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21.3.2019 A8-0175/79

Amendement 79
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
namens de S&D-Fractie

Verslag A8-0175/2019
Bas Eickhout
Totstandbrenging van een raamwerk om duurzame beleggingen te bevorderen
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Met artikel 3, lid 3, van het Verdrag 
betreffende Europese Unie wordt beoogd 
een interne markt tot stand te brengen die 
zich inzet voor de duurzame ontwikkeling 
van Europa, op basis van onder meer een 
evenwichtige economische groei en een 
hoog niveau van bescherming en 
verbetering van de kwaliteit van het milieu.

(1) Met artikel 3, lid 3, van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie wordt 
beoogd een interne markt tot stand te 
brengen die zich inzet voor de duurzame 
ontwikkeling van Europa, op basis van 
onder meer een evenwichtige economische 
groei, sociale vooruitgang en een hoog 
niveau van bescherming en verbetering van 
de kwaliteit van het milieu.

Or. en
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21.3.2019 A8-0175/80

Amendement 80
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
namens de S&D-Fractie

Verslag A8-0175/2019
Bas Eickhout
Totstandbrenging van een raamwerk om duurzame beleggingen te bevorderen
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) In maart 2018 is de Commissie met 
haar actieplan duurzame groei financieren 
gekomen25, waarin zij een ambitieuze en 
brede strategie voor duurzame financiering 
uittekent. Een van de doelstellingen uit dat 
actieplan is het heroriënteren van 
kapitaalstromen in de richting van 
duurzame beleggingen om zo duurzame en 
inclusieve groei te bewerkstelligen. De 
totstandbrenging van een eengemaakt 
classificatiesysteem voor duurzame 
activiteiten is de belangrijkste en 
dringendste maatregel die in het actieplan 
wordt overwogen. In het actieplan wordt 
erkend dat de verschuiving van 
kapitaalstromen naar duurzamere 
activiteiten moet stoelen op een consensus 
over wat "duurzaam" inhoudt. In een 
eerste stap dienen duidelijke handvatten 
met betrekking tot activiteiten die 
kwalificeren als bijdragend aan 
milieudoelstellingen, beleggers te helpen 
informeren over de beleggingen die 
ecologisch duurzame economische 
activiteiten financieren. In een latere fase 
kunnen misschien verdere handvatten 
worden ontwikkeld over de activiteiten die 
bijdragen tot andere 
duurzaamheidsdoelstellingen, zoals sociale 
doelstellingen.

(6) In maart 2018 is de Commissie met 
haar actieplan duurzame groei financieren 
gekomen25, waarin zij een ambitieuze en 
brede strategie voor duurzame financiering 
uittekent. Een van de doelstellingen uit dat 
actieplan is het heroriënteren van 
kapitaalstromen in de richting van 
duurzame beleggingen om zo duurzame en 
inclusieve groei te bewerkstelligen. De 
totstandbrenging van een eengemaakt 
classificatiesysteem en van indicatoren ter 
bepaling van de mate van duurzaamheid 
van activiteiten is de belangrijkste en 
dringendste maatregel die in het actieplan 
wordt overwogen. In het actieplan wordt 
erkend dat de verschuiving van 
kapitaalstromen naar duurzamere 
activiteiten moet stoelen op een 
alomvattende consensus over de impact 
van economische activiteiten en 
beleggingen op ecologische duurzaamheid 
en hulpbronnenefficiëntie. In een eerste 
stap dienen duidelijke handvatten met 
betrekking tot activiteiten die kwalificeren 
als bijdragend aan milieudoelstellingen, 
beleggers te helpen informeren over de 
beleggingen die economische activiteiten 
financieren naargelang van hun mate van 
duurzaamheid. In het licht van de 
duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen 
van de VN en de conclusies van de 
Europese Raad van 20 juni 2017 moeten 
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ook verdere handvatten worden ontwikkeld 
over de activiteiten die bijdragen tot andere 
duurzaamheidsdoelstellingen, zoals sociale 
en governancedoelstellingen, opdat de 
Agenda 2030 op volledige, 
samenhangende, alomvattende, 
geïntegreerde en doeltreffende wijze wordt 
uitgevoerd.

_________________ _________________
25 COM(2018) 97 final. 25 COM(2018) 97 final.

Or. en
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21.3.2019 A8-0175/81

Amendement 81
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
namens de S&D-Fractie

Verslag A8-0175/2019
Bas Eickhout
Totstandbrenging van een raamwerk om duurzame beleggingen te bevorderen
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Voorstel voor een verordening
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) In november 2017 hebben het 
Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie de Europese pijler van sociale 
rechten afgekondigd en ondertekend ter 
bevordering van een Europa dat zich inzet 
voor de bestrijding van werkloosheid, 
armoede en discriminatie, en het 
waarborgen van gelijke kansen voor 
jongeren en kwetsbare personen. De 
alomvattende en grondige 
tenuitvoerlegging van de pijler kan 
worden bevorderd door de financiële 
stromen op dit proces af te stemmen. In 
dat verband moeten economische 
activiteiten waarmee de rechtvaardige 
toegang tot essentiële diensten, zoals 
voedsel, gezondheidszorg, onderwijs en 
opleiding, sociale bescherming, 
huisvesting, essentiële basisdiensten, 
alsmede het bevorderen van de sociale 
economie en sociale ondernemingen 
worden beschouwd als maatschappelijke 
bijdragen aan de in de Verdragen 
verankerde overkoepelende sociale 
doelstellingen en met name aan de 
doelstellingen inzake de vermindering van 
de armoede en de ongelijkheid, en moeten 
zij derhalve profiteren van een 
geharmoniseerd kader in de EU om vast 
te stellen onder welke voorwaarden een 
specifieke economische activiteit moet 
worden beschouwd als een activiteit die 
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substantieel bijdraagt aan de sociale 
doelstellingen.

Or. en
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21.3.2019 A8-0175/82

Amendement 82
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
namens de S&D-Fractie

Verslag A8-0175/2019
Bas Eickhout
Totstandbrenging van een raamwerk om duurzame beleggingen te bevorderen
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Om te vermijden dat 
consumentenbelangen worden geschaad, 
dienen fondsbeheerders en institutionele 
beleggers die financiële producten als 
zijnde ecologisch duurzaam aanbieden, 
informatie te verschaffen over de vraag 
hoe en in welke mate de criteria voor 
ecologisch duurzame economische 
activiteiten zijn gebruikt om de 
ecologische duurzaamheid van de 
beleggingen te bepalen. De verschafte 
informatie dient beleggers in staat te stellen 
inzicht te krijgen in het gedeelte van de 
belegging waarmee ecologisch duurzame 
economische activiteiten worden 
gefinancierd, uitgedrukt als percentage 
van alle economische activiteiten - en dus 
in de mate van ecologische duurzaamheid 
van de belegging. De Commissie dient 
nader aan te geven welke informatie 
daarvoor dient te worden verschaft. Die 
informatie dient nationale bevoegde 
autoriteiten in staat te stellen om de 
inachtneming van de 
informatieverschaffingsverplichting 
eenvoudig na te gaan en om die 
verplichting af te dwingen in 
overeenstemming met het toepasselijke 
nationale recht.

(16) Om particuliere beleggers te 
informeren en voor 
consumentenbescherming te zorgen, 
dienen fondsbeheerders en institutionele 
beleggers die financiële producten als 
zijnde ecologisch duurzaam aanbieden, 
informatie te verschaffen over de mate van 
ecologische duurzaamheid van de 
beleggingen en het milieueffect ervan. De 
verschafte informatie dient beleggers in 
staat te stellen inzicht te krijgen in de voor 
het identificeren van het milieueffect 
gehanteerde criteria en indicatoren, 
alsook in de mate van ecologische 
duurzaamheid van de belegging. De 
Commissie dient nader aan te geven welke 
informatie daarvoor dient te worden 
verschaft in jaar- en beheersverslagen, 
alsmede de frequentie, vorm en 
ontvangers van de te verschaffen 
informatie in het kader van de 
geïntegreerde verslaglegging. Die 
informatie dient nationale bevoegde 
autoriteiten, en in voorkomend geval de 
ESA's, in staat te stellen om de 
inachtneming van de 
informatieverschaffingsverplichting 
eenvoudig na te gaan en om die 
verplichting af te dwingen in 
overeenstemming met het toepasselijke 
nationale recht en Unierecht. De vereisten 
inzake informatieverschaffing dienen 
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voort te bouwen op het werk van het 
Global Reporting Initiative en de 
VN-beginselen voor verantwoord 
beleggen. De Commissie dient erop toe te 
zien dat eventuele nieuwe vereisten inzake 
informatieverschaffing een aanvulling 
vormen op de reeds uit hoofde van de 
bestaande wetgeving geldende vereisten 
en geen onnodige dubbele 
rapportageverplichtingen tot gevolg 
hebben.

Or. en
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21.3.2019 A8-0175/83

Amendement 83
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
namens de S&D-Fractie

Verslag A8-0175/2019
Bas Eickhout
Totstandbrenging van een raamwerk om duurzame beleggingen te bevorderen
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Indachtig de gezamenlijke 
toezegging van het Europese Parlement, de 
Raad en de Commissie om de beginselen 
die in de Europese pijler van sociale 
rechten zijn vastgelegd ter ondersteuning 
van duurzame en inclusieve groei en 
bewust van de relevantie van internationale 
minimumnormen inzake mensen- en 
arbeidsrechten, dient inachtneming van 
minimumgaranties een voorwaarde te zijn, 
willen economische activiteiten als 
ecologisch duurzaam kwalificeren. Om die 
reden dienen economische activiteiten 
uitsluitend als ecologisch duurzaam te 
kwalificeren wanneer zij worden verricht 
met inachtneming van de verklaring van de 
Internationale Arbeidsorganisatie (hierna 
"IAO" genoemd) betreffende de 
fundamentele principes en rechten op het 
werk en de acht IAO-basisverdragen. In de 
IAO-basisverdragen worden 
mensenrechten en arbeidsrechten 
vastgesteld die bedrijven in acht moeten 
nemen. Diverse van deze internationale 
normen zijn ook vastgelegd in het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie, met name het verbod van 
slavernij en dwangarbeid en het non-
discriminatiebeginsel. Die 
minimumgaranties laten in voorkomend 
geval de toepassing onverlet van strengere 
eisen inzake milieu, gezondheid, veiligheid 

(21) Indachtig de gezamenlijke 
toezegging van het Europese Parlement, de 
Raad en de Commissie om de beginselen 
die in de Europese pijler van sociale 
rechten zijn vastgelegd ter ondersteuning 
van duurzame en inclusieve groei en 
bewust van de relevantie van internationale 
minimumnormen inzake mensen- en 
arbeidsrechten, dient inachtneming van 
minimumgaranties een voorwaarde te zijn, 
willen economische activiteiten als 
ecologisch duurzaam kwalificeren. Om die 
reden dienen economische activiteiten 
uitsluitend als ecologisch duurzaam te 
kwalificeren wanneer zij worden verricht 
met inachtneming van de verklaring van de 
Internationale Arbeidsorganisatie (hierna 
"IAO" genoemd) betreffende de 
fundamentele principes en rechten op het 
werk en de acht IAO-basisverdragen 
alsook met inachtneming van het 
Internationaal Statuut van de rechten van 
de mens, de leidende beginselen van de 
VN inzake bedrijfsleven en 
mensenrechten, de OESO-richtlijnen voor 
multinationale ondernemingen en de 
VN-beginselen voor verantwoord 
beleggen. Beleggers moeten tevens 
rekening houden met het OESO-
richtsnoer inzake de zorgvuldigheidseisen 
voor verantwoord ondernemerschap 
(2018). In dit kader verwijzen de 
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en sociale duurzaamheid die in het 
Unierecht zijn vastgesteld.

zorgvuldigheidseisen naar de procedures 
die ondernemingen toepassen met het oog 
op het identificeren, voorkomen en 
mitigeren van en het rekenschap afleggen 
over duurzaamheidsrisico's in de zin van 
[PB: verwijzing invoegen naar de 
verordening betreffende 
informatieverschaffing in verband met 
duurzame beleggingen en 
duurzaamheidsrisico's en de bijbehorende 
bijlage I]. In de IAO-basisverdragen 
worden mensenrechten en arbeidsrechten 
vastgesteld die bedrijven in acht moeten 
nemen. Diverse van deze internationale 
normen zijn ook vastgelegd in het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie, met name het verbod van 
slavernij en dwangarbeid en het non-
discriminatiebeginsel. Die 
minimumgaranties laten in voorkomend 
geval de toepassing onverlet van strengere 
eisen inzake milieu, gezondheid, veiligheid 
en sociale duurzaamheid die in het 
Unierecht zijn vastgesteld.

Or. en
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21.3.2019 A8-0175/84

Amendement 84
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
namens de S&D-Fractie

Verslag A8-0175/2019
Bas Eickhout
Totstandbrenging van een raamwerk om duurzame beleggingen te bevorderen
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Voorstel voor een verordening
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) Met het oog op de nadere 
uitwerking van de in deze verordening 
uiteengezette vereisten, en met name met 
het oog op de vaststelling en uitwerking 
van gedetailleerde en gekalibreerde 
technische screeningcriteria van wat voor 
verschillende economische activiteiten een 
substantiële bijdrage en aanzienlijke 
schade aan de milieudoelstellingen is, dient 
ten aanzien van de informatie die vereist is 
om aan de in artikel 4, lid 3, uiteengezette 
informatieverschaffingsverplichting en de 
in artikel 6, lid 2, artikel 7, lid 2, artikel 8, 
lid 2, artikel 9, lid 2, artikel 10, lid 2, en 
artikel 11, lid 2, vermelde technische 
screeningcriteria te voldoen, aan de 
Commissie de bevoegdheid te worden 
overgedragen om handelingen vast te 
stellen in overeenstemming met artikel 290 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie. Het is van bijzonder 
belang dat de Commissie bij haar 
voorbereidende werkzaamheden tot 
passende consultaties overgaat, onder meer 
op deskundigenniveau, en dat die 
consultaties plaatsvinden in 
overeenstemming met de beginselen die 
zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel 
Akkoord over beter wetgeven van 13 april 
2016. Om met name te zorgen voor gelijke 
deelname aan de voorbereiding van 
gedelegeerde handelingen, dienen het 

(33) Met het oog op de nadere 
uitwerking van de in deze verordening 
uiteengezette vereisten, en met name met 
het oog op de vaststelling en uitwerking 
van gedetailleerde en gekalibreerde 
technische screeningcriteria en indicatoren 
van wat voor verschillende economische 
activiteiten een substantiële bijdrage en 
aanzienlijke schade aan de 
milieudoelstellingen is, dient ten aanzien 
van de informatie die vereist is om aan de 
in artikel 4, lid 3, uiteengezette 
informatieverschaffingsverplichting, de in 
artikel 6, lid 2, artikel 7, lid 2, artikel 8, 
lid 2, artikel 9, lid 2, artikel 10, lid 2, 
artikel 11, lid 2, artikel 11 bis, lid 2, en 
artikel 12, lid 2, vermelde technische 
screeningcriteria en de in artikel 13, lid 3, 
uiteengezette specificaties inzake 
minimumgaranties te voldoen, aan de 
Commissie de bevoegdheid te worden 
overgedragen om handelingen vast te 
stellen in overeenstemming met artikel 290 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie. Het is van bijzonder 
belang dat de Commissie bij haar 
voorbereidende werkzaamheden tot 
passende publieke consultaties overgaat, 
onder meer op deskundigenniveau, en dat 
die consultaties plaatsvinden in 
overeenstemming met de beginselen die 
zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel 
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Europees Parlement en de Raad alle 
documenten op hetzelfde moment te 
ontvangen als de deskundigen van de 
lidstaten, en dienen de deskundigen van het 
Europees Parlement en de Raad 
stelselmatig toegang te hebben tot de 
vergaderingen van de deskundigengroepen 
van de Commissie die zich bezighouden 
met de voorbereiding van gedelegeerde 
handelingen.

Akkoord over beter wetgeven van 
13 april 2016. Om met name te zorgen 
voor gelijke deelname aan de 
voorbereiding van gedelegeerde 
handelingen, dienen het Europees 
Parlement en de Raad alle documenten op 
hetzelfde moment te ontvangen als de 
deskundigen van de lidstaten, en dienen de 
deskundigen van het Europees Parlement 
en de Raad stelselmatig toegang te hebben 
tot de vergaderingen van de 
deskundigengroepen van de Commissie die 
zich bezighouden met de voorbereiding 
van gedelegeerde handelingen.

Or. en



AM\1180353NL.docx PE635.500v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

21.3.2019 A8-0175/85

Amendement 85
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
namens de S&D-Fractie

Verslag A8-0175/2019
Bas Eickhout
Totstandbrenging van een raamwerk om duurzame beleggingen te bevorderen
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In deze verordening worden de 
criteria vastgesteld om uit te maken of een 
economische activiteit ecologisch 
duurzaam is, met het oog op het bepalen 
van de mate van ecologische duurzaamheid 
van een belegging.

1. In deze verordening worden de 
criteria vastgesteld om uit te maken hoe 
groot het milieueffect en de mate van 
duurzaamheid van een economische 
activiteit zijn, met het oog op het bepalen 
van de mate van ecologische duurzaamheid 
van een belegging.

Or. en
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21.3.2019 A8-0175/86

Amendement 86
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
namens de S&D-Fractie

Verslag A8-0175/2019
Bas Eickhout
Totstandbrenging van een raamwerk om duurzame beleggingen te bevorderen
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) door lidstaten of de Unie genomen 
maatregelen waarin voor marktspelers 
vereisten worden uiteengezet ten aanzien 
van financiële producten of 
bedrijfsobligaties die als ecologisch 
duurzaam op de markt worden gebracht;

(a) door lidstaten of de Unie genomen 
maatregelen waarin voor de betrokken 
marktspelers duurzaamheidsvereisten zijn 
vastgesteld ten aanzien van financiële 
producten of bedrijfsobligaties;

Or. en
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21.3.2019 A8-0175/87

Amendement 87
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
namens de S&D-Fractie

Verslag A8-0175/2019
Bas Eickhout
Totstandbrenging van een raamwerk om duurzame beleggingen te bevorderen
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) financiëlemarktdeelnemers die 
andere financiële producten aanbieden, 
behalve wanneer:
i. zij verklaringen bieden, die door 
redelijke bewijzen worden geschraagd tot 
tevredenheid van de bevoegde 
autoriteiten, dat de economische 
activiteiten die door hun financiële 
producten gefinancierd worden geen 
grote impact op de duurzaamheid hebben 
volgens de in artikel 3 en artikel 3 bis 
bedoelde technische screeningcriteria, in 
welk geval de bepalingen van hoofdstuk II 
en III niet van toepassing zijn. Deze 
informatie wordt in hun prospectus 
opgenomen, of
ii. de financiëlemarktdeelnemer in zijn 
prospectus verklaart dat het financiële 
product in kwestie geen 
duurzaamheidsdoelstellingen nastreeft en 
een verhoogd risico met zich meebrengt 
om economische activiteiten te 
ondersteunen die overeenkomstig deze 
verordening niet als duurzaam beschouwd 
worden.
2 bis. De in artikel 1 bedoelde criteria 
worden op een evenredige wijze toegepast 
waarbij buitensporige administratieve 
rompslomp wordt vermeden en rekening 
wordt gehouden met de aard, omvang en 
complexiteit van de 
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financiëlemarktdeelnemer en 
kredietinstellingen door middel van 
vereenvoudigde bepalingen voor kleine en 
niet-complexe eenheden overeenkomstig 
de bepalingen van artikel 4, 
lid 2 quinquies.
2 ter. De in artikel 1, lid 1, bedoelde 
criteria kunnen op vrijwillige basis 
worden gebruikt voor het in dat lid 
genoemde doel door ondernemingen die 
niet onder artikel 1, lid 2, vallen, alsook 
voor andere financiële instrumenten dan 
bedoeld in artikel 2.
2 quater. De Commissie stelt een 
gedelegeerde handeling vast om te 
specificeren welke informatie 
financiëlemarktdeelnemers bij de 
bevoegde autoriteiten moeten indienen 
voor de toepassing van artikel 1, lid 2, 
onder a).

Or. en
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21.3.2019 A8-0175/88

Amendement 88
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
namens de S&D-Fractie

Verslag A8-0175/2019
Bas Eickhout
Totstandbrenging van een raamwerk om duurzame beleggingen te bevorderen
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) financiëlemarktdeelnemers in de 
zin van artikel 2, onder a), van [voorstel 
voor een verordening van de Commissie 
betreffende informatieverschaffing in 
verband met duurzame beleggingen en 
duurzaamheidsrisico's en tot wijziging van 
Richtlijn (EU) 2016/2341];

(b) "financiëlemarktdeelnemers": elk 
van de volgende categorieën in de zin van 
artikel 2, onder a), van [voorstel voor een 
verordening van de Commissie betreffende 
informatieverschaffing in verband met 
duurzame beleggingen en 
duurzaamheidsrisico's en tot wijziging van 
Richtlijn (EU) 2016/2341], met inbegrip 
van:
i) een verzekeringsonderneming, ook die 
welke IBIP's beschikbaar stelt, een abi-
beheerder, een beleggingsonderneming 
die vermogensbeheer aanbiedt, een IBPV 
of een aanbieder van een 
pensioenproduct,
ii) een beheerder van een in aanmerking 
komend durfkapitaalfonds dat 
overeenkomstig artikel 14 van 
Verordening (EU) nr. 345/2013 is 
geregistreerd,
iii) een beheerder van een in aanmerking 
komend sociaalondernemerschapsfonds 
dat overeenkomstig artikel 15 van 
Verordening (EU) nr. 346/2013 is 
geregistreerd,
iv) een icbe-beheermaatschappij,
v) een kredietinstelling als omschreven in 
artikel 4, lid 1, punt 1, van Verordening 
(EU) nr. 575/2013 in de zin van 
[PB: verwijzing invoegen naar het 
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desbetreffende artikel van Verordening 
(EU) nr. 575/2013].
vi) een uitgevende instelling van effecten 
uit hoofde van de prospectusrichtlijn 
(Richtlijn 2003/71/EG) en de 
prospectusverordening (Verordening 
(EU) nr. 2017/1129), voor zover deze niet 
onder de punten i) tot en met iv) vallen;
b bis) "verzekeringsonderneming": een 
verzekeringsonderneming waaraan een 
vergunning is verleend uit hoofde van 
artikel 18 van Richtlijn 2009/138/EG, of 
als omschreven in artikel 13, lid 1 van 
Richtlijn 2009/138/EG, die een 
onderneming verzekeringsdekking biedt;

Or. en


