
RR\1171452NL.docx PE627.812v02-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

Europees Parlement
2014-2019

Zittingsdocument

4.2.2019 A8-0431/2018/err01

ERRATUM
bij het verslag

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende 
het faciliteren van de grensoverschrijdende distributie van collectieve beleggingsfondsen en 

houdende wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 345/2013 en (EU) nr. 346/2013
(COM(2018)0110 – C8-0110/2018 – 2018/0045(COD))

Commissie economische en monetaire zaken

Rapporteur: Wolf Klinz
A8-0431/2018

Overweging 6 dient als volgt te luiden:

(6) Aangezien de ESMA overeenkomstig Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het 
Europees Parlement en de Raad1 de marktontwikkelingen op haar bevoegdheidsgebied moet 
monitoren en beoordelen, is het passend en noodzakelijk de kennis van de ESMA te vergroten 
door de momenteel bestaande ESMA-databanken uit te breiden zodat daarin melding wordt 
gemaakt van alle abi-beheerders en icbe-beheermaatschappijen, de lidstaten waarin ze 
diensten verlenen en alle abi's en icbe's die deze abi-beheerders en icbe-
beheermaatschappijen beheren en verhandelen, alsmede alle lidstaten waarin deze collectieve 
beleggingsinstellingen worden verhandeld. De bevoegde autoriteiten moeten daartoe, 
teneinde de ESMA in staat te stellen de centrale databank te onderhouden met actuele 
informatie, informatie over alle kennisgevingen, kennisgevingsbrieven en informatie die zij 
uit hoofde van de Richtlijnen 2009/65/EG en 2011/61/EU hebben ontvangen over 
grensoverschrijdende activiteiten en informatie over eventuele wijzigingen die moeten 
worden weergegeven in de databank, doorzenden naar de ESMA. Alle overdrachten van 

1 Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 
2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor 
effecten en markten), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 
2009/77/EG van de Commissie (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 84).
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documenten in verband met kennisgevingen tussen bevoegde autoriteiten moeten 
plaatsvinden via een door de ESMA in te richten kennisgevingsportaal. 

De overwegingen 7 bis, 7 ter en 7 quater worden ingevoegd:

(7 bis) Overeenkomstig Verordening (EU) nr. 1286/2014 van het Europees Parlement en 
de Raad1, zijn beheermaatschappijen als omschreven in artikel 2, lid 1, onder b), van 
Richtlijn 2009/65/EG, beleggingsmaatschappijen als bedoeld in artikel 27 van die richtlijn 
en personen die advies geven over rechten van deelneming in icbe's, of rechten van 
deelneming in icbe's verkopen, als bedoeld in artikel 1, lid 2, van die richtlijn, vrijgesteld 
van de verplichtingen uit hoofde van Verordening (EU) nr. 1286/2014 tot 
31 december 2019. In Verordening (EU) nr. 1286/2014 is tevens bepaald dat de Commissie 
uiterlijk op 31 december 2018 een evaluatie van deze verordening moet opstellen teneinde 
onder meer na te gaan of deze tijdelijke vrijstelling dient te worden verlengd dan wel of de 
bepalingen inzake essentiële beleggersinformatie in Richtlijn 2009/65/EG na vaststelling 
van eventuele noodzakelijke aanpassingen moeten worden vervangen door of gelijkwaardig 
moeten worden geacht aan het essentiële-informatiedocument als vastgelegd in 
Verordening (EU) nr. 1286/2014.

(7 ter) Om de Commissie in staat te stellen de evaluatie overeenkomstig Verordening (EU) 
nr. 1286/2014 uit te voeren zoals oorspronkelijk gepland door het Europees Parlement en 
de Raad, moet de uiterste termijn voor deze evaluatie met twaalf maanden worden verlengd. 
De bevoegde commissie van het Europees Parlement dient de evaluatieprocedure van de 
Commissie te ondersteunen door een hoorzitting over dit onderwerp te organiseren, met 
deelname van de relevante belanghebbenden die de belangen van de industrie en de 
consument vertegenwoordigen.

(7 quater) Om te voorkomen dat beleggers tijdens de vaststelling en uitvoering van de 
wetgevingshandelingen die voortvloeien uit de door de Commissie overeenkomstig 
Verordening (EU) nr. 1286/2014 uitgevoerde evaluatie voor één en hetzelfde 
beleggingsfonds twee soorten informatiedocumenten ontvangen, namelijk een document 
met essentiële beleggersinformatie voor icbe's en een essentiële-informatiedocument voor 
verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten, moet 
de tijdelijke vrijstelling van de verplichtingen uit hoofde van Verordening (EU) 
nr. 1286/2014 voor beheermaatschappijen als omschreven in artikel 2, lid 1, onder b), van 
Richtlijn 2009/65/EG, beleggingsmaatschappijen als bedoeld in artikel 27 daarvan en 
personen die advies geven over rechten van deelneming in icbe's, of rechten van 
deelneming in icbe's verkopen, als bedoeld in artikel 1, lid 2, daarvan, met 24 maanden 
worden verlengd. Onverminderd deze verlenging dienen alle instellingen en 
toezichthoudende autoriteiten ernaar te streven zo snel mogelijk te handelen, teneinde de 
beëindiging van deze tijdelijke vrijstelling te vergemakkelijken. 

Artikel 10, letter b, dient als volgt te luiden:

b) alle icbe's die worden verhandeld in een andere lidstaat, de bijbehorende icbe-
beheermaatschappijen en een lijst van lidstaten waarin ze worden verhandeld.

1 Verordening (EU) nr. 1286/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 26 november 
2014 over essentiële-informatiedocumenten voor verpakte retailbeleggingsproducten en 
verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (PRIIP's) (PB L 352 van 9.12.2014, blz. 1).
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(Deze amendementen zijn in de commissie goedgekeurd, maar ontbraken in de tekst die naar 
de Vertaaldienst is gezonden.)

(Betreft alle taalversies.)


