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Ændringsforslag 13
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) 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.

(1) Detailinvestorer får i stadig større 
omfang tilbud om en lang række 
forskellige typer investeringsprodukter, når 
de overvejer at foretage en investering.
Produkterne tilbyder skræddersyede 
løsninger, som skal dække
detailinvestorers særlige 
investeringsbehov. De er imidlertid ofte
overdrevent komplicerede og uforståelige.
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. Detailinvestorerne oplyses 
heller ikke om vigtige risici. Derfor har 
detailinvestorer ofte - på grund af 
mangelfuld eller forkert information -
foretaget investeringer, som indebar risici 
og omkostninger, de ikke havde mulighed 
for at forstå fuldt ud, og investorerne har 
således ved flere lejligheder lidt uforudsete 
tab.

Or. de

Ændringsforslag 14
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Bank- og investeringsprodukter bør 
have en form, som er klar, enkel og 
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forståelig.  Kompleksitet er ingen garant 
for kvalitet. Kompleksitet tjener ofte til at 
skjule risici og bivirkninger. Produkter 
beregnet til detailinvestorer bør derfor 
være mindre komplicerede.

Or. de

Ændringsforslag 15
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Forskellige regler, som afviger fra 
hinanden, alt efter hvilken branche der 
tilbyder investeringsprodukterne, og 
national regulering på området, skaber 
ulige vilkår for de forskellige produkter og 
distributionskanaler og yderligere 
hindringer på det indre marked for 
finansielle serviceydelser og produkter. 
Medlemsstaterne har allerede truffet 
forskellige, ikke-koordinerede 
foranstaltninger for at kompensere for 
mangler ved 
investorbeskyttelsesforanstaltningerne, og
denne udvikling kan forventes at fortsætte. 
Forskelligartede tilgange til information 
om investeringsprodukter gør det 
vanskeligt at skabe lige vilkår for 
forskellige investeringsproduktudviklere 
og dem, der sælger produkterne, og 
forvrider dermed konkurrencen. Det ville 
også skabe et uensartet 
investorbeskyttelsesniveau i EU. Sådanne 
forskelle udgør en hindring for oprettelsen 
af et velfungerende indre marked. Derfor er 
det relevante retsgrundlag artikel 114 i 
TEUF som fortolket i overensstemmelse 
med EU-Domstolens faste praksis.

(3) Forskellige regler, som afviger fra 
hinanden, alt efter hvilken branche der 
tilbyder investeringsprodukterne, og 
national regulering på området, skaber 
ulige vilkår for de forskellige produkter og 
distributionskanaler og yderligere 
hindringer på det indre marked for 
finansielle serviceydelser og produkter. 
Medlemsstaterne har allerede truffet 
forskellige, ikke-koordinerede 
foranstaltninger for at kompensere for 
mangler ved 
investorbeskyttelsesforanstaltningerne, 
men denne udvikling bør ikke fortsætte. 
Forskelligartede tilgange til information 
om investeringsprodukter gør det 
vanskeligt at skabe lige vilkår for 
forskellige investeringsproduktudviklere 
og dem, der sælger produkterne, og 
forvrider dermed konkurrencen. Det ville 
også skabe et uensartet 
investorbeskyttelsesniveau i EU. Sådanne 
forskelle udgør en hindring for oprettelsen 
af et velfungerende indre marked. Derfor er 
det relevante retsgrundlag artikel 114 i 
TEUF som fortolket i overensstemmelse 
med EU-Domstolens faste praksis.

Or. de
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Ændringsforslag 16
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår
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ind under denne forordnings 
anvendelsesområde, for de sælges ikke til 
detailinvestorer. Men 
investeringsprodukter, som anvendes til 
individuelle pensionsopsparinger, bør 
forblive inden for anvendelsesområdet, 
idet de ofte konkurrerer med de andre 
produkter under denne forordning og 
distribueres på lignende måde til 
detailinvestorer.

Or. de

Ændringsforslag 17
Rui Tavares

Forslag til forordning
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) I betragtning af Kommissionens 
meddelelse fra 2010 om udvidelse af 
sanktionsordningerne i sektoren for 
finansielle tjenesteydelser og for at sikre, at 
kravene i denne forordning opfyldes, er det 
vigtigt, at medlemsstaterne tager de 
nødvendige skridt til at sikre, at 
overtrædelser af denne forordning er 
underlagt passende administrative 
sanktioner og foranstaltninger. Sanktioner 
og foranstaltninger bør normalt 
offentliggøres, undtagen under visse 
veldefinerede omstændigheder, for at sikre, 
at de har en afskrækkende virkning, og for 
at styrke investorernes beskyttelse ved at 
advare dem om investeringsprodukter, som 
markedsføres i strid med denne forordning.

(24) I betragtning af Kommissionens 
meddelelse fra 2010 om udvidelse af 
sanktionsordningerne i sektoren for 
finansielle tjenesteydelser og for at sikre, at 
kravene i denne forordning opfyldes, er det 
vigtigt, at medlemsstaterne tager de 
nødvendige skridt til at sikre, at 
overtrædelser af denne forordning er 
underlagt passende administrative 
sanktioner og foranstaltninger. Sanktioner 
og foranstaltninger bør normalt 
offentliggøres, undtagen under visse 
veldefinerede omstændigheder, for at sikre, 
at de har en afskrækkende virkning, og for 
at styrke investorernes beskyttelse ved at 
advare dem om investeringsprodukter, som 
markedsføres i strid med denne forordning. 
Indførelsen og offentliggørelsen af 
sanktioner bør respektere de 
grundlæggende rettigheder som fastsat i 
Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder, især retten til 
beskyttelse af personoplysninger og retten 
til effektive retsmidler og en retfærdig 
rettergang.  Desuden bør principperne om 
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individuel skyld, retssikkerhed, 
ikketilbagevirkende kraft, ne bis in idem 
og uskyldsformodning respekteres.

Or. en

Begrundelse

Som fastsat i Parlamentets beslutning P7_TA(2012)0208 om en EU-tilgang til strafferetten.

Ændringsforslag 18
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Artikel 2 – første afsnit

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne forordning finder anvendelse på 
udvikling og salg af investeringsprodukter.

Denne forordning finder anvendelse på 
udvikling og salg af alle opsparings- og 
investeringsprodukter, der udbydes til 
detailinvestorer.

Or. de

Begrundelse

Udvidelse af anvendelsesområdet, som på nuværende tidspunkt har for mange undtagelser. 
Forordningen bør omfatte alle opsparings- og investeringsprodukter, der udbydes til 
detailinvestorer.

Ændringsforslag 19
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Artikel 2 – afsnit 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



PE506.174v01-00 8/19 AM\928683DA.doc

DA

Or. de

Ændringsforslag 20
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Artikel 2 – afsnit 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. de

Ændringsforslag 21
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Artikel 2 – afsnit 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) værdipapirer, som omhandlet i artikel 
1, stk. 2, litra b)-g), i), og j), i direktiv 
2003/71/EF

udgår

Or. de

Ændringsforslag 22
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Artikel 2 – afsnit 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) andre værdipapirer, som ikke omfatter
et derivat

udgår

Or. de



AM\928683DA.doc 9/19 PE506.174v01-00

DA

Ændringsforslag 23
Petru Constantin Luhan

Forslag til forordning
Artikel 2 – afsnit 2 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) officielt anerkendte 
socialsikringsordninger, der er omfattet af 
EU- eller medlemsstatslovgivning.

Or. en

Ændringsforslag 24
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Artikel 5 – afsnit 1

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 på 
et websted, som detailinvestorerne har 
kendskab og adgang til, inden 
investeringsproduktet kan sælges til 
detailinvestorer.

Or. de

Ændringsforslag 25
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1



PE506.174v01-00 10/19 AM\928683DA.doc

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 26
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) forsynet med konkrete tal

Or. de

Ændringsforslag 27
Josef Weidenholzer

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) i et afsnit med overskriften "Hvad får 
formidleren ud af det?", præcise 
oplysninger om honorar og provision til 
formidleren

Or. de

Ændringsforslag 28
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra b – nr. v
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

v) investeringsproduktets løbetid, hvis den 
kendes

v) investeringsproduktets løbetid og 
mulighed for opsigelse

Or. de

Ændringsforslag 29
Jean-Pierre Audy

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

c) i et afsnit med overskriften "Kan jeg 
risikere at miste penge?", oplysninger om, 
hvorvidt der er risiko for at miste penge, 
herunder

Or. fr

Ændringsforslag 30
Josef Weidenholzer

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de
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Ændringsforslag 31
Josef Weidenholzer

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Ændringsforslag 32
Jean-Pierre Audy

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) i et afsnit med overskriften "Hvordan 
beskattes produktet?", oplysninger om 
den skat, kunden vil skulle svare af 
produktet, såvel af afkast som af kapital

Or. fr

Ændringsforslag 33
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra g b (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

gb) i et afsnit med overskriften "Hvad er 
reglerne vedrørende bekæmpelse af 
hvidvaskning af penge?", en kort 
redegørelse for de love og forskrifter i 
omsætningslandet, der gælder for 
produktet med hensyn til bekæmpelse af 
organiseret kriminalitet, korruption og 
hvidvaskning af penge

Or. fr

Ændringsforslag 34
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Artikel 9 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Markedsføringsmeddelelser, som 
indeholder specifikke oplysninger om 
investeringsproduktet, må ikke indeholde 
udsagn, som er i modstrid med 
oplysningerne i dokumentet med central 
information eller mindsker betydningen af 
dokumentet med central information. I 
markedsføringsmeddelelser angives det, at 
der findes et dokument med central 
information, og hvordan det kan erhverves.

Markedsføringsmeddelelser, som 
indeholder specifikke oplysninger om 
investeringsproduktet, må ikke indeholde 
udsagn, som er i modstrid med 
oplysningerne i dokumentet med central 
information eller mindsker betydningen af 
dokumentet med central information. I 
markedsføringsmeddelelser angives det, at 
der findes et dokument med central 
information, og hvordan det kan erhverves, 
ligesom det skal oplyses, at der er risici 
forbundet med investeringsprodukter.

Or. de

Ændringsforslag 35
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Investeringsproduktudvikleren 
gennemgår oplysningerne i dokumentet 
med central information regelmæssigt og 
ændrer dokumentet, hvis gennemgangen 
viser, at det er nødvendigt.

1. Investeringsproduktudvikleren 
gennemgår oplysningerne i dokumentet 
med central information regelmæssigt og 
ændrer dokumentet, hvis gennemgangen 
viser, at der er behov for væsentlige 
ændringer.

Or. fr

Ændringsforslag 36
Josef Weidenholzer

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 allerede ved den første 
produktrådgivning. Dokumentet skal 
udleveres direkte og entydigt til 
detailinvestoren ved den første 
præsentation af produktet.

Or. de

Ændringsforslag 37
Josef Weidenholzer

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

Or. de

Ændringsforslag 38
Josef Weidenholzer

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 og uden 
forsinkelse.

Or. de

Ændringsforslag 39
Josef Weidenholzer

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 vederlagsfrit et 
eksemplar på papir til detailinvestoren.
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Or. de

Ændringsforslag 40
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 5 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) udleveringen af dokumentet med central 
information via et websted er passende i 
forhold til betingelserne for forretningen 
mellem den person, som sælger 
investeringsproduktet, og detailinvestoren

a) udleveringen af dokumentet med central 
information via et websted er passende i 
forhold til betingelserne for forretningen 
mellem den person, som sælger 
investeringsproduktet, og detailinvestoren, 
og

Or. de

Ændringsforslag 41
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 5 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) detailinvestoren har accepteret at få 
leveret dokumentet med central 
information via et websted

b) detailinvestoren har udtrykkeligt 
accepteret at få leveret dokumentet med 
central information via et websted, og

Or. de

Ændringsforslag 42
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 5 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) detailinvestoren er blevet underrettet c) detailinvestoren er blevet underrettet 
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elektronisk om webstedets adresse og om, 
hvor på webstedet der er adgang til 
dokumentet med central information

elektronisk om webstedets adresse og om, 
hvor på webstedet der er adgang til 
dokumentet med central information, og

Or. de

Ændringsforslag 43
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 5 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) hvis dokumentet med central 
information er ændret i overensstemmelse 
med artikel 10, gives detailinvestoren også 
adgang til alle de ændrede udgaver

d) hvis dokumentet med central 
information er ændret i overensstemmelse 
med artikel 10, gives detailinvestoren også 
adgang til alle de ændrede udgaver, og

Or. de

Ændringsforslag 44
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 5 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) det sikres, at detailinvestoren har adgang 
til dokumentet med central information via 
webstedet, så længe det er rimeligt.

e) det sikres, at detailinvestoren løbende og 
på ethvert tidspunkt har adgang til 
dokumentet med central information via 
webstedet, så længe vedkommende har 
behov herfor. Enhver ændring vedrørende 
adgangen til dokumentet med central 
information skal straks meddeles til 
detailinvestoren personligt.

Or. de

Ændringsforslag 45
Josef Weidenholzer
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Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Med hensyn til artikel 4 og 5 anses 
udlevering af oplysninger på et andet varigt 
medium end papir eller via et websted for 
passende i forhold til betingelserne for 
forretningen mellem den person, som 
sælger investeringsproduktet, og 
detailinvestoren, hvis der foreligger 
dokumentation for, at detailinvestoren 
regelmæssigt har adgang til internettet.
Hvis detailinvestoren opgiver en e-mail-
adresse med henblik på den pågældende 
forretning, betragtes den som en sådan 
dokumentation.

6. Med hensyn til artikel 4 og 5 anses 
udlevering af oplysninger på et andet varigt 
medium end papir eller via et websted for 
passende i forhold til betingelserne for 
forretningen mellem den person, som 
sælger investeringsproduktet, og 
detailinvestoren, hvis der foreligger 
dokumentation for, at detailinvestoren 
regelmæssigt har adgang til internettet.
Detailinvestorens udtrykkelige samtykke
betragtes som en sådan dokumentation.

Or. de

Ændringsforslag 46
Rui Tavares

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når de kompetente myndigheder udøver 
deres beføjelser i artikel 19, indgår de i et 
tæt samarbejde for at sikre, at de 
administrative foranstaltninger og 
sanktioner får de virkninger, der tilstræbes 
med denne forordning, og koordinerer 
deres indsats for at undgå eventuelt 
dobbeltarbejde og overlapning, når de 
anvender administrative foranstaltninger og 
sanktioner i forbindelse med 
grænseoverskridende sager.

2. Når de kompetente myndigheder udøver 
deres beføjelser i artikel 19, indgår de i et 
tæt samarbejde for at sikre, at de 
administrative foranstaltninger og 
sanktioner får de virkninger, der tilstræbes 
med denne forordning, og koordinerer 
deres indsats for at undgå eventuelt 
dobbeltarbejde og overlapning, når de 
anvender administrative foranstaltninger og 
sanktioner i forbindelse med 
grænseoverskridende sager under fuld 
overholdelse af ne bis in idem-princippet.

Or. en
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Ændringsforslag 47
Rui Tavares

Forslag til forordning
Artikel 20 – afsnit 1– litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) den ansvarlige persons tidligere 
overtrædelser.

e) den ansvarlige persons tidligere 
overtrædelser af materielle forpligtelser i 
henhold denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 48
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Artikel 22 – afsnit 1

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 
udgør en alvorlig trussel for 
finansmarkedernes stabilitet.

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.

Or. de


