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KORT BEGRUNDELSE

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

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

Fra et forbrugerbeskyttelsessynspunkt bør det først konstateres, at investeringsprodukter for 
mange mennesker er meget komplicerede, og at der derfor er behov for beskyttelse. Som regel 
er borgerne bevidste om konsekvenserne af transaktionen og søger oplysninger og lader sig 
rådgive. 

Forbrugernes muligheder for at tage hensyn til de særlige forhold i deres situation ved hjælp 
af individuelle aftalemæssige bestemmelser med investeringsfonden og bistand fra en uvildig 
rådgiver bør ikke begrænses af forhastede reguleringer på europæisk plan, især fordi 
grænseoverskridende virkninger inden for denne sektor er begrænsede.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Økonomi- og 
Valutaudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin 
betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Formidlere bør forpligtes til at give information om f.eks. de reelle omkostninger, deres 
vederlag eller skatteordningen for investeringsproduktet. Alle oplysninger, der er nødvendige 
for at træffe en velinformeret beslutning om at investere i et produkt, bør være tilgængelige i 
kun ét dokument. Forbrugerne bør ikke skulle konsultere dokumentet med central information 
plus et andet dokument for at indhente de relevante oplysninger som fastsat i MiFID eller 
forsikringsmæglingsdirektivet (IMD).

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Artikel 2 - litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Denne forordnings anvendelsesområde bør ikke begrænses til "pakkede" investeringer eller 
investeringer med et (delvis) ukendt afkast. For alle opsparings- eller investeringsprodukter 
uden undtagelse bør der findes et dokument med central information, som forbrugerne har 
adgang til. Det er afgørende, at forbrugerne vænnes til altid at konsultere dokumentet med 
central information, uanset hvilke opsparings- eller investeringsprodukter der tilbydes dem. 
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Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Artikel 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Tidsindskud, indlånsbeviser og obligationer bør indgå i anvendelsesområdet. Når formålet 
med lovgivning er at sikre, at forbrugerne kan sammenligne risici og fordele ved forskellige 
former for opsparinger eller investeringer, bør der findes et dokument med central 
information for dem alle. Visse strukturerede produkter tilbydes f.eks. forbrugerne som et 
alternativ til bankindskud; der ville være adgang til et dokument med central information for 
strukturerede produkter, men det ville være vanskeligt at sammenligne produkterne med 
bankindskud, for hvilke der ikke kræves et sådant centralt dokument.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Artikel 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) andre værdipapirer, som ikke omfatter 
et derivat

udgår

Or. en

Begrundelse

Når formålet med lovgivning er at sikre, at forbrugerne kan sammenligne risici og fordele ved 
forskellige former for opsparinger eller investeringer, bør der findes et dokument med central 
information for dem alle. 
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Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Artikel 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Det er fortsat vigtigt, at forbrugerne på en enkel måde har adgang til oplysninger om risici 
ved og sandsynlige udbetalinger fra deres arbejdsmarkedspensionsordninger. De skal også 
have kendskab til, hvilke økonomiske risici de allerede løber, så de kan sprede deres 
opsparinger og investeringer. Der er behov for oplysninger om 
arbejdsmarkedspensionsordninger af hensyn til en passende risikospredning og en korrekt 
vurdering af, hvad forbrugerne kan forvente at få udbetalt i arbejdsmarkedspension for at 
udligne indkomstnedgangen ved pensionering.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Artikel 4 - litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(a) "investeringsprodukt": et investerings-
eller opsparingsprodukt, der markedsføres 
til detailinvestorer, uanset dets juridiske 
form

Or. en
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Begrundelse

Som nævnt i artikel 2, andet afsnit, litra a)-d), bør denne forordnings anvendelsesområde ikke 
begrænses til "pakkede" investeringer, hvor investoren er eksponeret for udsving i aktiver, 
som investor ikke har direkte adgang til at købe.

Ændringsforslag 7

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

Den person, der sælger investeringsproduktet, er ikke defineret i den foreslåede forordning. 
Salg er et for snævert begreb, da nogle formidlere ikke "sælger" investeringsproduktet, men 
skaber kontakten mellem forbrugeren og produktudbyderen (f.eks. et forsikringsselskab). 

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Investeringsproduktudviklere udarbejder et 
dokument med central information i 
overensstemmelse med kravene i denne 
forordning for hvert investeringsprodukt, 
de udvikler, og offentliggør dokumentet 
sammen med prospektet, hvis der 
offentliggøres et prospekt, i det mindste på 
deres websted, inden investeringsproduktet 
kan sælges til detailinvestorer. 
Distributøren supplerer oplysningerne i 
dokumentet med central information, 
hvor det er relevant.
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Or. en

Begrundelse

Ordføreren mener, at i de tilfælde, hvor prospektet offentliggøres og er tilgængeligt for 
detailinvestorer, bør dokumentet med central information – i det mindste produktudviklerens 
del heraf – også være tilgængeligt det samme sted. Og det måtte foretrækkes, at alle 
dokumenter med central information er let tilgængelige på et officielt websted tilhørende 
kontrolmyndigheden. Ordføreren støtter, at produktudviklere har en generel pligt til at 
udarbejde et dokument med central information. Produktudviklerens oplysninger bør dog 
suppleres med oplysninger fra distributøren.

Ændringsforslag 9

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

Dokumentet med central information må ikke indeholde nogen form for 
markedsføringsbudskaber eller købsanbefalinger, men dette præciseres ikke i den foreslåede 
forordning. Da det ikke vides med sikkerhed, om alle dokumenter med central information vil 
blive gjort til genstand for en forudgående godkendelse fra en kompetent myndighed, inden de 
udbredes, skal denne bestemmelse være så præcist formuleret som muligt.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

eller på et andet sprog, som de kompetente 
myndigheder i den pågældende 
medlemsstat har accepteret, hvis det 
anvendes i den del af medlemsstaten, hvor 
investeringsproduktet distribueres, eller, 
hvis det er affattet på et andet sprog, 
oversættes til et af disse sprog.

Or. en

Begrundelse

Ordføreren anser det for afgørende, at offentligheden, som formidleren henvender sig til, 
forstår dokumentet med central information. Den foreslåede artikel 7 kan være problematisk, 
da ordlyden kan medføre, at dokumentet med central information forelægges en detailinvestor 
på et sprog, som forbrugeren ikke (til fulde) forstår. 

Ændringsforslag 11

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Omkostningsspørgsmålet er et vigtigt kriterium ved valget af investeringsprodukt. Da 
forklaringen under titlen på dokumentet med central information har en vigtig oplysende 
funktion i forhold til forbrugerne, bør omkostningsspørgsmålet nævnes i denne forklaring. 
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Ændringsforslag 12

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

iv) resultatscenarier, hvis det er relevant i 
forhold til produktets art. Når 
resultatscenarier angives, bør dokumentet 
med central information nævne det værst 
tænkelige scenario. Andre angivne 
scenarier skal være sandsynlige

Or. en

Begrundelse

Strukturerede produkter udformes ofte, så de giver mulighed for høje, men urealistiske afkast. 
Når tre scenarier offentliggøres, uden at det nævnes, hvor stor sandsynlighed der er for, at de 
hver især indtræffer, forstår forbrugeren, at hvert af scenarierne har samme sandsynlighed. 
Denne fremstilling udnytter desuden en velkendt kognitiv skævhed, nemlig tendensen til at 
overvurdere gunstige eller positive resultater. Ved offentliggørelsen af resultatscenarier bør 
der derfor tages højde for sandsynligheden af disse scenarier.

Ændringsforslag 13

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

ii) om investeringsproduktet er omfattet af 
en kompensations- eller garantiordning, 
som beskriver, hvilke risici der er hhv. 
omfattet og ikke omfattet af ordningen

Or. en

Begrundelse

Den beskyttelse, som en kompensations- eller garantiordning yder, kan antage forskellige 
former: Investorkompensationsordningen beskytter kunden mod investeringsselskabets tab af 
instrumentet – ikke mod økonomiske tab som følge af udsving i de underliggende aktiver eller 
insolvens hos udstederne af disse aktiver. Dette bør præciseres i forordningen for at 
forebygge misbrug af denne bestemmelse.
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Ændringsforslag 14

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Omkostningerne skal angives, hvad enten der er tale om direkte omkostninger (som 
oprettelsesgebyrer eller årlige forvaltningsgebyrer) eller indirekte (som udgiften til selve 
strukturen i et struktureret produkt). Det nøgletal for de samlede omkostninger, TER, der i 
øjeblikket anvendes af emittenter af UCITS, omfatter ikke alle omkostninger, der bæres af 
UCITS.

De omkostninger, der angives af produktudvikleren, bør fremstilles som maksimale 
omkostninger, og de omkostninger, der rent faktisk skal betales, bør fastsættes i distributørens 
del af dokumentet med central information.  

Forbrugerne skal informeres om den reelle værdi af den strukturerede del (der omfatter 
derivater) af det strukturerede produkt. 

Ændringsforslag 15

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

g) i et afsnit med overskriften "Hvordan 
har investeringsproduktet klaret sig 
hidtil?", investeringsproduktets hidtidige 
resultater, hvis det er relevant i forhold til 
produktets art og omfanget af de 
foreliggende resultater. Hidtidige 
resultater må kun oplyses sammen med en 
advarsel om, at de ikke udgør en pålidelig 
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indikator for fremtidige afkast. Såfremt 
investeringsstrategien henviser til et 
benchmark, offentliggøres 
benchmarkresultatet sammen med 
investeringsproduktets resultat

Or. en

Begrundelse

De hidtidige resultater kan være misvisende. Et produkt, der har haft et højt afkast under en 
"boble", kan være misvisende. De hidtidige resultater skal kun oplyses med behørige og 
effektive advarsler om, at de hidtidige resultater ikke er en indikator for, hvilket afkast 
investeringen vil give i fremtiden. Produktudviklerne kan ikke frit fastsætte, hvilken periode de 
vil tage i betragtning, når de oplyser de hidtidige resultater. Ellers ville de vælge den bedste 
periode for dem, og der ville ikke ske nogen samordning. Perioden bør fastsættes ved 
delegerede retsakter.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Hvor det er relevant, oplyser 
formidleren om: 
(a) omkostningerne i forbindelse med 
investeringsproduktet, når den 
pågældende optræder som formidler
(b) de kurtager, retrocessioner eller andre 
vederlag, der i forbindelse med 
transaktionen betales af udvikleren eller 
en tredjepart som fastsat i direktiv 
2004/39/EF og direktiv 2002/39/EF
(c) beskatningen af investeringsproduktet 
i den medlemsstat, hvor de aktivt 
distribuerer eller rådgiver om 
investeringsproduktet. 

Or. en

Begrundelse

Som nævnt under artikel 5 bør ikke kun produktudvikleren være ansvarlig for at udforme 
dokumentet med central information; distributøren bør også bidrage til at komplettere 
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produktudviklerens del.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Under udarbejdelsen af Kommissionens forordning om et dokument med central 
investorinformation til investeringsinstitutter blev der gennemført omfattende undersøgelser 
med virkelige forbrugere, inden man vedtog den endelige udformning af dokumentet. Samme 
metode bør anvendes ved udformningen af dokumentet med central information om 
investeringsprodukter. Afprøvning af det planlagte dokuments reelle følger for forbrugerne er 
nøglen til, at dokumentet bliver en succes, navnlig når det gælder udformningen af layoutet 
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eller risikooplysningerne.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 6 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udkastene til reguleringsmæssige tekniske 
standarder skal tage højde for de 
forskellige investeringsprodukttyper. De 
europæiske tilsynsmyndigheder indgiver 
udkastene til reguleringsmæssige tekniske 
standarder til Kommissionen senest den 
[…].

Udkastene til reguleringsmæssige tekniske 
standarder skal tage højde for de 
forskellige investeringsprodukttyper. De 
europæiske tilsynsmyndigheder 
gennemfører behørige 
forbrugerundersøgelser for at fastlægge 
den bedste metodologi og 
beregningsmåde, jf. litra a) og b), for 
detailinvestorer. De europæiske 
tilsynsmyndigheder indgiver udkastene til 
reguleringsmæssige tekniske standarder til 
Kommissionen senest den […].

Or. en

Begrundelse

Under udarbejdelsen af Kommissionens forordning om et dokument med central 
investorinformation til investeringsinstitutter blev der gennemført omfattende undersøgelser 
med virkelige forbrugere, inden man vedtog den endelige udformning af dokumentet. Samme 
metode bør anvendes ved udformningen af dokumentet med central information om 
investeringsprodukter. Afprøvning af det planlagte dokuments reelle følger for forbrugerne er 
nøglen til, at dokumentet bliver en succes, navnlig når det gælder udformningen af layoutet 
eller risikooplysningerne.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis en detailinvestor kan dokumentere 
et tab, som skyldes brug af oplysningerne i 
dokumentet med central information, 
påhviler det investeringsproduktudvikleren 
at bevise, at dokumentet med central 
information er udarbejdet i 

2. Hvis en detailinvestor kan dokumentere 
et tab, og at oplysningerne i dokumentet 
med central information var fejlagtige eller 
misvisende, påhviler det 
investeringsproduktudvikleren at bevise, at 
dokumentet med central information er 
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overensstemmelse med denne forordnings 
artikel 6, 7 og 8.

udarbejdet i overensstemmelse med denne 
forordnings artikel 6, 7 og 8.

Or. en

Begrundelse

En forbruger kan almindeligvis ikke bevise, at tabet rent faktisk skyldes, at dokumentet med 
central information ikke opfylder kriterierne. Når forbrugerens afgørelse om at investere 
hviler på dokumentet med central information, og hvis oplysningerne i dokumentet er 
fejlagtige eller misvisende, bør bevisbyrden bæres af formidleren af de fejlagtige eller 
misvisende oplysninger. Dette betyder, at formidleren ikke vil være forpligtet til at erstatte 
tabet, hvis han kan bevise, at tabet ikke skyldes brug af oplysningerne i dokumentet med 
central information.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Personer, som sælger 
investeringsprodukter til detailinvestorer, 
skal udlevere dokumentet med central 
information til dem i god tid, inden 
transaktionen vedrørende 
investeringsproduktet gennemføres. Når en 
kunde rådgives om eller anbefales en 
investering, stilles dokumentet med 
central information omgående til
rådighed for kunden.

Or. en

Begrundelse

Med hensyn til spørgsmålet om, hvornår formidleren skal stille dokumentet med central 
information til rådighed, tager artikel 12, stk. 1, i den nuværende udformning ikke højde for, 
at rådgivning eller en enkel anbefaling ofte sker uafhængigt af selve transaktionen. 
Rådgivning eller anbefalinger bør ikke gives, uden at der henvises til dokumentet med central 
information, og uden at dette stilles til rådighed. Det er velkendt, at en investeringsbeslutning 
træffes umiddelbart efter, at der er fremsat en anbefaling. Dette er en af de første erfaringer, 
som en sælger gør. Hvis dokumentet med central information ikke stilles til rådighed samtidig 
med, at anbefalingen gives, nedsættes dets effektivitet betragteligt.
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Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

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

Or. en

Begrundelse

Ordføreren er bekymret over undtagelsen fra kravet om, at dokumentet med central 
information skal udleveres forud for transaktionen, hvis transaktionen gennemføres ved brug 
af et fjernkommunikationsmiddel. Denne undtagelse skaber et stort smuthul i forordningen om 
dokumentet med central information om investeringsprodukter. Hvis vi mener, at dokumentet 
med central information er nødvendigt, for at forbrugerne kan træffe en velinformeret 
investeringsbeslutning, bør det ikke være muligt at investere, uden at man har haft mulighed 
for at læse det. Udlevering af dokumentet efter investeringen indebærer ingen beskyttelse af 
kunden, medmindre der fastsættes en fortrydelsesret i forordningen.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis flere på hinanden følgende 3. Hvis flere på hinanden følgende 
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transaktioner vedrørende det samme 
investeringsprodukt gennemføres på vegne 
af en detailinvestor i overensstemmelse 
med de instrukser, som investoren har givet 
den person, som sælger 
investeringsproduktet, forud for den første 
transaktion, finder kravet om at udlevere et 
dokument med central information i stk. 1 
kun anvendelse på den første transaktion.

transaktioner vedrørende det samme 
investeringsprodukt gennemføres på vegne 
af en detailinvestor i overensstemmelse 
med de instrukser, som investoren har givet 
den person, som sælger 
investeringsproduktet, forud for den første 
transaktion, finder kravet om at udlevere et 
dokument med central information i stk. 1 
kun anvendelse på den første transaktion, 
medmindre dokumentet med central 
information er blevet opdateret, eller der 
er forløbet over seks måneder siden den 
første transaktion.

Or. en

Begrundelse

Hvis der er forløbet lang tid efter udleveringen af dokumentet med central information, eller 
hvis dokumentet er blevet opdateret, skal oplysningerne i det første dokument med central 
information betragtes som utilstrækkelige til foretagelse af yderligere transaktioner.

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Personer, som sælger 
investeringsprodukter, skal udlevere 
dokumentet med central information til 
detailinvestoren vederlagsfrit. De 
pågældende personer skal kunne 
dokumentere, at dokumentet med central 
information er blevet udleveret i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
denne forordning.

Or. en

Begrundelse

I en lang række sager, der er indbragt til behandling i det danske system for alternativ 
tvistbilæggelse for investeringstjenester, er det uklart, om modstykket til dokumentet med 
central information (dokumentet med central investorinformation til investeringsinstitutter 
eller tilsvarende danske dokumenter for andre investeringsprodukter) er blevet udleveret eller 
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ej. Det er derfor vigtigt, at formidleren bærer bevisbyrden for, at dokumentet med central 
information er blevet udleveret i henhold til bestemmelserne i forordningen.

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Hvis dokumentet med central 
information udleveres på et andet varigt 
medium end papir eller via et websted, 
udleveres der dog efter anmodning 
vederlagsfrit et eksemplar på papir til 
detailinvestoren. Der udleveres også et 
eksemplar på papir vederlagsfrit, når 
investeringen anbefales eller formidleren 
stiller sine tjenester til rådighed 
personligt.

Or. en

Begrundelse

Som fastsat i artikel 12, stk. 1, skal dokumentet med central information udleveres i god tid, 
inden transaktionen vedrørende investeringsproduktet gennemføres (jf. artikel 12, stk. 1). Når 
investeringsanbefalingen fremsættes personligt, eller når investeringsordren gives personligt, 
f.eks. i en bank eller i formidlerens lokaler), skal dokumentet med central information 
udleveres på papir.

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 22 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sanktioner og foranstaltninger, som 
anvendes i forbindelse med de 
overtrædelser, der er omhandlet i artikel 
19, stk. 1, offentliggøres uden unødig 
forsinkelse, bl.a. med som et minimum 
oplysninger om overtrædelsens art og 
identiteten af de personer, som er 
ansvarlige for overtrædelsen af denne 
forordning, medmindre offentliggørelsen 

Sanktioner og foranstaltninger, som 
anvendes i forbindelse med de 
overtrædelser, der er omhandlet i artikel 
19, stk. 1, offentliggøres uden unødig 
forsinkelse, bl.a. med som et minimum 
oplysninger om overtrædelsens art og 
identiteten af de personer, som er 
ansvarlige for overtrædelsen af denne 
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udgør en alvorlig trussel for 
finansmarkedernes stabilitet.

forordning.

Hvis en offentliggørelse vil forvolde de 
involverede parter uforholdsmæssig stor 
skade, offentliggør de kompetente 
myndigheder sanktionerne eller 
foranstaltningerne anonymt.

Or. en

Begrundelse

Undtagelserne for offentliggørelse af sanktioner bør udgå. Overtrædelserne i artikel 19, stk. 
1, er ikke af en sådan karakter, at offentliggørelse heraf kunne udgøre en alvorlig trussel for 
finansmarkederne. Så længe navnene på de dømte produktudviklere eller formidlere ikke 
offentliggøres, vil der aldrig være nogen afskrækkende virkning, der forhindrer ulovlige 
fremgangsmåder, og det vil altid kunne betale sig at begå overtrædelser.


