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KORT BEGRUNDELSE

Formålet med dette forslag er at forbedre gennemsigtigheden på investeringsmarkedet for 
detailinvestorer. Detailinvesteringsprodukter – herunder investeringsfonde, strukturerede 
detailprodukter og visse typer forsikringsaftaler anvendt til investeringsformål – er af stor 
betydning for at kunne dække EU-borgernes behov for produkter, der kan anvendes til 
opsparing og investering. 

Detailinvesteringsprodukter bliver dog stadig mere komplekse og teknisk vanskelige at forstå. 
Borgerne har derfor svært ved at vurdere og sammenligne dem for at kunne træffe en 
hensigtsmæssig og velovervejet beslutning om det finansielle produkt, de køber. I de senere år 
har detailinvestorer mistet penge med investeringer, som indebar risici, der var 
uigennemskuelige, eller som disse investorer ikke forstod, især på grund af de uklare, 
utilstrækkelige og utilfredsstillende oplysninger, der blev givet. 

Forslaget indeholder klarere regler og forpligtelser for finansielle institutioner med hensyn til 
de nøgleoplysninger, som finansielle foretagender ville skulle oplyse for at øge forståelsen af 
produkterne og gøre dem lettere at sammenligne. Det tillægger ligeledes de kompetente 
myndigheder beføjelse til at indføre administrative sanktioner og foranstaltninger over for 
finansielle foretagender, der overtræder de forpligtelser, der følger af denne retsakt. 

Ordføreren bifalder formen af den valgte retsakt. En forordning vil bidrage til at etablere et 
mere ensartet system i Unionen og derved gøre det lettere at sammenligne produkter inden for 
Unionen samt finansielle foretagenders og kunders aktiviteter på EU-plan. 

Forslaget indeholder bestemmelser, som vil have indvirkning på de grundlæggende 
rettigheder. Ordføreren mener, at disse rettigheder ikke er tilstrækkeligt og fyldestgørende 
behandlet i Kommissionens forslag. Forslaget omhandler de kompetente nationale 
myndigheders beføjelser til at pålægge administrative sanktioner for overtrædelse af de 
forpligtelser, der følger af forslaget. Det omhandler også offentliggørelse af de pålagte 
sanktioner, herunder personers identitet. Endelig vil de forpligtelser, der er fastsat i forslaget, 
indebære behandling af personoplysninger. 

Ordførerens ændringer har til formål at sikre, at der tages behørigt hensyn til individets 
grundlæggende rettigheder, og at de respekteres. Dette er af afgørende betydning for at sikre 
legitimiteten af de trufne foranstaltninger og for at undgå, at de kan omstødes på grund af 
manglende overholdelse af de grundlæggende rettigheder. Det understreges derfor i 
ændringsforslagene, at alle administrative sanktioner og foranstaltninger truffet af en 
kompetent myndighed skal foreligge skriftligt, være behørigt begrundet og angive 
foranstaltningerne for domstolskontrol og navnet på den pågældende myndighed.  

Med hensyn til offentliggørelsen af sanktioner har ændringerne til formål at sikre, at denne 
offentliggørelse overholder de grundlæggende rettigheder. Hvis en sanktion er blevet 
offentliggjort på ubestemt tid eller i længere tid, eller den kunne komme i betragtning i flere 
år efter vedtagelsen af sanktionen, ville det være i modstrid med proportionalitets- og 
nødvendighedsprincippet og ville stigmatisere personen på grund af en hændelse i fortiden, 
hvilket ikke ville afspejle en persons faktiske adfærd eller situation. Offentliggørelsen af 
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administrative afgørelser, der pålægger sanktioner eller bringer retsforfølgninger til ophør, er i 
medlemsstaterne underlagt specifikke regler, som i mange tilfælde ikke tillader 
offentliggørelse af personens identitet eller fastsætter særlige betingelser. Ud over 
databeskyttelse indeholder medlemsstaternes lovgivning betingelser, der relaterer sig til 
respekten for privatliv og familieliv. Det er i denne forbindelse vigtigt at minde om 
Domstolens afgørelse i sag C-92/09, Schecke, hvorved offentliggørelsen af navne på 
modtagere af landbrugsstøtte blev erklæret ugyldig på grund af overtrædelse af 
proportionalitetsprincippet. 

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender opfordrer Økonomi- og 
Valutaudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin 
betænkning:

Ændringsforslag 1

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. 
Ved indførelsen og offentliggørelsen af 
sanktioner bør de grundlæggende 
rettigheder som fastsat i Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende 
rettigheder overholdes, især retten til 
respekt for privatliv og familieliv og retten 
til beskyttelse af personoplysninger samt 
retten til effektive retsmidler og en 
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retfærdig rettergang.

Or. en

Begrundelse
Med dette ændringsforslag præciseres det, at vedtagelse af administrative sanktioner og 
foranstaltninger såvel som deres offentliggørelse skal overholde grundlæggende rettigheder, 
især retten til privatliv og familieliv, retten til beskyttelse af personoplysninger og retten til 
effektive retsmidler og en retfærdig rettergang.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om 
beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger finder anvendelse på 
behandling af personoplysninger i 
medlemsstaterne foretaget i forbindelse 
med denne forordning og under tilsyn af de
kompetente myndigheder. Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. 45/2001 af 18. december 2000 om 
beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger i 
fællesskabsinstitutionerne og -organerne og 
om fri udveksling af sådanne oplysninger 
finder anvendelse på behandling af 
personoplysninger foretaget i de 
europæiske tilsynsmyndigheder i 
forbindelse med denne forordning og under 
tilsyn af Den Europæiske Tilsynsførende 
for Databeskyttelse. Behandling af 
personoplysninger i medfør af denne 
forordning, f.eks. udveksling eller 
videregivelse af personoplysninger 
foretaget af kompetente myndigheder, bør 
være i overensstemmelse med direktiv 
95/46/EF, og udveksling eller videregivelse 
af oplysninger foretaget af de europæiske 

(27) Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om 
beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger finder anvendelse på 
behandling af personoplysninger i 
medlemsstaterne foretaget i forbindelse 
med denne forordning og under tilsyn af 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder, især de uafhængige 
myndigheder, der er udpeget af 
medlemsstaterne. Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 
18. december 2000 om beskyttelse af 
fysiske personer i forbindelse med 
behandling af personoplysninger i 
fællesskabsinstitutionerne og -organerne og 
om fri udveksling af sådanne oplysninger 
finder anvendelse på behandling af 
personoplysninger foretaget i de 
europæiske tilsynsmyndigheder i 
forbindelse med denne forordning og under 
tilsyn af Den Europæiske Tilsynsførende 
for Databeskyttelse. Behandling af 
personoplysninger i medfør af denne 
forordning, f.eks. udveksling eller 
videregivelse af personoplysninger 
foretaget af kompetente myndigheder, bør 
være i overensstemmelse med direktiv 
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myndigheder bør være i overensstemmelse 
med forordning (EF) nr. 45/2001.

95/46/EF, og udveksling eller videregivelse 
af oplysninger foretaget af de europæiske 
myndigheder bør være i overensstemmelse 
med forordning (EF) nr. 45/2001.

Or. en

Begrundelse

Med dette ændringsforslag præciseres det, at tilsynet med databehandlingen foretages af 
uafhængige offentlige myndigheder, nærmere betegnet databeskyttelsesmyndighederne i 
henhold til artikel 7 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og 
artikel 16 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Teksten i Kommissionens 
forslag er uklar, idet henvisningen til "kompetente myndigheder" i forslaget bruges til at 
henvise til myndigheder, "der har kompetencer inden for finansielle tilsyn". 

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) I denne forordning overholdes de 
grundlæggende rettigheder og principperne 
i bl.a. Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder.

(31) I denne forordning overholdes de 
grundlæggende rettigheder og principperne 
i bl.a. Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder, således som de 
er defineret i traktaten, især beskyttelsen 
af personoplysninger, retten til effektive 
retsmidler og en retfærdig rettergang, 
princippet om formodet uskyld og retten 
til forsvar, legalitetsprincippet og 
princippet om proportionalitet mellem 
lovovertrædelser og straffe samt retten til 
ikke at blive retsforfulgt eller straffet to 
gange for samme lovovertrædelse.
Forordningen skal gennemføres i 
overensstemmelse med disse rettigheder 
og principper.

Or. en

Begrundelse

Retsakten skal klart angive de grundlæggende rettigheder, der er direkte berørt, og hvordan 
de behandles i forslaget, med henblik på at sikre, at den overholder disse grundlæggende 
rettigheder.
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Ændringsforslag 4

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": en investering, 
hvor det beløb, der skal betales tilbage til 
investoren, uanset investeringens juridiske 
form, er eksponeret for udsving i 
referenceværdier eller i andre værdier, der 
anvendes som reference

Or. en

Begrundelse

For at undgå forvirring mellem udsving og resultater.

Ændringsforslag 5

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 på 
et websted efter eget valg, inden 
investeringsproduktet kan sælges til 
detailinvestorer. 
Investeringsproduktudvikleren er 
ansvarlig for indholdet i dokumentet med 
central information.

Or. en

Begrundelse

Med henblik på at forbedre retssikkerheden for detailinvestorer for så vidt angår ansvaret for 
dokumenter om vigtige investeringer er det nødvendigt at understrege, at dokumenter med 
central information udfærdiges af en enkelt part: Den investeringsproduktudvikler, der er 
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ansvarlig for indholdet i dokumentet med central information, udfærdiger det. 

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Artikel 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne anvender direktiv 
94/46/EF på behandling af 
personoplysninger i de pågældende 
medlemsstater i medfør af denne 
forordning.

1. Medlemsstaterne anvender direktiv 
95/46/EF på behandling af 
personoplysninger i de pågældende 
medlemsstater i medfør af denne 
forordning.

Or. en

Begrundelse

Teknisk justering.
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Ændringsforslag 8

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 retten til ikke at blive 
retsforfulgt eller straffet for samme 
overtrædelse.

Or. en

Begrundelse

Princippet om ne bis in idem er et grundlæggende princip, der er anerkendt i artikel 50 i Den 
Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, og som bør være klart defineret i 
denne bestemmelse.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne sikrer, at alle de 
administrative foranstaltninger og 
sanktioner, der vedtages af de kompetente 
myndigheder i henhold til denne 
forordning, foreligger skriftligt.
Disse administrative foranstaltninger og 
sanktioner skal være behørigt 
begrundede, anføre grundene til 
afgørelsen og angive de tilgængelige 
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retsmidler, herunder klager eller 
prøvelser, for en domstol eller et 
domstolslignende organ, den kompetente 
myndighed for et sådant retsmiddel og
tidsfristen for en sådan foranstaltning.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at sikre retten til effektive retsmidler for en domstol, der er fastsat i artikel 
47 i Den Europæiske Unions charter for grundlæggende rettigheder.

Ændringsforslag 10

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 11

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) den ansvarlige persons tidligere 
overtrædelser.

e) den ansvarlige persons tidligere 
lovovertrædelser.

Or. en
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Ændringsforslag 12

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 
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, og som har fået retskraft, 
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.

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

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

Offentliggørelsen af sanktioner skal 
overholde de grundlæggende rettigheder i 
Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder, herunder 
især retten til respekt for privatliv og 
familieliv og retten til beskyttelse af 
personoplysninger. 
Medlemsstaterne træffer alle 
foranstaltninger for at sikre, at 
administrative sanktioner og 
foranstaltninger ikke offentliggøres i 
længere tid, end der er krav om i henhold 
til national lovgivning, hvorefter de slettes 
automatisk.  Medlemsstaterne træffer alle 
tekniske foranstaltninger og sikrer, at alle 
tredje parter ikke fortsætter med at 
offentliggøre administrative sanktioner og 
foranstaltninger efter 
offentliggørelsesperioden.

Or. en
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Begrundelse

Offentliggørelsen af sanktioner griber ind i de grundlæggende rettigheder, især retten til 
respekt for privatliv og retten til beskyttelse af personoplysninger. Alle begrænsninger af 
disse rettigheder skal overholde betingelserne i artikel 52 i Den Europæiske Unions charter 
for grundlæggende rettigheder. Nødvendighedsprincippet og proportionalitetsprincippet skal 
overholdes. Med henblik herpå bør sanktioner offentliggøres i et begrænset tidsrum, og der 
bør træffes tekniske foranstaltninger for at forebygge den risiko, der er relateret til brugen af 
eksterne søgemaskiner og websteder, der fortsætter med at offentliggøre sanktionen efter den 
begrænsede offentliggørelsesperiode, f.eks. ved at forhindre automatisk indeksregulering. 


