostninger, der er knyttet til et investeringsprodukt, kan have en alvorlig effekt på 
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investeringsproduktets afkast. Forbrugere finder det ofte vanskeligt at vurdere effekten af 
omkostningerne, når de udtrykkes i procent. Et eksempel, som viser virkningen af de samlede 
omkostninger på investeringen udtrykt i monetære termer, vil forbedre sammenligneligheden, 
gennemsigtigheden og kundernes opmærksomhed. De samlede omkostninger bør udtrykkes i 
monetære termer for at vise de samlede omkostningers effekt på investeringen.

Ændringsforslag 74
Sirpa Pietikäinen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

f) i et afsnit med overskriften "Hvilke 
omkostninger drejer det sig om?", de 
omkostninger, der er forbundet med en 
investering i investeringsproduktet, både de 
direkte og de indirekte omkostninger, som 
investor skal afholde, herunder en
sammenfattende indikator for disse 
omkostninger i monetære termer, og en 
erklæring om, at detailinvestoren bør bede 
den person, som sælger 
investeringsproduktet, om yderligere 
information om omkostningerne, 
herunder eventuelle yderligere 
omkostninger, som opkræves af den 
sælgende person, og som ikke fremgår af 
dokumentet med central information

Or. en

Ændringsforslag 75
Cristian Silviu Buşoi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) i et afsnit med overskriften "Hvilke 
omkostninger drejer det sig om?", de 
omkostninger, der er forbundet med en 

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

investering i investeringsproduktet, både de 
direkte og de indirekte omkostninger, som 
investor skal afholde, herunder 
sammenfattende indikatorer for disse 
omkostninger samt oplysning om 
betalingsbetingelserne i forbindelse med 
disse omkostninger

Or. en

Begrundelse

Investor bør vide, hvornår gebyrerne opkræves.

Ændringsforslag 76
Mitro Repo

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fi

Ændringsforslag 77
Cristian Silviu Buşoi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) i et afsnit med overskriften "Skal jeg 
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betale skat?" oplysning om de gældende 
skatteregler for investeringsproduktet, 
hvor det er relevant

Or. en

Begrundelse

Detailinvestorer bør være oplyst om de gældende skatteregler, da skatten påvirker den 
gevinst, som investor får fra den investering, han har foretaget.

Ændringsforslag 78
Cristian Silviu Buşoi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fb) i et afsnit med overskriften "Hvad er 
betingelserne for at købe dette produkt?" 
eventuelle betingelser eller begrænsninger 
for købet af investeringsproduktet, 
herunder eventuelle mindstekrav til 
indledende eller efterfølgende 
investeringer

Or. en

Begrundelse

Detailinvestorer bør være behørigt oplyst om eventuelle betingelser i forbindelse med købet af 
investeringsproduktet, herunder eventuelle mindstekrav til indledende eller efterfølgende 
investeringer.

Ændringsforslag 79
Thomas Händel

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) i et afsnit med overskriften "Hvordan 
har investeringsproduktet klaret sig 

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

hidtil?", investeringsproduktets hidtidige 
resultater

Or. de

Ændringsforslag 80
Sirpa Pietikäinen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

g) i et afsnit med overskriften "Hvordan 
har investeringsproduktet klaret sig 
hidtil?", investeringsproduktets hidtidige 
resultater, hvis det er relevant i forhold til 
produktets art og omfanget af de 
foreliggende resultater, herunder en klar 
advarsel om, at tidligere resultater ikke er 
nogen garanti for fremtidige resultater af 
investeringen

Or. en

Ændringsforslag 81
Cristian Silviu Buşoi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

g) i et afsnit med overskriften "Hvordan 
har investeringsproduktet klaret sig 
hidtil?", investeringsproduktets hidtidige 
resultater, hvis det er relevant i forhold til 
produktets art og omfanget af de 
foreliggende resultater, suppleret af en 
advarsel om, at tidligere afkast ikke er 
nogen garanti for fremtidige resultater; 
hvis investeringsproduktet er knyttet til et 
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benchmark, bør sidstnævntes resultater 
også offentliggøres på en måde, som 
tillader sammenligning mellem 
investeringsproduktets og benchmarkets 
resultater

Or. en

Begrundelse

Investorer skal advares om, at tidligere resultater ikke garanterer lignende resultater i 
fremtiden, så beslutningen ikke udelukkende baseres på de tidligere resultater. Hvis et 
produkt er knyttet til et benchmark, bør det være muligt at sammenligne produktets og 
benchmarkets resultater, så investor får et mere klart billede af det pågældende produkts 
resultater.

Ændringsforslag 82
Thomas Händel

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Ændringsforslag 83
Mitro Repo

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) for pensionsprodukter, i et afsnit med 
overskriften "Hvad kan jeg tænkes at få, 

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

når jeg går på pension?", prognoser for 
fremtidige resultater; for 
pensionsprodukters vedkommende skal 
detailinvestorer endvidere entydigt, klart 
og forståeligt oplyses om eventuelle 
begrænsninger i forbindelse med at hæve 
midlerne.

Or. fi

Ændringsforslag 84
Thomas Händel

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. de

Ændringsforslag 85
Sirpa Pietikäinen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 86
Thomas Händel
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Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. de

Ændringsforslag 87
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 88
Thomas Händel

Forslag til forordning



AM\925217DA.doc 39/73 PE504.158v01-00

DA

Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Ændringsforslag 89
Thomas Händel

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

som gør det muligt for detailinvestorer at 
vælge mellem forskellige underliggende 
investeringer eller andre optioner, som 
produktet indebærer, herunder når valget 
kan træffes på forskellige tidspunkter eller 
ændres i fremtiden. Kommissionen 
foreslår endvidere et signalsystem, som 
gør det lettere at klassificere og opdele
investeringsprodukter i meget risikable, 
risikable og mindre risikable
investeringsprodukter.

Or. de

Ændringsforslag 90
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 23, der 
udbygger bestemmelserne om 
udformningen og indholdet af de enkelte 
oplysningselementer, der er omhandlet i 
stk. 2, udformningen og indholdet af de 
andre oplysninger, som produktudvikleren 
kan medtage i dokumentet med central 
information, der er omhandlet i stk. 3, og 
bestemmelserne om det fælles format og 
det fælles symbol, der er omhandlet i 
stk. 4. Den sammenfattende indikator for 
risk/rewards som omhandlet i stk. 2, litra 
e), nr. i), skal tage hensyn til 
omkostningernes indvirkning over tid og 
til de mulige fremtidige resultater. Den 
skal udformes, så den gør de risici, som 
investorerne påtager sig, klare og 
sammenlignelige mellem produkter. 
Indikatoren skal gøre det klart, at 
muligheden for større afkast er knyttet til 
at tage større risici. Den i stk. 2, litra e), 
nr. ii), nævnte sammenligning skal 
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udformes, så investor hjælpes til at forstå, 
hvordan accept af større risiko påvirker 
investeringsproduktets afkast, og det 
risikofrie benchmark skal angives på en 
måde, så det er forståeligt for 
detailinvestorer og ikke er vildledende for 
dem. Den sammenfattende indikator for 
omkostninger som omhandlet i stk. 2, litra 
f), skal i monetære termer illustrere 
omkostningernes indflydelse på investors 
mulige udbytte af investeringen over tid. 
Den skal inkludere tal, som 
detailinvestorer kan bruge til at 
sammenligne produkter. Kommissionen 
skal tage højde for kontooplysninger til 
detailinvestorer fra den person, der sælger 
investeringsproduktet, relateret til 
omkostninger i henhold til [MiFID] og 
[IMD] for at sikre, at informationen om 
omkostninger i dokumentet med central 
information er konsistent med disse andre 
oplysninger, og at informationen omfatter 
alle omkostninger og klart viser 
detailinvestoren den samlede indvirkning, 
som omkostninger kan have. 
Kommissionen skal tage højde for forskelle 
mellem investeringsprodukter og 
detailinvestorernes forudsætninger samt de 
karakteristika ved investeringsprodukter, 
som gør det muligt for detailinvestorer at 
vælge mellem forskellige underliggende 
investeringer eller andre optioner, som 
produktet indebærer, herunder når valget 
kan træffes på forskellige tidspunkter eller 
ændres i fremtiden.

Or. en

Ændringsforslag 91
Olle Schmidt

Forslag til forordning
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Artikel 8 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Bestemmelsen om delegerede retsakter i artikel 8, stk. 5, kan skabe problemer med hensyn til 
foreneligheden med nogle medlemsstaters forfatninger. Kommissionen bør have beføjelse til 
at vedtage delegerede retsakter vedrørende "andre objektive oplysninger". For at give 
industrien og ESA'erne mulighed for at reagere hurtigt på udviklinger på markedet bør de tre 
ESA'er i fællesskab udarbejde fælles reguleringsmæssige tekniske standarder i stedet for at 
give Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter.

Ændringsforslag 92
Olle Schmidt

Forslag til forordning
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Artikel 10 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 93
Thomas Händel

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de
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Ændringsforslag 94
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. En detailinvestor, som har truffet en 
investeringsbeslutning i tillid til et 
dokument med central information, som 
ikke opfylder kravene i artikel 6, 7 og 8,
kan kræve erstatning fra 
investeringsproduktudvikleren for et 
eventuelt økonomisk tab, som 
detailinvestoren har lidt på grund af
investeringsproduktudviklerens 
manglende overholdelse af disse krav.

Or. en

Begrundelse

Omformulering af præciseringshensyn. Der skal være en direkte forbindelse mellem tabet og 
den manglende overholdelse af kravene i artikel 6, 7 og 8.

Ændringsforslag 95
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Den centrale investorinformation tjener 
kun til information forud for indgåelsen 
af en aftale. Den skal være fair og tydelig 
og må ikke være vildledende. Den skal 
være i overensstemmelse med de relevante 
dele af prospektet. Hvis der findes 
bindende kontraktlige dokumenter, skal
dokumentet med central information være i 
overensstemmelse med disse dokumenter.
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lidt på grund af brug af dokumentet med 
central information.

Or. en

Begrundelse

Tilpasning til standarderne for dokumentet med central investorinformation for UCITS-
direktivet 2009/65/EF. Reguleringen af bevisbyrden bør svare til reguleringen af bevisbyrden 
i artikel 79, stk. 2, i UCITS 4-direktivet. Der bør foretages en grundig konsekvensanalyse af at 
have en særskilt bevisbyrde, som også afspejler de potentielle virkninger på omkostningerne 
for detailinvestoren.

Ændringsforslag 96
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 97
Thomas Händel
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Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Ændringsforslag 98
Toine Manders

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 99
Pier Antonio Panzeri

Forslag til forordning
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Artikel 11 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Medlemsstaterne sikrer en mekanisme 
for retligt ansvar som følge af den 
væsentlige investorinformation, herunder 
oversættelser heraf, hvis den er 
vildledende, unøjagtig eller i 
uoverensstemmelse med det 
underliggende investeringsprodukt. Den 
centrale investorinformation skal 
indeholde en tydelig advarsel herom.

Or. en

Ændringsforslag 100
Thomas Händel

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Personer, som sælger 
investeringsprodukter til detailinvestorer, 
skal udlevere dokumentet med central 
information til dem i god tid og 
dokumenterbart, inden transaktionen 
vedrørende investeringsproduktet 
gennemføres. Bevisbyrden for denne 
betingelse ligger hos udbyderen af
investeringsproduktet.

Or. de

Ændringsforslag 101
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
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Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 102
Thomas Händel

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

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

Or. de

Ændringsforslag 103
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
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Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

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

Or. en

Begrundelse

Detailinvestorer bør informeres, uanset hvilket kommunikationsmiddel der er anvendt til at 
gennemføre transaktionen. Efter transaktionen er dokumentet med central information ikke 
længere brugbart, eftersom valget er truffet.

Ændringsforslag 104
Cristian Silviu Buşoi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Uanset stk. 1, og hvis detailinvestor 
gennemfører en transaktion ved brug af 
fjernkommunikationsmidler, kan den 
person, som sælger et 
investeringsprodukt, levere dokumentet 
med central information umiddelbart efter 
transaktionens gennemførelse, hvis:
i) detailinvestoren har anmodet om at få 
leveret dokumentet med central 
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information i papirform, og
ii) dokumentet med central information er 
leveret til detailinvestoren på et andet 
varigt medium som omhandlet i artikel 13, 
stk. 2, litra b), før transaktionens 
gennemførelse.

Or. en

Begrundelse

Der er behov for at sikre fleksibilitet for at lette gennemførelse af transaktioner på det 
tidspunkt, som detailinvestoren vælger. Det anvendte kommunikationsmiddel bør ikke føre til, 
at investor går glip af tidspunktet for en investering. Hvis detailinvestoren ønsker at få 
dokumentet med central information i papirform, bør dette ikke forhindre ham i at 
gennemføre transaktionen, hvis dokumentet med central information leveres gennem andre 
elektroniske midler, før transaktionen gennemføres.

Ændringsforslag 105
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 23, der 
udbygger bestemmelserne om
betingelserne for at opfylde kravet om at 
levere dokumentet med central 
information i god tid som fastsat i stk. 1:

Or. en

Begrundelse

Omstrukturering af teksten, efter at stk. 2 og litra b) i dette stykke er udgået.

Ændringsforslag 106
Olle Schmidt

Forslag til forordning
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Artikel 12 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 107
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) metoden og tidsfristen for udlevering af 
dokumentet med central information, jf. 
stk. 2.

udgår

Or. en

Begrundelse

Ophæves som følge af, at stk. 2 er udgået.

Ændringsforslag 108
Cristian Silviu Buşoi
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Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) metoden og tidsfristen for udlevering af 
dokumentet med central information, jf. 
stk. 2.

udgår

Or. en

Begrundelse

Omstrukturering af teksten, efter at stk. 2 og litra b) i dette stykke er udgået.

Ændringsforslag 109
Olle Schmidt

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 110
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 111
Thomas Händel

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Ændringsforslag 112
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 113
Toine Manders

Forslag til forordning
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Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis dokumentet med central 
information udleveres på et andet varigt 
medium end papir eller via et websted, 
udleveres der dog efter anmodning 
vederlagsfrit et eksemplar på papir til 
detailinvestoren.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 114
Pier Antonio Panzeri

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 115
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Investeringsproduktudvikleren indfører 
passende procedurer og ordninger for at 
sikre, at detailinvestorer, som har indgivet 
en klage vedrørende dokumentet med 

Investeringsproduktudvikleren og 
distributøren indfører passende procedurer 
og ordninger for at sikre, at: 
i) detailinvestorer har en effektiv måde at 
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central information, rettidigt og på korrekt 
vis modtager et fyldestgørende svar.

indgive klage over 
investeringsproduktudvikleren; 
ii) detailinvestorer, som har indgivet en 
klage vedrørende dokumentet med central 
information, rettidigt og på korrekt vis 
modtager et fyldestgørende svar; og iii) der 
også forefindes effektive klageprocedurer 
for detailinvestorer i tilfælde af 
grænseoverskridende tvister, navnlig hvis 
investeringsproduktudvikleren har 
hjemsted i en anden medlemsstat eller i et 
tredjeland.

Or. en

Ændringsforslag 116
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Investeringsproduktudvikleren og/eller 
den person, som sælger 
investeringsprodukter, skal oplyse 
detailinvestorer om eventuelle alternative 
tvistbilæggelsesprocedurer, som de har 
adgang til i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
…/2013 [nummer bedes indsat] om 
alternativ tvistbilæggelse i forbindelse 
med tvister på forbrugerområdet.

Or. en

Begrundelse

Detailinvestorer bør oplyses om de klagemuligheder, de har, så de kan bruge dem.

Ændringsforslag 117
Olle Schmidt

Forslag til forordning
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Artikel 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

Den alternative tvistbilæggelsesprocedure bør ikke reguleres særskilt i dette forslag. Hvis den 
alternative tvistbilæggelsesprocedurer opretholdes i dette forslag, foreslår jeg, at man 
henviser til ATB-direktivet (COM(2011)793), eller det bør som minimum kontrolleres, at 
resultatet af den alternative tvistbilæggelsesprocedure i forslaget er i overensstemmelse med 
resultatet af de løbende forhandlinger i ATB-direktivet.

Ændringsforslag 118
Pier Antonio Panzeri

Forslag til forordning
Artikel 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 15a
Kollektive alternative tvistbilæggelser

Medlemsstaterne kan opretholde eller 
indføre ATB-procedurer til samlet 
behandling af mere eller mindre identiske 
tvister mellem en produktudvikler og en 
person, som sælger investeringsprodukter, 
og flere forbrugere. Alternative 
tvistbilæggelsesordninger til både 
individuelle og kollektive krav og klager 
bør supplere hinanden, og procedurerne 
bør ikke gensidigt udelukke hinanden.

Or. en

Ændringsforslag 119
Pier Antonio Panzeri

Forslag til forordning
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Artikel 15 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 15b
Oplysning om alternativ tvistbilæggelse

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
investeringsproduktudviklere eller en 
person, som sælger investeringsprodukter, 
oplyser detailinvestoren om de alternative 
tvistbilæggelsesinstanser, de hører under, 
og som er kompetente til at behandle 
potentielle tvister mellem dem og 
detailinvestoren. De bør også angive, om 
de giver tilsagn om eller er forpligtet til at 
benytte disse instanser til at løse tvister 
med detailinvestorer.
2. De i stk. 1 omhandlede oplysninger skal 
være lettilgængelige på en klar og 
forståelig måde på den erhvervsdrivendes 
websted, hvis et sådant findes, og, hvis det 
er relevant, på de generelle betingelser, 
der gælder for købs- og 
tjenesteydelsesaftaler mellem den 
erhvervsdrivende og en forbruger.
3. Medlemsstaterne sikrer, at hvis en tvist 
mellem en detailinvestor og en 
investeringsproduktudvikler eller en 
person, som sælger investeringsprodukter, 
på deres område ikke kunne løses efter en 
direkte klage fra detailinvestoren til 
investeringsproduktudvikleren eller en 
person, som sælger investeringsprodukter, 
leverer sidstnævnte information som 
omhandlet i stk. 1 til detailinvestoren med 
oplysning om, hvorvidt han vil gøre brug 
af de relevante alternative 
tvistbilæggelsesinstanser for at løse 
tvisten. Oplysningerne gives skriftligt eller 
på et andet varigt medium.

Or. en
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Ændringsforslag 120
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 121
Pier Antonio Panzeri

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Medlemsstaterne sikrer, at hvis en 
detailinvestor indleder en alternativ 
tvistbilæggelsesprocedure under national 
lovgivning mod en 
investeringsproduktudvikler eller en 
person, som sælger investeringsprodukter, 
vedrørende dokumentet med central 
information og det underliggende 
investeringsprodukt, skal 
investeringsproduktudvikleren eller den 
person, som sælger investeringsprodukter, 
deltage i denne procedure, forudsat at den 
opfylder følgende krav:

Or. en
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Ændringsforslag 122
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 123
Sirpa Pietikäinen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 124
Pier Antonio Panzeri

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) de afgørelser, som proceduren fører til,
kan være bindende for produktudvikleren 
og den person, der sælger 
investeringsprodukter

Or. en

Ændringsforslag 125
Sirpa Pietikäinen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 126
Sirpa Pietikäinen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) fordringens forældelsesfrist 
suspenderes, mens proceduren pågår

udgår

Or. en

Ændringsforslag 127
Cristian Silviu Buşoi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette krav har ingen forbindelse til retten til at anlægge sag ved en domstol som anført i 
betragtning 22. Unødvendige krav vil kun gøre det sværere at få investeringsproduktudviklere 
eller personer, som sælger sådanne produkter, til at deltage i alternative 
tvistbilæggelsesprocedurer indledt af detailinvestorer. Dette krav bør derfor fjernes.

Ændringsforslag 128
Sirpa Pietikäinen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 129
Pier Antonio Panzeri

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

d) proceduren er gratis eller tilgængelig 
mod et symbolsk gebyr

Or. en
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Ændringsforslag 130
Cristian Silviu Buşoi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette krav har ingen forbindelse til retten til at anlægge sag ved en domstol som anført i 
betragtning 22. Unødvendige krav vil kun gøre det sværere at få investeringsproduktudviklere 
eller personer, som sælger sådanne produkter, til at deltage i alternative 
tvistbilæggelsesprocedurer indledt af detailinvestorer. Dette krav bør derfor fjernes.

Ændringsforslag 131
Sirpa Pietikäinen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 132
Pier Antonio Panzeri

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 133
Pier Antonio Panzeri

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 134
Cristian Silviu Buşoi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette krav har ingen forbindelse til retten til at anlægge sag ved en domstol som anført i 
betragtning 22. Unødvendige krav vil kun gøre det sværere at få investeringsproduktudviklere 
eller personer, som sælger sådanne produkter, til at deltage i alternative 
tvistbilæggelsesprocedurer indledt af detailinvestorer. Dette krav bør derfor fjernes.

Ændringsforslag 135
Sirpa Pietikäinen
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Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 136
Pier Antonio Panzeri

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne sikrer, at der oprettes 
passende, gennemsigtige, effektive, 
upartiske, uafhængige, hurtige og fair 
klageprocedurer for alternativ 
tvistbilæggelse mellem en 
investeringsproduktudvikler og en person, 
som sælger investeringsprodukter, og 
flere detailinvestorer.
Medlemsstaterne sikrer endvidere, at alle 
investeringsproduktudviklere og sælgere 
deltager i procedurerne for alternativ 
udenretslig tvistbilæggelse.

Or. en

Ændringsforslag 137
Pier Antonio Panzeri

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne sikrer, at når 
alternative tvistbilæggelsesinstanser får 
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tilladelse til at fastsætte forud definerede 
monetære tærskler for at begrænse 
adgangen til alternative 
tvistbilæggelsesprocedurer, må tærsklerne 
ikke fastsættes på et niveau, hvor de i 
væsentlig grad forringer forbrugernes 
adgang til at få behandlet deres klage ved 
alternative tvistbilæggelsesinstanser.

Or. en

Ændringsforslag 138
Pier Antonio Panzeri

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Medlemsstaterne letter 
detailinvestorernes adgang til alternative 
tvistbilæggelsesprocedurer og sikrer, at 
tvister, der omfatter produktudviklere og 
personer, der sælger 
investeringsprodukter, der er etableret på 
deres område, kan indbringes for 
alternative tvistbilæggelsesinstanser.

Or. en

Ændringsforslag 139
Olle Schmidt

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 140
Olle Schmidt

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 141
Olle Schmidt

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 142
Olle Schmidt

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) den ansvarlige persons tidligere 
overtrædelser.

f) den ansvarlige juridiske persons tidligere 
overtrædelser.

Or. en
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Ændringsforslag 143
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 144
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 145
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 146
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Så snart Kommissionen vedtager en 
delegeret retsakt, giver den samtidigt 

4. Så snart Kommissionen vedtager
tekniske standarder, giver den samtidigt 
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Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse 
herom.

Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse 
herom.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 147
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

For at sørge for passende fleksibilitet og give industrien og ESA'erne mulighed for at reagere 
hurtigt på udviklinger på markedet bør de tre ESA'er i fællesskab udarbejde fælles 
reguleringsmæssige tekniske standarder i stedet for at give Kommissionen beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter.
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Ændringsforslag 148
Olle Schmidt

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 149
Olle Schmidt

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 150
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

anvendelsesområde til at omfatte andre 
finansielle produkter, herunder produkter, 
som er omfattet af direktiv 2003/71/EF og 
eventuelle andre investerings- og 
opsparingsprodukter.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 151
Thomas Händel

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den anvendes fra [to år efter 
ikrafttrædelsen].

Den anvendes fra [et år efter 
ikrafttrædelsen].

Or. de


