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KORTFATTAD MOTIVERING

Syftet med detta förslag är att öka insynen på investeringsmarknaden för icke-professionella 
investerare. Investeringsprodukter för icke-professionella investerare – bl.a. 
investeringsfonder, strukturerade produkter och vissa typer av försäkringsavtal för 
investeringsändamål – är viktiga produkter som invånarna i EU behöver för att kunna spara 
och investera. 

Investeringsprodukterna blir emellertid alltmer komplexa och tekniskt svårbegripliga. 
Medborgarna har därför svårt att bedöma och jämföra dem för att kunna fatta lämpliga och 
välgrundade beslut om den finansiella produkt som de köper. Under de senaste åren har icke-
professionella investerare förlorat pengar på investeringar vars risker de inte kunde överblicka 
eller inse ordentligt, särskilt på grund av att den information som lämnades var otydlig, 
bristfällig eller otillfredsställande. 

Förslaget innehåller tydligare regler och skyldigheter för finansinstitut när det gäller basfakta 
som finansiella företag ska informera om för att produkterna ska bli lättare att förstå och 
jämföra. Förslaget ger också de behöriga myndigheterna befogenhet att fastställa 
administrativa sanktioner och åtgärder mot finansiella företag vid överträdelser av de 
skyldigheter som införs genom detta rättsliga instrument. 

Föredraganden välkomnar den form av rättsligt instrument som valts. En förordning kommer 
att bidra till att skapa ett enhetligare system i unionen och därigenom göra det enklare att 
jämföra produkter inom unionen och underlätta finansiella företags och kunders verksamhet 
på unionsnivå. 

Förslaget innehåller bestämmelser som kommer att påverka de grundläggande rättigheterna. 
Föredraganden anser att dessa rättigheter inte behandlas i tillräcklig och lämplig utsträckning i 
kommissionens förslag. Enligt förslaget ges de nationella behöriga myndigheterna befogenhet 
att vidta administrativa sanktioner vid överträdelser av de skyldigheter som införs genom 
förslaget. Det föreskrivs också att de sanktioner som vidtas ska offentliggöras, bl.a. med 
uppgifter om personernas identitet. Slutligen kommer de skyldigheter som införs genom 
förslaget att innebära behandling av personuppgifter. 

Syftet med föredragandens ändringsförslag är att se till att det tas vederbörlig hänsyn till de 
enskildas grundläggande rättigheter och att de respekteras. Detta är avgörande för att man ska 
kunna garantera att de åtgärder som vidtas är lagenliga och undvika att de upphävs på grund 
av att de inte är förenliga med de grundläggande rättigheterna. I ändringsförslagen betonas 
därför att alla administrativa sanktioner och åtgärder som vidtas av en behörig myndighet ska 
vara skriftliga och välmotiverade samtidigt som möjligheterna till domstolsprövning och 
namnet på den relevanta myndigheten ska anges.  

När det gäller offentliggörande av sanktioner är syftet med ändringsförslagen att se till att 
offentliggörandet sker med respekt för de grundläggande rättigheterna. Om en sanktion har 
offentliggjorts på obestämd tid eller under en längre tid eller om den kan beaktas flera år efter 
det att sanktionen vidtogs, skulle detta vara oförenligt med principerna om proportionalitet 
och nödvändighet och hänga ut den enskilde för en händelse i det förflutna som inte 
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återspeglar den enskildes faktiska beteende eller situation. Offentliggörandet av 
administrativa beslut om att vidta sanktioner eller avsluta rättsliga förfaranden omfattas i 
medlemsstaterna av särskilda bestämmelser som i många fall inte tillåter att man offentliggör 
personens identitet eller som fastställer särskilda villkor. Utöver skydd av personuppgifter 
föreskriver medlemsstaternas lagstiftning villkor som gäller respekten för privatlivet och 
familjelivet. I detta sammanhang är det viktigt att påminna om domstolens beslut i mål C-
92/09 – Schecke, där offentliggörandet av namnen på mottagare av jordbruksstöd förklarades 
ogiltigt på grund av att det stred mot proportionalitetsprincipen. 

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor uppmanar 
utskottet för ekonomi och valutafrågor att som ansvarigt utskott infoga följande 
ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Det är viktigt att medlemsstaterna ser 
till att överträdelser av förordningen blir 
föremål för lämpliga administrativa 
sanktioner och åtgärder, i linje med 
kommissionens meddelande från december 
2010 om att förstärka sanktionssystemen i 
den finansiella tjänstesektorn och för att 
säkerställa att kraven i denna förordning 
efterlevs. Utom i vissa väl definierade fall 
bör sanktioner och åtgärder normalt 
offentliggöras, för att se till att sanktioner 
har en avskräckande effekt och stärker 
skyddet av investerare genom att varna 
dem för investeringsprodukter som saluförs 
i strid med denna förordning.

(24) Det är viktigt att medlemsstaterna ser 
till att överträdelser av förordningen blir 
föremål för lämpliga administrativa 
sanktioner och åtgärder, i linje med 
kommissionens meddelande från december 
2010 om att förstärka sanktionssystemen i 
den finansiella tjänstesektorn och för att 
säkerställa att kraven i denna förordning 
efterlevs. Utom i vissa väl definierade fall 
bör sanktioner och åtgärder normalt 
offentliggöras, för att se till att sanktioner 
har en avskräckande effekt och stärker 
skyddet av investerare genom att varna 
dem för investeringsprodukter som saluförs 
i strid med denna förordning. Beslut om 
och offentliggörande av sanktioner bör 
respektera de grundläggande 
rättigheterna enligt Europeiska unionens 
stadga om de grundläggande 
rättigheterna, särskilt respekten för 
privatlivet och familjelivet, skyddet av 
personuppgifter och rätten till ett effektivt 
rättsmedel och till en opartisk domstol.

Or. en
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Motivering
Genom detta ändringsförslag klargörs att såväl beslut om administrativa sanktioner och 
åtgärder som deras offentliggörande måste respektera de grundläggande rättigheterna, 
särskilt rätten till respekt för privatlivet och familjelivet, rätten till skydd av personuppgifter 
och rätten till ett effektivt rättsmedel och till en opartisk domstol.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) När medlemsstaterna behandlar 
personuppgifter i enlighet med denna 
förordning och under de behöriga 
myndigheternas tillsyn, gäller 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
95/46/EG av den 24 oktober 1995 om 
skydd för enskilda personer med avseende 
på behandling av personuppgifter och om 
det fria flödet av sådana uppgifter. När de 
europeiska tillsynsmyndigheterna 
behandlar personuppgifter i enlighet med 
denna förordning och under den 
Europeiska datatillsynsmannen tillsyn, 
gäller Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 
december 2000 om skydd för enskilda då 
gemenskapsinstitutionerna och 
gemenskapsorganen behandlar 
personuppgifter och om den fria 
rörligheten för sådana uppgifter.
Behandling av personuppgifter inom denna 
förordnings ramar, som de behöriga 
myndigheternas utbyte eller överföring av 
personuppgifter, bör följa direktiv 
95/46/EG. De europeiska 
tillsynsmyndigheternas utbyte eller 
överföring av information bör följa 
förordning (EG) nr 45/2001.

(27) När medlemsstaterna behandlar 
personuppgifter i enlighet med denna 
förordning och under tillsyn av 
medlemsstaternas behöriga myndigheter, 
särskilt de offentliga oberoende 
myndigheter som medlemsstaterna utsett, 
gäller Europaparlamentets och rådets 
direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 
om skydd för enskilda personer med 
avseende på behandling av personuppgifter 
och om det fria flödet av sådana uppgifter.
När de europeiska tillsynsmyndigheterna 
behandlar personuppgifter i enlighet med 
denna förordning och under den 
Europeiska datatillsynsmannen tillsyn, 
gäller Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 
december 2000 om skydd för enskilda då 
gemenskapsinstitutionerna och 
gemenskapsorganen behandlar 
personuppgifter och om den fria 
rörligheten för sådana uppgifter.
Behandling av personuppgifter inom denna 
förordnings ramar, som de behöriga 
myndigheternas utbyte eller överföring av 
personuppgifter, bör följa direktiv 
95/46/EG. De europeiska 
tillsynsmyndigheternas utbyte eller 
överföring av information bör följa 
förordning (EG) nr 45/2001.

Or. en
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Motivering

Genom ändringsförslaget klargörs att tillsynen av behandlingen av personuppgifter ska 
utövas av oberoende offentliga myndigheter, nämligen dataskyddsmyndigheterna, i enlighet 
med artikel 7 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och artikel 16 
i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Texten i kommissionens förslag är otydlig 
eftersom hänvisningen till ”behöriga myndigheter” i förslaget används för att hänvisa till 
myndigheter som är behöriga att utöva finansiell tillsyn. 

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) I denna förordning respekteras de 
grundläggande rättigheter och iakttas de 
principer som särskilt erkänns i Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna.

(31) I denna förordning respekteras de 
grundläggande rättigheter och iakttas de 
principer som särskilt erkänns i Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna såsom de fastställs i 
fördraget, särskilt skyddet av 
personuppgifter, rätten till ett effektivt 
rättsmedel och till en opartisk domstol, 
presumtion för oskuld och rätten till 
försvar, principerna om laglighet och 
proportionalitet i fråga om brott och straff 
samt rätten att inte bli dömd eller straffad 
två gånger för samma brott, och 
förordningen måste tillämpas i enlighet 
med dessa rättigheter och principer.

Or. en

Motivering

I det rättsliga instrumentet måste det tydligt anges vilka grundläggande rättigheter som direkt 
påverkas och hur de behandlas i förslaget så att man kan garantera att dessa grundläggande 
rättigheter respekteras.
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Ändringsförslag 4

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 av andra värden som 
används som referens.

Or. en

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att undvika förvirring mellan fluktuation och avkastning.

Ändringsförslag 5

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 offentliggöra 
handlingen på valfri webbplats, innan 
produkten får säljas till icke-professionella 
investerare. Utvecklaren av 
investeringsprodukter är ansvarig för 
innehållet i faktabladet.

Or. en

Motivering

För att förbättra den rättsliga förutsebarheten för icke-professionella investerare när det 
gäller ansvaret för dokument om viktiga investeringar är det nödvändigt att betona att 
faktablad utarbetas av en enda part, nämligen utvecklaren av investeringsprodukter, som är 
ansvarig för innehållet i de faktablad som denne utarbetar. 
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Ändringsförslag 6

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 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, i enlighet 
med nationell lagstiftning för att undvika 
dubbelreglering.

Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska tillämpa direktiv 
95/46/EG på behandling av 
personuppgifter som sker i medlemsstaten 
enligt denna förordning.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)
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Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Vid utövandet av sina befogenheter 
enligt artikel 19 ska de behöriga 
myndigheterna samarbeta nära för att se till 
att de administrativa åtgärderna och 
sanktionerna leder till de resultat som 
eftersträvas med denna förordning, och ska 
samordna sina insatser för att undvika 
eventuellt dubbelarbete och överlappningar 
när de tillämpar de administrativa 
åtgärderna och sanktionerna på 
gränsöverskridande ärenden. 

2. Vid utövandet av sina befogenheter 
enligt artikel 19 ska de behöriga 
myndigheterna samarbeta nära för att se till 
att de administrativa åtgärderna och 
sanktionerna leder till de resultat som 
eftersträvas med denna förordning, och ska 
samordna sina insatser för att undvika 
eventuellt dubbelarbete och överlappningar 
när de tillämpar de administrativa 
åtgärderna och sanktionerna på 
gränsöverskridande ärenden, med full 
respekt för rätten att inte bli dömd eller 
straffad två gånger för samma brott.

Or. en

Motivering

Principen ne bis in idem är en nödvändig princip som erkänns i artikel 50 i Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och som måste fastställas tydligt i denna 
bestämmelse.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska se till att alla 
administrativa åtgärder och sanktioner 
som vidtas av de behöriga myndigheterna 
i enlighet med denna förordning är 
skriftliga.
Sådana administrativa åtgärder och 
sanktioner ska vara välgrundade, 
innehålla en motivering av beslutet och 
ange vilka rättsmedel som står till buds, 
bland annat överklagande eller 
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omprövning, inför domstol, den behöriga 
myndigheten för ett sådant rättsmedel och 
inom vilken tid ett sådant förfarande ska 
inledas.

Or. en

Motivering

Rätten till ett effektivt rättsmedel inför en domstol, som fastslås i artikel 47 i Europeiska 
unionens stadga om grundläggande rättigheter, måste garanteras.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 20 – led 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) den ansvariga personens grad av 
ansvar,

(b) den ansvariga personens grad av 
rättsligt ansvar,

Or. en

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 20 – led 1 – led e 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) den ansvariga personens eventuella 
tidigare överträdelser.

(e) den ansvariga personens eventuella 
tidigare rättsöverträdelser.

Or. en
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Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Sanktioner och åtgärder som vidtagits mot 
överträdelser som avses i artikel 19.1 ska 
offentliggöras utan onödigt dröjsmål, 
inbegripet åtminstone uppgifter om typen 
av överträdelse av denna förordning och 
om de ansvariga personernas identitet, 
såvida inte ett sådant offentliggörande 
allvarligt skulle hota finansmarknaderna.

Sanktioner och åtgärder som vidtagits mot 
överträdelser som avses i artikel 19.1 och 
som vunnit laga kraft ska offentliggöras 
utan onödigt dröjsmål, inbegripet 
åtminstone uppgifter om typen av 
överträdelse av denna förordning och om 
de ansvariga personernas identitet, såvida 
inte ett sådant offentliggörande allvarligt 
skulle hota finansmarknaderna.

Om ett offentliggörande skulle åsamka de 
berörda parterna oproportionell skada, ska 
de behöriga myndigheterna offentliggöra 
sanktionerna eller åtgärderna utan att 
lämna ut namn. 

Om ett offentliggörande skulle åsamka de 
berörda parterna oproportionell skada, ska 
de behöriga myndigheterna offentliggöra 
sanktionerna eller åtgärderna utan att 
lämna ut namn. 

Offentliggörandet av sanktioner ska ske i 
enlighet med de grundläggande 
rättigheterna i Europeiska unionens 
stadga om de grundläggande 
rättigheterna, särskilt rätten till respekt 
för privatlivet och familjelivet och rätten 
till skydd av personuppgifter. 
Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att
se till att administrativa sanktioner och 
åtgärder inte offentliggörs under längre 
tid än vad som krävs enligt den nationella 
lagstiftningen och att de därefter raderas 
automatiskt. Medlemsstaterna ska vidta 
tekniska åtgärder och skyddsåtgärder för 
att förhindra att tredje part fortsätter att 
offentliggöra administrativa sanktioner 
och åtgärder efter det att fristen för 
offentliggörande har löpt ut.

Or. en

Motivering

Offentliggörandet av sanktioner strider mot de grundläggande rättigheterna, särskilt rätten 
till respekt för privatlivet och rätten till skydd av personuppgifter. Alla begränsningar av 
dessa rättigheter måste vara förenliga med villkoren i artikel 52 i Europeiska unionens 
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stadga om de grundläggande rättigheterna. Principerna om nödvändighet och 
proportionalitet bör respekteras. Sanktionerna bör därför offentliggöras under en begränsad 
tid, och det bör vidtas tekniska åtgärder för att förebygga den risk som är förknippad med 
användning av externa sökmotorer och webbplatser som fortsätter att offentliggöra 
sanktionen efter det att tidsfristen för offentliggörandet har löpt ut, t.ex. genom att förhindra 
automatisk indexering.


