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Ändringsförslag 26
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 27
Thomas Händel

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Denna förordning bör tillämpas på 
samtliga produkter – oberoende av form 
och konstruktion – som finanssektorn 
utvecklar för att ge icke-professionella 
investerare investeringsmöjligheter, där 

(6) Denna förordning bör tillämpas på 
samtliga produkter – oberoende av form 
och konstruktion – som finanssektorn 
utvecklar för att ge icke-professionella 
investerare investeringsmöjligheter, där 



PE504.158v01-00 4/71 AM\925217SV.doc

SV

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

den avkastning som erbjuds investeraren 
påverkas av hur en eller flera tillgångars 
värde eller andra referensvärden än 
räntesatser utvecklas. I detta bör ingå 
investeringsprodukter som 
investeringsfonder, livförsäkringar med ett 
investeringsinslag samt strukturerade 
produkter till icke-professionella 
investerare.

Or. de

Ändringsförslag 28
Pier Antonio Panzeri

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 29
Thomas Händel

Förslag till förordning
Skäl 7
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de
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Ändringsförslag 30
Thomas Händel

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Ändringsförslag 31
Mitro Repo

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) För att tillgodose icke-professionella 
investerares behov måste det tillses att 
information om investeringsprodukter är 
korrekt, opartisk, klar och inte vilseleder 
dessa investerare. Denna förordning bör 

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

därför fastställa gemensamma standarder 
för upprättandet av faktablad, för att trygga 
att de är begripliga för icke-professionella 
investerare. Eftersom många icke-
professionella investerare har svårt att 
förstå finansiell fackterminologi, bör 
särskild uppmärksamhet ägnas åt 
dokumentets ordval och uttryckssätt. 
Regler bör också fastställas om det språk 
de bör avfattas på. Dessutom bör icke-
professionella investerare kunna förstå 
själva faktabladet, utan att hänvisas till 
annan information. För icke-professionella 
investerare bör även faktabladets 
betydelse betonas för att bestämmelserna 
ska bli verkningsfulla.

Or. fi

Ändringsförslag 32
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 33
Mitro Repo

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fi
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Ändringsförslag 34
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 35
Thomas Händel

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Eftersom icke-professionella 
investerare saknar insikt i de interna 

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

förfarandena hos utvecklare av 
investeringsprodukter, bör omvänd 
bevisföring föreskrivas. Det åligger 
produktutvecklaren att visa att faktabladet 
har upprättats i enlighet med denna 
förordning.

Or. de

Ändringsförslag 36
Thomas Händel

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Ändringsförslag 37
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 38
Cristian Silviu Buşoi
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Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 39
Mitro Repo

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) För att trygga icke-professionella 
investerares förtroende för 
investeringsprodukter, bör det fastställas 

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

krav på lämpliga interna förfaranden som 
säkerställer att icke-professionella 
investerare inom rimlig tid och skriftligen 
efter klagomål får meningsfulla svar från 
utvecklaren av investeringsprodukten.
Svaren till den icke-professionelle 
investeraren bör tillhandahållas på 
samma språk som klagomålet författats 
på.

Or. fi

Ändringsförslag 40
Pier Antonio Panzeri

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(22) Alternativa tvistlösningsförfaranden 
möjliggör snabbare och mindre kostsamma 
regleringar av tvister än i domstol och 
minskar belastningen på domstolsväsendet. 
Av detta skäl bör medlemsstaterna se till 
att det inrättas lämpliga, transparenta, 
effektiva, opartiska, oberoende, snabba 
och rättvisa alternativa 
tvistlösningsförfaranden mellan 
utvecklare och säljare av 
investeringsprodukter och icke-
professionella investerare. Härigenom 
kommer det att säkerställas att om en
icke-professionell investerare inleder ett 
alternativt tvistlösningsförfarande mot 
utvecklare och säljare av 
investeringsprodukter, på grund av en 
tvist om faktabladet och de underliggande 
investeringsprodukterna, bör utvecklarna 
och säljarna av investeringsprodukter 
vara skyldiga att delta i det förfarandet.
Alternativa tvistlösningsförfaranden bör i 
synnerhet inte inkräkta på de berörda 
parternas rätt att väcka talan i domstol.

Or. en
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Ändringsförslag 41
Pier Antonio Panzeri

Förslag till förordning
Skäl 22a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22a) De icke-professionella investerarna 
bör vederbörligen informeras om de 
alternativa tvistlösningsorgan som de 
omfattas av och som är behöriga att 
hantera potentiella tvister mellan dem och 
den icke-professionella investeraren.

Or. en

Ändringsförslag 42
Pier Antonio Panzeri

Förslag till förordning
Skäl 22b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22b) Flera icke-professionella 
investerare borde kunna använda sig av 
en mekanism för kollektiv talan och 
prövning inom ramen för alternativ 
tvistlösning för att på rätt sätt se till att 
konsumentskyddet efterlevs och garantera 
en välfungerande marknad för finansiella 
tjänster till privatpersoner och mindre 
företag. 

Or. en

Ändringsförslag 43
Thomas Händel

Förslag till förordning
Skäl 30
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Ändringsförslag 44
Thomas Händel

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den ska dock inte tillämpas på följande 
produkter:

utgår

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

Or. de
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Ändringsförslag 45
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 46
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om de utvecklare av 
investeringsprodukter som omfattas av 
denna förordning även omfattas av direktiv 

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

2009/138/EG, ska både förordningen och 
det direktivet vara tillämpliga. Om kraven i 
direktiv 2009/138/EG och i denna 
förordning är likvärdiga ska de anses ha 
uppfyllts om kraven i denna förordning är 
uppfyllda.

Or. en

Motivering

Syftet är att undvika dubblering av informationskrav.

Ändringsförslag 47
Thomas Händel

Förslag till förordning
Artikel 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Ändringsförslag 48
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 4 – led c – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

ii) Kunder som inte är professionella 
kunder enligt definitionen i [relevanta 
artiklar i direktivet om 
försäkringsförmedling] [...] i direktiv 
2002/92/EG.
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Or. en

Ändringsförslag 49
Thomas Händel

Förslag till förordning
Artikel 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Ändringsförslag 50
Mitro Repo

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Faktabladet ska vara korrekt, 
rättvisande, klart och ej vilseledande. 
Faktabladet ska göra det möjligt att 
jämföra produkterna innan 
investeringsbeslutet fattas.

Or. fi

Ändringsförslag 51
Olle Schmidt
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Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 52
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Faktabladet bör fungera som ett fristående dokument och vara begripligt som ett sådant, men 
för icke-professionella investerare som vill ha mer information bör det bli lättare att hitta 
denna kompletterande information. 

Ändringsförslag 53
Thomas Händel

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Ändringsförslag 54
Sirpa Pietikäinen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Det ska inte innehålla något 
marknadsföringsmaterial eller någon 
investeringsrekommendation.

Or. en

Ändringsförslag 55
Thomas Händel

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Ändringsförslag 56
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 57
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Det ska upprättas som ett kort dokument, 
som inte är längre än tre A4-sidor och
som är

Or. en

Amendment 58
Thomas Händel

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

iii) Tekniska termer ska undvikas.

Or. de

Ändringsförslag 59
Olle Schmidt

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

5a. Europeiska bankmyndigheten (EBA), 
Europeiska försäkrings- och 
tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) och 
Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten (Esma) ska 
utarbeta förslag till tillsynsstandarder där 
faktabladets längd och format 
specificeras.
I förslagen till tekniska tillsynsstandarder 
ska de olika typerna av 
investeringsprodukter beaktas. De 
europeiska tillsynsmyndigheterna ska 
överlämna sina förslag till tekniska 
tillsynsstandarder till kommissionen 
senast […].

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 60
Olle Schmidt

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5b. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta tekniska tillsynsstandarder i enlighet 
med förfarandet i artiklarna 10–14 i 
förordning (EU) nr 1093/2010, 
artiklarna 10–14 i förordning 
(EU) nr 1094/2010 och artiklarna 10–14 i 
förordning (EU) nr 1095/2010.

Or. en
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Ändringsförslag 61
Thomas Händel

Förslag till förordning
Artikel 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Ändringsförslag 62
Thomas Händel

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Ändringsförslag 63
Cristian Silviu Buşoi
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Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

”Detta faktablad innehåller basfakta om 
denna investeringsprodukt. Faktabladet är 
inte reklammaterial. Det är information 
som krävs enligt lag för att hjälpa dig att 
förstå vad en investering i produkten 
innebär och riskerna, möjligheterna och 
kostnaderna i samband med denna. Du 
rekommenderas att läsa det så att du får 
bättre möjligheter att jämföra olika 
investeringsprodukter. Detta dokument 
innehåller inte en köprekommendation. 
Du kan behöva ta del av andra 
kompletterande dokument för att kunna 
fatta ett välgrundat investeringsbeslut.”

Or. en

Motivering

Det bör klargöras att faktabladet inte ersätter en grundlig analys av investeringsprodukten 
och att man för att kunna fatta ett välgrundat beslut kan behöva ta del av andra mer 
detaljerade informationsdokument.

Ändringsförslag 64
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 65
Heide Rühle

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iva) en bestämmelse om att 
produktutvecklaren på ett tydligt sätt ska 
informera konsumenten genom ett årligt 
dokument om investeringsproduktens 
resultat; i detta dokument ska 
investeringsproduktens resultat under 
fjolåret offentliggöras; vidare ska detta 
resultat jämföras med en annan 
investeringsprodukt med jämförbar 
riskprofil; om konsumenten äger flera 
investeringsprodukter som hör till en viss 
produktutvecklare och som omfattas av 
denna förordning, ska ovan nämnda 
offentliggörande och jämförelse tillämpas 
på hela portföljen; alla avgifter som 
påverkar investeringsproduktens 
avkastning ska också offentliggöras. 

Or. en

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att skapa klarhet kring resultaten för de 
investeringsprodukter som omfattas av denna förordning. Resultaten för en viss produkt och i 
förekommande fall portföljen bör därför jämföras med en annan produkt med jämförbara 
risker. Dessutom bör alla avgifter som påverkar avkastningen avslöjas.

Ändringsförslag 66
Thomas Händel

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

via) och möjligheter att säga upp 
investeringsprodukten.

Or. de

Ändringsförslag 67
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

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

Or. en

Motivering

För konsekvensens skull flyttas detta avsnitt längre ner i texten. 

Ändringsförslag 68
Thomas Händel

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 69
Cristian Silviu Buşoi

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) I ett avsnitt med titeln ”Kan jag 
förlora pengar?”: en kortfattad 
upplysning om huruvida kapitalförluster 
är möjliga, inklusive
i) erbjudna garantier eller erbjudet 
kapitalskydd, samt dessas eventuella 
begränsningar,
ii) om investeringsprodukten omfattas av 
en kompensations- eller garantiordning.

Or. en

Motivering

Denna text har av konsekvensskäl flyttats från led c. Informationen om riskerna bör finnas på 
samma ställe.

Ändringsförslag 70
Thomas Händel

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Ändringsförslag 71
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(e) I ett avsnitt med titeln ”Vilka är 
riskerna och vad kan jag få tillbaka?”:

i) investeringsproduktens risk- och 
avkastningsprofil, inklusive en 
sammanfattande indikator på denna profil 
som också återspeglar inverkan av 
kostnaderna och som uttrycks som ett 
indikativt scenario för framtida resultat 
och åtföljs av en förklaring, skriven på ett 
enkelt språk, av de största riskerna med 
produkten,
ii) en jämförelse mellan en 
investeringsprodukts sannolika framtida 
resultat och riskerna med 
investeringsprodukten, å ena sidan, och 
den sannolika framtida värdeutvecklingen 
för ett riskfritt jämförelseindex, å andra 
sidan. 

Or. en

Ändringsförslag 72
Thomas Händel
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Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Ändringsförslag 73
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Kostnaderna i samband med en investeringsprodukt kan ha allvarliga effekter på 
avkastningen för investeringsprodukten. Konsumenterna tycker ofta det är svårt att bedöma 
kostnadernas effekter när kostnaderna anges i procent. Genom ett exempel som visar de 
totala kostnadernas effekter på investeringen i penningvärde förbättras jämförbarheten, 
transparensen och konsumenternas medvetenhet. De totala kostnaderna bör uttryckas i 
penningvärde, så att dessa kostnaders effekter på investeringen framgår.
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Ändringsförslag 74
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(f) I ett avsnitt med titeln ”Vilka är 
kostnaderna?”: investeringsproduktens 
kostnader, som ska omfatta investerarens 
direkta och indirekta kostnader, inbegripet 
en sammanfattande indikator på dessa 
kostnader i penningvärde, och ett 
uttalande om att den icke-professionella 
investeraren bör be försäljaren av 
investeringsprodukten om mer 
information om kostnaderna, bland annat 
om eventuella ytterligare kostnader som 
tas ut av försäljaren och som inte framgår 
av faktabladet.

Or. en

Ändringsförslag 75
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Investeraren bör veta när avgifterna ska betalas.
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Ändringsförslag 76
Mitro Repo

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

f) I ett avsnitt med titeln ”Vilka är 
kostnaderna?”: investeringsproduktens 
kostnader, som ska omfatta investerarens 
direkta och indirekta kostnader, inbegripet 
sammanfattande indikatorer på dessa 
kostnader samt de skatter som den icke-
professionelle investeraren åläggs liksom 
eventuella arvoden.

Or. fi

Ändringsförslag 77
Cristian Silviu Buşoi

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) I ett avsnitt med titeln ”Måste jag 
betala skatt?”: en upplysning om de 
skatteregler som i förekommande fall är 
tillämpliga på investeringsprodukten.

Or. en

Motivering

De icke-professionella investerarna bör vara medvetna om vilket skattesystem som ska 
tillämpas, eftersom skatterna påverkar hur mycket investerarna tjänar på investeringen.

Ändringsförslag 78
Cristian Silviu Buşoi
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Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led fb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fb) I ett avsnitt med titeln ”Vilka är 
köpevillkoren för denna produkt?”: alla 
villkor eller begränsningar när det gäller 
köpet av investeringsprodukten, till 
exempel alla krav på en inledande eller 
efterföljande minimiinvestering.

Or. en

Motivering

De icke-professionella investerarna bör på rätt sätt informeras om alla villkor som är 
förknippade med köpet av en investeringsprodukt, såsom krav på en (inledande eller 
efterföljande) minimiinvestering.

Ändringsförslag 79
Thomas Händel

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Ändringsförslag 80
Sirpa Pietikäinen

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

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

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

Or. en

Ändringsförslag 81
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(g) I ett avsnitt med titeln ”Tidigare 
resultat?”: investeringsproduktens tidigare 
resultat, om detta är relevant med tanke på 
produktens natur och hur länge resultat 
förelegat, kompletterat av en tydlig 
varning om att tidigare avkastning inte är 
en garanti för framtida resultat; om 
investeringsprodukten är kopplad till ett 
jämförelseindex, ska jämförelseindexets 
värdeutveckling också offentliggöras på 
ett sådant sätt att jämförelser möjliggörs 
mellan investeringsproduktens och 
jämförelseindexets värdeutveckling.

Or. en

Motivering

Investerarna måste varnas för att tidigare resultat inte är en garanti för liknande resultat i 
framtiden, så att beslutet inte uteslutande baseras på tidigare resultat. Om produkten är 
kopplad till ett jämförelseindex bör det vara möjligt att jämföra produktens och 
jämförelseindexets värdeutveckling, så att investeraren får en klarare bild av den berörda 
produktens resultat. 
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Ändringsförslag 82
Thomas Händel

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Ändringsförslag 83
Mitro Repo

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

h) För pensionsprodukter, i ett avsnitt med 
titeln ”Vad får jag när jag pensioneras?”: 
beräkningar av möjliga framtida resultat. I 
samband med pensionsprodukterna ska 
den icke-professionelle investeraren även 
upplysas om eventuella begräsningar som 
gäller för uttag av medel.

Or. fi

Ändringsförslag 84
Thomas Händel

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. de

Ändringsförslag 85
Sirpa Pietikäinen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 86
Thomas Händel

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. de

Ändringsförslag 87
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 88
Thomas Händel

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de
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Ändringsförslag 89
Thomas Händel

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Ändringsförslag 90
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

5. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 23 som anger närmare uppgifter om 
presentationen av och innehållet i var och 
en av de uppgifter som avses i punkt 2, 
presentationen av och närmare uppgifter i 
annan information som produktutvecklaren 
kan införa i faktabladet och som avses i 
punkt 3, samt närmare uppgifter om det 
gemensamma format och den 
gemensamma symbol som avses i punkt 4.
Den sammanfattande indikatorn på 
riskerna och avkastningen enligt 
punkt 2 e i ska ta hänsyn till den 
långsiktiga inverkan på kostnaderna och 
beakta eventuella framtida resultat. Den 
ska utformas på ett sådant sätt att 
investerarnas risker blir klara och 
jämförbara mellan produkter. Indikatorn 
ska klargöra att potentialen för större 
avkastning är kopplad till ett större 
risktagande. Den jämförelse som avses i 
punkt 2 e ii ska vara utformad på ett 
sådant sätt att den hjälper investeraren 
förstå hur ett större risktagande påverkar 
investeringsproduktens avkastning, och 
det riskfria jämförelseindexet ska 
fastställas på ett sätt som är lätt att förstå 
för icke-professionella investerare och 
inte vilseledande för dem. Den 
sammanfattande indikatorn på de 
kostnader som avses i punkt 2 f ska i 
penningvärde illustrera kostnadernas 
inverkan på vad investeraren med tiden 
kan få tillbaka från sin investering. 
Indikatorn ska bland annat omfatta 
uppgifter som icke-professionella 
investerare kan använda för att göra 
jämförelser mellan produkter. 
Kommissionen ska ta hänsyn till den 
kostnadsinformation till icke-
professionella investerare som lämnas av 
den person som säljer 
investeringsprodukten enligt MiFID och 
direktivet om försäkringsförmedling för 
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att se till att informationen om kostnader i 
faktabladet är förenlig med denna andra 
information och att informationen om 
kostnader är utförlig och tydligt visar för 
den icke-professionella investeraren vilka 
övergripande följder som kostnaderna 
kan få. Kommissionen ska ta hänsyn till 
skillnaderna mellan investeringsprodukter 
och icke-professionella investerares 
förmåga, liksom investeringsprodukters 
egenskaper som gör det möjligt för icke-
professionella investerare att välja mellan 
olika underliggande investeringar eller 
andra alternativ som produkten erbjuder, 
inklusive om detta val kan göras vid olika 
tidpunkter eller ändras i framtiden.

Or. en

Ändringsförslag 91
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

inklusive om detta val kan göras vid olika 
tidpunkter eller ändras i framtiden.

Or. en

Motivering

Förordningen om delegerade akter kan i artikel 8.5 skapa problem beträffande förenligheten 
med vissa medlemsstaters författningar. Kommissionen bör ges befogenhet att anta 
delegerade akter när det gäller ”annan objektiv information”. För att göra det möjligt för 
branschen och ESA-myndigheterna att reagera snabbt på förändringarna på marknaden, bör 
de tre ESA-myndigheterna kollektivt utarbeta gemensamma tekniska tillsynsstandarder. Detta 
är lämpligare än att bemyndiga kommissionen att anta delegerade akter.

Ändringsförslag 92
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 93
Thomas Händel

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Ändringsförslag 94
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. En icke-professionell investerare som 
vid ett investeringsbeslut har förlitat sig 
på ett faktablad som inte uppfyller kraven i 
artiklarna 6, 7 och 8 kan kräva ersättning 
av utvecklaren av investeringsprodukten 
för de finansiella förluster som åsamkats 
på grund av att utvecklaren av 
investeringsprodukten inte har uppfyllt 
dessa krav.

Or. en

Motivering

Texten omformuleras för att bli tydligare. Det måste finnas en direkt länk mellan förlusterna 
och det faktum att kraven i artiklarna 6, 7 och 8 inte har uppfyllts.
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Ändringsförslag 95
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Anpassning till de standarder för faktabladet som gäller för direktiv 2009/65/EG om 
fondföretag (UCITS-direktivet). Regleringen av bevisbördan bör motsvara regleringen av 
bevisbördan i artikel 79.2 i det fjärde UCITS-direktivet. Det bör göras en grundlig 
konsekvensanalys av att ha en viss bevisbörda. Hänsyn bör i detta sammanhang även tas till 
de potentiella effekterna för den icke-professionella investerarens kostnader. 

Ändringsförslag 96
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
ingen kan ställas till civilrättsligt ansvar 
endast på grund av faktabladen, 
inbegripet översättningar av dem, såvida 
de inte är vilseledande, oriktiga eller inte 
överensstämmer med andra bindande 
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artiklarna 6, 7 och 8 i denna förordning. kontraktshandlingar som anses stå under 
produktutvecklarens kontroll. Faktabladet 
ska innehålla en tydlig varning i detta 
avseende.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 97
Thomas Händel

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Ändringsförslag 98
Toine Manders

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

investeraren bevisa att faktabladet har 
upprättats i enlighet med artiklarna 6, 7 och 
8 i denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 99
Pier Antonio Panzeri

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Medlemsstaterna ska säkerställa en 
mekanism för civilrättsligt ansvar på 
grund av basfakta, inbegripet 
översättningar av dem, när de är 
vilseledande, oriktiga eller inte 
överensstämmer med särdragen för den 
underliggande investeringsprodukten. 
Basfakta ska innehålla en tydlig varning i 
detta avseende.

Or. en

Ändringsförslag 100
Thomas Händel

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. En person som säljer en 
investeringsprodukt till icke-professionella 
investerare ska tillhandahålla dem 
faktabladet i god tid innan en transaktion 
avseende investeringsprodukten genomförs
och ska kunna belägga det. Bevisbördan 
för detta ska ligga på utvecklaren av 
investeringsprodukten.
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Or. de

Ändringsförslag 101
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 102
Thomas Händel

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

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

Or. de
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Ändringsförslag 103
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

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

Or. en

Motivering

De icke-professionella investerarna bör informeras oavsett vilket medium som används för att 
genomföra transaktionen. Efter transaktionen är faktabladet inte längre användbart, eftersom 
valet redan har gjorts. 

Ändringsförslag 104
Cristian Silviu Buşoi

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Genom undantag från punkt 1 och om 
den icke-professionella investeraren 
använder teknik för 
distanskommunikation för att genomföra 
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transaktionen får en person som säljer en 
investeringsprodukt tillhandahålla den 
icke professionella investeraren 
faktabladet omedelbart efter det att 
transaktionen genomförts, om
i) den icke-professionella investeraren har 
begärt att faktabladet ska lämnas i 
pappersform, och om
ii) faktabladet har tillhandahållits den 
icke-professionella investeraren på ett 
annat varaktigt medium enligt 
artikel 13.2 b innan transaktionen har 
genomförts.

Or. en

Motivering

Större flexibilitet måste säkerställas, så att det blir lättare att genomföra transaktioner vid 
den tidpunkt som väljs av den icke-professionella investeraren. Valet av 
kommunikationsteknik bör inte leda till att investeraren går miste om ett investeringstillfälle. 
Om den icke-professionella investeraren vill ha faktabladet i pappersform bör detta inte 
förhindra honom eller henne att genomföra transaktionen, förutsatt att faktabladet 
tillhandahålls via andra elektroniska medel innan transaktionen genomförs.

Ändringsförslag 105
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 23 om 
villkoren för att uppfylla kravet att i god 
tid tillhandahålla faktabladet i enlighet 
med punkt 1.

Or. en

Motivering

Texten omformuleras med anledning av att punkterna 2 och 4 b utgår.
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Ändringsförslag 106
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 107
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) metoden och tidsfristen för 
tillhandahållandet av faktabladet enligt
punkt 2.

utgår

Or. en

Motivering

Strykningen av denna text är i överensstämmelse med strykningen av punkt 2.
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Ändringsförslag 108
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) metoden och tidsfristen för 
tillhandahållandet av faktabladet enligt 
punkt 2.

utgår

Or. en

Motivering

Texten omformuleras med anledning av att punkterna 2 och 4 b utgår.

Ändringsförslag 109
Olle Schmidt

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 110
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 111
Thomas Händel

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Ändringsförslag 112
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 113
Toine Manders

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om faktabladet tillhandahålls på annat 
varaktigt medium än papper eller på en 
webbplats, ska på begäran ett 
pappersexemplar kostnadsfritt 
tillhandahållas icke-professionella 
investerare.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 114
Pier Antonio Panzeri

Förslag till förordning
Artikel 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 115
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 14
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 116
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Artikel 14 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utvecklaren och/eller försäljaren av 
investeringsprodukter ska informera de 
icke-professionella investerarna om vilka 
förfaranden för alternativ tvistlösning 
som är tillgängliga för dem i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
…/2013 [EUT: var vänlig för in numret] 
om alternativ tvistlösning vid 
konsumenttvister.

Or. en

Motivering

De icke-professionella investerarna bör informeras om de tvistlösningsmekanismer som de 



PE504.158v01-00 54/71 AM\925217SV.doc

SV

har tillgång till, så att de kan använda dessa.

Ändringsförslag 117
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

Det alternativa tvistlösningsförfarandet bör inte regleras separat inom detta förslag. Om 
förfarandet behålls i detta förslag föreslår jag att en hänvisning görs till direktivet om 
alternativ tvistlösning (COM(2011)0793), eller att det åtminstone övervakas att resultatet av 
det alternativa tvistlösningsförfarandet i förslaget stämmer överens med resultatet av de 
pågående förhandlingarna inom ramen för direktivet om alternativ tvistlösning.

Ändringsförslag 118
Pier Antonio Panzeri

Förslag till förordning
Artikel 15a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 15a
Kollektiv alternativ tvistlösning

Medlemsstaterna kan behålla eller införa 
förfaranden för alternativ tvistlösning 
som gäller identiska eller liknande tvister 
mellan en produktutvecklare och en 
försäljare av investeringsprodukter och 
flera icke-professionella investerare. 
Systemen för alternativ tvistlösning för 
både enskild och kollektiv talan och 
prövning kompletterar varandra, och 
systemen bör inte utesluta varandra.

Or. en
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Ändringsförslag 119
Pier Antonio Panzeri

Förslag till förordning
Artikel 15b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 15b
Information om alternativ tvistlösning

1. Medlemsstaterna ska se till att en 
utvecklare eller försäljare av 
investeringsprodukter informerar den 
icke-professionella investeraren om de 
alternativa tvistlösningsorgan som de 
omfattas av och som är behöriga att 
hantera potentiella tvister mellan dem 
själva och den icke-professionella 
investeraren. De ska även ange huruvida 
de åtagit sig eller är skyldiga att använda 
sig av dessa organ för att lösa tvister med 
icke-professionella investerare.
2. Den information som avses i punkt 1 
ska anges på ett tydligt, begripligt och 
lättillgängligt sätt på näringsidkarens 
webbplats, om en sådan finns, och i 
förekommande fall i de allmänna 
villkoren för köpe- eller tjänsteavtal 
mellan näringsidkaren och en konsument.
3. Om en tvist mellan en icke-
professionell investerare och en 
utvecklare av investeringsprodukter eller 
en person som sålt investeringsprodukter 
på medlemsstaternas territorium inte kan 
lösas efter det att ett klagomål har 
framförts direkt av den icke-
professionella investeraren till 
utvecklaren eller försäljaren av 
investeringsprodukter, ska 
medlemsstaterna se till att försäljaren 
tillhandahåller den icke-professionella 
investeraren den information som avses i 
punkt 1 och anger huruvida han eller hon 
kommer att använda sig av de relevanta 
alternativa tvistlösningsorganen för att 
lösa tvisten. Denna information ska 
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tillhandahållas på papper eller något 
annat varaktigt medium.

Or. en

Ändringsförslag 120
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 121
Pier Antonio Panzeri

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Om en icke-professionell investerare vid 
en tvist om faktabladet och de 
underliggande investeringsprodukterna
inleder ett förfarande för alternativ 
tvistlösning enligt nationell lagstiftning 
mot en utvecklare eller försäljare av 
investeringsprodukter, ska 
medlemsstaterna se till att utvecklaren 
eller försäljaren av investeringsprodukter 
deltar i det förfarandet, förutsatt att 
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följande krav är uppfyllda:

Or. en

Ändringsförslag 122
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 123
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 124
Pier Antonio Panzeri
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Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(a) Beslut som förfarandet leder till kan 
vara bindande för utvecklaren och 
försäljaren av investeringsprodukter.

Or. en

Ändringsförslag 125
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 126
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 127
Cristian Silviu Buşoi
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Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Detta krav är inte alls kopplat till rätten att väcka talan i domstol, vilken fastställs i skäl 22. 
Onödiga krav kommer bara att göra det svårare för utvecklare eller försäljare av 
investeringsprodukter att delta i alternativa tvistlösningsförfaranden som inletts av icke-
professionella investerare. Detta krav bör därför tas bort.

Ändringsförslag 128
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 129
Pier Antonio Panzeri

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(d) Förfarandet är kostnadsfritt eller 
möjligt att använda för en symbolisk 
kostnad.
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Or. en

Ändringsförslag 130
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Detta krav är inte alls kopplat till rätten att väcka talan i domstol, vilken fastställs i skäl 22. 
Onödiga krav kommer bara att göra det svårare för utvecklare eller försäljare av 
investeringsprodukter att delta i alternativa tvistlösningsförfaranden som inletts av icke-
professionella investerare. Detta krav bör därför tas bort.

Ändringsförslag 131
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 132
Pier Antonio Panzeri

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

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

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

Or. en

Ändringsförslag 133
Pier Antonio Panzeri

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 134
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Detta krav är inte alls kopplat till rätten att väcka talan i domstol, vilken fastställs i skäl 22. 
Onödiga krav kommer bara att göra det svårare för utvecklare eller försäljare av 
investeringsprodukter att delta i alternativa tvistlösningsförfaranden som inletts av icke-
professionella investerare. Detta krav bör därför tas bort.
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Ändringsförslag 135
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 136
Pier Antonio Panzeri

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska se till att det 
inrättas lämpliga, transparenta, effektiva, 
opartiska, oberoende, snabba och rättvisa 
förfaranden för alternativ tvistlösning 
mellan utvecklare och försäljare av 
investeringsprodukter och icke-
professionella investerare.
Medlemsstaterna ska också se till att alla 
utvecklare och försäljare av 
investeringsprodukter deltar i 
förfarandena för alternativ tvistlösning 
utanför domstol.

Or. en

Ändringsförslag 137
Pier Antonio Panzeri

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska se till att 
alternativa tvistlösningsorgan som tillåts 
att på förhand fastställa tröskelbelopp för 
att begränsa tillgången till alternativa 
tvistlösningsförfaranden inte fastställer 
dessa tröskelbelopp på en sådan nivå att 
de väsentligen försämrar konsumenternas 
tillgång till de alternativa 
tvistlösningsorganens behandling av 
klagomål.

Or. en

Ändringsförslag 138
Pier Antonio Panzeri

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Medlemsstaterna ska göra det lättare 
för icke-professionella investerare att få 
tillgång till förfaranden för alternativ 
tvistlösning och ska se till att tvister som 
berör utvecklare och försäljare av 
investeringsprodukter, vilka är etablerade 
på deras territorium, kan hänskjutas till 
ett alternativt tvistlösningsorgan.

Or. en

Ändringsförslag 139
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

innehåller uppgifter om den ansvariga 
juridiska personens identitet och 
överträdelsens art.

Or. en

Ändringsförslag 140
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 20 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) den ansvariga personens grad av 
ansvar,

(b) den ansvariga juridiska personens grad 
av ansvar,

Or. en

Ändringsförslag 141
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 142
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) den ansvariga personens eventuella 
tidigare överträdelser.

(e) den ansvariga juridiska personens 
eventuella tidigare överträdelser.
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Or. en

Ändringsförslag 143
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta tekniska standarder i enlighet med 
villkoren i denna artikel.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 144
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Motivering

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

Ändringsförslag 145
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 146
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Så snart kommissionen antar tekniska 
standarder ska kommissionen samtidigt 
delge Europaparlamentet och rådet dessa.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 147
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

För att skapa lämplig flexibilitet och göra det möjligt för branschen och ESA-myndigheterna 
att reagera snabbt på förändringarna på marknaden, bör de tre ESA-myndigheterna kollektivt 
utarbeta gemensamma tekniska tillsynsstandarder. Detta är lämpligare än att bemyndiga 
kommissionen att anta delegerade akter.
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Ändringsförslag 148
Olle Schmidt

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 149
Olle Schmidt

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förvaltningsbolag och investeringsbolag 
enligt definitionen i artikel 4.1 b i direktiv 
2011/61/EU och personer som säljer 
AIF-andelar enligt definitionen i 
artikel 4.1 a i det direktivet ska undantas 
från kraven i denna förordning fram till 
[EUT: var vänlig för in det datum som 
infaller fem år efter ikraftträdandet], 
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förutsatt att de lämnar ett faktablad såsom 
föreskrivet i nationell lag, i enlighet med 
artikel 78 i direktiv 2009/65/EG eller 
relevanta bestämmelser i nationell lag.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 150
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 151
Thomas Händel

Förslag till förordning
Artikel 26 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de


