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Τροπολογία 368
Astrid Lulling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) σε τμήμα με τίτλο «Για τι 
προορίζεται;» ένδειξη της συνιστώμενης 
ελάχιστης περιόδου κατοχής και του 
αναμενόμενου προφίλ ρευστότητας του 
προϊόντος καθώς και τη δυνατότητα και 
τις προϋποθέσεις για τυχόν 
αποεπενδύσεις πριν από τη λήξη του, 
λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά 
κινδύνου και ανταμοιβής του επενδυτικού 
προϊόντος και την εξέλιξη της αγοράς την 
οποία στοχεύει·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 369
Alfredo Pallone

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) σε τμήμα με τίτλο «Για τι προορίζεται;» 
ένδειξη της συνιστώμενης ελάχιστης 
περιόδου κατοχής και του αναμενόμενου 
προφίλ ρευστότητας του προϊόντος καθώς 
και τη δυνατότητα και τις προϋποθέσεις 
για τυχόν αποεπενδύσεις πριν από τη λήξη 
του, λαμβάνοντας υπόψη τα 
χαρακτηριστικά κινδύνου και ανταμοιβής 
του επενδυτικού προϊόντος και την 
εξέλιξη της αγοράς την οποία στοχεύει·

δ) σε τμήμα με τίτλο «Υπό ποιες 
προϋποθέσεις μπορώ να αποεπενδύσω;» 
ένδειξη της συνιστώμενης ή απαιτούμενης 
ελάχιστης περιόδου κατοχής κατά την 
οποία αναφέρεται στα έγγραφα 
προσφοράς μια ελάχιστη συνιστώμενη 
προθεσμία κατοχής του επενδυτικού 
προϊόντος καθώς και η δυνατότητα και οι
προϋποθέσεις για τυχόν αποεπενδύσεις 
πριν από τη λήξη του·

Or. en
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Τροπολογία 370
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) σε τμήμα με τίτλο «Για τι 
προορίζεται;» ένδειξη της συνιστώμενης 
ελάχιστης περιόδου κατοχής και του 
αναμενόμενου προφίλ ρευστότητας του 
προϊόντος καθώς και τη δυνατότητα και τις 
προϋποθέσεις για τυχόν αποεπενδύσεις 
πριν από τη λήξη του, λαμβάνοντας υπόψη 
τα χαρακτηριστικά κινδύνου και 
ανταμοιβής του επενδυτικού προϊόντος και 
την εξέλιξη της αγοράς την οποία 
στοχεύει·

δ) σε τμήμα με τίτλο «Στόχοι και 
επενδυτική πολιτική» ένδειξη της 
συνιστώμενης ελάχιστης περιόδου κατοχής 
και του αναμενόμενου προφίλ ρευστότητας 
του προϊόντος καθώς και τη δυνατότητα 
και τις προϋποθέσεις για τυχόν 
αποεπενδύσεις πριν από τη λήξη του, 
λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά 
κινδύνου και ανταμοιβής του επενδυτικού 
προϊόντος και την εξέλιξη της αγοράς την 
οποία στοχεύει·

Or. en

Τροπολογία 371
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) σε τμήμα με τίτλο «Για τι 
προορίζεται;» ένδειξη της συνιστώμενης 
ελάχιστης περιόδου κατοχής και του 
αναμενόμενου προφίλ ρευστότητας του 
προϊόντος καθώς και τη δυνατότητα και τις 
προϋποθέσεις για τυχόν αποεπενδύσεις 
πριν από τη λήξη του, λαμβάνοντας υπόψη 
τα χαρακτηριστικά κινδύνου και 
ανταμοιβής του επενδυτικού προϊόντος και 
την εξέλιξη της αγοράς την οποία 
στοχεύει·

δ) σε τμήμα με τίτλο «Συνιστώμενη 
περίοδος κατοχής και πώληση της 
επένδυσής σας» ένδειξη της συνιστώμενης 
ελάχιστης περιόδου κατοχής και του 
αναμενόμενου προφίλ ρευστότητας του 
προϊόντος καθώς και τη δυνατότητα και τις 
προϋποθέσεις για τυχόν αποεπενδύσεις 
πριν από τη λήξη του, λαμβάνοντας υπόψη 
τα χαρακτηριστικά κινδύνου και 
ανταμοιβής του επενδυτικού προϊόντος και 
την εξέλιξη της αγοράς την οποία 
στοχεύει·

Or. en
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Τροπολογία 372
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) σε τμήμα με τίτλο «Για τι προορίζεται;» 
ένδειξη της συνιστώμενης ελάχιστης 
περιόδου κατοχής και του αναμενόμενου 
προφίλ ρευστότητας του προϊόντος καθώς 
και τη δυνατότητα και τις προϋποθέσεις 
για τυχόν αποεπενδύσεις πριν από τη λήξη 
του, λαμβάνοντας υπόψη τα 
χαρακτηριστικά κινδύνου και ανταμοιβής 
του επενδυτικού προϊόντος και την 
εξέλιξη της αγοράς την οποία στοχεύει·

δ) σε τμήμα με τίτλο «Για τι προορίζεται;» 
ένδειξη της συνιστώμενης ελάχιστης 
περιόδου κατοχής και του αναμενόμενου 
προφίλ ρευστότητας του προϊόντος καθώς 
και τη δυνατότητα και τις προϋποθέσεις 
για τυχόν αποεπενδύσεις πριν από τη λήξη 
του, λαμβάνοντας υπόψη τα 
χαρακτηριστικά κινδύνου και ανταμοιβής 
της δέσμης επενδυτικών προϊόντων για 
ιδιώτες επενδυτές και την εξέλιξη της 
αγοράς την οποία στοχεύει·

Or. en

Τροπολογία 373
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) σε τμήμα με τίτλο «Ποιοι είναι οι 
κίνδυνοι και τι μπορώ να κερδίσω;», τα 
χαρακτηριστικά κινδύνου και ανταμοιβής 
του επενδυτικού προϊόντος, 
συμπεριλαμβανομένου συνοπτικού δείκτη 
των εν λόγω χαρακτηριστικών και 
προειδοποιήσεων σχετικά με τυχόν 
ειδικούς κινδύνους που ενδέχεται να μην 
αντικατοπτρίζονται πλήρως στον 
συνοπτικό δείκτη·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 374
Astrid Lulling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) σε τμήμα με τίτλο «Ποιοι είναι οι 
κίνδυνοι και τι μπορώ να κερδίσω;», τα 
χαρακτηριστικά κινδύνου και ανταμοιβής 
του επενδυτικού προϊόντος, 
συμπεριλαμβανομένου συνοπτικού δείκτη 
των εν λόγω χαρακτηριστικών και 
προειδοποιήσεων σχετικά με τυχόν 
ειδικούς κινδύνους που ενδέχεται να μην 
αντικατοπτρίζονται πλήρως στον 
συνοπτικό δείκτη·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 375
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) σε τμήμα με τίτλο «Ποιοι είναι οι 
κίνδυνοι και τι μπορώ να κερδίσω;», τα 
χαρακτηριστικά κινδύνου και ανταμοιβής 
του επενδυτικού προϊόντος, 
συμπεριλαμβανομένου συνοπτικού δείκτη 
των εν λόγω χαρακτηριστικών και 
προειδοποιήσεων σχετικά με τυχόν 
ειδικούς κινδύνους που ενδέχεται να μην 
αντικατοπτρίζονται πλήρως στον 
συνοπτικό δείκτη·

ε) σε τμήμα με τίτλο «Χαρακτηριστικά 
κινδύνου και ανταμοιβής»,

i) τα χαρακτηριστικά κινδύνου και 
ανταμοιβής του επενδυτικού προϊόντος, 
συμπεριλαμβανομένου συνοπτικού δείκτη 
των εν λόγω χαρακτηριστικών που 
αντικατοπτρίζει επίσης τον αντίκτυπο 
των εξόδων και εκφράζεται με τη μορφή 
ενδεικτικών σεναρίων μελλοντικών 
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επιδόσεων, συνοδευόμενων από 
επεξήγηση με απλά λόγια των βασικών 
κινδύνων του προϊόντος·
ii) σύγκριση των πιθανών μελλοντικών 
επιδόσεων του επενδυτικού προϊόντος, 
συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων του, 
με τις πιθανές μελλοντικές επιδόσεις ενός 
δείκτη αναφοράς μηδενικού κινδύνου·
iii) το προφίλ περιβαλλοντικού κινδύνου 
του προϊόντος·
iv) τυχόν εγγυήσεις ή προστασία του 
κεφαλαίου που παρέχονται από την εν 
λόγω οντότητα, καθώς και τυχόν 
περιορισμούς σε αυτές·
v) εάν το επενδυτικό προϊόν καλύπτεται 
από αντιστάθμιση ή σύστημα εγγύησης ή 
άλλο μέτρο προστασίας των επενδυτών 
όπως θεματοφύλακας·

Or. en

Τροπολογία 376
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) σε τμήμα με τίτλο «Ποιοι είναι οι 
κίνδυνοι και τι μπορώ να κερδίσω;», τα 
χαρακτηριστικά κινδύνου και ανταμοιβής 
του επενδυτικού προϊόντος, 
συμπεριλαμβανομένου συνοπτικού δείκτη 
των εν λόγω χαρακτηριστικών και 
προειδοποιήσεων σχετικά με τυχόν 
ειδικούς κινδύνους που ενδέχεται να μην 
αντικατοπτρίζονται πλήρως στον 
συνοπτικό δείκτη·

ε) σε τμήμα με τίτλο «Χαρακτηριστικά 
κινδύνου και ανταμοιβής», τα 
χαρακτηριστικά κινδύνου και ανταμοιβής 
του επενδυτικού προϊόντος, 
συμπεριλαμβανομένου συνοπτικού δείκτη 
των εν λόγω χαρακτηριστικών, τους 
βασικούς του περιορισμούς και μια 
αναλυτική επεξήγηση των κινδύνων που 
αφορούν ουσιαστικά τη δέσμη 
επενδυτικών προϊόντων για ιδιώτες 
επενδυτές και δεν αντικατοπτρίζονται
επαρκώς στον συνοπτικό δείκτη των 
χαρακτηριστικών κινδύνου και 
ανταμοιβής·
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Τροπολογία 377
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) σε τμήμα με τίτλο «Ποιοι είναι οι 
κίνδυνοι και τι μπορώ να κερδίσω;», τα 
χαρακτηριστικά κινδύνου και ανταμοιβής 
του επενδυτικού προϊόντος, 
συμπεριλαμβανομένου συνοπτικού δείκτη 
των εν λόγω χαρακτηριστικών και 
προειδοποιήσεων σχετικά με τυχόν 
ειδικούς κινδύνους που ενδέχεται να μην 
αντικατοπτρίζονται πλήρως στον 
συνοπτικό δείκτη·

ε) σε τμήμα με τίτλο «Ποιοι είναι οι 
κίνδυνοι και τι μπορώ να κερδίσω;», 
λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά 
κινδύνου και ανταμοιβής του επενδυτικού 
προϊόντος και την εξέλιξη της αγοράς την 
οποία στοχεύει, τα χαρακτηριστικά 
κινδύνου και ανταμοιβής του επενδυτικού 
προϊόντος, συμπεριλαμβανομένου δείκτη 
κινδύνου των εν λόγω χαρακτηριστικών 
και προειδοποιήσεων σχετικά με τυχόν 
ειδικούς κινδύνους που ενδέχεται να μην
αντικατοπτρίζονται πλήρως στον 
συνοπτικό δείκτη·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία εισάγει την τελευταία φράση του άρθρου 8 παράγραφος 2 στοιχείο δ).

Τροπολογία 378
Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) σε τμήμα με τίτλο «Ποιοι είναι οι 
κίνδυνοι και τι μπορώ να κερδίσω;», τα 
χαρακτηριστικά κινδύνου και ανταμοιβής 
του επενδυτικού προϊόντος, 
συμπεριλαμβανομένου συνοπτικού δείκτη 
των εν λόγω χαρακτηριστικών και 

ε) σε τμήμα με τίτλο «Ποιοι είναι οι 
κίνδυνοι και τι μπορώ να κερδίσω;», τα 
χαρακτηριστικά κινδύνου και ανταμοιβής 
του επενδυτικού προϊόντος, 
συμπεριλαμβανομένου συνοπτικού δείκτη 
των εν λόγω χαρακτηριστικών και 
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προειδοποιήσεων σχετικά με τυχόν 
ειδικούς κινδύνους που ενδέχεται να μην 
αντικατοπτρίζονται πλήρως στον 
συνοπτικό δείκτη·

προειδοποιήσεων σχετικά με τυχόν 
ειδικούς κινδύνους που ενδέχεται να μην 
αντικατοπτρίζονται πλήρως στον 
συνοπτικό δείκτη· και μια αναλυτική 
επεξήγηση των κινδύνων που αφορούν 
ουσιαστικά το επενδυτικό προϊόν, ώστε 
να γίνουν κατανοητά τα χαρακτηριστικά·

Or. en

Τροπολογία 379
Thomas Händel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) σε τμήμα με τίτλο «Ποιοι είναι οι 
κίνδυνοι και τι μπορώ να κερδίσω;», τα 
χαρακτηριστικά κινδύνου και ανταμοιβής 
του επενδυτικού προϊόντος, 
συμπεριλαμβανομένου συνοπτικού δείκτη 
των εν λόγω χαρακτηριστικών και 
προειδοποιήσεων σχετικά με τυχόν 
ειδικούς κινδύνους που ενδέχεται να μην 
αντικατοπτρίζονται πλήρως στον 
συνοπτικό δείκτη·

ε) σε τμήμα με τίτλο «Ποιοι είναι οι 
κίνδυνοι και τι μπορώ να κερδίσω;», τα 
χαρακτηριστικά κινδύνου και ανταμοιβής 
του επενδυτικού προϊόντος, 
συμπεριλαμβανομένου συνοπτικού δείκτη 
των εν λόγω χαρακτηριστικών και 
προειδοποιήσεων σχετικά με τυχόν 
ειδικούς κινδύνους που ενδέχεται να μην 
αντικατοπτρίζονται πλήρως στον 
συνοπτικό δείκτη· η περιγραφή των 
κινδύνων πρέπει να είναι κατανοητή και 
σαφής·

Or. de

Τροπολογία 380
Alfredo Pallone

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) σε τμήμα με τίτλο «Ποιοι είναι οι 
κίνδυνοι και τι μπορώ να κερδίσω;», τα 
χαρακτηριστικά κινδύνου και ανταμοιβής 

ε) σε τμήμα με τίτλο «Χαρακτηριστικά 
κινδύνου και ανταμοιβής», τα 
χαρακτηριστικά κινδύνου και ανταμοιβής 
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του επενδυτικού προϊόντος, 
συμπεριλαμβανομένου συνοπτικού δείκτη 
των εν λόγω χαρακτηριστικών και 
προειδοποιήσεων σχετικά με τυχόν 
ειδικούς κινδύνους που ενδέχεται να μην 
αντικατοπτρίζονται πλήρως στον 
συνοπτικό δείκτη·

του επενδυτικού προϊόντος, 
συμπεριλαμβανομένης μιας αναλυτικής 
περιγραφής των σχετικών κινδύνων 
σύμφωνα με τους κινδύνους που 
προβλέπονται στα έγγραφα προσφοράς, 
εφόσον υπάρχουν·

Or. en

Τροπολογία 381
Nils Torvalds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) σε τμήμα με τίτλο «Ποιοι είναι οι 
κίνδυνοι και τι μπορώ να κερδίσω;», τα 
χαρακτηριστικά κινδύνου και ανταμοιβής 
του επενδυτικού προϊόντος, 
συμπεριλαμβανομένου συνοπτικού δείκτη 
των εν λόγω χαρακτηριστικών και 
προειδοποιήσεων σχετικά με τυχόν 
ειδικούς κινδύνους που ενδέχεται να μην 
αντικατοπτρίζονται πλήρως στον 
συνοπτικό δείκτη·

ε) σε τμήμα με τίτλο «Ποιοι είναι οι 
κίνδυνοι και τι μπορώ να κερδίσω;», 
ένδειξη για το κατά πόσον είναι δυνατή η 
απώλεια του κεφαλαίου, τα 
χαρακτηριστικά κινδύνου και ανταμοιβής 
του επενδυτικού προϊόντος, 
συμπεριλαμβανομένου συνοπτικού δείκτη 
των εν λόγω χαρακτηριστικών και 
προειδοποιήσεων σχετικά με τυχόν 
ειδικούς κινδύνους που ενδέχεται να μην 
αντικατοπτρίζονται πλήρως στον 
συνοπτικό δείκτη·

Or. en

Τροπολογία 382
Sylvie Goulard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) σε τμήμα με τίτλο «Ποιοι είναι οι 
κίνδυνοι και τι μπορώ να κερδίσω;», τα 
χαρακτηριστικά κινδύνου και ανταμοιβής 

ε) σε τμήμα με τίτλο «Ποιοι είναι οι 
κίνδυνοι και τι μπορώ να κερδίσω;», τα 
χαρακτηριστικά κινδύνου και ανταμοιβής 
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του επενδυτικού προϊόντος, 
συμπεριλαμβανομένου συνοπτικού δείκτη 
των εν λόγω χαρακτηριστικών και 
προειδοποιήσεων σχετικά με τυχόν 
ειδικούς κινδύνους που ενδέχεται να μην 
αντικατοπτρίζονται πλήρως στον 
συνοπτικό δείκτη·

του επενδυτικού προϊόντος, 
συμπεριλαμβανομένου συνοπτικού δείκτη 
των εν λόγω χαρακτηριστικών και μια 
προειδοποίηση ότι η απόδοση του 
προϊόντος ενδέχεται να επηρεαστεί 
αρνητικά από τους κινδύνους που
απαριθμούνται μαζί με μια περιγραφή 
των εξής:

Or. en

Τροπολογία 383
Sylvie Goulard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε – σημείο i (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) των κινδύνων αντισυμβαλλομένων, των 
λειτουργικών κινδύνων και των κινδύνων 
ρευστότητας που επηρεάζουν το προϊόν·

Or. en

Τροπολογία 384
Sylvie Goulard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε – σημείο ii (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) της ευαισθησίας των επιδόσεων των 
προϊόντων σε πραγματικά σενάρια 
ακραίων καταστάσεων·

Or. en

Τροπολογία 385
Sylvie Goulard
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε – σημείο iii (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) της συνιστώσας μόχλευσης του 
προϊόντος στον βαθμό που η εν λόγω 
συνιστώσα ενδέχεται να πολλαπλασιάσει 
τους κινδύνους·

Or. en

Τροπολογία 386
Sylvie Goulard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε – σημείο iv (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iv) τυχόν άλλων ειδικών κινδύνων που 
ενδέχεται να μην αντικατοπτρίζονται 
πλήρως στον συνοπτικό δείκτη·

Or. en

Τροπολογία 387
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) σύντομη ένδειξη για το κατά πόσον 
είναι δυνατή η απώλεια του κεφαλαίου, 
και τα εξής στοιχεία:
i) τυχόν εγγυήσεις ή προστασία του 
κεφαλαίου που παρέχονται, καθώς και 
τυχόν περιορισμούς σε αυτές·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Προκειμένου να έχουν οι επενδυτές πλήρη εικόνα των κινδύνων, πρέπει οι πληροφορίες σχετικά 
με τον μηχανισμό ή/και τις τεχνικές προστασίας να ενσωματωθούν στη γενική περιγραφή των 
χαρακτηριστικών κινδύνου και ανταμοιβής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 
στοιχείο ε).

Τροπολογία 388
Alfredo Pallone

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) σε τμήμα με τίτλο «Πριμοδότηση», 
την ελάχιστη απαίτηση εισόδου ή 
επένδυσης και τους όρους πληρωμής και 
την ευελιξία της πριμοδότησης (μοναδική 
ή περιοδική πληρωμή)·

Or. en

Τροπολογία 389
Astrid Lulling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) σε τμήμα με τίτλο «Ποιο είναι το 
κόστος;», το κόστος που συνδέεται με μια 
επένδυση στο επενδυτικό προϊόν, που 
περιλαμβάνει τόσο τις άμεσες όσο και τις 
έμμεσες δαπάνες που θα βαρύνουν τον 
επενδυτή, συμπεριλαμβανομένων των 
συνοπτικών δεικτών αυτών των 
δαπανών·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 390
Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) σε τμήμα με τίτλο «Ποιο είναι το 
κόστος;», το κόστος που συνδέεται με μια 
επένδυση στο επενδυτικό προϊόν, που 
περιλαμβάνει τόσο τις άμεσες όσο και τις 
έμμεσες δαπάνες που θα βαρύνουν τον 
επενδυτή, συμπεριλαμβανομένων των 
συνοπτικών δεικτών αυτών των δαπανών·

στ) σε τμήμα με τίτλο «Ποιο είναι το 
κόστος;»:

το κόστος που συνδέεται με μια επένδυση 
στο επενδυτικό προϊόν, που περιλαμβάνει 
τόσο τις άμεσες όσο και τις έμμεσες 
δαπάνες, καθώς και τις δαπάνες εισόδου, 
τις τρέχουσες δαπάνες και τις δαπάνες 
εξόδου που θα βαρύνουν τον επενδυτή, 
συμπεριλαμβανομένων των συνοπτικών 
δεικτών αυτών των δαπανών·

το σύνολο των ετήσιων χρεώσεων και 
λοιπών πληρωμών που λαμβάνονται από 
το προϊόν εντός ορισμένης χρονικής 
περιόδου·
στην περίπτωση των δομημένων 
επενδυτικών προϊόντων, οι έμμεσες 
δαπάνες περιλαμβάνουν το θεωρητικό 
περιθώριο κέρδους κατά τη λήξη που 
είναι ενσωματωμένο στο προϊόν·
οι δαπάνες και οι μειώσεις 
υποδεικνύονται κατά τρόπο που δείχνει 
το συνδυαστικό σωρευτικό τους 
αποτέλεσμα στην επένδυση κατά τη 
διάρκεια αντιπροσωπευτικών περιόδων 
της επένδυσης·
παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τον 
τρόπο πρόσβασης στον ανεξάρτητο 
επιγραμμικό υπολογιστή κεφαλαίων που 
παρέχεται από την ΕΑΚΑΑ·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ο λόγος για τον οποίο πρέπει να συμπεριληφθεί το θεωρητικό περιθώριο κέρδους κατά τη λήξη 
είναι ότι τα δομημένα επενδυτικά προϊόντα περιλαμβάνουν τις περισσότερες φορές ένα 
περιθώριο που ενσωματώνεται κατά τη φάση παραγωγής του προϊόντος. Καθώς το περιθώριο 
αυτό δεν προκαταβάλλεται από τους μικροεπενδυτές αλλά χρηματοδοτείται μέσω μειωμένων 
αποδόσεων, οι επενδυτές δεν το γνωρίζουν.

Τροπολογία 391
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) σε τμήμα με τίτλο «Ποιο είναι το 
κόστος;», το κόστος που συνδέεται με μια
επένδυση στο επενδυτικό προϊόν, που 
περιλαμβάνει τόσο τις άμεσες όσο και τις 
έμμεσες δαπάνες που θα βαρύνουν τον 
επενδυτή, συμπεριλαμβανομένων των 
συνοπτικών δεικτών αυτών των δαπανών·

στ) σε τμήμα με τίτλο «Κόστος και 
χρεώσεις;», το κόστος που συνδέεται με 
μια επένδυση στο επενδυτικό προϊόν, που 
περιλαμβάνει τόσο τις άμεσες όσο και τις 
έμμεσες δαπάνες που θα βαρύνουν τον 
επενδυτή, συμπεριλαμβανομένου ενός 
συνοπτικού δείκτη αυτών των δαπανών
εκπεφρασμένου σε χρήμα, και μια 
δήλωση ότι ο μικροεπενδυτής πρέπει να 
ζητήσει από τον πωλητή του επενδυτικού 
προϊόντος περαιτέρω πληροφορίες 
σχετικά με το κόστος, 
συμπεριλαμβανομένων τυχόν πρόσθετων 
δαπανών που δεν παρουσιάζονται στο 
βασικό έγγραφο πληροφοριών και μιας 
δήλωσης ότι η φορολογική νομοθεσία του 
κράτους μέλους προέλευσης του επενδυτή 
ενδέχεται να έχει αντίκτυπο στην 
απόδοση της επένδυσης·

Or. en

Τροπολογία 392
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) σε τμήμα με τίτλο «Ποιο είναι το 
κόστος;», το κόστος που συνδέεται με μια 
επένδυση στο επενδυτικό προϊόν, που 
περιλαμβάνει τόσο τις άμεσες όσο και τις 
έμμεσες δαπάνες που θα βαρύνουν τον 
επενδυτή, συμπεριλαμβανομένων των 
συνοπτικών δεικτών αυτών των δαπανών·

στ) σε τμήμα με τίτλο «Ποιο είναι το 
κόστος;», το κόστος που συνδέεται με μια 
επένδυση στο επενδυτικό προϊόν, που 
περιλαμβάνει τόσο τις άμεσες όσο και τις 
έμμεσες δαπάνες που θα βαρύνουν τον 
επενδυτή, συμπεριλαμβανομένων των 
συνοπτικών δεικτών αυτών των δαπανών
με το σύνολο των ετήσιων χρεώσεων και 
λοιπών πληρωμών που λαμβάνονται από 
το προϊόν εντός ορισμένης χρονικής 
περιόδου. Επιπλέον, το βασικό έγγραφο 
πληροφοριών πρέπει να απαριθμεί και να 
επεξηγεί, εφόσον υπάρχει συνάφεια, τυχόν 
χρεώσεις που λαμβάνονται από τον 
επενδυτή υπό συγκεκριμένες 
προϋποθέσεις, τη βάση επί της οποίας 
υπολογίζεται η χρέωση, και πότε 
εφαρμόζεται η χρέωση. Το βασικό 
έγγραφο πληροφοριών αναφέρει επίσης 
την ύπαρξη μεταβλητών χρεώσεων (όπως 
έξοδα συναλλαγής, χρηματοπιστωτικοί 
φόροι), που δεν μπορούν να 
συμπεριληφθούν στον υπολογισμό των 
δαπανών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο επενδυτής πρέπει να έχει μια συνολική επισκόπηση των δαπανών που σχετίζονται με μια 
επένδυση. Οι δαπάνες με τις οποίες βαρύνεται μόνο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις πρέπει να 
διευκρινίζονται. Επίσης, οι μεταβλητές δαπάνες εξαρτώνται από τη χώρα πώλησης, τον 
διανομέα και τον τόπο εκτέλεσης και, συνεπώς, ενδέχεται να μην γνωστοποιούνται εκ των 
προτέρων από τον παραγωγό του προϊόντος. Στο βασικό έγγραφο πληροφοριών για τον 
επενδυτή πρέπει να περιλαμβάνεται μια προειδοποίηση ότι θα υπάρξουν αυτές οι επιπλέον 
δαπάνες.

Τροπολογία 393
Werner Langen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) σε τμήμα με τίτλο «Ποιο είναι το 
κόστος;», το κόστος που συνδέεται με μια 
επένδυση στο επενδυτικό προϊόν, που 
περιλαμβάνει τόσο τις άμεσες όσο και τις 
έμμεσες δαπάνες που θα βαρύνουν τον 
επενδυτή, συμπεριλαμβανομένων των 
συνοπτικών δεικτών αυτών των δαπανών·

στ) σε τμήμα με τίτλο «Ποιο είναι το 
κόστος;», το κόστος που συνδέεται με μια 
επένδυση στο επενδυτικό προϊόν, που 
περιλαμβάνει τόσο τις άμεσες όσο και τις 
έμμεσες δαπάνες που θα βαρύνουν τον 
επενδυτή, συμπεριλαμβανομένων των 
συνοπτικών δεικτών αυτών των δαπανών 
και της ένδειξης ότι η φορολογία μπορεί 
να μειώσει την απόδοση του επενδυτικού 
προϊόντος·

Or. de

Τροπολογία 394
Thomas Händel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) σε τμήμα με τίτλο «Ποιο είναι το 
κόστος;», το κόστος που συνδέεται με μια 
επένδυση στο επενδυτικό προϊόν, που
περιλαμβάνει τόσο τις άμεσες όσο και τις 
έμμεσες δαπάνες που θα βαρύνουν τον 
επενδυτή, συμπεριλαμβανομένων των 
συνοπτικών δεικτών αυτών των δαπανών·

στ) σε τμήμα με τίτλο «Ποιο είναι το 
κόστος;», το κόστος που συνδέεται με μια 
επένδυση στο επενδυτικό προϊόν, που 
περιλαμβάνει τόσο τις άμεσες όσο και τις 
έμμεσες δαπάνες που θα βαρύνουν τον 
επενδυτή, συμπεριλαμβανομένων των 
συνοπτικών δεικτών αυτών των δαπανών, 
και τον τρόπο με τον οποίο επιδρά αυτό 
το κόστος στα ποσοστά απόδοσης·

Or. de

Τροπολογία 395
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) σε τμήμα με τίτλο «Ποιο είναι το 
κόστος;», το κόστος που συνδέεται με μια 
επένδυση στο επενδυτικό προϊόν, που 
περιλαμβάνει τόσο τις άμεσες όσο και τις 
έμμεσες δαπάνες που θα βαρύνουν τον 
επενδυτή, συμπεριλαμβανομένων των 
συνοπτικών δεικτών αυτών των δαπανών·

στ) σε τμήμα με τίτλο «Ποιο είναι το 
κόστος;», το μέγιστο κόστος θα πρέπει να 
περιλαμβάνει κάθε κόστος που συνδέεται 
με μια επένδυση στο επενδυτικό προϊόν, 
που περιλαμβάνει τόσο τις άμεσες όσο και 
τις έμμεσες δαπάνες που θα βαρύνουν τον 
επενδυτή, συμπεριλαμβανομένων των 
συνοπτικών δεικτών αυτών των δαπανών· 
εάν το επενδυτικό προϊόν έχει ανώτατο 
περιθώριο για πιθανές αποδόσεις, το 
γεγονός αυτό πρέπει να γνωστοποιείται 
σαφώς. Αυτό το ανώτατο όριο μειώνει 
την καθαρή απόδοση προς τον επενδυτή, 
παρέχοντας στον παραγωγό το σύνολο 
των κερδών άνω του ανώτατου ορίου. Η 
ρήτρα αυτή συνιστά έμμεση δαπάνη και 
πρέπει να γνωστοποιείται μαζί με τις 
υπόλοιπες δαπάνες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα δομημένα επενδυτικά προϊόντα περιλαμβάνουν τις περισσότερες φορές ένα περιθώριο που 
ενσωματώνεται κατά τη φάση παραγωγής του προϊόντος. Καθώς το περιθώριο αυτό δεν 
προκαταβάλλεται από τους μικροεπενδυτές, αλλά χρηματοδοτείται μέσω μειωμένων 
αποδόσεων, οι επενδυτές δεν το γνωρίζουν. Ως ενδεικτικό παράδειγμα, ένα τέτοιο περιθώριο 
χρηματοδοτείται κατά κανόνα μειώνοντας την πιθανή απόδοση ενός προϊόντος από το 30% της 
αύξησης ενός δείκτη μετοχών σε 20%. Τα περιθώρια αυτά πρέπει να γνωστοποιούνται με 
διαφάνεια μαζί με όλες τις δαπάνες ώστε να είναι πιο συγκρίσιμα τα επενδυτικά προϊόντα. Η 
τροπολογία βασίζεται στις συνεισφορές της Finance Watch και του ΕΓΕΚ.

Τροπολογία 396
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) σε τμήμα με τίτλο «Ποιο είναι το 
κόστος;», το κόστος που συνδέεται με μια 
επένδυση στο επενδυτικό προϊόν, που 

στ) σε τμήμα με τίτλο «Ποιο είναι το 
κόστος;», το κόστος που συνδέεται με μια 
επένδυση στη δέσμη επενδυτικών 
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περιλαμβάνει τόσο τις άμεσες όσο και τις 
έμμεσες δαπάνες που θα βαρύνουν τον 
επενδυτή, συμπεριλαμβανομένων των 
συνοπτικών δεικτών αυτών των δαπανών·

προϊόντων για ιδιώτες επενδυτές, που 
περιλαμβάνει τόσο τις άμεσες όσο και τις 
έμμεσες δαπάνες που θα βαρύνουν τον 
επενδυτή, συμπεριλαμβανομένων των 
συνοπτικών δεικτών αυτών των δαπανών
και, για λόγους συγκρισιμότητας, το 
σύνολο των δαπανών εκπεφρασμένων σε 
χρήμα και ποσοστό, ώστε να 
καταδεικνύονται οι επιπτώσεις των 
συνολικών δαπανών στην επένδυση·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι καταναλωτές συχνά δυσκολεύονται να αξιολογήσουν τις επιπτώσεις των δαπανών όταν οι 
δαπάνες παρουσιάζονται ως ποσοστά. Η ύπαρξη ενός παραδείγματος που παρουσιάζει τις 
επιπτώσεις των συνολικών δαπανών στην επένδυση εκπεφρασμένων σε χρήμα θα βελτιώσει τη 
συγκρισιμότητα, τη διαφάνεια και την ενημέρωση των καταναλωτών. Είναι υψίστης σημασίας 
οι συνολικές δαπάνες να εκφράζονται σε χρήμα, ώστε να καταδεικνύονται οι επιπτώσεις τους 
στην επένδυση.

Τροπολογία 397
Arlene McCarthy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) σε τμήμα με τίτλο «Ποιο είναι το 
κόστος;», το κόστος που συνδέεται με μια 
επένδυση στο επενδυτικό προϊόν, που 
περιλαμβάνει τόσο τις άμεσες όσο και τις 
έμμεσες δαπάνες που θα βαρύνουν τον 
επενδυτή, συμπεριλαμβανομένων των
συνοπτικών δεικτών αυτών των δαπανών·

στ) σε τμήμα με τίτλο «Ποιο είναι το 
κόστος;», το κόστος που συνδέεται με μια 
επένδυση στο επενδυτικό προϊόν, που 
περιλαμβάνει όλες τις άμεσες και τις 
έμμεσες δαπάνες που θα βαρύνουν τον 
επενδυτή, συμπεριλαμβανομένων των 
εξόδων συναλλαγής εκπεφρασμένων ως 
ποσοστό της καθαρής αξίας ενεργητικού.
Περιλαμβάνονται επίσης συνοπτικοί 
δείκτες όλων των ανωτέρω δαπανών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα έξοδα συναλλαγής (το κόστος της εμπορίας μετοχών/στοιχείων ενεργητικού) δεν 



PE504.398v01-00 20/190 AM\926906EL.doc

EL

περιλαμβάνονται στο ΒΠΕ ΟΣΕΚΑ παρά το γεγονός ότι μπορεί να επιβαρύνουν σημαντικά ένα 
επενδυτικό κεφάλαιο με επιπρόσθετες δαπάνες. Αν και οι δαπάνες αυτές δεν μπορούν να 
προστεθούν απλώς στις τρέχουσες χρεώσεις, μπορούν να εκφραστούν ως ποσοστό της καθαρής 
αξίας ενεργητικού. Συμπεριλαμβάνοντας τις εν λόγω δαπάνες, οι μικροεπενδυτές θα έχουν μια 
πληρέστερη εικόνα του χρηματικού ποσού που θα κληθούν να καταβάλουν ώστε να 
διατηρήσουν τα χρήματά τους σε ένα κεφάλαιο. Έτσι θα είναι σε θέση να συγκρίνουν καλύτερα 
τα διαθέσιμα κεφάλαια.

Τροπολογία 398
Alfredo Pallone

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) σε τμήμα με τίτλο «Ποιο είναι το 
κόστος;», το κόστος που συνδέεται με μια 
επένδυση στο επενδυτικό προϊόν, που 
περιλαμβάνει τόσο τις άμεσες όσο και τις 
έμμεσες δαπάνες που θα βαρύνουν τον 
επενδυτή, συμπεριλαμβανομένων των 
συνοπτικών δεικτών αυτών των δαπανών·

στ) σε τμήμα με τίτλο «Ποιο είναι το 
κόστος;», το κόστος που συνδέεται με μια 
επένδυση στο επενδυτικό προϊόν, που 
περιλαμβάνει τόσο τις άμεσες όσο και τις 
έμμεσες δαπάνες που θα βαρύνουν τον 
επενδυτή, συμπεριλαμβανομένων των 
συνοπτικών δεικτών αυτών των δαπανών, 
σύμφωνα με τις δαπάνες που 
προβλέπονται στα έγγραφα προσφοράς, 
εφόσον υπάρχουν·

Or. en

Τροπολογία 399
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ – σημείο i (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) στην περίπτωση των δομημένων 
επενδυτικών προϊόντων, οι έμμεσες 
δαπάνες περιλαμβάνουν το θεωρητικό 
περιθώριο κέρδους κατά τη λήξη που 
είναι ενσωματωμένο στο προϊόν·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τα δομημένα επενδυτικά προϊόντα περιλαμβάνουν συχνά ένα περιθώριο που ενσωματώνεται 
κατά τη φάση παραγωγής. Καθώς το περιθώριο αυτό δεν προκαταβάλλεται από τους 
μικροεπενδυτές, αλλά χρηματοδοτείται μέσω μειωμένων αποδόσεων, οι επενδυτές δεν το 
γνωρίζουν. Τα περιθώρια αυτά πρέπει να γνωστοποιούνται με διαφάνεια μαζί με όλες τις 
δαπάνες ώστε να είναι πιο συγκρίσιμα τα επενδυτικά προϊόντα.

Τροπολογία 400
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) σε τμήμα με τίτλο «Τι συμβαίνει σε 
περίπτωση θανάτου μου;», πληροφορίες 
σχετικά με το τι συμβαίνει με τα χρήματα 
που έχουν επενδυθεί στο προϊόν/στα 
κεφάλαια και τυχόν συμπληρωματικές 
παροχές λόγω θανάτου·

Or. en

Τροπολογία 401
Astrid Lulling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) σε τμήμα με τίτλο «Πώς πήγε μέχρι 
τώρα;», τις επιδόσεις του επενδυτικού 
προϊόντος στο παρελθόν, εάν αυτή η 
πληροφορία έχει σημασία λαμβάνοντας 
υπόψη τη φύση του προϊόντος και την 
έκταση του ιστορικού του·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 402
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) σε τμήμα με τίτλο «Πώς πήγε μέχρι 
τώρα;», τις επιδόσεις του επενδυτικού 
προϊόντος στο παρελθόν, εάν αυτή η 
πληροφορία έχει σημασία λαμβάνοντας 
υπόψη τη φύση του προϊόντος και την 
έκταση του ιστορικού του·

ζ) σε τμήμα με τίτλο «Τι μπορώ να 
κερδίσω;», πληροφορίες σχετικά με τις
πιθανές επιδόσεις της δέσμης 
επενδυτικών προϊόντων για ιδιώτες 
επενδυτές, παρέχοντας σενάρια 
επιδόσεων ή προβολές των πιθανών 
μελλοντικών αποτελεσμάτων και πώς 
αυτές θα επηρεαστούν από τις χρεώσεις. 
Ανάλογα με την περίπτωση, τουλάχιστον 
ένα από τα αναφερόμενα αποτελέσματα ή 
σενάρια πρέπει να περιγράφει αρνητική 
απόδοση·

Or. en

Τροπολογία 403
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) σε τμήμα με τίτλο «Πώς πήγε μέχρι 
τώρα;», τις επιδόσεις του επενδυτικού 
προϊόντος στο παρελθόν, εάν αυτή η 
πληροφορία έχει σημασία λαμβάνοντας 
υπόψη τη φύση του προϊόντος και την 
έκταση του ιστορικού του·

ζ) σε τμήμα με τίτλο «Παρελθοντικές 
επιδόσεις», τις επιδόσεις του επενδυτικού 
προϊόντος στο παρελθόν, εάν αυτή η 
πληροφορία έχει σημασία λαμβάνοντας 
υπόψη τη φύση του προϊόντος και την 
έκταση του ιστορικού του, 
συμπεριλαμβανομένης μιας σαφούς 
προειδοποίησης ότι οι παρελθοντικές 
επιδόσεις δεν εγγυώνται τα μελλοντικά 
αποτελέσματα της επένδυσης·

Or. en
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Τροπολογία 404
Alfredo Pallone

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) σε τμήμα με τίτλο «Πώς πήγε μέχρι 
τώρα;», τις επιδόσεις του επενδυτικού 
προϊόντος στο παρελθόν, εάν αυτή η 
πληροφορία έχει σημασία λαμβάνοντας 
υπόψη τη φύση του προϊόντος και την 
έκταση του ιστορικού του·

ζ) σε τμήμα με τίτλο «Παρελθοντικές 
επιδόσεις», περιγραφή των επιδόσεων του 
επενδυτικού προϊόντος στο παρελθόν, εάν 
αυτή η πληροφορία έχει σημασία 
λαμβάνοντας υπόψη τη φύση του 
επενδυτικού προϊόντος και την έκταση του 
ιστορικού του και, εφόσον έχει σημασία, 
συνοδευόμενη από κατάλληλη 
προειδοποίηση ότι «οι παρελθοντικές 
επιδόσεις δεν εγγυώνται τις μελλοντικές 
επιδόσεις»·

Or. en

Τροπολογία 405
Sylvie Goulard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) σε τμήμα με τίτλο «Πώς πήγε μέχρι 
τώρα;», τις επιδόσεις του επενδυτικού 
προϊόντος στο παρελθόν, εάν αυτή η 
πληροφορία έχει σημασία λαμβάνοντας 
υπόψη τη φύση του προϊόντος και την 
έκταση του ιστορικού του·

ζ) σε τμήμα με τίτλο «Πώς πήγε μέχρι 
τώρα;», τις επιδόσεις του επενδυτικού 
προϊόντος στο παρελθόν, εάν αυτή η 
πληροφορία έχει σημασία λαμβάνοντας 
υπόψη τη φύση του προϊόντος και την 
έκταση του ιστορικού του, 
συμπεριλαμβανομένης μιας 
προειδοποίησης ότι οι παρελθοντικές 
επιδόσεις δεν εγγυώνται τα μελλοντικά 
αποτελέσματα της επένδυσης και ότι οι 
κίνδυνοι που αναφέρονται σε άλλα 
τμήματα του ΒΕΠ ενδέχεται να έχουν 
σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο στην 
επένδυση·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι προτεινόμενες συμπληρωματικές πληροφορίες θα διασφαλίσουν ότι το ΒΕΠ δεν οδηγεί τους 
επενδυτές να βασίζονται υπερβολικά σε μοτίβα παρελθοντικών επιδόσεων και ότι παρέχει μια 
ολοκληρωμένη και θεμιτή περίληψη των κινδύνων που σχετίζονται με τα επενδυτικά προϊόντα.

Τροπολογία 406
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) σε τμήμα με τίτλο «Πώς πήγε μέχρι 
τώρα;», τις επιδόσεις του επενδυτικού 
προϊόντος στο παρελθόν, εάν αυτή η 
πληροφορία έχει σημασία λαμβάνοντας 
υπόψη τη φύση του προϊόντος και την 
έκταση του ιστορικού του·

ζ) σε τμήμα με τίτλο «Πώς πήγε μέχρι 
τώρα;», τις επιδόσεις του επενδυτικού 
προϊόντος, εάν αυτή η πληροφορία έχει 
σημασία λαμβάνοντας υπόψη τη φύση του 
προϊόντος και την έκταση του ιστορικού 
του· βασίζεται στον μεγαλύτερο δυνατό 
βαθμό διαφάνειας στο πλαίσιο της 
ύπαρξης του επενδυτικού προϊόντος. Ο 
παραγωγός δημοσιεύει μια περιγραφική 
ετήσια έκθεση η οποία περιέχει μια αληθή 
και θεμιτή σύνοψη των επιδόσεων των 
στοιχείων ενεργητικού της επένδυσης, 
των στρατηγικών διαχείρισης της 
επένδυσης και των σχετικών κινδύνων 
διαχείρισης της επένδυσης, 
συμπεριλαμβανομένης της αξιοποίησης 
των ορίων που καθορίζονται στα βασικά 
έγγραφα πληροφοριών του επενδυτικού 
προϊόντος. Όταν η επενδυτική 
στρατηγική αναφέρεται σε έναν δείκτη 
αναφοράς, στην ετήσια έκθεση 
δημοσιεύονται οι επιδόσεις του δείκτη 
αναφοράς·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποσκοπεί στην παροχή διαφάνειας σχετικά με τις επιδόσεις των 
επενδυτικών προϊόντων που καλύπτονται από τον εν λόγω κανονισμό. Ως εκ τούτου, οι 
επιδόσεις ενός συγκεκριμένου προϊόντος και, ανάλογα με την περίπτωση, του χαρτοφυλακίου, 
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πρέπει να συγκρίνονται με ένα διαφορετικό προϊόν που ενέχει συγκρίσιμους κινδύνους. 
Επιπλέον, πρέπει να αποκαλύπτονται όλες οι αμοιβές που επηρεάζουν την απόδοση. Η παρούσα 
τροπολογία βασίζεται στη συνεισφορά του Καθηγητή Roman Inderst (Σχολή Οικονομικών 
Φρανκφούρτης).

Τροπολογία 407
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) σε τμήμα με τίτλο «Πώς πήγε μέχρι 
τώρα;», τις επιδόσεις του επενδυτικού 
προϊόντος στο παρελθόν, εάν αυτή η 
πληροφορία έχει σημασία λαμβάνοντας 
υπόψη τη φύση του προϊόντος και την 
έκταση του ιστορικού του·

ζ) σε τμήμα με τίτλο «Πώς πήγε μέχρι 
τώρα;», τις επιδόσεις της δέσμης 
επενδυτικών προϊόντων για ιδιώτες 
επενδυτές στο παρελθόν, εάν αυτή η 
πληροφορία έχει σημασία λαμβάνοντας 
υπόψη τη φύση του προϊόντος και την 
έκταση του ιστορικού του·

Or. en

Τροπολογία 408
Thomas Händel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) σε τμήμα με τίτλο «Πώς πήγε μέχρι 
τώρα;», τις επιδόσεις του επενδυτικού 
προϊόντος στο παρελθόν, εάν αυτή η 
πληροφορία έχει σημασία λαμβάνοντας 
υπόψη τη φύση του προϊόντος και την 
έκταση του ιστορικού του·

ζ) σε τμήμα με τίτλο «Πώς πήγε μέχρι 
τώρα;», τις επιδόσεις του επενδυτικού 
προϊόντος στο παρελθόν·

Or. de

Τροπολογία 409
Sven Giegold
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εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ α) μια διάταξη ότι ο παραγωγός θα 
ενημερώνει με διαφανή τρόπο τον πελάτη 
μέσω ετήσιου εγγράφου σχετικά με τις 
επιδόσεις του επενδυτικού προϊόντος. Το 
εν λόγω έγγραφο θα περιλαμβάνει μια εκ 
των υστέρων γνωστοποίηση της 
απόδοσης του επενδυτικού προϊόντος το 
περασμένο έτος. Επίσης, η εν λόγω εκ 
των υστέρων απόδοση θα πρέπει να 
συγκρίνεται με ένα διαφορετικό 
επενδυτικό προϊόν με συγκρίσιμο προφίλ 
κινδύνου. Εάν ο πελάτης είναι κάτοχος 
διάφορων επενδυτικών προϊόντων ενός 
συγκεκριμένου παραγωγού και 
καλύπτεται από τον εν λόγω κανονισμό, η 
ανωτέρω γνωστοποίηση και σύγκριση 
πρέπει να εφαρμόζεται στο σύνολο του 
χαρτοφυλακίου. Πρέπει επίσης να 
γνωστοποιούνται όλες οι δαπάνες που 
επηρεάζουν την απόδοση του επενδυτικού 
προϊόντος. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται 
να θεσπίζει πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση 
σύμφωνα με το άρθρο 23, για τον 
καθορισμό των ορισμών των προφίλ 
κινδύνου των επενδυτικών προϊόντων 
καθώς και προτύπων για τη 
γνωστοποίηση των δαπανών που 
αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποσκοπεί στην παροχή διαφάνειας σχετικά με τις επιδόσεις των 
επενδυτικών προϊόντων που καλύπτονται από τον εν λόγω κανονισμό. Ως εκ τούτου, οι 
επιδόσεις ενός συγκεκριμένου προϊόντος και, ανάλογα με την περίπτωση, του χαρτοφυλακίου, 
πρέπει να συγκρίνονται με ένα διαφορετικό προϊόν που ενέχει συγκρίσιμους κινδύνους. 
Επιπλέον, πρέπει να αποκαλύπτονται όλες οι αμοιβές που επηρεάζουν την απόδοση. Η παρούσα 
τροπολογία βασίζεται στη συνεισφορά του Καθηγητή Roman Inderst (Σχολή Οικονομικών 
Φρανκφούρτης).
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Τροπολογία 410
Olle Schmidt, Sharon Bowles, Nils Torvalds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ α) σε τμήμα με τίτλο «Μπορώ να κάνω 
ανάληψη χρημάτων;», πληροφορίες 
σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις της 
εξαργύρωσης της δέσμης επενδυτικών 
προϊόντων για ιδιώτες επενδυτές πριν από 
την προθεσμία λήξης ή την εκπνοή της 
συνιστώμενης περιόδου κατοχής·

Or. en

Τροπολογία 411
Olle Schmidt, Sharon Bowles, Nils Torvalds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ β) σε τμήμα με τίτλο «Πώς μπορώ να 
μάθω πώς πάει το προϊόν μου;», 
πληροφορίες που καταδεικνύουν πώς θα 
τηρείται ενήμερος ο πελάτης·

Or. en

Τροπολογία 412
Olle Schmidt, Sharon Bowles, Nils Torvalds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ γ) σε τμήμα με τίτλο «Πώς μπορώ να 
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υποβάλω καταγγελία;», πληροφορίες 
σχετικά με τον τρόπο και τον φορέα στον 
οποίο μπορούν να υποβάλλουν 
καταγγελίες οι πελάτες για το προϊόν και
τη διαχείρισή του·

Or. en

Τροπολογία 413
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ δ) σε τμήμα με τίτλο «Τι συμβαίνει σε 
περίπτωση που καταστείτε αφερέγγυοι;», 
πληροφορίες σχετικά με το κατά πόσον το 
προϊόν καλύπτεται από σύστημα 
αποζημίωσης ή εγγύησης·

Or. en

Τροπολογία 414
Alfredo Pallone

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) για τα συνταξιοδοτικά προϊόντα, σε 
τμήμα με τίτλο «Τι μπορώ να πάρω στη 
συνταξιοδότησή μου;», προβολές των 
πιθανών μελλοντικών αποτελεσμάτων.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 415
Thomas Händel
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) για τα συνταξιοδοτικά προϊόντα, σε 
τμήμα με τίτλο «Τι μπορώ να πάρω στη 
συνταξιοδότησή μου;», προβολές των 
πιθανών μελλοντικών αποτελεσμάτων.

η) για τα συνταξιοδοτικά προϊόντα, σε 
τμήμα με τίτλο «Τι μπορώ να πάρω στη 
συνταξιοδότησή μου;», προβολές των 
πιθανών μελλοντικών αποτελεσμάτων, 
σαφώς κατανεμημένες σε διαφορετικά 
σενάρια εξελίξεων, συμπεριλαμβανομένου 
του χείριστου σεναρίου, δηλαδή της 
χείριστης δυνατής εξέλιξης.

Or. de

Τροπολογία 416
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) για τα συνταξιοδοτικά προϊόντα, σε 
τμήμα με τίτλο «Τι μπορώ να πάρω στη 
συνταξιοδότησή μου;», προβολές των 
πιθανών μελλοντικών αποτελεσμάτων.

η) για τα συνταξιοδοτικά προϊόντα, σε 
τμήμα με τίτλο «Τι μπορώ να πάρω στη 
συνταξιοδότησή μου;», προβολές των 
πιθανών μελλοντικών αποτελεσμάτων. Οι 
πληροφορίες αυτές πρέπει να είναι 
σύμμορφες προς το νομικό πλαίσιο για τα 
βασικά έγγραφα πληροφοριών.

Or. en

Τροπολογία 417
Udo Bullmann, Peter Simon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) για τα συνταξιοδοτικά προϊόντα, σε η) για τα συνταξιοδοτικά προϊόντα, σε 
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τμήμα με τίτλο «Τι μπορώ να πάρω στη 
συνταξιοδότησή μου;», προβολές των 
πιθανών μελλοντικών αποτελεσμάτων.

τμήμα με τίτλο «Τι μπορώ να πάρω στη 
συνταξιοδότησή μου;», προβολές των 
πιθανών μελλοντικών αποτελεσμάτων, 
συμπεριλαμβανομένης μιας κατανοητής 
διευκρίνισης ότι η πραγματική απόδοση 
μπορεί να διαφέρει σημαντικά από τις εν 
λόγω προβολές.

Or. en

Τροπολογία 418
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο η α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η α) σε τμήμα με τίτλο «Πώς μπορώ να 
υποβάλω καταγγελία;», πληροφορίες 
σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο 
μπορούν να υποβάλλουν καταγγελίες οι 
πελάτες για το προϊόν.

Or. en

Τροπολογία 419
Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο η α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η α) σε τμήμα με τίτλο «Άλλα έγγραφα 
που πρέπει να διαβάσω προτού 
επενδύσω», παρέχεται σύντομη 
περιγραφή άλλων τύπων εγγράφων 
πληροφοριών που αναλύουν 
λεπτομερέστερα το προϊόν, 
διευκρινίζοντας ότι όλα αυτά τα έγγραφα 
(συμπεριλαμβανομένου του ΒΕΠ) πρέπει 
να λαμβάνονται υπόψη πριν από τη λήψη 
επενδυτικών αποφάσεων.
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Or. en

Τροπολογία 420
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο η α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η α) σε τμήμα με τίτλο «Ποια άλλα 
έγγραφα πρέπει να διαβάσω προτού 
επενδύσω;», σύντομη περιγραφή της 
τεκμηρίωσης (συμπεριλαμβανομένου 
ενημερωτικού δελτίου, ανάλογα με την 
περίπτωση) και μιας διευκρίνισης ότι όλα 
αυτά τα έγγραφα (συμπεριλαμβανομένου 
του ΒΕΠ) πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 
πριν από τη λήψη επενδυτικών 
αποφάσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ΒΕΠ δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μεμονωμένο έγγραφο επί τη βάσει του οποίου μπορεί 
κάποιος να λάβει επενδυτικές αποφάσεις. Πρέπει να γίνεται σαφές ότι είναι ζωτικής σημασίας η 
ανάγνωση άλλων εγγράφων πριν από τη λήψη της εν λόγω απόφασης.

Τροπολογία 421
Thomas Händel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο η α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η α) σε τμήμα με τίτλο «Ποια αμοιβή 
λαμβάνει ο διαμεσολαβητής μου για τις 
υπηρεσίες που παρέχει;», επισκόπηση του 
είδους και του ύψους των αμοιβών που 
δόθηκαν ή πρόκειται να δοθούν στον 
διαμεσολαβητή/στους διαμεσολαβητές·
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Or. de

Τροπολογία 422
Pervenche Berès

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο η α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η α) σε τμήμα με τίτλο «Ποιον τύπο 
επενδυτών στοχεύει η εν λόγω 
επένδυση;», περιγραφή των τύπων 
επενδυτών για τους οποίους προορίζεται 
το επενδυτικό προϊόν από άποψη 
επιθυμίας ανάληψης κινδύνων, 
επενδυτικού ορίζοντα και 
χρηματοοικονομικών γνώσεων. Το τμήμα 
αυτό πρέπει να συμπληρώνεται βάσει της 
διαδικασίας έγκρισης του προϊόντος την 
οποία εκτέλεσε ο παραγωγός του 
προϊόντος κατά τη δόμηση του 
επενδυτικού προϊόντος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαδικασία δέουσας επιμέλειας του παραγωγού όσον αφορά την καταλληλότητα του 
προϊόντος για ιδιώτες πελάτες πρέπει να παρέχει το υλικό για ένα τμήμα του ΒΕΠ με τίτλο «Για 
ποιον προορίζεται η παρούσα επένδυση;».

Τροπολογία 423
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο η β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η β) σε τμήμα με τίτλο «Ποια άλλα 
έγγραφα πρέπει να διαβάσω προτού 
επενδύσω;», σύντομη περιγραφή της 
τεκμηρίωσης (συμπεριλαμβανομένου 
ενημερωτικού δελτίου, ανάλογα με την 
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περίπτωση) και μιας διευκρίνισης ότι όλα 
αυτά τα έγγραφα (συμπεριλαμβανομένου 
του ΒΕΠ) πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 
πριν από τη λήψη επενδυτικών 
αποφάσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Καθώς το ΒΕΠ εκ φύσεως δεν μπορεί να είναι εξαντλητικό, πρέπει να διαβάζεται σε συνδυασμό 
με άλλη τεκμηρίωση, όπως ένα συνοπτικό ενημερωτικό δελτίο.

Τροπολογία 424
Othmar Karas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο η β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η β) σε τμήμα με τίτλο «Ασφαλιστικές 
παροχές», ένδειξη του κατά πόσον το 
επενδυτικό προϊόν προσφέρει 
ασφαλιστικές παροχές και εφόσον 
προσφέρει, λεπτομέρειες αυτών των 
ασφαλιστικών παροχών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα χαρακτηριστικά ενός ασφαλιστικού προϊόντος πρέπει να παρουσιάζονται λεπτομερώς στους 
καταναλωτές. Τα χαρακτηριστικά των ασφαλιστικών δεσμών επενδυτικών προϊόντων για 
ιδιώτες επενδυτές είναι ουσιώδους σημασίας για τον διαχωρισμό τους από άλλες δέσμες 
επενδυτικών προϊόντων για ιδιώτες επενδυτές. Ως εκ τούτου, απαιτείται ένα χωριστό και άρα 
πιο διακεκριμένο τμήμα που θα επισημαίνει αυτά τα χαρακτηριστικά σχετικά με τις 
ασφαλιστικές παροχές στο ΒΕΠ.

Τροπολογία 425
Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Όταν παρέχονται συμπληρωματικές, 
εξατομικευμένες πληροφορίες, όπως 
γνωστοποίηση επενδυτικών αμοιβών, από 
το πρόσωπο που προτείνει ή πωλεί το 
προϊόν στον επενδυτή, οι πληροφορίες 
αυτές εμφανίζονται σε χωριστό έγγραφο 
για το οποίο είναι υπεύθυνο το πρόσωπο 
που προτείνει ή πωλεί το προϊόν.

Or. en

Τροπολογία 426
Pervenche Berès

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Οι μικροεπενδυτές λαμβάνουν ένα 
συγκεκριμένο ασφαλιστικό έγγραφο το 
οποίο παρουσιάζει τα κύρια 
χαρακτηριστικά της ασφαλιστικής 
σύμβασης, όπως απαιτείται από το 
άρθρο 185 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ. Το 
εν λόγω έγγραφο τηρεί όλες τις διατάξεις 
του παρόντος κανονισμού εκτός από το 
άρθρο 8 παράγραφος 2. Εάν η σύμβαση 
αφήνει περιθώριο επιλογής μεταξύ 
διαφόρων μονάδων λογαριασμού, 
περιλαμβάνει επίσης έναν συνοπτικό 
πίνακα που κατατάσσει τις εν λόγω 
μονάδες σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με 
την επικινδυνότητά τους.
Έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/138/ΕΚ 
και σύμφωνα με το άρθρο 8 του παρόντος 
κανονισμού, η ΕΑΑΕΣ εξουσιοδοτείται 
να προσδιορίζει:
- τα κύρια χαρακτηριστικά της 
ασφαλιστικής σύμβασης
- την ακριβή μορφή του συγκεκριμένου 
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ασφαλιστικού εγγράφου
- το περιεχόμενο του συγκεκριμένου 
ασφαλιστικού εγγράφου, 
συμπεριλαμβανομένων των επιλογών 
κατανομής στοιχείων ενεργητικού που 
προσφέρονται στον μικροεπενδυτή·
- τους κανόνες ταξινόμησης των μονάδων 
σε 3 κατηγορίες
Ο παραγωγός του επενδυτικού προϊόντος 
διανέμει ένα ΒΕΠ για κάθε υποκείμενη 
επένδυση ασφαλιστικών συμβάσεων που 
είναι επιλέξιμες για τον παρόντα 
κανονισμό. Οι υποκείμενες επενδύσεις 
περιλαμβάνουν τις μονάδες λογαριασμού 
ή/και τα εκπεφρασμένα σε νόμισμα 
κεφάλαια εφόσον υπάρχει σχέση και την 
κατηγορία επικινδυνότητας καθενός από 
αυτά.

Or. en

Τροπολογία 427
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο παραγωγός του επενδυτικού 
προϊόντος μπορεί να συμπεριλάβει και 
άλλες πληροφορίες, εάν είναι αναγκαίο 
για να λαμβάνουν οι μικροεπενδυτές 
αποφάσεις εν επιγνώσει σχετικά με ένα 
συγκεκριμένο επενδυτικό προϊόν.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 428
Thomas Händel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο παραγωγός του επενδυτικού 
προϊόντος μπορεί να συμπεριλάβει και 
άλλες πληροφορίες, εάν είναι αναγκαίο 
για να λαμβάνουν οι μικροεπενδυτές 
αποφάσεις εν επιγνώσει σχετικά με ένα 
συγκεκριμένο επενδυτικό προϊόν.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 429
Astrid Lulling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο παραγωγός του επενδυτικού 
προϊόντος μπορεί να συμπεριλάβει και 
άλλες πληροφορίες, εάν είναι αναγκαίο 
για να λαμβάνουν οι μικροεπενδυτές 
αποφάσεις εν επιγνώσει σχετικά με ένα 
συγκεκριμένο επενδυτικό προϊόν.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 430
Alfredo Pallone

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο παραγωγός του επενδυτικού 
προϊόντος μπορεί να συμπεριλάβει και 
άλλες πληροφορίες, εάν είναι αναγκαίο 
για να λαμβάνουν οι μικροεπενδυτές 
αποφάσεις εν επιγνώσει σχετικά με ένα 
συγκεκριμένο επενδυτικό προϊόν.

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 431
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο παραγωγός του επενδυτικού 
προϊόντος μπορεί να συμπεριλάβει και 
άλλες πληροφορίες, εάν είναι αναγκαίο για 
να λαμβάνουν οι μικροεπενδυτές 
αποφάσεις εν επιγνώσει σχετικά με ένα
συγκεκριμένο επενδυτικό προϊόν.

3. Ο παραγωγός του επενδυτικού 
προϊόντος συμπεριλαμβάνει μόνο τις
πληροφορίες που απαιτούνται για να 
λαμβάνουν οι μικροεπενδυτές αποφάσεις 
εν επιγνώσει σχετικά με το συγκεκριμένο 
επενδυτικό προϊόν.

Or. en

Τροπολογία 432
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο παραγωγός του επενδυτικού 
προϊόντος μπορεί να συμπεριλάβει και 
άλλες πληροφορίες, εάν είναι αναγκαίο για 
να λαμβάνουν οι μικροεπενδυτές 
αποφάσεις εν επιγνώσει σχετικά με ένα 
συγκεκριμένο επενδυτικό προϊόν.

3. Ο παραγωγός της δέσμης επενδυτικών 
προϊόντων για ιδιώτες επενδυτές μπορεί 
να συμπεριλάβει και άλλες πληροφορίες, 
εάν είναι αναγκαίο για να λαμβάνουν οι 
μικροεπενδυτές αποφάσεις εν επιγνώσει 
σχετικά με μια συγκεκριμένη δέσμη 
επενδυτικών προϊόντων για ιδιώτες 
επενδυτές.

Or. en

Τροπολογία 433
Olle Schmidt, Nils Torvalds
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο παραγωγός του επενδυτικού 
προϊόντος μπορεί να συμπεριλάβει και 
άλλες πληροφορίες, εάν είναι αναγκαίο για 
να λαμβάνουν οι μικροεπενδυτές 
αποφάσεις εν επιγνώσει σχετικά με ένα 
συγκεκριμένο επενδυτικό προϊόν.

3. Ο παραγωγός της δέσμης επενδυτικών 
προϊόντων για ιδιώτες επενδυτές μπορεί 
να συμπεριλάβει και άλλες αντικειμενικές 
πληροφορίες, εάν είναι αναγκαίο για να 
λαμβάνουν οι μικροεπενδυτές αποφάσεις 
εν επιγνώσει σχετικά με μια συγκεκριμένη 
δέσμη μέτρων για ιδιώτες επενδυτές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός σχετικά με τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που περιλαμβάνεται στο άρθρο 8 
παράγραφος 5 μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα όσον αφορά τη συμβατότητα με το 
συνταγματικό δίκαιο ορισμένων κρατών μελών. Ο προβληματισμός επικεντρώνεται στο 
άρθρο 8 παράγραφος 3, στο οποίο μπορεί να συμπεριληφθεί η φράση «άλλες πληροφορίες». 
Καθώς είναι πιθανόν να συμπεριληφθεί η φράση «άλλες πληροφορίες», το γεγονός αυτό 
συσχετίζεται με τον κίνδυνο ότι πληροφορίες που μπορούν να οδηγήσουν σε επενδυτικές 
αποφάσεις θα αντιμετωπίζονται από κανονιστική άποψη σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.

Τροπολογία 434
Pervenche Berès

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Ανάλογα με την περίπτωση, οι 
πωλητές επενδυτικών προϊόντων 
αναφέρουν:
i) το φορολογικό καθεστώς του 
επενδυτικού προϊόντος στο κράτος μέλος 
στο οποίο προτείνουν για αγορά ή 
διανέμουν το επενδυτικό προϊόν·
ii) το κόστος που σχετίζεται με το 
επενδυτικό προϊόν εάν οι ίδιοι 
λειτουργήσουν ως διαμεσολαβητές·
iii) τις προμήθειες, τις αντεκχωρήσεις ή 
άλλα οφέλη σχετικά με τη συναλλαγή που 
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καλύπτονται από τον παραγωγό ή τρίτο 
μέρος, όπως προβλέπεται στην οδηγία 
2004/39/ΕΚ, στην οδηγία 2002/92/ΕΚ και 
στην οδηγία 2011/61/ΕΕ.
Οι πληροφορίες αυτές παρουσιάζονται σε 
χωριστό, προσυμβατικό έγγραφο έκτασης 
μίας σελίδας το πολύ το οποίο 
επισυνάπτεται με τη μορφή 
παραρτήματος στο βασικό έγγραφο 
πληροφοριών στο σημείο πώλησης.

Or. en

Τροπολογία 435
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Κατά περίπτωση, οι διαμεσολαβητές 
αναφέρουν:
i) όλα τα κόστη που σχετίζονται με το 
επενδυτικό προϊόν εάν οι ίδιοι 
λειτουργήσουν ως διαμεσολαβητές·
ii) τις προμήθειες, τις αντεκχωρήσεις ή 
άλλα οφέλη σχετικά με τη συναλλαγή που 
καλύπτονται από τον παραγωγό ή τρίτο 
μέρος, όπως προβλέπεται στην οδηγία 
2004/39/ΕΚ και στην οδηγία 2002/39/ΕΚ·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία βασίζεται σε γνωμοδότηση του ΕΓΕΚ.

Τροπολογία 436
Sharon Bowles
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η ΕΑΚΑΑ θα αναπτύξει έναν 
ανεξάρτητο επιγραμμικό υπολογιστή 
κεφαλαίων ο οποίος θα περιλαμβάνεται 
στον ιστότοπό της. Ο υπολογιστής 
κεφαλαίων θα επιτρέπει στους επενδυτές 
να υπολογίζουν την ανταμοιβή ενός 
προτεινόμενου επενδυτικού προϊόντος για 
ιδιώτες επενδυτές εισάγοντας 
πληροφορίες σχετικά με την 
προσδοκώμενη διάρκεια της επένδυσης, 
το ποσό της επένδυσης και την 
αναμενόμενη απόδοση της υποκείμενης 
επένδυσης σε ποσοστά, προκειμένου να 
προσδιορίζεται η τελική αξία της 
επένδυσης μετά τις δαπάνες. 
Ο υπολογιστής κεφαλαίων θα 
περιλαμβάνει στον υπολογισμό του τις 
δαπάνες και τις αμοιβές που χρεώνουν οι 
διάφοροι παραγωγοί επενδυτικών 
προϊόντων για κάθε κεφάλαιο που 
πωλείται στο κοινό, καθώς και τυχόν 
περαιτέρω δαπάνες ή αμοιβές που 
χρεώνονται από τους διαμεσολαβητές ή 
άλλα μέρη της επενδυτικής αλυσίδας και 
οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται ήδη 
από τους παραγωγούς προϊόντων. 
Θα απαιτείται από τους παραγωγούς 
επενδυτικών προϊόντων και τα πρόσωπα 
που προτείνουν ή πωλούν επενδυτικά 
προϊόντα να υποβάλλουν τα σχετικά 
στοιχεία στην ΕΑΚΑΑ ανά τρίμηνο, με 
μέγιστη καθυστέρηση 60 ημερών για 
αυτόν τον σκοπό.
Η ΕΑΚΑΑ θα έχει στη διάθεσή της τους 
πόρους με τους οποίους θα εκτελεί αυτήν 
την εργασία. Εφόσον κρίνεται 
απαραίτητο, θα συνεργάζεται στενά με 
άλλες ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) παρέχει έναν 
επιγραμμικό υπολογιστή κεφαλαίων με την ονομασία Fund Analyzer, ο οποίος προσφέρει 
πληροφορίες και αναλύσεις για περισσότερα από 18.000 αμοιβαία κεφάλαια, διαπραγματεύσιμα 
αμοιβαία κεφάλαια (ETF) και διαπραγματεύσιμες ομολογίες (ETN). Το εργαλείο αυτό εκτιμά 
την αξία των κεφαλαίων και τον αντίκτυπο των αμοιβών και δαπανών στις επενδύσεις και 
επιτρέπει στους ιδιώτες να αναζητούν τις εφαρμοστέες αμοιβές και τις διαθέσιμες εκπτώσεις για 
κεφάλαια. Η ΕΑΚΑΑ θα μπορούσε να αναπτύξει ένα παρόμοιο εργαλείο.

Τροπολογία 437
Astrid Lulling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 παρουσιάζονται σε κοινό 
μορφότυπο συμπεριλαμβανομένων των 
κοινών τίτλων και ακολουθώντας την 
τυποποιημένη σειρά που προβλέπεται 
στην παράγραφο 2 ώστε να είναι δυνατή 
η σύγκριση με το βασικό έγγραφο 
πληροφοριών για κάθε άλλο επενδυτικό 
προϊόν. Το βασικό έγγραφο πληροφοριών 
φέρει εμφανώς ένα κοινό σύμβολο ώστε 
να διακρίνεται από άλλα έγγραφα.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 438
Werner Langen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 παρουσιάζονται σε κοινό 
μορφότυπο συμπεριλαμβανομένων των 
κοινών τίτλων και ακολουθώντας την 

4. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 παρουσιάζονται σε κοινό 
μορφότυπο συμπεριλαμβανομένων των 
κοινών τίτλων και ακολουθώντας την 
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τυποποιημένη σειρά που προβλέπεται στην 
παράγραφο 2 ώστε να είναι δυνατή η 
σύγκριση με το βασικό έγγραφο 
πληροφοριών για κάθε άλλο επενδυτικό 
προϊόν. Το βασικό έγγραφο πληροφοριών 
φέρει εμφανώς ένα κοινό σύμβολο ώστε να 
διακρίνεται από άλλα έγγραφα.

τυποποιημένη σειρά που προβλέπεται στην 
παράγραφο 2 ώστε να είναι δυνατή η 
σύγκριση με το βασικό έγγραφο 
πληροφοριών για κάθε άλλο επενδυτικό 
προϊόν. Το βασικό έγγραφο πληροφοριών 
δεν υπερβαίνει τις 3 σελίδες, είναι σαφές, 
ξεκάθαρο και ευανάγνωστο και φέρει 
εμφανώς ένα κοινό σύμβολο ώστε να 
διακρίνεται από άλλα έγγραφα.

Or. de

Τροπολογία 439
Thomas Händel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 παρουσιάζονται σε κοινό 
μορφότυπο συμπεριλαμβανομένων των 
κοινών τίτλων και ακολουθώντας την 
τυποποιημένη σειρά που προβλέπεται στην 
παράγραφο 2 ώστε να είναι δυνατή η 
σύγκριση με το βασικό έγγραφο 
πληροφοριών για κάθε άλλο επενδυτικό 
προϊόν. Το βασικό έγγραφο πληροφοριών 
φέρει εμφανώς ένα κοινό σύμβολο ώστε να 
διακρίνεται από άλλα έγγραφα.

4. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 παρουσιάζονται σε κοινό 
μορφότυπο συμπεριλαμβανομένων των 
κοινών τίτλων και ακολουθώντας την 
τυποποιημένη σειρά που προβλέπεται στην 
παράγραφο 2 ώστε να είναι δυνατή η 
σύγκριση με το βασικό έγγραφο 
πληροφοριών για κάθε άλλο επενδυτικό 
προϊόν. Το βασικό έγγραφο πληροφοριών 
φέρει εμφανώς ένα κοινό σύμβολο ώστε να 
διακρίνεται από άλλα έγγραφα· οι 
αρνητικές πληροφορίες πρέπει κατά 
κανόνα να παρουσιάζονται σε ενιαία 
σύνολα και να προηγούνται των θετικών· 
απαγορεύονται η αναγραφή τιμών και οι 
συντμήσεις όρων.

Or. de

Τροπολογία 440
Corien Wortmann-Kool

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 παρουσιάζονται σε κοινό
μορφότυπο συμπεριλαμβανομένων των 
κοινών τίτλων και ακολουθώντας την 
τυποποιημένη σειρά που προβλέπεται στην 
παράγραφο 2 ώστε να είναι δυνατή η 
σύγκριση με το βασικό έγγραφο 
πληροφοριών για κάθε άλλο επενδυτικό 
προϊόν. Το βασικό έγγραφο πληροφοριών 
φέρει εμφανώς ένα κοινό σύμβολο ώστε να 
διακρίνεται από άλλα έγγραφα.

4. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 παρουσιάζονται σε 
τυποποιημένο μορφότυπο 
συμπεριλαμβανομένων των κοινών τίτλων 
και ακολουθώντας την τυποποιημένη σειρά 
που προβλέπεται στην παράγραφο 2 ώστε 
να είναι δυνατή η σύγκριση με το βασικό 
έγγραφο πληροφοριών για κάθε άλλο 
επενδυτικό προϊόν. Το βασικό έγγραφο 
πληροφοριών φέρει εμφανώς ένα κοινό 
σύμβολο ώστε να διακρίνεται από άλλα 
έγγραφα.

Or. en

Τροπολογία 441
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 παρουσιάζονται σε κοινό 
μορφότυπο συμπεριλαμβανομένων των 
κοινών τίτλων και ακολουθώντας την 
τυποποιημένη σειρά που προβλέπεται στην 
παράγραφο 2 ώστε να είναι δυνατή η 
σύγκριση με το βασικό έγγραφο 
πληροφοριών για κάθε άλλο επενδυτικό 
προϊόν. Το βασικό έγγραφο πληροφοριών 
φέρει εμφανώς ένα κοινό σύμβολο ώστε να 
διακρίνεται από άλλα έγγραφα.

4. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 παρουσιάζονται σε κοινό 
μορφότυπο συμπεριλαμβανομένων των 
κοινών τίτλων και ακολουθώντας την 
τυποποιημένη σειρά που προβλέπεται στην 
παράγραφο 2 ώστε να είναι δυνατή η 
σύγκριση με το βασικό έγγραφο 
πληροφοριών για κάθε άλλη δέσμη 
επενδυτικών προϊόντων για ιδιώτες
επενδυτές. Το βασικό έγγραφο 
πληροφοριών φέρει εμφανώς ένα κοινό 
σύμβολο ώστε να διακρίνεται από άλλα 
έγγραφα.

Or. en

Τροπολογία 442
Astrid Lulling
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
θεσπίζει πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση 
σύμφωνα με το άρθρο 23, με τις οποίες 
διευκρινίζονται οι λεπτομέρειες σχετικά 
με την παρουσίαση και το περιεχόμενο 
καθενός από τα στοιχεία των 
πληροφοριών που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2, η παρουσίαση και 
λεπτομέρειες για τις άλλες πληροφορίες 
που μπορεί να εντάξει ο παραγωγός του 
επενδυτικού προϊόντος στο βασικό 
έγγραφο πληροφοριών όπως αναφέρεται 
στην παράγραφο 3, και τις λεπτομέρειες 
του κοινού μορφοτύπου και του κοινού 
συμβόλου που αναφέρονται στην 
παράγραφο 4. Η Επιτροπή λαμβάνει 
υπόψη τις διαφορές μεταξύ των 
επενδυτικών προϊόντων και των 
δυνατοτήτων των μικροεπενδυτών καθώς 
και τα χαρακτηριστικά των επενδυτικών 
προϊόντων που επιτρέπουν στον 
μικροεπενδυτή να επιλέγει μεταξύ 
διαφορετικών υποκειμένων επενδύσεων ή 
άλλων επιλογών που προβλέπονται από το 
προϊόν, ακόμη και σε περίπτωση που η 
επιλογή αυτή μπορεί να πραγματοποιείται 
σε διαφορετικά χρονικά σημεία, ή να 
τροποποιηθεί στο μέλλον.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 443
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να θεσπίζει 5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να θεσπίζει 
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πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με 
το άρθρο 23, με τις οποίες διευκρινίζονται 
οι λεπτομέρειες σχετικά με την 
παρουσίαση και το περιεχόμενο καθενός 
από τα στοιχεία των πληροφοριών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2, η 
παρουσίαση και λεπτομέρειες για τις 
άλλες πληροφορίες που μπορεί να εντάξει 
ο παραγωγός του επενδυτικού προϊόντος 
στο βασικό έγγραφο πληροφοριών όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 3, και τις
λεπτομέρειες του κοινού μορφοτύπου και 
του κοινού συμβόλου που αναφέρονται 
στην παράγραφο 4. Η Επιτροπή λαμβάνει 
υπόψη τις διαφορές μεταξύ των 
επενδυτικών προϊόντων και των 
δυνατοτήτων των μικροεπενδυτών καθώς 
και τα χαρακτηριστικά των επενδυτικών 
προϊόντων που επιτρέπουν στον 
μικροεπενδυτή να επιλέγει μεταξύ 
διαφορετικών υποκειμένων επενδύσεων ή 
άλλων επιλογών που προβλέπονται από το 
προϊόν, ακόμη και σε περίπτωση που η 
επιλογή αυτή μπορεί να πραγματοποιείται 
σε διαφορετικά χρονικά σημεία, ή να 
τροποποιηθεί στο μέλλον.

πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με 
το άρθρο 23, με τις οποίες διευκρινίζονται 
οι λεπτομέρειες σχετικά με την 
παρουσίαση και το περιεχόμενο καθενός 
από τα στοιχεία των πληροφοριών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 και οι
λεπτομέρειες του κοινού μορφοτύπου και 
του κοινού συμβόλου που αναφέρονται 
στην παράγραφο 4.

Ο συνοπτικός δείκτης κινδύνου και 
ανταμοιβής που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 στοιχείο ε) σημείο i) 
λαμβάνει υπόψη τον αντίκτυπο των 
δαπανών σε βάθος χρόνου καθώς και τις 
πιθανές μελλοντικές επιδόσεις. Είναι 
σχεδιασμένος έτσι ώστε να καθιστά 
σαφείς και συγκρίσιμους μεταξύ των 
διαφόρων προϊόντων τους κινδύνους που 
αναλαμβάνουν οι επενδυτές. Ο δείκτης 
καθιστά σαφές ότι η πιθανότητα 
μεγαλύτερης ανταμοιβής συνδέεται με 
την ανάληψη μεγαλύτερων κινδύνων. Η 
σύγκριση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 στοιχείο ε) σημείο ii) είναι 
σχεδιασμένη έτσι ώστε να βοηθά τον 
επενδυτή να κατανοήσει πώς η ανάληψη 
μεγαλύτερου κινδύνου επηρεάζει την 
ανταμοιβή του επενδυτικού προϊόντος και 
ο δείκτης αναφοράς μηδενικού κινδύνου 
ορίζεται με κατανοητό και μη 
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παραπλανητικό τρόπο για τους 
μικροεπενδυτές. Ο συνοπτικός δείκτης 
των δαπανών που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 στοιχείο στ) παρουσιάζει 
τον αντίκτυπο των δαπανών στην πιθανή 
απόδοση της επένδυσης για τους 
επενδυτές σε βάθος χρόνου, 
εκπεφρασμένο σε χρήμα. Περιλαμβάνει 
αριθμητικά στοιχεία που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν από τους 
μικροεπενδυτές για να πραγματοποιήσουν 
συγκρίσεις μεταξύ των προϊόντων. Η 
Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις 
γνωστοποιήσεις προς τους 
μικροεπενδυτές στις οποίες προβαίνει ο 
πωλητής του επενδυτικού προϊόντος 
σχετικά με τις δαπάνες στο πλαίσιο των 
οδηγιών [MiFID] και [IMD], 
προκειμένου να διασφαλίζεται η συνέπεια 
στις πληροφορίες σχετικά με τις δαπάνες 
που περιέχονται στο βασικό έγγραφο 
πληροφοριών με τις πληροφορίες που 
περιέχονται σε άλλες γνωστοποιήσεις και 
να διασφαλίζεται ότι οι πληροφορίες είναι 
κατανοητές όσον αφορά τις δαπάνες και 
δείχνουν με σαφήνεια στον 
μικροεπενδυτή τον συνολικό αντίκτυπο 
που ενδέχεται να έχουν οι δαπάνες.
Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις διαφορές 
μεταξύ των επενδυτικών προϊόντων και 
των δυνατοτήτων των μικροεπενδυτών 
καθώς και τα χαρακτηριστικά των 
επενδυτικών προϊόντων που επιτρέπουν 
στον μικροεπενδυτή να επιλέγει μεταξύ 
διαφορετικών υποκειμένων επενδύσεων ή 
άλλων επιλογών που προβλέπονται από το 
προϊόν, ακόμη και σε περίπτωση που η 
επιλογή αυτή μπορεί να πραγματοποιείται 
σε διαφορετικά χρονικά σημεία, ή να 
τροποποιηθεί στο μέλλον.

Or. en

Τροπολογία 444
Olle Schmidt
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
θεσπίζει πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση
σύμφωνα με το άρθρο 23, με τις οποίες
διευκρινίζονται οι λεπτομέρειες σχετικά με 
την παρουσίαση και το περιεχόμενο 
καθενός από τα στοιχεία των πληροφοριών 
που αναφέρονται στην παράγραφο 2, η 
παρουσίαση και λεπτομέρειες για τις άλλες 
πληροφορίες που μπορεί να εντάξει ο 
παραγωγός του επενδυτικού προϊόντος στο 
βασικό έγγραφο πληροφοριών όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 3, και τις 
λεπτομέρειες του κοινού μορφοτύπου και 
του κοινού συμβόλου που αναφέρονται 
στην παράγραφο 4. Η Επιτροπή λαμβάνει
υπόψη τις διαφορές μεταξύ των 
επενδυτικών προϊόντων και των 
δυνατοτήτων των μικροεπενδυτών καθώς 
και τα χαρακτηριστικά των επενδυτικών 
προϊόντων που επιτρέπουν στον 
μικροεπενδυτή να επιλέγει μεταξύ 
διαφορετικών υποκειμένων επενδύσεων ή 
άλλων επιλογών που προβλέπονται από το 
προϊόν, ακόμη και σε περίπτωση που η 
επιλογή αυτή μπορεί να πραγματοποιείται 
σε διαφορετικά χρονικά σημεία, ή να 
τροποποιηθεί στο μέλλον.

5. Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ), 
η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και 
Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ) 
και η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών 
και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) καταρτίζουν 
σχέδια κανονιστικών προτύπων σύμφωνα 
με το άρθρο 23, με τα οποία
διευκρινίζονται οι λεπτομέρειες σχετικά με 
την παρουσίαση και το περιεχόμενο 
καθενός από τα στοιχεία των πληροφοριών 
που αναφέρονται στην παράγραφο 2, η 
παρουσίαση και λεπτομέρειες για τις άλλες 
πληροφορίες που μπορεί να εντάξει ο 
παραγωγός του επενδυτικού προϊόντος στο 
βασικό έγγραφο πληροφοριών όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 3, και τις 
λεπτομέρειες του κοινού μορφοτύπου και 
του κοινού συμβόλου που αναφέρονται 
στην παράγραφο 4. Οι ευρωπαϊκές 
εποπτικές αρχές λαμβάνουν υπόψη τις 
διαφορές μεταξύ των δεσμών επενδυτικών 
προϊόντων για ιδιώτες επενδυτές και των 
δυνατοτήτων των μικροεπενδυτών καθώς 
και τα χαρακτηριστικά των δεσμών 
επενδυτικών προϊόντων για ιδιώτες 
επενδυτές που επιτρέπουν στον 
μικροεπενδυτή να επιλέγει μεταξύ 
διαφορετικών υποκειμένων επενδύσεων ή 
άλλων επιλογών που προβλέπονται από το 
προϊόν, ακόμη και σε περίπτωση που η 
επιλογή αυτή μπορεί να πραγματοποιείται 
σε διαφορετικά χρονικά σημεία, ή να 
τροποποιηθεί στο μέλλον.

Οι ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές 
υποβάλλουν τα εν λόγω σχέδια 
κανονιστικών τεχνικών προτύπων στην 
Επιτροπή το αργότερο έως […].
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία 
έκδοσης των κανονιστικών τεχνικών 
προτύπων σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 
14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, 
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τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1094/2010 και τα άρθρα 10 έως 14 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στη βιομηχανία και τις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές να 
αντιδρούν γρήγορα σε εξελίξεις της αγοράς, οι τρεις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές θα πρέπει να 
καταρτίζουν από κοινού κανονιστικά τεχνικά πρότυπα παρά να εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να 
εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.

Τροπολογία 445
Wolf Klinz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να θεσπίζει 
πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με 
το άρθρο 23, με τις οποίες διευκρινίζονται 
οι λεπτομέρειες σχετικά με την 
παρουσίαση και το περιεχόμενο καθενός 
από τα στοιχεία των πληροφοριών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2, η 
παρουσίαση και λεπτομέρειες για τις άλλες 
πληροφορίες που μπορεί να εντάξει ο 
παραγωγός του επενδυτικού προϊόντος στο 
βασικό έγγραφο πληροφοριών όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 3, και τις 
λεπτομέρειες του κοινού μορφοτύπου και 
του κοινού συμβόλου που αναφέρονται 
στην παράγραφο 4. Η Επιτροπή λαμβάνει 
υπόψη τις διαφορές μεταξύ των 
επενδυτικών προϊόντων και των 
δυνατοτήτων των μικροεπενδυτών καθώς 
και τα χαρακτηριστικά των επενδυτικών 
προϊόντων που επιτρέπουν στον 
μικροεπενδυτή να επιλέγει μεταξύ 
διαφορετικών υποκειμένων επενδύσεων ή 
άλλων επιλογών που προβλέπονται από το 
προϊόν, ακόμη και σε περίπτωση που η 
επιλογή αυτή μπορεί να πραγματοποιείται 

5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να θεσπίζει 
πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με 
το άρθρο 23, με τις οποίες διευκρινίζονται 
οι λεπτομέρειες σχετικά με την 
παρουσίαση και το περιεχόμενο καθενός 
από τα στοιχεία των πληροφοριών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2, η 
παρουσίαση και λεπτομέρειες για τις άλλες 
πληροφορίες που μπορεί να εντάξει ο 
παραγωγός του επενδυτικού προϊόντος στο 
βασικό έγγραφο πληροφοριών όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 3, και τις 
λεπτομέρειες του κοινού μορφοτύπου και 
του κοινού συμβόλου που αναφέρονται 
στην παράγραφο 4. Η Επιτροπή λαμβάνει 
υπόψη τις διαφορές μεταξύ των 
επενδυτικών προϊόντων και των 
δυνατοτήτων των μικροεπενδυτών καθώς 
και τα χαρακτηριστικά των επενδυτικών 
προϊόντων που επιτρέπουν στον 
μικροεπενδυτή να επιλέγει μεταξύ 
διαφορετικών υποκειμένων επενδύσεων ή 
άλλων επιλογών που προβλέπονται από το 
προϊόν, ακόμη και σε περίπτωση που η 
επιλογή αυτή μπορεί να πραγματοποιείται 
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σε διαφορετικά χρονικά σημεία, ή να 
τροποποιηθεί στο μέλλον.

σε διαφορετικά χρονικά σημεία, ή να 
τροποποιηθεί στο μέλλον. Η Επιτροπή 
καταρτίζει, σε στενή συνεργασία με τις 
τρεις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές, 
δείγματα βασικών εγγράφων 
πληροφοριών που λαμβάνουν υπόψη τις 
διαφορές μεταξύ των επενδυτικών 
προϊόντων.

Or. en

Τροπολογία 446
Markus Ferber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να θεσπίζει 
πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με 
το άρθρο 23, με τις οποίες διευκρινίζονται 
οι λεπτομέρειες σχετικά με την 
παρουσίαση και το περιεχόμενο καθενός 
από τα στοιχεία των πληροφοριών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2, η 
παρουσίαση και λεπτομέρειες για τις άλλες 
πληροφορίες που μπορεί να εντάξει ο 
παραγωγός του επενδυτικού προϊόντος στο 
βασικό έγγραφο πληροφοριών όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 3, και τις 
λεπτομέρειες του κοινού μορφοτύπου και 
του κοινού συμβόλου που αναφέρονται 
στην παράγραφο 4. Η Επιτροπή λαμβάνει 
υπόψη τις διαφορές μεταξύ των 
επενδυτικών προϊόντων και των 
δυνατοτήτων των μικροεπενδυτών καθώς 
και τα χαρακτηριστικά των επενδυτικών 
προϊόντων που επιτρέπουν στον 
μικροεπενδυτή να επιλέγει μεταξύ 
διαφορετικών υποκειμένων επενδύσεων ή 
άλλων επιλογών που προβλέπονται από το 
προϊόν, ακόμη και σε περίπτωση που η 
επιλογή αυτή μπορεί να πραγματοποιείται 
σε διαφορετικά χρονικά σημεία, ή να 

5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να θεσπίζει 
πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με 
το άρθρο 23, με τις οποίες διευκρινίζονται 
οι λεπτομέρειες σχετικά με την 
παρουσίαση και το περιεχόμενο καθενός 
από τα στοιχεία των πληροφοριών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2, η 
παρουσίαση και λεπτομέρειες για τις άλλες 
πληροφορίες που μπορεί να εντάξει ο 
παραγωγός του επενδυτικού προϊόντος στο 
βασικό έγγραφο πληροφοριών όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 3, και τις 
λεπτομέρειες του κοινού μορφοτύπου και 
του κοινού συμβόλου που αναφέρονται 
στην παράγραφο 4. Η Επιτροπή λαμβάνει 
υπόψη τις διαφορές μεταξύ των 
επενδυτικών προϊόντων και των 
δυνατοτήτων των μικροεπενδυτών καθώς 
και τα χαρακτηριστικά των επενδυτικών 
προϊόντων που επιτρέπουν στον 
μικροεπενδυτή να επιλέγει μεταξύ 
διαφορετικών υποκειμένων επενδύσεων ή 
άλλων επιλογών που προβλέπονται από το 
προϊόν, ακόμη και σε περίπτωση που η 
επιλογή αυτή μπορεί να πραγματοποιείται 
σε διαφορετικά χρονικά σημεία, ή να 
τροποποιηθεί στο μέλλον. Πριν από την 
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τροποποιηθεί στο μέλλον. έγκριση των κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, η Επιτροπή διενεργεί τις 
απαραίτητες δοκιμές από τους 
μικροεπενδυτές προκειμένου να επιλέξει 
τα καταλληλότερα μέτρα για αυτούς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Καθώς το ΒΕΠ παρουσιάζει βασικές πληροφορίες για ένα επενδυτικό προϊόν με τέτοιον τρόπο 
ώστε να γίνεται κατανοητό από όσο το δυνατόν περισσότερους πιθανούς μικροεπενδυτές, 
απαιτούνται ενδελεχείς δοκιμές από τους μικροεπενδυτές.

Τροπολογία 447
Thomas Händel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να θεσπίζει 
πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με 
το άρθρο 23, με τις οποίες διευκρινίζονται 
οι λεπτομέρειες σχετικά με την 
παρουσίαση και το περιεχόμενο καθενός 
από τα στοιχεία των πληροφοριών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2, η 
παρουσίαση και λεπτομέρειες για τις άλλες 
πληροφορίες που μπορεί να εντάξει ο 
παραγωγός του επενδυτικού προϊόντος στο 
βασικό έγγραφο πληροφοριών όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 3, και τις 
λεπτομέρειες του κοινού μορφοτύπου και 
του κοινού συμβόλου που αναφέρονται 
στην παράγραφο 4. Η Επιτροπή λαμβάνει 
υπόψη τις διαφορές μεταξύ των 
επενδυτικών προϊόντων και των 
δυνατοτήτων των μικροεπενδυτών καθώς 
και τα χαρακτηριστικά των επενδυτικών 
προϊόντων που επιτρέπουν στον 
μικροεπενδυτή να επιλέγει μεταξύ 
διαφορετικών υποκειμένων επενδύσεων ή 
άλλων επιλογών που προβλέπονται από το 
προϊόν, ακόμη και σε περίπτωση που η 

5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να θεσπίζει 
πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με 
το άρθρο 23, με τις οποίες διευκρινίζονται 
οι λεπτομέρειες σχετικά με την 
παρουσίαση και το περιεχόμενο καθενός 
από τα στοιχεία των πληροφοριών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2, η 
παρουσίαση και λεπτομέρειες για τις άλλες 
πληροφορίες που μπορεί να εντάξει ο 
παραγωγός του επενδυτικού προϊόντος στο 
βασικό έγγραφο πληροφοριών όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 3, και τις 
λεπτομέρειες του κοινού μορφοτύπου και 
του κοινού συμβόλου που αναφέρονται 
στην παράγραφο 4. Η Επιτροπή λαμβάνει 
υπόψη τις διαφορές μεταξύ των 
επενδυτικών προϊόντων και των 
δυνατοτήτων των μικροεπενδυτών καθώς 
και τα χαρακτηριστικά των επενδυτικών 
προϊόντων που επιτρέπουν στον 
μικροεπενδυτή να επιλέγει μεταξύ 
διαφορετικών υποκειμένων επενδύσεων ή 
άλλων επιλογών που προβλέπονται από το 
προϊόν, ακόμη και σε περίπτωση που η 
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επιλογή αυτή μπορεί να πραγματοποιείται 
σε διαφορετικά χρονικά σημεία, ή να 
τροποποιηθεί στο μέλλον.

επιλογή αυτή μπορεί να πραγματοποιείται 
σε διαφορετικά χρονικά σημεία, ή να 
τροποποιηθεί στο μέλλον. Η Επιτροπή 
προτείνει ακόμη «σύστημα 
σηματοδότησης», το οποίο θα 
διευκολύνει την ταξινόμηση και την 
κατηγοριοποίηση των επενδυτικών 
προϊόντων υψηλού, μέσου και χαμηλού 
κινδύνου.

Or. de

Τροπολογία 448
Ildikó Gáll-Pelcz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να θεσπίζει 
πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με 
το άρθρο 23, με τις οποίες διευκρινίζονται 
οι λεπτομέρειες σχετικά με την 
παρουσίαση και το περιεχόμενο καθενός 
από τα στοιχεία των πληροφοριών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2, η 
παρουσίαση και λεπτομέρειες για τις άλλες 
πληροφορίες που μπορεί να εντάξει ο 
παραγωγός του επενδυτικού προϊόντος στο 
βασικό έγγραφο πληροφοριών όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 3, και τις 
λεπτομέρειες του κοινού μορφοτύπου και 
του κοινού συμβόλου που αναφέρονται 
στην παράγραφο 4. Η Επιτροπή λαμβάνει 
υπόψη τις διαφορές μεταξύ των 
επενδυτικών προϊόντων και των 
δυνατοτήτων των μικροεπενδυτών καθώς 
και τα χαρακτηριστικά των επενδυτικών 
προϊόντων που επιτρέπουν στον 
μικροεπενδυτή να επιλέγει μεταξύ 
διαφορετικών υποκειμένων επενδύσεων ή 
άλλων επιλογών που προβλέπονται από το 
προϊόν, ακόμη και σε περίπτωση που η 
επιλογή αυτή μπορεί να πραγματοποιείται 
σε διαφορετικά χρονικά σημεία, ή να 

5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να θεσπίζει 
πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με 
το άρθρο 23, με τις οποίες διευκρινίζονται 
οι λεπτομέρειες σχετικά με την 
παρουσίαση και το περιεχόμενο καθενός 
από τα στοιχεία των πληροφοριών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2, η 
παρουσίαση και λεπτομέρειες για τις άλλες 
πληροφορίες που μπορεί να εντάξει ο 
παραγωγός του επενδυτικού προϊόντος στο 
βασικό έγγραφο πληροφοριών όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 3, και τις 
λεπτομέρειες του κοινού μορφοτύπου και 
του κοινού συμβόλου που αναφέρονται 
στην παράγραφο 4. Η Επιτροπή λαμβάνει 
υπόψη τις διαφορές μεταξύ των 
επενδυτικών προϊόντων και των 
δυνατοτήτων των μικροεπενδυτών καθώς 
και τα χαρακτηριστικά των επενδυτικών 
προϊόντων που επιτρέπουν στον 
μικροεπενδυτή να επιλέγει μεταξύ 
διαφορετικών υποκειμένων επενδύσεων ή 
άλλων επιλογών που προβλέπονται από το 
προϊόν, ακόμη και σε περίπτωση που η 
επιλογή αυτή μπορεί να πραγματοποιείται 
σε διαφορετικά χρονικά σημεία, ή να 
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τροποποιηθεί στο μέλλον. τροποποιηθεί στο μέλλον. Πριν από την 
έγκριση των κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, η Επιτροπή διενεργεί τις 
απαραίτητες δοκιμές από τους 
μικροεπενδυτές προκειμένου να επιλέξει 
τα καταλληλότερα μέτρα για αυτούς.

Or. en

Τροπολογία 449
Pervenche Berès

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να θεσπίζει 
πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με 
το άρθρο 23, με τις οποίες διευκρινίζονται 
οι λεπτομέρειες σχετικά με την 
παρουσίαση και το περιεχόμενο καθενός 
από τα στοιχεία των πληροφοριών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2, η 
παρουσίαση και λεπτομέρειες για τις άλλες 
πληροφορίες που μπορεί να εντάξει ο 
παραγωγός του επενδυτικού προϊόντος στο 
βασικό έγγραφο πληροφοριών όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 3, και τις 
λεπτομέρειες του κοινού μορφοτύπου και 
του κοινού συμβόλου που αναφέρονται 
στην παράγραφο 4. Η Επιτροπή λαμβάνει 
υπόψη τις διαφορές μεταξύ των 
επενδυτικών προϊόντων και των 
δυνατοτήτων των μικροεπενδυτών καθώς 
και τα χαρακτηριστικά των επενδυτικών 
προϊόντων που επιτρέπουν στον 
μικροεπενδυτή να επιλέγει μεταξύ 
διαφορετικών υποκειμένων επενδύσεων ή 
άλλων επιλογών που προβλέπονται από το 
προϊόν, ακόμη και σε περίπτωση που η 
επιλογή αυτή μπορεί να πραγματοποιείται 
σε διαφορετικά χρονικά σημεία, ή να 
τροποποιηθεί στο μέλλον.

5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να θεσπίζει 
πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με 
το άρθρο 23, με τις οποίες διευκρινίζονται 
οι λεπτομέρειες σχετικά με την 
παρουσίαση και το περιεχόμενο καθενός 
από τα στοιχεία των πληροφοριών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 και στην 
παράγραφο 3 στοιχείο α), η παρουσίαση 
και λεπτομέρειες για τις άλλες 
πληροφορίες που μπορεί να εντάξει ο 
παραγωγός του επενδυτικού προϊόντος και 
ο πωλητής επενδυτικών προϊόντων στο 
βασικό έγγραφο πληροφοριών ή στο 
παράρτημα αυτού όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 3, και τις λεπτομέρειες του 
κοινού μορφοτύπου και του κοινού 
συμβόλου που αναφέρονται στην 
παράγραφο 4. Η Επιτροπή λαμβάνει 
υπόψη τις διαφορές μεταξύ των 
επενδυτικών προϊόντων και των 
δυνατοτήτων των μικροεπενδυτών καθώς 
και τα χαρακτηριστικά των επενδυτικών 
προϊόντων που επιτρέπουν στον 
μικροεπενδυτή να επιλέγει μεταξύ 
διαφορετικών υποκειμένων επενδύσεων ή 
άλλων επιλογών που προβλέπονται από το 
προϊόν, ακόμη και σε περίπτωση που η 
επιλογή αυτή μπορεί να πραγματοποιείται 
σε διαφορετικά χρονικά σημεία, ή να 
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τροποποιηθεί στο μέλλον. Πριν από την 
έγκριση των κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, η Επιτροπή διενεργεί τις 
απαραίτητες δοκιμές από τους 
μικροεπενδυτές προκειμένου να επιλέξει 
τα καταλληλότερα μέτρα για αυτούς.

Or. en

Τροπολογία 450
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να θεσπίζει 
πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με 
το άρθρο 23, με τις οποίες διευκρινίζονται 
οι λεπτομέρειες σχετικά με την 
παρουσίαση και το περιεχόμενο καθενός 
από τα στοιχεία των πληροφοριών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2, η
παρουσίαση και λεπτομέρειες για τις άλλες 
πληροφορίες που μπορεί να εντάξει ο 
παραγωγός του επενδυτικού προϊόντος στο 
βασικό έγγραφο πληροφοριών όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 3, και τις 
λεπτομέρειες του κοινού μορφοτύπου και 
του κοινού συμβόλου που αναφέρονται 
στην παράγραφο 4. Η Επιτροπή λαμβάνει 
υπόψη τις διαφορές μεταξύ των 
επενδυτικών προϊόντων και των 
δυνατοτήτων των μικροεπενδυτών καθώς 
και τα χαρακτηριστικά των επενδυτικών 
προϊόντων που επιτρέπουν στον 
μικροεπενδυτή να επιλέγει μεταξύ 
διαφορετικών υποκειμένων επενδύσεων ή 
άλλων επιλογών που προβλέπονται από το 
προϊόν, ακόμη και σε περίπτωση που η 
επιλογή αυτή μπορεί να πραγματοποιείται 
σε διαφορετικά χρονικά σημεία, ή να 
τροποποιηθεί στο μέλλον.

5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να θεσπίζει 
πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με 
το άρθρο 23, με τις οποίες διευκρινίζονται 
οι λεπτομέρειες σχετικά με την 
παρουσίαση και το περιεχόμενο καθενός 
από τα στοιχεία των πληροφοριών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2, 
συμπεριλαμβανομένου του 
αποτελέσματος της εισαγωγής δεικτών 
κινδύνων. Η παρουσίαση και λεπτομέρειες 
για τις άλλες πληροφορίες που μπορεί να 
εντάξει ο παραγωγός του επενδυτικού 
προϊόντος και ο πωλητής επενδυτικών 
προϊόντων στο βασικό έγγραφο 
πληροφοριών όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 3, και τις λεπτομέρειες του 
κοινού μορφοτύπου και του κοινού 
συμβόλου που αναφέρονται στην 
παράγραφο 4. Η Επιτροπή λαμβάνει 
υπόψη τις διαφορές μεταξύ των 
επενδυτικών προϊόντων και των 
δυνατοτήτων των μικροεπενδυτών καθώς 
και τα χαρακτηριστικά των επενδυτικών 
προϊόντων που επιτρέπουν στον 
μικροεπενδυτή να επιλέγει μεταξύ 
διαφορετικών υποκειμένων επενδύσεων ή 
άλλων επιλογών που προβλέπονται από το 
προϊόν, ακόμη και σε περίπτωση που η 
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επιλογή αυτή μπορεί να πραγματοποιείται 
σε διαφορετικά χρονικά σημεία, ή να 
τροποποιηθεί στο μέλλον. Πριν από την 
έγκριση των κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, η Επιτροπή διενεργεί δοκιμές 
σχετικά με τον αντίκτυπο του 
σχεδιαζόμενου ΒΕΠ στους πελάτες-
στόχους του προκειμένου να επιλέξει τα 
καταλληλότερα μέτρα, ιδίως τον 
σχεδιασμό της γνωστοποίησης κινδύνων 
για μικροεπενδυτές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία βασίζεται σε πρόταση του Ευρωπαϊκού Γραφείου Ενώσεων Καταναλωτών.

Τροπολογία 451
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να θεσπίζει 
πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με 
το άρθρο 23, με τις οποίες διευκρινίζονται 
οι λεπτομέρειες σχετικά με την 
παρουσίαση και το περιεχόμενο καθενός 
από τα στοιχεία των πληροφοριών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2, η 
παρουσίαση και λεπτομέρειες για τις άλλες 
πληροφορίες που μπορεί να εντάξει ο 
παραγωγός του επενδυτικού προϊόντος
στο βασικό έγγραφο πληροφοριών όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 3, και τις 
λεπτομέρειες του κοινού μορφοτύπου και 
του κοινού συμβόλου που αναφέρονται 
στην παράγραφο 4. Η Επιτροπή λαμβάνει 
υπόψη τις διαφορές μεταξύ των 
επενδυτικών προϊόντων και των 
δυνατοτήτων των μικροεπενδυτών καθώς 
και τα χαρακτηριστικά των επενδυτικών 
προϊόντων που επιτρέπουν στον 

5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να θεσπίζει 
πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με 
το άρθρο 23, με τις οποίες διευκρινίζονται 
οι λεπτομέρειες σχετικά με την 
παρουσίαση και το περιεχόμενο καθενός 
από τα στοιχεία των πληροφοριών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2, η 
παρουσίαση και λεπτομέρειες για τις άλλες 
πληροφορίες που μπορεί να εντάξει ο 
παραγωγός της δέσμης επενδυτικών 
προϊόντων για ιδιώτες επενδυτές στο 
βασικό έγγραφο πληροφοριών όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 3, και τις 
λεπτομέρειες του κοινού μορφοτύπου και 
του κοινού συμβόλου που αναφέρονται 
στην παράγραφο 4. Η Επιτροπή λαμβάνει 
υπόψη τις διαφορές μεταξύ των δεσμών 
επενδυτικών προϊόντων για ιδιώτες 
επενδυτές και των δυνατοτήτων των 
μικροεπενδυτών καθώς και τα 
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μικροεπενδυτή να επιλέγει μεταξύ 
διαφορετικών υποκειμένων επενδύσεων ή 
άλλων επιλογών που προβλέπονται από το 
προϊόν, ακόμη και σε περίπτωση που η 
επιλογή αυτή μπορεί να πραγματοποιείται 
σε διαφορετικά χρονικά σημεία, ή να 
τροποποιηθεί στο μέλλον.

χαρακτηριστικά των δεσμών επενδυτικών 
προϊόντων για ιδιώτες επενδυτές που 
επιτρέπουν στον μικροεπενδυτή να 
επιλέγει μεταξύ διαφορετικών 
υποκειμένων επενδύσεων ή άλλων 
επιλογών που προβλέπονται από το προϊόν, 
ακόμη και σε περίπτωση που η επιλογή 
αυτή μπορεί να πραγματοποιείται σε 
διαφορετικά χρονικά σημεία, ή να 
τροποποιηθεί στο μέλλον.

Or. en

Τροπολογία 452
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να θεσπίζει 
πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με 
το άρθρο 23, με τις οποίες διευκρινίζονται 
οι λεπτομέρειες σχετικά με την 
παρουσίαση και το περιεχόμενο καθενός 
από τα στοιχεία των πληροφοριών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2, η 
παρουσίαση και λεπτομέρειες για τις άλλες 
πληροφορίες που μπορεί να εντάξει ο 
παραγωγός του επενδυτικού προϊόντος στο 
βασικό έγγραφο πληροφοριών όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 3, και τις 
λεπτομέρειες του κοινού μορφοτύπου και 
του κοινού συμβόλου που αναφέρονται 
στην παράγραφο 4. Η Επιτροπή λαμβάνει 
υπόψη τις διαφορές μεταξύ των 
επενδυτικών προϊόντων και των 
δυνατοτήτων των μικροεπενδυτών καθώς 
και τα χαρακτηριστικά των επενδυτικών 
προϊόντων που επιτρέπουν στον 
μικροεπενδυτή να επιλέγει μεταξύ 
διαφορετικών υποκειμένων επενδύσεων ή 
άλλων επιλογών που προβλέπονται από το 
προϊόν, ακόμη και σε περίπτωση που η 
επιλογή αυτή μπορεί να πραγματοποιείται 

5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να θεσπίζει 
πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με 
το άρθρο 23, με τις οποίες διευκρινίζονται 
οι λεπτομέρειες σχετικά με την 
παρουσίαση και το περιεχόμενο καθενός 
από τα στοιχεία των πληροφοριών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2, η 
παρουσίαση και λεπτομέρειες για τις άλλες 
αντικειμενικές πληροφορίες που μπορεί να 
εντάξει ο παραγωγός του επενδυτικού 
προϊόντος στο βασικό έγγραφο 
πληροφοριών όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 3, και τις λεπτομέρειες του 
κοινού μορφοτύπου και του κοινού 
συμβόλου που αναφέρονται στην 
παράγραφο 4. Η Επιτροπή λαμβάνει 
υπόψη τις διαφορές μεταξύ των δεσμών 
επενδυτικών προϊόντων για ιδιώτες 
επενδυτές και των δυνατοτήτων των 
μικροεπενδυτών καθώς και τα 
χαρακτηριστικά των δεσμών επενδυτικών 
προϊόντων για ιδιώτες επενδυτές που 
επιτρέπουν στον μικροεπενδυτή να 
επιλέγει μεταξύ διαφορετικών 
υποκειμένων επενδύσεων ή άλλων 
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σε διαφορετικά χρονικά σημεία, ή να 
τροποποιηθεί στο μέλλον.

επιλογών που προβλέπονται από το προϊόν, 
ακόμη και σε περίπτωση που η επιλογή 
αυτή μπορεί να πραγματοποιείται σε 
διαφορετικά χρονικά σημεία, ή να 
τροποποιηθεί στο μέλλον.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός σχετικά με τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που περιλαμβάνεται στο άρθρο 8 
παράγραφος 5 μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα όσον αφορά τη συμβατότητα με το 
συνταγματικό δίκαιο ορισμένων κρατών μελών. Η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτείται να 
εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σχετικά με «άλλες αντικειμενικές πληροφορίες».

Τροπολογία 453
Astrid Lulling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ), 
η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και 
Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ) 
και η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών 
και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) θα καταρτίσουν 
σχέδια κανονιστικών προτύπων 
προκειμένου να καθοριστούν τα εξής:

διαγράφεται

α) η μεθοδολογία στην οποία βασίζεται η 
παρουσίαση του κινδύνου και της 
ανταμοιβής όπως αναφέρεται στο 
στοιχείο ε) της παραγράφου 2 του 
παρόντος άρθρου και
β) ο υπολογισμός του κόστους όπως 
αναφέρεται στο στοιχείο στ) της 
παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.
Τα σχέδια κανονιστικών τεχνικών 
προτύπων λαμβάνουν υπόψη τα διάφορα 
είδη επενδυτικών προϊόντων. Οι 
ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές υποβάλλουν 
τα εν λόγω σχέδια κανονιστικών τεχνικών 
προτύπων στην Επιτροπή το αργότερο 
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έως […].
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία 
έκδοσης των κανονιστικών τεχνικών 
προτύπων σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 
14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, 
τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1094/2010 και τα άρθρα 10 έως 14 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Or. en

Τροπολογία 454
Astrid Lulling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 6 – πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ), η 
Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και 
Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ) 
και η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών 
και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) θα καταρτίσουν 
σχέδια κανονιστικών προτύπων 
προκειμένου να καθοριστούν τα εξής:

διαγράφεται

α) η μεθοδολογία στην οποία βασίζεται η 
παρουσίαση του κινδύνου και της 
ανταμοιβής όπως αναφέρεται στο 
στοιχείο ε) της παραγράφου 2 του 
παρόντος άρθρου και
β) ο υπολογισμός του κόστους όπως 
αναφέρεται στο στοιχείο στ) της 
παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

Or. en

Τροπολογία 455
Astrid Lulling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 6 – πρώτο εδάφιο – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) η μεθοδολογία στην οποία βασίζεται η 
παρουσίαση του κινδύνου και της 
ανταμοιβής όπως αναφέρεται στο 
στοιχείο ε) της παραγράφου 2 του 
παρόντος άρθρου και

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 456
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 6 – πρώτο εδάφιο – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) η μεθοδολογία στην οποία βασίζεται η 
παρουσίαση του κινδύνου και της
ανταμοιβής όπως αναφέρεται στο στοιχείο 
ε) της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου 
και

α) η μεθοδολογία στην οποία βασίζεται η 
παρουσίαση των χαρακτηριστικών
κινδύνου και ανταμοιβής όπως αναφέρεται 
στο στοιχείο ε) της παραγράφου 2 του 
παρόντος άρθρου και

Or. en

Τροπολογία 457
Astrid Lulling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 6 – πρώτο εδάφιο – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ο υπολογισμός του κόστους όπως 
αναφέρεται στο στοιχείο στ) της 
παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 458
Burkhard Balz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 6 – πρώτο εδάφιο – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ο υπολογισμός του κόστους όπως 
αναφέρεται στο στοιχείο στ) της 
παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

β) ο υπολογισμός του κόστους, 
συμπεριλαμβανομένου του 
προσδιορισμού συνοπτικών δεικτών,
όπως αναφέρεται στο στοιχείο στ) της 
παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

Or. en

Τροπολογία 459
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 6 – πρώτο εδάφιο – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) η μεθοδολογία υπολογισμού της 
ποσοτικής εκτίμησης του χαρτοφυλακίου 
όσον αφορά τη συνεισφορά του στη 
χρηματοδότηση της ενεργειακής 
μετάβασης που απαιτείται για τον 
περιορισμό της υπερθέρμανσης του 
πλανήτη σε +2°C όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 στοιχείο β) σημείο iii) 
στοιχείο α) του παρόντος άρθρου.

Or. en

Τροπολογία 460
Astrid Lulling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 6 – δεύτερο εδάφιο
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα σχέδια κανονιστικών τεχνικών 
προτύπων λαμβάνουν υπόψη τα διάφορα 
είδη επενδυτικών προϊόντων. Οι 
ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές υποβάλλουν 
τα εν λόγω σχέδια κανονιστικών τεχνικών 
προτύπων στην Επιτροπή το αργότερο 
έως […].

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 461
Werner Langen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 6 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα σχέδια κανονιστικών τεχνικών 
προτύπων λαμβάνουν υπόψη τα διάφορα 
είδη επενδυτικών προϊόντων. Οι 
ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές υποβάλλουν 
τα εν λόγω σχέδια κανονιστικών τεχνικών 
προτύπων στην Επιτροπή το αργότερο έως 
[…].

Τα σχέδια κανονιστικών τεχνικών 
προτύπων λαμβάνουν υπόψη τα διάφορα 
είδη προϊόντων, ιδίως των ασφαλιστικών 
προϊόντων σύμφωνα με την οδηγία 
2009/138/ΕΚ. Οι ευρωπαϊκές εποπτικές 
αρχές υποβάλλουν τα εν λόγω σχέδια 
κανονιστικών τεχνικών προτύπων στην 
Επιτροπή το αργότερο έως […].

Or. de

Τροπολογία 462
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 6 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα σχέδια κανονιστικών τεχνικών 
προτύπων λαμβάνουν υπόψη τα διάφορα 
είδη επενδυτικών προϊόντων. Οι 
ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές υποβάλλουν 

Τα σχέδια κανονιστικών τεχνικών 
προτύπων λαμβάνουν υπόψη τα διάφορα 
είδη επενδυτικών προϊόντων και το έργο 
που έχει επιτελεστεί ήδη δυνάμει της 
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τα εν λόγω σχέδια κανονιστικών τεχνικών 
προτύπων στην Επιτροπή το αργότερο έως 
[…].

οδηγίας [MiFID], της οδηγίας [IMD], της 
οδηγίας περί ενημερωτικού δελτίου, της 
οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ και της οδηγίας 
2009/65/ΕΚ για τη θέσπιση ενός βασικού 
εγγράφου πληροφοριών επενδυτών για 
ΟΣΕΚΑ. Οι ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές 
υποβάλλουν τα εν λόγω σχέδια 
κανονιστικών τεχνικών προτύπων στην 
Επιτροπή το αργότερο έως […].

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να υπάρχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ευθυγράμμιση μεταξύ των διαφόρων σχετικών 
μεταξύ τους νομοθετημάτων.

Τροπολογία 463
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 6 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα σχέδια κανονιστικών τεχνικών 
προτύπων λαμβάνουν υπόψη τα διάφορα 
είδη επενδυτικών προϊόντων. Οι 
ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές υποβάλλουν 
τα εν λόγω σχέδια κανονιστικών τεχνικών 
προτύπων στην Επιτροπή το αργότερο έως 
[…].

Τα σχέδια κανονιστικών τεχνικών 
προτύπων λαμβάνουν υπόψη τα διάφορα 
είδη δεσμών επενδυτικών προϊόντων για 
ιδιώτες επενδυτές. Οι ευρωπαϊκές 
εποπτικές αρχές υποβάλλουν τα εν λόγω 
σχέδια κανονιστικών τεχνικών προτύπων 
στην Επιτροπή το αργότερο έως […].

Or. en

Τροπολογία 464
Astrid Lulling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 6 – τρίτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία διαγράφεται
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έκδοσης των κανονιστικών τεχνικών 
προτύπων σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 
14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, 
τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1094/2010 και τα άρθρα 10 έως 14 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Or. en

Τροπολογία 465
Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 8a
Ετικέτα προειδοποίησης για σύνθετα

προϊόντα
1. Όσον αφορά επενδυτικά προϊόντα που 
εκτίθενται σε έναν ή περισσότερους από 
τους κινδύνους που περιγράφονται στην 
παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου 
γνωστοποιείται στο επάνω μέρος της 
πρώτης σελίδας του βασικού εγγράφου 
πληροφοριών με εμφανώς ορατή 
γραμματοσειρά η ακόλουθη δήλωση:
«Η αρμόδια αρχή θεωρεί το προϊόν αυτό 
εξαιρετικά σύνθετο για να πωλείται σε μη 
επαγγελματίες επενδυτές και, ως εκ 
τούτου, δεν έχει αξιολογήσει το έγγραφο 
πληροφοριών του προς τούτο.»
2. Τα επενδυτικά προϊόντα δεν θεωρείται 
ότι προορίζονται για μικροεπενδυτές εάν 
πληρούται ένας ή περισσότεροι από τους 
ακόλουθους όρους:
i) τα χαρακτηριστικά κινδύνου-
ανταμοιβής ή οι δαπάνες παρουσιάζονται 
με υπερβολικά περίπλοκο τρόπο·
ii) το προϊόν επενδύει σε υποκείμενα 
στοιχεία ενεργητικού στα οποία δεν 
επενδύουν συνήθως μη επαγγελματίες 
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επενδυτές·
iii) τα χαρακτηριστικά κινδύνου-
ανταμοιβής εξαρτώνται από την 
ταυτόχρονη ύπαρξη δύο ή περισσότερων 
γεγονότων που συνδέονται τουλάχιστον 
με δύο διαφορετικές κατηγορίες 
στοιχείων ενεργητικού·
iv) χρησιμοποιείται πλήθος διαφορετικών 
μηχανισμών για τον υπολογισμό της 
τελικής απόδοσης της επένδυσης, γεγονός 
που δημιουργεί περισσότερους κινδύνους 
εσφαλμένης ερμηνείας εκ μέρους του 
επενδυτή·
v) η απόδοση της επένδυσης 
περιλαμβάνει χαρακτηριστικά 
δεσμοποίησης που επωφελούνται από 
συμπεριφορικές προκαταλήψεις των 
επενδυτών, όπως προσφορά σταθερής 
τιμής προδιαφήμισης την οποία 
ακολουθεί μια πολύ υψηλότερη 
κυμαινόμενη τιμή υπό προϋποθέσεις ή 
ένας επαναλαμβανόμενος τύπος·
vi) η συνολική έκθεση του 
χρηματοπιστωτικού προϊόντος, 
εκτιμώμενη βάσει της μηνιαίας του 
δυνητικής ζημίας η οποία υπολογίζεται 
σε διάστημα εμπιστοσύνης 99% κατά τη 
στιγμή της συναλλαγής υπερβαίνει το 
20%.
3. Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ), 
η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και 
Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ) 
και η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών 
και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) εκπονούν 
κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά 
τους όρους που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.
Οι ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές 
υποβάλλουν τα εν λόγω σχέδια 
κανονιστικών τεχνικών προτύπων στην 
Επιτροπή το αργότερο έως […].
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία 
έκδοσης των κανονιστικών τεχνικών 
προτύπων σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 
14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, 



PE504.398v01-00 64/190 AM\926906EL.doc

EL

τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1094/2010 και τα άρθρα 10 έως 14 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αντιμετωπιστεί η υπερβολική περιπλοκότητα της δεσμοποίησης επενδυτικών 
προϊόντων που πωλούνται σε ιδιώτες επενδυτές με την αναγραφή μιας προειδοποίησης στο 
βασικό έγγραφο πληροφοριών προϊόντων με υπερβολικά σύνθετα ή ασυνήθιστα χαρακτηριστικά 
κινδύνου και ανταμοιβής. Αυτό το πρόσθετο μέτρο διαφάνειας θα επιτρέψει στους καταναλωτές 
να εντοπίζουν ακατάλληλους κινδύνους λόγω χρηματοοικονομικής τεχνικής, ενισχύοντας την 
προστασία των επενδυτών. Η προσέγγιση αυτή υφίσταται ήδη σε ορισμένα κράτη μέλη.

Τροπολογία 466
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι διαφημιστικές ανακοινώσεις που 
περιλαμβάνουν ειδικές πληροφορίες 
σχετικές με το επενδυτικό προϊόν δεν 
περιλαμβάνουν καμία δήλωση που έρχεται 
σε αντίθεση με τις πληροφορίες που 
περιέχονται στο βασικό έγγραφο 
πληροφοριών ή υποβαθμίζουν την 
σημασία του βασικού εγγράφου 
πληροφοριών. Οι διαφημιστικές 
ανακοινώσεις πρέπει να αναφέρουν ότι 
υπάρχει διαθέσιμο βασικό έγγραφο 
πληροφοριών και να παρέχουν 
πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο 
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν το 
εν λόγω έγγραφο.

Οι διαφημιστικές ανακοινώσεις σχετικά με 
το επενδυτικό προϊόν δεν περιλαμβάνουν 
καμία δήλωση που έρχεται σε αντίθεση με 
τις πληροφορίες που περιέχονται στο 
βασικό έγγραφο πληροφοριών ή 
υποβαθμίζουν την σημασία του βασικού 
εγγράφου πληροφοριών. Οι διαφημιστικές 
ανακοινώσεις πρέπει να ενημερώνουν ότι 
έχει δημοσιευθεί βασικό έγγραφο 
πληροφοριών σε επίσημο ιστότοπο της 
αρμόδιας αρχής, παρέχοντας τον 
απευθείας σύνδεσμο. Έντυπο αντίτυπο 
μπορεί να διαβιβασθεί ατελώς κατόπιν 
υποβολής αίτησης στον παραγωγό ή 
στους πωλητές επενδυτικών προϊόντων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία βασίζεται σε πρόταση του Ευρωπαϊκού Γραφείου Ενώσεων Καταναλωτών.
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Τροπολογία 467
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι διαφημιστικές ανακοινώσεις που 
περιλαμβάνουν ειδικές πληροφορίες 
σχετικές με το επενδυτικό προϊόν δεν 
περιλαμβάνουν καμία δήλωση που έρχεται 
σε αντίθεση με τις πληροφορίες που 
περιέχονται στο βασικό έγγραφο 
πληροφοριών ή υποβαθμίζουν την 
σημασία του βασικού εγγράφου 
πληροφοριών. Οι διαφημιστικές 
ανακοινώσεις πρέπει να αναφέρουν ότι 
υπάρχει διαθέσιμο βασικό έγγραφο 
πληροφοριών και να παρέχουν 
πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν το εν 
λόγω έγγραφο.

Οι διαφημιστικές ανακοινώσεις που 
περιλαμβάνουν ειδικές πληροφορίες 
σχετικές με τη δέσμη επενδυτικών 
προϊόντων για ιδιώτες επενδυτές δεν 
περιλαμβάνουν καμία δήλωση που έρχεται 
σε αντίθεση με τις πληροφορίες που 
περιέχονται στο βασικό έγγραφο 
πληροφοριών ή υποβαθμίζουν την 
σημασία του βασικού εγγράφου 
πληροφοριών. Οι διαφημιστικές 
ανακοινώσεις πρέπει να αναφέρουν ότι 
υπάρχει διαθέσιμο βασικό έγγραφο 
πληροφοριών και να παρέχουν 
πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν το εν 
λόγω έγγραφο.

Or. en

Τροπολογία 468
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο παραγωγός του επενδυτικού 
προϊόντος επανεξετάζει τακτικά τις 
πληροφορίες που περιέχονται στο βασικό 
έγγραφο πληροφοριών και αναθεωρεί το 
έγγραφο όταν η επανεξέταση επισημαίνει 
ότι απαιτείται να γίνουν αλλαγές.

1. Ο παραγωγός του επενδυτικού 
προϊόντος επανεξετάζει τακτικά και 
τουλάχιστον μία φορά κατ’ έτος τις 
πληροφορίες που περιέχονται στο βασικό 
έγγραφο πληροφοριών και αναθεωρεί το 
έγγραφο τουλάχιστον όταν η επανεξέταση 
επισημαίνει τη δημιουργία αξίας στη 
διαχείριση της επένδυσης και σχετικούς 
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κινδύνους διαχείρισης της επένδυσης. Η 
εν λόγω επανεξέταση περιλαμβάνει την 
αξιοποίηση των προτύπων που ορίζονται 
στα βασικά έγγραφα πληροφοριών του 
επενδυτικού προϊόντος που επισημαίνουν
ότι απαιτείται να γίνουν αλλαγές. Αυτό 
εκφράζεται με ρητό, συνοπτικό και 
κατανοητό τρόπο στο περιγραφικό μέρος 
της ετήσιας έκθεσης και περιλαμβάνει 
αληθή και θεμιτή σύνοψη των επιδόσεων 
των στοιχείων ενεργητικού της 
επένδυσης, των διαχειριστικών δαπανών, 
των στρατηγικών διαχείρισης της 
επένδυσης, της δημιουργίας αξίας στη 
διαχείριση της επένδυσης και της 
ανάπτυξης σχετικών κινδύνων 
διαχείρισης της επένδυσης, 
συμπεριλαμβανομένων των προτύπων 
που καθορίζονται στα βασικά έγγραφα 
πληροφοριών του επενδυτικού προϊόντος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί στη διασφάλιση της αποτελεσματικής επικαιροποίησης των στοιχείων 
του ΒΕΠ.

Τροπολογία 469
Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο παραγωγός του επενδυτικού 
προϊόντος επανεξετάζει τακτικά τις 
πληροφορίες που περιέχονται στο βασικό 
έγγραφο πληροφοριών και αναθεωρεί το 
έγγραφο όταν η επανεξέταση επισημαίνει 
ότι απαιτείται να γίνουν αλλαγές.

1. Ο παραγωγός του επενδυτικού 
προϊόντος επανεξετάζει τακτικά τις 
πληροφορίες που περιέχονται στο βασικό 
έγγραφο πληροφοριών και αναθεωρεί το 
έγγραφο όταν η επανεξέταση επισημαίνει 
ότι έχουν γίνει ουσιωδώς σημαντικές
αλλαγές στο προϊόν.

Or. en
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Τροπολογία 470
Markus Ferber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο παραγωγός του επενδυτικού 
προϊόντος επανεξετάζει τακτικά τις 
πληροφορίες που περιέχονται στο βασικό 
έγγραφο πληροφοριών και αναθεωρεί το 
έγγραφο όταν η επανεξέταση επισημαίνει 
ότι απαιτείται να γίνουν αλλαγές.

1. Ο παραγωγός του επενδυτικού 
προϊόντος επανεξετάζει τακτικά τις 
πληροφορίες που περιέχονται στο βασικό 
έγγραφο πληροφοριών, αναθεωρεί το 
έγγραφο όταν η επανεξέταση επισημαίνει 
ότι απαιτείται να γίνουν ουσιώδεις 
αλλαγές και καθιστά άμεσα διαθέσιμη 
την αναθεωρημένη έκδοση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να παρασχεθεί στους παραγωγούς επενδυτικών προϊόντων μια κάποια βεβαιότητα 
ως προς το πότε καλούνται να αναθεωρήσουν το ΒΕΠ, πρέπει να διευκρινιστεί ότι αναθεώρηση 
απαιτείται μόνο όταν το επενδυτικό προϊόν έχει υποστεί ουσιώδη αλλαγή. Αφού ολοκληρωθεί η 
επανεξέταση, δεν υπάρχει λόγος να διακρατείται η αναθεωρημένη έκδοση του ΒΕΠ.

Τροπολογία 471
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο παραγωγός του επενδυτικού 
προϊόντος επανεξετάζει τακτικά τις 
πληροφορίες που περιέχονται στο βασικό 
έγγραφο πληροφοριών και αναθεωρεί το 
έγγραφο όταν η επανεξέταση επισημαίνει 
ότι απαιτείται να γίνουν αλλαγές.

1. Ο παραγωγός δεσμών επενδυτικών 
προϊόντων για ιδιώτες επενδυτές
επανεξετάζει τακτικά τις πληροφορίες που 
περιέχονται στο βασικό έγγραφο 
πληροφοριών, αναθεωρεί το έγγραφο όταν 
η επανεξέταση επισημαίνει ότι απαιτείται 
να γίνουν ουσιώδεις αλλαγές και καθιστά 
άμεσα διαθέσιμη την αναθεωρημένη 
έκδοση.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Τα βασικά έγγραφα πληροφοριών πρέπει να είναι σχεδιασμένα ως προσυμβατικά έγγραφα, 
δηλαδή ως βοηθητικά εργαλεία που συμβάλλουν στην επενδυτική απόφαση του ιδιώτη. Ως εκ 
τούτου, τυχόν υποχρεώσεις αναθεώρησης του εγγράφου πρέπει να περιορίζονται σε περιστάσεις 
που αντικατοπτρίζουν ουσιώδη αλλαγή του επενδυτικού προϊόντος αυτού καθαυτού. Η 
απαίτηση αυτή ευθυγραμμίζεται με το άρθρο 23 παράγραφος 2 ΟΣΕΚΑ IV (κανονισμός (ΕΕ) 
αριθ. 583/2010).

Τροπολογία 472
Burkhard Balz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο παραγωγός του επενδυτικού 
προϊόντος επανεξετάζει τακτικά τις 
πληροφορίες που περιέχονται στο βασικό 
έγγραφο πληροφοριών και αναθεωρεί το 
έγγραφο όταν η επανεξέταση επισημαίνει 
ότι απαιτείται να γίνουν αλλαγές.

1. Ο παραγωγός του επενδυτικού 
προϊόντος επανεξετάζει τακτικά τις 
πληροφορίες που περιέχονται στο βασικό 
έγγραφο πληροφοριών και αναθεωρεί το 
έγγραφο όταν η επανεξέταση επισημαίνει 
ότι απαιτείται να γίνουν ουσιώδεις 
αλλαγές, ιδίως όσον αφορά την εκτίμηση 
κινδύνων.

Or. en

Τροπολογία 473
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο παραγωγός του επενδυτικού 
προϊόντος επανεξετάζει τακτικά τις 
πληροφορίες που περιέχονται στο βασικό 
έγγραφο πληροφοριών και αναθεωρεί το 
έγγραφο όταν η επανεξέταση επισημαίνει 
ότι απαιτείται να γίνουν αλλαγές.

1. Ο παραγωγός δεσμών επενδυτικών 
προϊόντων για ιδιώτες επενδυτές
επανεξετάζει τακτικά τις πληροφορίες που 
περιέχονται στο βασικό έγγραφο 
πληροφοριών και αναθεωρεί το έγγραφο 
όταν η επανεξέταση επισημαίνει ότι 
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απαιτείται να γίνουν αλλαγές.

Or. en

Τροπολογία 474
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
θεσπίζει πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση 
σύμφωνα με το άρθρο 23, για τον 
καθορισμό λεπτομερών κανόνων για την 
επανεξέταση των πληροφοριών που 
περιέχονται στο βασικό έγγραφο 
πληροφοριών και την αναθεώρηση του 
βασικού εγγράφου πληροφοριών, όσον 
αφορά τα εξής:

2. Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ), 
η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και 
Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ) 
και η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών 
και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) καταρτίζουν 
σχέδια κανονιστικών προτύπων για τον 
καθορισμό λεπτομερών κανόνων για την 
επανεξέταση των πληροφοριών που 
περιέχονται στο βασικό έγγραφο 
πληροφοριών και την αναθεώρηση του 
βασικού εγγράφου πληροφοριών, όσον 
αφορά τα εξής:

Οι ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές 
υποβάλλουν τα εν λόγω σχέδια 
κανονιστικών τεχνικών προτύπων στην 
Επιτροπή το αργότερο έως […].
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία 
έκδοσης των κανονιστικών τεχνικών 
προτύπων σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 
14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, 
τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1094/2010 και τα άρθρα 10 έως 14 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να προβλεφθεί η κατάλληλη ευελιξία και να δοθεί η δυνατότητα στη βιομηχανία 
και τις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές να αντιδρούν γρήγορα σε εξελίξεις της αγοράς, οι τρεις 
ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές θα πρέπει να καταρτίζουν από κοινού κανονιστικά τεχνικά 
πρότυπα παρά να εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.



PE504.398v01-00 70/190 AM\926906EL.doc

EL

Τροπολογία 475
Alfredo Pallone

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να θεσπίζει 
πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με 
το άρθρο 23, για τον καθορισμό
λεπτομερών κανόνων για την επανεξέταση 
των πληροφοριών που περιέχονται στο 
βασικό έγγραφο πληροφοριών και την 
αναθεώρηση του βασικού εγγράφου 
πληροφοριών, όσον αφορά τα εξής:

2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να θεσπίζει 
πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με 
το άρθρο 23, για τον καθορισμό 
λεπτομερών κανόνων για την επανεξέταση 
των πληροφοριών που περιέχονται στο 
βασικό έγγραφο πληροφοριών και την 
αναθεώρηση του βασικού εγγράφου 
πληροφοριών, λαμβάνοντας υπόψη τη 
φύση του επενδυτικού προϊόντος, όσον 
αφορά τα εξής:

Or. en

Τροπολογία 476
Markus Ferber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι 
πληροφορίες που περιέχονται στο βασικό 
έγγραφο πληροφοριών πρέπει να 
αναθεωρούνται και υπό τις οποίες είναι 
υποχρεωτική ή προαιρετική η εκ νέου 
δημοσίευση του αναθεωρημένου βασικού 
εγγράφου πληροφοριών·

β) τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι 
πληροφορίες που περιέχονται στο βασικό 
έγγραφο πληροφοριών πρέπει να 
αναθεωρούνται·

Or. en

Αιτιολόγηση

Όταν η αναθεώρηση έχει κριθεί απαραίτητη και έχει πραγματοποιηθεί, το αναθεωρημένο ΒΕΠ 
καθίσταται άμεσα διαθέσιμο. Δεν υπάρχει περιθώριο για κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που 
περιπλέκουν έναν τόσο απλό κανόνα.
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Τροπολογία 477
Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι 
πληροφορίες που περιέχονται στο βασικό 
έγγραφο πληροφοριών πρέπει να 
αναθεωρούνται και υπό τις οποίες είναι 
υποχρεωτική ή προαιρετική η εκ νέου 
δημοσίευση του αναθεωρημένου βασικού 
εγγράφου πληροφοριών·

β) τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι 
πληροφορίες που περιέχονται στο βασικό 
έγγραφο πληροφοριών πρέπει να 
αναθεωρούνται, καθορίζοντας ιδίως τι 
σημαίνει «ουσιωδώς σημαντικές 
αλλαγές», και υπό τις οποίες είναι 
υποχρεωτική η εκ νέου δημοσίευση του 
αναθεωρημένου βασικού εγγράφου 
πληροφοριών·

Or. en

Τροπολογία 478
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι 
πληροφορίες που περιέχονται στο βασικό 
έγγραφο πληροφοριών πρέπει να 
αναθεωρούνται και υπό τις οποίες είναι 
υποχρεωτική ή προαιρετική η εκ νέου 
δημοσίευση του αναθεωρημένου βασικού 
εγγράφου πληροφοριών·

β) τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι 
πληροφορίες που περιέχονται στο βασικό 
έγγραφο πληροφοριών πρέπει να 
αναθεωρούνται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνεπάγεται λόγω της προτεινόμενης αλλαγής από τον κ. Schmidt στην παράγραφο 1. Βλέπε 
αιτιολόγηση της τροπολογίας επί του άρθρου 10 παράγραφος 1 από τον κ. Schmidt. Όταν η 
επανεξέταση του βασικού εγγράφου πληροφοριών οδηγεί σε αναθεώρηση, το αναθεωρημένο 
έγγραφο πρέπει να καθίσταται άμεσα διαθέσιμο. Δεν χρειάζεται να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή 
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να εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις στο πλαίσιο αυτό.

Τροπολογία 479
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τις ειδικές προϋποθέσεις υπό τις οποίες 
οι πληροφορίες που περιέχονται στο 
βασικό έγγραφο πληροφοριών πρέπει να 
επανεξετάζονται ή το βασικό έγγραφο 
πληροφοριών πρέπει να αναθεωρείται σε 
περίπτωση που το επενδυτικό προϊόν
διατίθεται στους μικροεπενδυτές με 
ασυνεχή τρόπο·

γ) τις ειδικές προϋποθέσεις υπό τις οποίες 
οι πληροφορίες που περιέχονται στο 
βασικό έγγραφο πληροφοριών πρέπει να 
επανεξετάζονται ή το βασικό έγγραφο 
πληροφοριών πρέπει να αναθεωρείται σε 
περίπτωση που η δέσμη επενδυτικών 
προϊόντων για ιδιώτες επενδυτές
διατίθεται στους μικροεπενδυτές με 
ασυνεχή τρόπο·

Or. en

Τροπολογία 480
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τις συνθήκες υπό τις οποίες πρέπει να 
ενημερώνονται οι μικροεπενδυτές 
σχετικά με το αναθεωρημένο βασικό 
έγγραφο πληροφοριών για ένα επενδυτικό 
προϊόν που έχουν αγοράσει.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνεπάγεται λόγω της προτεινόμενης αλλαγής από τον κ. Schmidt στην παράγραφο 1. Βλέπε 
αιτιολόγηση της τροπολογίας επί του άρθρου 10 παράγραφος 1.
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Τροπολογία 481
Markus Ferber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τις συνθήκες υπό τις οποίες πρέπει να 
ενημερώνονται οι μικροεπενδυτές 
σχετικά με το αναθεωρημένο βασικό 
έγγραφο πληροφοριών για ένα επενδυτικό 
προϊόν που έχουν αγοράσει.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Όταν η αναθεώρηση έχει κριθεί απαραίτητη και έχει πραγματοποιηθεί, το αναθεωρημένο ΒΕΠ 
καθίσταται άμεσα διαθέσιμο. Δεν υπάρχει περιθώριο για κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που 
περιπλέκουν έναν τόσο απλό κανόνα.

Τροπολογία 482
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τις συνθήκες υπό τις οποίες πρέπει να 
ενημερώνονται οι μικροεπενδυτές σχετικά 
με το αναθεωρημένο βασικό έγγραφο 
πληροφοριών για ένα επενδυτικό προϊόν
που έχουν αγοράσει.

δ) τις συνθήκες υπό τις οποίες πρέπει να 
ενημερώνονται οι μικροεπενδυτές σχετικά 
με το αναθεωρημένο βασικό έγγραφο 
πληροφοριών για μια δέσμη επενδυτικών 
προϊόντων για ιδιώτες επενδυτές που 
έχουν αγοράσει.

Or. en

Τροπολογία 483
Werner Langen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τις συνθήκες υπό τις οποίες πρέπει να 
ενημερώνονται οι μικροεπενδυτές σχετικά 
με το αναθεωρημένο βασικό έγγραφο 
πληροφοριών για ένα επενδυτικό προϊόν 
που έχουν αγοράσει.

δ) τις συνθήκες υπό τις οποίες πρέπει να 
ενημερώνονται οι μικροεπενδυτές κατόπιν 
αιτήματός τους σχετικά με το 
αναθεωρημένο βασικό έγγραφο 
πληροφοριών για ένα επενδυτικό προϊόν 
που έχουν αγοράσει.

Or. de

Τροπολογία 484
Pervenche Berès

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) όλα τα μέτρα που λήφθηκαν από τον 
υπεύθυνο της παράβασης ώστε να 
διασφαλιστεί η συμμόρφωσή του προς 
τον κανονισμό στο μέλλον.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όταν το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για μια παράβαση έχει λάβει μέτρα προς αποφυγή τυχόν 
επανάληψης της εν λόγω παράβασης στο μέλλον, η αρμόδια αρχή δύναται να λάβει το γεγονός 
αυτό υπόψη κατά την εφαρμογή διοικητικών μέτρων και κυρώσεων.

Τροπολογία 485
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σε περίπτωση που ένας παραγωγός 
επενδυτικού προϊόντος έχει καταρτίσει 
ένα βασικό έγγραφο πληροφοριών που δεν 

1. Οι βασικές πληροφορίες για τους 
επενδυτές είναι πληροφορίες που 
παρέχονται πριν από τη σύναψη της 
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συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των 
άρθρων 6, 7 και 8 στο οποίο βασίστηκε 
ένας μικροεπενδυτής για τη λήψη μιας 
επενδυτικής απόφασης, ο εν λόγω 
μικροεπενδυτής μπορεί να ζητήσει 
αποζημίωση από τον παραγωγό του 
επενδυτικού προϊόντος για τυχόν ζημία 
που υπέστη λόγω της χρήσης του βασικού 
εγγράφου πληροφοριών.

σύμβασης. Είναι ακριβείς, σαφείς και μη 
παραπλανητικές. Το περιεχόμενό τους 
έχει συνέπεια με τα αντίστοιχα μέρη του 
ενημερωτικού δελτίου. Όταν υπάρχουν 
δεσμευτικά συμβατικά έγγραφα, το 
βασικό έγγραφο πληροφοριών πρέπει να 
συνάδει με τα εν λόγω έγγραφα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με τα πρότυπα ΒΕΠ για ΟΣΕΚΑ (οδηγία 2009/65/ΕΚ). Ο κανονισμός σχετικά με 
το βάρος της απόδειξης πρέπει να αντιστοιχεί στον κανονισμό σχετικά με το βάρος της 
απόδειξης που περιλαμβάνεται στο άρθρο 79 παράγραφος 2 της οδηγίας ΟΣΕΚΑ IV.

Τροπολογία 486
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σε περίπτωση που ένας παραγωγός 
επενδυτικού προϊόντος έχει καταρτίσει 
ένα βασικό έγγραφο πληροφοριών που δεν 
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των 
άρθρων 6, 7 και 8 στο οποίο βασίστηκε 
ένας μικροεπενδυτής για τη λήψη μιας 
επενδυτικής απόφασης, ο εν λόγω 
μικροεπενδυτής μπορεί να ζητήσει 
αποζημίωση από τον παραγωγό του 
επενδυτικού προϊόντος για τυχόν ζημία 
που υπέστη λόγω της χρήσης του βασικού 
εγγράφου πληροφοριών.

1. Οι πληροφορίες που περιέχει το βασικό 
έγγραφο πληροφοριών συνιστούν 
πληροφορίες που παρέχονται πριν από τη 
σύναψη της σύμβασης. Είναι ακριβείς, 
σαφείς και μη παραπλανητικές. Το 
βασικό έγγραφο πληροφοριών πρέπει να 
συνάδει με τυχόν ενημερωτικό δελτίο ή, 
εάν δεν έχει δημοσιευθεί ενημερωτικό 
δελτίο, με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις της δέσμης επενδυτικών 
προϊόντων για ιδιώτες επενδυτές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Καθώς βασική συνιστώσα του κανονισμού είναι η ευθυγράμμιση με την οδηγία ΟΣΕΚΑ IV, 
προκειμένου να διασφαλίζεται η συνέπεια των καθεστώτων απόδοσης ευθυνών, ο κανονισμός 
πρέπει απεναντίας να περιέχει μια διάταξη που ορίζει ότι το εθνικό δίκαιο των κρατών μελών 
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προβλέπει επαρκείς αστικές προστασίες για τους μικροεπενδυτές.

Τροπολογία 487
Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σε περίπτωση που ένας παραγωγός 
επενδυτικού προϊόντος έχει καταρτίσει 
ένα βασικό έγγραφο πληροφοριών που δεν 
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των 
άρθρων 6, 7 και 8 στο οποίο βασίστηκε 
ένας μικροεπενδυτής για τη λήψη μιας 
επενδυτικής απόφασης, ο εν λόγω 
μικροεπενδυτής μπορεί να ζητήσει 
αποζημίωση από τον παραγωγό του 
επενδυτικού προϊόντος για τυχόν ζημία 
που υπέστη λόγω της χρήσης του βασικού 
εγγράφου πληροφοριών.

1. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο
βασικό έγγραφο πληροφοριών συνιστούν 
πληροφορίες που παρέχονται πριν από τη 
σύναψη της σύμβασης. Είναι ακριβείς, 
σαφείς και μη παραπλανητικές. Όταν 
υπάρχουν δεσμευτικά συμβατικά 
έγγραφα, το βασικό έγγραφο 
πληροφοριών πρέπει να συνάδει με τα εν 
λόγω έγγραφα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με την παρούσα τροπολογία, ο κανονισμός σχετικά με τις δέσμες επενδυτικών προϊόντων για 
ιδιώτες επενδυτές συνάδει με τη διατύπωση της οδηγίας ΟΣΕΚΑ.

Τροπολογία 488
Alfredo Pallone

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σε περίπτωση που ένας παραγωγός 
επενδυτικού προϊόντος έχει καταρτίσει 
ένα βασικό έγγραφο πληροφοριών που δεν 
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των 
άρθρων 6, 7 και 8 στο οποίο βασίστηκε 
ένας μικροεπενδυτής για τη λήψη μιας 
επενδυτικής απόφασης, ο εν λόγω 

1. Οι βασικές πληροφορίες για τους 
επενδυτές είναι πληροφορίες που 
παρέχονται πριν από τη σύναψη της 
σύμβασης. Είναι ακριβείς, σαφείς και μη 
παραπλανητικές. Όταν πρέπει να 
παράγονται από τον παραγωγό του 
προϊόντος, παρέχουν βασικές 
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μικροεπενδυτής μπορεί να ζητήσει 
αποζημίωση από τον παραγωγό του
επενδυτικού προϊόντος για τυχόν ζημία 
που υπέστη λόγω της χρήσης του βασικού 
εγγράφου πληροφοριών.

πληροφορίες και συνάδουν με τα 
αντίστοιχα μέρη των εγγράφων
προσφοράς.

Or. en

Τροπολογία 489
Wolf Klinz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σε περίπτωση που ένας παραγωγός 
επενδυτικού προϊόντος έχει καταρτίσει 
ένα βασικό έγγραφο πληροφοριών που δεν
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των 
άρθρων 6, 7 και 8 στο οποίο βασίστηκε 
ένας μικροεπενδυτής για τη λήψη μιας 
επενδυτικής απόφασης, ο εν λόγω 
μικροεπενδυτής μπορεί να ζητήσει 
αποζημίωση από τον παραγωγό του 
επενδυτικού προϊόντος για τυχόν ζημία 
που υπέστη λόγω της χρήσης του βασικού 
εγγράφου πληροφοριών.

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε το 
πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την 
παραγωγή ενός βασικού εγγράφου 
πληροφοριών να μην υπέχει αστική 
ευθύνη απλώς και μόνον λόγω του 
βασικού εγγράφου πληροφοριών, 
συμπεριλαμβανομένων των 
μεταφράσεων, εκτός εάν οι εν λόγω 
πληροφορίες είναι παραπλανητικές, 
ανακριβείς ή ανακόλουθες με τα 
αντίστοιχα μέρη του ενημερωτικού 
δελτίου ή δεν συμμορφώνονται με τις 
απαιτήσεις των άρθρων 6, 7 και 8 στις 
οποίες βασίστηκε ένας μικροεπενδυτής για 
τη λήψη μιας επενδυτικής απόφασης. Το 
βασικό έγγραφο πληροφοριών περιέχει 
σαφή σχετική προειδοποίηση.

Or. en

Τροπολογία 490
Burkhard Balz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σε περίπτωση που ένας παραγωγός 
επενδυτικού προϊόντος έχει καταρτίσει 
ένα βασικό έγγραφο πληροφοριών που δεν 
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των 
άρθρων 6, 7 και 8 στο οποίο βασίστηκε 
ένας μικροεπενδυτής για τη λήψη μιας 
επενδυτικής απόφασης, ο εν λόγω 
μικροεπενδυτής μπορεί να ζητήσει 
αποζημίωση από τον παραγωγό του 
επενδυτικού προϊόντος για τυχόν ζημία 
που υπέστη λόγω της χρήσης του βασικού 
εγγράφου πληροφοριών.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
νομοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές τους διατάξεις περί αστικής 
ευθύνης εφαρμόζονται στα πρόσωπα που 
είναι υπεύθυνα για τις πληροφορίες που 
παρέχονται σε ένα βασικό έγγραφο 
πληροφοριών.

Or. en

Τροπολογία 491
Elena Băsescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σε περίπτωση που ένας παραγωγός 
επενδυτικού προϊόντος έχει καταρτίσει ένα 
βασικό έγγραφο πληροφοριών που δεν 
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των 
άρθρων 6, 7 και 8 στο οποίο βασίστηκε 
ένας μικροεπενδυτής για τη λήψη μιας 
επενδυτικής απόφασης, ο εν λόγω 
μικροεπενδυτής μπορεί να ζητήσει 
αποζημίωση από τον παραγωγό του 
επενδυτικού προϊόντος για τυχόν ζημία 
που υπέστη λόγω της χρήσης του βασικού 
εγγράφου πληροφοριών.

1. Σε περίπτωση που ένας παραγωγός 
επενδυτικού προϊόντος έχει καταρτίσει ένα 
βασικό έγγραφο πληροφοριών που δεν 
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των 
άρθρων 6, 7 και 8 στο οποίο βασίστηκε 
ένας μικροεπενδυτής για τη λήψη μιας 
επενδυτικής απόφασης, ο εν λόγω 
μικροεπενδυτής μπορεί να ζητήσει 
αποζημίωση από τον παραγωγό του 
επενδυτικού προϊόντος για τυχόν ζημία 
που υπέστη λόγω της χρήσης του βασικού 
εγγράφου πληροφοριών. Το ύψος της 
πιθανής αποζημίωσης πρέπει να είναι 
ανάλογο της ζημίας.

Or. en
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Τροπολογία 492
Thomas Händel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σε περίπτωση που ένας παραγωγός 
επενδυτικού προϊόντος έχει καταρτίσει ένα 
βασικό έγγραφο πληροφοριών που δεν 
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των 
άρθρων 6, 7 και 8 στο οποίο βασίστηκε 
ένας μικροεπενδυτής για τη λήψη μιας 
επενδυτικής απόφασης, ο εν λόγω 
μικροεπενδυτής μπορεί να ζητήσει 
αποζημίωση από τον παραγωγό του 
επενδυτικού προϊόντος για τυχόν ζημία 
που υπέστη λόγω της χρήσης του βασικού 
εγγράφου πληροφοριών.

1. Σε περίπτωση που ένας παραγωγός 
επενδυτικού προϊόντος έχει καταρτίσει ένα 
βασικό έγγραφο πληροφοριών που δεν 
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των 
άρθρων 6, 7 και 8 στο οποίο βασίστηκε 
ένας μικροεπενδυτής για τη λήψη μιας 
επενδυτικής απόφασης, ο εν λόγω 
μικροεπενδυτής μπορεί να ζητήσει 
αποζημίωση από τον παραγωγό του 
επενδυτικού προϊόντος για τυχόν ζημία 
που υπέστη λόγω της χρήσης του βασικού 
εγγράφου πληροφοριών και, κατά 
περίπτωση, να απαιτήσει την εξαγορά του 
επενδυτικού προϊόντος στην τιμή αγοράς.

Or. de

Τροπολογία 493
Pervenche Berès

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σε περίπτωση που ένας παραγωγός 
επενδυτικού προϊόντος έχει καταρτίσει ένα 
βασικό έγγραφο πληροφοριών που δεν 
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των 
άρθρων 6, 7 και 8 στο οποίο βασίστηκε 
ένας μικροεπενδυτής για τη λήψη μιας 
επενδυτικής απόφασης, ο εν λόγω 
μικροεπενδυτής μπορεί να ζητήσει 
αποζημίωση από τον παραγωγό του 
επενδυτικού προϊόντος για τυχόν ζημία 
που υπέστη λόγω της χρήσης του βασικού 
εγγράφου πληροφοριών.

1. Σε περίπτωση που ένας παραγωγός 
επενδυτικού προϊόντος ή πωλητής 
επενδυτικών προϊόντων έχει καταρτίσει 
ένα βασικό έγγραφο πληροφοριών ή 
παράρτημα αυτού που δεν 
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των 
άρθρων 6, 7 και 8 στο οποίο βασίστηκε 
ένας μικροεπενδυτής για τη λήψη μιας 
επενδυτικής απόφασης, ο εν λόγω 
μικροεπενδυτής μπορεί να ζητήσει 
αποζημίωση από τον παραγωγό του 
επενδυτικού προϊόντος ή τον πωλητή 
επενδυτικών προϊόντων για τυχόν ζημία 
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που υπέστη λόγω της χρήσης του βασικού 
εγγράφου πληροφοριών ή του 
παραρτήματος αυτού.

Or. en

Τροπολογία 494
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σε περίπτωση που ένας παραγωγός 
επενδυτικού προϊόντος έχει καταρτίσει ένα 
βασικό έγγραφο πληροφοριών που δεν 
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των 
άρθρων 6, 7 και 8 στο οποίο βασίστηκε 
ένας μικροεπενδυτής για τη λήψη μιας 
επενδυτικής απόφασης, ο εν λόγω 
μικροεπενδυτής μπορεί να ζητήσει 
αποζημίωση από τον παραγωγό του 
επενδυτικού προϊόντος για τυχόν ζημία 
που υπέστη λόγω της χρήσης του βασικού 
εγγράφου πληροφοριών.

1. Σε περίπτωση που ένας παραγωγός 
επενδυτικού προϊόντος έχει καταρτίσει ένα 
βασικό έγγραφο πληροφοριών που δεν 
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του 
παρόντος κανονισμού στο οποίο 
βασίστηκε ένας μικροεπενδυτής για τη 
λήψη μιας επενδυτικής απόφασης, ο εν 
λόγω μικροεπενδυτής μπορεί να ζητήσει 
αποζημίωση από τον παραγωγό του 
επενδυτικού προϊόντος για τυχόν ζημία 
που υπέστη λόγω της χρήσης του βασικού 
εγγράφου πληροφοριών.

Or. en

Τροπολογία 495
Wolf Klinz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν ένας μικροεπενδυτής αποδεικνύει 
τη ζημία που προέρχεται από τη χρήση 
των πληροφοριών που περιέχει το βασικό 
έγγραφο πληροφοριών, ο παραγωγός του 
επενδυτικού προϊόντος οφείλει να 
αποδείξει ότι το βασικό έγγραφο 
πληροφοριών καταρτίσθηκε σύμφωνα με 

διαγράφεται
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τα άρθρα 6, 7 και 8 του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 496
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν ένας μικροεπενδυτής αποδεικνύει 
τη ζημία που προέρχεται από τη χρήση των 
πληροφοριών που περιέχει το βασικό 
έγγραφο πληροφοριών, ο παραγωγός του 
επενδυτικού προϊόντος οφείλει να 
αποδείξει ότι το βασικό έγγραφο 
πληροφοριών καταρτίσθηκε σύμφωνα με 
τα άρθρα 6, 7 και 8 του παρόντος 
κανονισμού.

2. Όταν ένας μικροεπενδυτής αποδεικνύει 
τη ζημία που προέρχεται από τη χρήση των 
πληροφοριών που περιέχει το βασικό 
έγγραφο πληροφοριών, ο παραγωγός του 
επενδυτικού προϊόντος δεν υπέχει αστική 
ευθύνη απλώς και μόνον λόγω του 
βασικού εγγράφου πληροφοριών, 
συμπεριλαμβανομένων των 
μεταφράσεων, εκτός εάν οι εν λόγω 
πληροφορίες είναι παραπλανητικές, 
ανακριβείς ή ανακόλουθες με άλλα 
δεσμευτικά συμβατικά έγγραφα. Το 
βασικό έγγραφο πληροφοριών περιέχει 
σαφή σχετική προειδοποίηση.

Or. en

Τροπολογία 497
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν ένας μικροεπενδυτής αποδεικνύει 
τη ζημία που προέρχεται από τη χρήση 
των πληροφοριών που περιέχει το βασικό 
έγγραφο πληροφοριών, ο παραγωγός του 
επενδυτικού προϊόντος οφείλει να 
αποδείξει ότι το βασικό έγγραφο 

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε κανένα 
πρόσωπο να μην υπέχει αστική ευθύνη 
απλώς και μόνον λόγω του βασικού 
εγγράφου πληροφοριών, 
συμπεριλαμβανομένων των 
μεταφράσεων, εκτός εάν οι εν λόγω 
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πληροφοριών καταρτίσθηκε σύμφωνα με 
τα άρθρα 6, 7 και 8 του παρόντος 
κανονισμού.

πληροφορίες είναι παραπλανητικές, 
ανακριβείς ή ανακόλουθες με άλλα 
δεσμευτικά συμβατικά έγγραφα που 
κρίνεται ότι τελούν υπό τον έλεγχο του
προσώπου αυτού. Το βασικό έγγραφο 
πληροφοριών περιέχει σαφή σχετική 
προειδοποίηση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με τα πρότυπα ΒΕΠ για ΟΣΕΚΑ (οδηγία 2009/65/ΕΚ). Ο κανονισμός σχετικά με 
την αστική ευθύνη πρέπει να ευθυγραμμιστεί με το άρθρο 79 παράγραφος 2 της οδηγίας 
ΟΣΕΚΑ IV. Η διατύπωση πρέπει να εναρμονιστεί πλήρως, στο μέτρο του δυνατού, 
προβαίνοντας σε ορισμένες προσαρμογές, με το άρθρο 79 παράγραφος 2.

Τροπολογία 498
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν ένας μικροεπενδυτής αποδεικνύει 
τη ζημία που προέρχεται από τη χρήση 
των πληροφοριών που περιέχει το βασικό 
έγγραφο πληροφοριών, ο παραγωγός του 
επενδυτικού προϊόντος οφείλει να 
αποδείξει ότι το βασικό έγγραφο 
πληροφοριών καταρτίσθηκε σύμφωνα με 
τα άρθρα 6, 7 και 8 του παρόντος 
κανονισμού.

2. Οι πληροφορίες που περιέχει το βασικό 
έγγραφο πληροφοριών συνιστούν 
πληροφορίες που παρέχονται πριν από τη 
σύναψη της σύμβασης. Είναι ακριβείς, 
σαφείς και μη παραπλανητικές. Όταν 
υπάρχουν δεσμευτικά συμβατικά 
έγγραφα, το βασικό έγγραφο 
πληροφοριών πρέπει να συνάδει με τα εν 
λόγω έγγραφα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Καθώς βασική συνιστώσα του κανονισμού είναι η ευθυγράμμιση με την οδηγία ΟΣΕΚΑ IV, 
προκειμένου να διασφαλίζεται η συνέπεια των καθεστώτων απόδοσης ευθυνών, ο κανονισμός 
πρέπει απεναντίας να περιέχει μια διάταξη που ορίζει ότι το εθνικό δίκαιο των κρατών μελών 
προβλέπει επαρκείς αστικές προστασίες για τους μικροεπενδυτές.
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Τροπολογία 499
Werner Langen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν ένας μικροεπενδυτής αποδεικνύει 
τη ζημία που προέρχεται από τη χρήση 
των πληροφοριών που περιέχει το βασικό
έγγραφο πληροφοριών, ο παραγωγός του 
επενδυτικού προϊόντος οφείλει να 
αποδείξει ότι το βασικό έγγραφο 
πληροφοριών καταρτίσθηκε σύμφωνα με 
τα άρθρα 6, 7 και 8 του παρόντος 
κανονισμού.

2. Ένας παραγωγός επενδυτικού 
προϊόντος δεν μπορεί να υπέχει αστική 
ευθύνη αποκλειστικά με βάση το βασικό 
έγγραφο πληροφοριών, εκτός αν το εν 
λόγω έγγραφο είναι παραπλανητικό ή 
διαφέρει κατά τμήματα από το εμπορικό 
φυλλάδιο του συγκεκριμένου προϊόντος. 
(Εν προκειμένω, το βάρος της απόδειξης 
αφορά τον παραγωγό του επενδυτικού 
προϊόντος.) Το βασικό έγγραφο 
πληροφοριών πρέπει να περιέχει τη 
διευκρίνιση ότι το βασικό έγγραφο 
πληροφοριών δεν αντικαθιστά το 
εμπορικό φυλλάδιο.

Or. de

Τροπολογία 500
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν ένας μικροεπενδυτής αποδεικνύει 
τη ζημία που προέρχεται από τη χρήση 
των πληροφοριών που περιέχει το βασικό 
έγγραφο πληροφοριών, ο παραγωγός του 
επενδυτικού προϊόντος οφείλει να 
αποδείξει ότι το βασικό έγγραφο 
πληροφοριών καταρτίσθηκε σύμφωνα με 
τα άρθρα 6, 7 και 8 του παρόντος 
κανονισμού.

2. Οι πληροφορίες που περιέχει το βασικό 
έγγραφο πληροφοριών συνιστούν 
πληροφορίες που παρέχονται πριν από τη 
σύναψη της σύμβασης. Είναι ακριβείς, 
σαφείς και μη παραπλανητικές. Όταν 
υπάρχει άλλη τεκμηρίωση, το βασικό 
έγγραφο πληροφοριών πρέπει να συνάδει 
με τα εν λόγω έγγραφα.

Or. en
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Τροπολογία 501
Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν ένας μικροεπενδυτής αποδεικνύει 
τη ζημία που προέρχεται από τη χρήση των 
πληροφοριών που περιέχει το βασικό 
έγγραφο πληροφοριών, ο παραγωγός του 
επενδυτικού προϊόντος οφείλει να 
αποδείξει ότι το βασικό έγγραφο 
πληροφοριών καταρτίσθηκε σύμφωνα με 
τα άρθρα 6, 7 και 8 του παρόντος 
κανονισμού.

2. Όταν ένας μικροεπενδυτής αποδεικνύει 
τη ζημία που προέρχεται από τη χρήση των 
πληροφοριών που περιέχει το βασικό 
έγγραφο πληροφοριών, ο παραγωγός του 
επενδυτικού προϊόντος δεν υπέχει αστική 
ευθύνη απλώς και μόνον λόγω του 
βασικού εγγράφου πληροφοριών, 
συμπεριλαμβανομένων των 
μεταφράσεων, εκτός εάν οι εν λόγω 
πληροφορίες είναι παραπλανητικές, 
ανακριβείς ή ανακόλουθες με άλλα 
δεσμευτικά συμβατικά έγγραφα. Το 
βασικό έγγραφο πληροφοριών περιέχει 
σαφή σχετική προειδοποίηση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με την παρούσα τροπολογία, ο κανονισμός σχετικά με τις δέσμες επενδυτικών προϊόντων για 
ιδιώτες επενδυτές συνάδει με τη διατύπωση της οδηγίας ΟΣΕΚΑ.

Τροπολογία 502
Alfredo Pallone

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν ένας μικροεπενδυτής αποδεικνύει
τη ζημία που προέρχεται από τη χρήση 
των πληροφοριών που περιέχει το βασικό 
έγγραφο πληροφοριών, ο παραγωγός του 
επενδυτικού προϊόντος οφείλει να 
αποδείξει ότι το βασικό έγγραφο 
πληροφοριών καταρτίσθηκε σύμφωνα με 
τα άρθρα 6, 7 και 8 του παρόντος 

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε κανένα 
πρόσωπο να μην υπέχει αστική ευθύνη 
απλώς και μόνον λόγω των βασικών 
πληροφοριών για τους επενδυτές, 
συμπεριλαμβανομένων των 
μεταφράσεων, εκτός εάν οι εν λόγω 
πληροφορίες είναι παραπλανητικές, 
ανακριβείς ή ανακόλουθες με τα 
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κανονισμού. αντίστοιχα μέρη της τεκμηρίωσης 
προσφοράς. Οι βασικές πληροφορίες για 
τους επενδυτές περιέχουν σαφή σχετική 
προειδοποίηση.

Or. en

Τροπολογία 503
Burkhard Balz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν ένας μικροεπενδυτής αποδεικνύει 
τη ζημία που προέρχεται από τη χρήση 
των πληροφοριών που περιέχει το βασικό 
έγγραφο πληροφοριών, ο παραγωγός του 
επενδυτικού προϊόντος οφείλει να 
αποδείξει ότι το βασικό έγγραφο 
πληροφοριών καταρτίσθηκε σύμφωνα με 
τα άρθρα 6, 7 και 8 του παρόντος 
κανονισμού.

2. Εντούτοις, τα κράτη μέλη μεριμνούν 
ώστε κανένα πρόσωπο να μην υπέχει 
αστική ευθύνη απλώς και μόνον λόγω του 
βασικού εγγράφου πληροφοριών, 
συμπεριλαμβανομένων των 
μεταφράσεων, εκτός εάν οι εν λόγω 
πληροφορίες που περιέχει ένα βασικό 
έγγραφο πληροφοριών είναι 
παραπλανητικές, ανακριβείς ή 
ανακόλουθες με άλλα αντίστοιχα μέρη 
του εγγράφου ή με δεσμευτικά συμβατικά 
έγγραφα.
Το βασικό έγγραφο πληροφοριών περιέχει 
σαφή σχετική προειδοποίηση.

Or. en

Τροπολογία 504
Nils Torvalds, Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν ένας μικροεπενδυτής αποδεικνύει 
τη ζημία που προέρχεται από τη χρήση των 
πληροφοριών που περιέχει το βασικό 
έγγραφο πληροφοριών, ο παραγωγός του 

2. Όταν ένας μικροεπενδυτής αποδεικνύει 
τη ζημία που προέρχεται από τη χρήση των 
πληροφοριών που περιέχει το βασικό 
έγγραφο πληροφοριών, ο παραγωγός του 
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επενδυτικού προϊόντος οφείλει να 
αποδείξει ότι το βασικό έγγραφο 
πληροφοριών καταρτίσθηκε σύμφωνα με 
τα άρθρα 6, 7 και 8 του παρόντος 
κανονισμού.

επενδυτικού προϊόντος οφείλει να 
αποδείξει ότι το βασικό έγγραφο 
πληροφοριών καταρτίσθηκε σύμφωνα με 
τα άρθρα 6, 7 και 8 του παρόντος 
κανονισμού. Αστική ευθύνη σε τέτοιες 
περιπτώσεις μπορεί να αποδοθεί στον 
παραγωγό του επενδυτικού προϊόντος 
βάσει του βασικού εγγράφου 
πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των 
μεταφράσεων, μόνον εάν το βασικό 
έγγραφο πληροφοριών είναι 
παραπλανητικό, ανακριβές ή ανακόλουθο 
με άλλη δεσμευτική συμβατική 
συμφωνία. Το βασικό έγγραφο 
πληροφοριών περιέχει σαφή σχετική 
προειδοποίηση.

Or. en

Τροπολογία 505
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν ένας μικροεπενδυτής αποδεικνύει 
τη ζημία που προέρχεται από τη χρήση 
των πληροφοριών που περιέχει το βασικό 
έγγραφο πληροφοριών, ο παραγωγός του 
επενδυτικού προϊόντος οφείλει να 
αποδείξει ότι το βασικό έγγραφο 
πληροφοριών καταρτίσθηκε σύμφωνα με 
τα άρθρα 6, 7 και 8 του παρόντος 
κανονισμού.

2. Όταν ένας μικροεπενδυτής αποδεικνύει 
τη ζημία που προέρχεται από τη χρήση 
προσδιοριζόμενων πληροφοριών που 
περιέχει το βασικό έγγραφο πληροφοριών, 
ο παραγωγός του επενδυτικού προϊόντος 
οφείλει να αποδείξει ότι οι εν λόγω 
πληροφορίες καταρτίστηκαν σύμφωνα με 
τα άρθρα 6, 7 και 8 του παρόντος 
κανονισμού.

Or. fr

Τροπολογία 506
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν ένας μικροεπενδυτής αποδεικνύει 
τη ζημία που προέρχεται από τη χρήση 
των πληροφοριών που περιέχει το βασικό 
έγγραφο πληροφοριών, ο παραγωγός του 
επενδυτικού προϊόντος οφείλει να 
αποδείξει ότι το βασικό έγγραφο 
πληροφοριών καταρτίσθηκε σύμφωνα με 
τα άρθρα 6, 7 και 8 του παρόντος 
κανονισμού.

2. Όταν ένας μικροεπενδυτής αποδεικνύει 
τη ζημία καθώς και ότι οι πληροφορίες
που περιέχει το βασικό έγγραφο 
πληροφοριών ήταν παραπλανητικές, ο 
παραγωγός του επενδυτικού προϊόντος 
οφείλει να αποδείξει ότι το βασικό 
έγγραφο πληροφοριών καταρτίσθηκε 
σύμφωνα με τα άρθρα 6, 7 και 8 του 
παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 507
Thomas Händel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν ένας μικροεπενδυτής αποδεικνύει 
τη ζημία που προέρχεται από τη χρήση 
των πληροφοριών που περιέχει το βασικό 
έγγραφο πληροφοριών, ο παραγωγός του 
επενδυτικού προϊόντος οφείλει να 
αποδείξει ότι το βασικό έγγραφο 
πληροφοριών καταρτίσθηκε σύμφωνα με 
τα άρθρα 6, 7 και 8 του παρόντος 
κανονισμού.

2. Όταν ένας μικροεπενδυτής υποστεί
ζημία από τη χρήση του βασικού εγγράφου
πληροφοριών, ο παραγωγός του 
επενδυτικού προϊόντος οφείλει να 
αποδείξει ότι το βασικό έγγραφο 
πληροφοριών καταρτίσθηκε σύμφωνα με 
τα άρθρα 6, 7 και 8 του παρόντος 
κανονισμού.

Or. de

Τροπολογία 508
Alfredo Pallone

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η κατανομή του βάρους της απόδειξης διαγράφεται
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που αναφέρεται στην παράγραφο 2 δεν 
μπορεί να τροποποιηθεί εκ των προτέρων 
με συμφωνία. Καμία ρήτρα στις εκ των 
προτέρων συμφωνίες δεν είναι 
δεσμευτική για τους μικροεπενδυτές.

Or. en

Τροπολογία 509
Wolf Klinz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η κατανομή του βάρους της απόδειξης 
που αναφέρεται στην παράγραφο 2 δεν 
μπορεί να τροποποιηθεί εκ των προτέρων 
με συμφωνία. Καμία ρήτρα στις εκ των 
προτέρων συμφωνίες δεν είναι 
δεσμευτική για τους μικροεπενδυτές.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 510
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η κατανομή του βάρους της απόδειξης 
που αναφέρεται στην παράγραφο 2 δεν
μπορεί να τροποποιηθεί εκ των προτέρων 
με συμφωνία. Καμία ρήτρα στις εκ των 
προτέρων συμφωνίες δεν είναι 
δεσμευτική για τους μικροεπενδυτές.

3. Ο παραγωγός της δέσμης επενδυτικών 
προϊόντων για ιδιώτες επενδυτές υπέχει 
αστική ευθύνη εάν ένας επενδυτής 
υποστεί ζημία διότι το βασικό έγγραφο 
πληροφοριών είναι παραπλανητικό, 
ανακριβές ή ανακόλουθο με τα άλλα 
δεσμευτικά συμβατικά έγγραφα για τη 
δέσμη επενδυτικών προϊόντων για 
ιδιώτες επενδυτές. Η εν λόγω αστική 
ευθύνη δεν μπορεί να περιοριστεί ούτε να 
εξαιρεθεί με σύμβαση.
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Or. en

Τροπολογία 511
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η κατανομή του βάρους της απόδειξης 
που αναφέρεται στην παράγραφο 2 δεν 
μπορεί να τροποποιηθεί εκ των προτέρων 
με συμφωνία. Καμία ρήτρα στις εκ των 
προτέρων συμφωνίες δεν είναι 
δεσμευτική για τους μικροεπενδυτές.

3. Ο παραγωγός του επενδυτικού 
προϊόντος δεν υπέχει αστική ευθύνη 
απλώς και μόνον λόγω του βασικού 
εγγράφου πληροφοριών, 
συμπεριλαμβανομένων των 
μεταφράσεων, εκτός εάν οι εν λόγω 
πληροφορίες είναι παραπλανητικές, 
ανακριβείς ή ανακόλουθες με τα άλλα 
συμβατικά έγγραφα. 

Or. en

Τροπολογία 512
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η κατανομή του βάρους της απόδειξης 
που αναφέρεται στην παράγραφο 2 δεν
μπορεί να τροποποιηθεί εκ των προτέρων 
με συμφωνία. Καμία ρήτρα στις εκ των 
προτέρων συμφωνίες δεν είναι 
δεσμευτική για τους μικροεπενδυτές.

3. Ο παραγωγός του επενδυτικού 
προϊόντος είναι υπόλογος δυνάμει του 
αστικού δικαίου εάν ένας επενδυτής 
υποστεί ζημία λόγω της εξάρτησής του 
από ένα βασικό έγγραφο πληροφοριών 
που δεν πληροί τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 
ανωτέρω. Η εν λόγω ευθύνη δεν μπορεί να
περιοριστεί ούτε να παραμεριστεί με 
συμβατικές ρήτρες ή με την έγκριση της 
αρμόδιας αρχής.

Or. en



PE504.398v01-00 90/190 AM\926906EL.doc

EL

Αιτιολόγηση

Οι τροπολογίες αυτές ευθυγραμμίζουν το καθεστώς απόδοσης ευθυνών με το καθεστώς για τους 
ΟΣΕΚΑ, όπου παρατηρείται εύρυθμη λειτουργία.

Τροπολογία 513
Burkhard Balz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η κατανομή του βάρους της απόδειξης 
που αναφέρεται στην παράγραφο 2 δεν 
μπορεί να τροποποιηθεί εκ των προτέρων 
με συμφωνία. Καμία ρήτρα στις εκ των 
προτέρων συμφωνίες δεν είναι 
δεσμευτική για τους μικροεπενδυτές.

3. Η αστική ευθύνη δεν μπορεί να
περιοριστεί με συμβατικούς 
διακανονισμούς.

Or. en

Τροπολογία 514
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο πωλητής ενός επενδυτικού προϊόντος
σε μικροεπενδυτές παρέχει το βασικό 
έγγραφο πληροφοριών εγκαίρως πριν από 
τη σύναψη συναλλαγής που αφορά το 
επενδυτικό προϊόν.

1. Ο πωλητής μιας δέσμης επενδυτικών 
προϊόντων για ιδιώτες επενδυτές σε 
μικροεπενδυτές παρέχει το βασικό 
έγγραφο πληροφοριών εγκαίρως πριν από 
τη σύναψη συναλλαγής που αφορά τη 
δέσμη επενδυτικών προϊόντων για 
ιδιώτες επενδυτές. Όταν προτείνεται μια 
δέσμη επενδυτικών προϊόντων για 
ιδιώτες επενδυτές σε έναν πελάτη, πρέπει 
να παρέχεται αμελλητί το βασικό έγγραφο 
πληροφοριών.

Or. en
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Τροπολογία 515
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο πωλητής ενός επενδυτικού προϊόντος
σε μικροεπενδυτές παρέχει το βασικό 
έγγραφο πληροφοριών εγκαίρως πριν από 
τη σύναψη συναλλαγής που αφορά το 
επενδυτικό προϊόν.

1. Το πρόσωπο που προτείνει ή πωλεί ένα 
επενδυτικό προϊόν σε μικροεπενδυτές 
παρέχει το βασικό έγγραφο πληροφοριών 
εγκαίρως πριν από τη σύναψη συναλλαγής 
που αφορά το επενδυτικό προϊόν. Όταν 
προτείνεται ένα προϊόν σε έναν πελάτη, 
πρέπει να παρέχεται αμελλητί το βασικό 
έγγραφο πληροφοριών.

Or. en

Τροπολογία 516
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο πωλητής ενός επενδυτικού προϊόντος
σε μικροεπενδυτές παρέχει το βασικό 
έγγραφο πληροφοριών εγκαίρως πριν από 
τη σύναψη συναλλαγής που αφορά το 
επενδυτικό προϊόν.

1. Ο πωλητής μιας δέσμης επενδυτικών 
προϊόντων για ιδιώτες επενδυτές σε 
μικροεπενδυτές παρέχει το βασικό 
έγγραφο πληροφοριών και το βασικό 
έγγραφο υπηρεσιών εγκαίρως πριν από τη 
σύναψη συναλλαγής που αφορά τη δέσμη 
επενδυτικών προϊόντων για ιδιώτες 
επενδυτές. Όταν προτείνεται μια 
επένδυση σε έναν πελάτη, πρέπει να 
παρέχεται αμελλητί το βασικό έγγραφο 
πληροφοριών και το βασικό έγγραφο 
υπηρεσιών.

Or. en
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Τροπολογία 517
Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο πωλητής ενός επενδυτικού προϊόντος
σε μικροεπενδυτές παρέχει το βασικό 
έγγραφο πληροφοριών εγκαίρως πριν από 
τη σύναψη συναλλαγής που αφορά το 
επενδυτικό προϊόν.

1. Το πρόσωπο που προτείνει ή πωλεί ένα 
επενδυτικό προϊόν σε μικροεπενδυτές 
παρέχει το βασικό έγγραφο πληροφοριών 
εγκαίρως πριν από την ανάληψη 
οποιασδήποτε δέσμευσης που αφορά το 
επενδυτικό προϊόν.

Or. en

Τροπολογία 518
Thomas Händel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο πωλητής ενός επενδυτικού προϊόντος 
σε μικροεπενδυτές παρέχει το βασικό 
έγγραφο πληροφοριών εγκαίρως πριν από 
τη σύναψη συναλλαγής που αφορά το 
επενδυτικό προϊόν.

1. Ο πωλητής ενός επενδυτικού προϊόντος 
σε μικροεπενδυτές παρέχει το βασικό 
έγγραφο πληροφοριών εγκαίρως και 
αποδεδειγμένα πριν από τη σύναψη 
συναλλαγής που αφορά το επενδυτικό 
προϊόν, με το βάρος της απόδειξης για 
αυτή την προϋπόθεση να αφορά τον
παραγωγό του επενδυτικού προϊόντος.

Or. de

Τροπολογία 519
Petru Constantin Luhan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο πωλητής ενός επενδυτικού προϊόντος 
σε μικροεπενδυτές παρέχει το βασικό 
έγγραφο πληροφοριών εγκαίρως πριν από 
τη σύναψη συναλλαγής που αφορά το 
επενδυτικό προϊόν.

1. Ο πωλητής ενός επενδυτικού προϊόντος 
σε μικροεπενδυτές παρέχει το βασικό 
έγγραφο πληροφοριών που έχει καταστεί 
διαθέσιμο από τον παραγωγό του 
επενδυτικού προϊόντος εγκαίρως πριν από 
τη σύναψη συναλλαγής που αφορά το 
επενδυτικό προϊόν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να βελτιωθεί η ασφάλεια δικαίου, θα πρέπει να τονιστεί ότι το βασικό έγγραφο 
πληροφοριών καταρτίζεται από ένα μόνο μέρος: τον παραγωγό επενδυτικών προϊόντων. Ο 
παραγωγός επενδυτικών προϊόντων είναι επίσης υπεύθυνος για το περιεχόμενο του βασικού 
εγγράφου πληροφοριών που καταρτίζει. Ο παραγωγός επενδυτικών προϊόντων θέτει το εν λόγω 
έγγραφο στη διάθεση του πωλητή ώστε ο τελευταίος να μπορεί να το προσκομίζει στους 
μικροεπενδυτές.

Τροπολογία 520
Marianne Thyssen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο πωλητής ενός επενδυτικού προϊόντος 
σε μικροεπενδυτές παρέχει το βασικό 
έγγραφο πληροφοριών εγκαίρως πριν από 
τη σύναψη συναλλαγής που αφορά το 
επενδυτικό προϊόν.

1. Ο πωλητής ενός επενδυτικού προϊόντος 
σε μικροεπενδυτές παρέχει το βασικό 
έγγραφο πληροφοριών, το οποίο 
καταρτίζεται από τον παραγωγό του 
επενδυτικού προϊόντος, εγκαίρως πριν από 
τη σύναψη συναλλαγής που αφορά το 
επενδυτικό προϊόν.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία διευκρινίζει για μία ακόμα φορά ότι αρμόδιος για την κατάρτιση και το 
περιεχόμενο του ΒΕΠ είναι ο παραγωγός του επενδυτικού προϊόντος. Ο παραγωγός οφείλει στη 
συνέχεια να παράσχει το εν λόγω ΒΕΠ στον πωλητή, ο οποίος είναι ακολούθως υποχρεωμένος 
να το διαθέσει εγκαίρως στον μικροεπενδυτή.
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Τροπολογία 521
Peter Simon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο πωλητής ενός επενδυτικού προϊόντος 
σε μικροεπενδυτές παρέχει το βασικό 
έγγραφο πληροφοριών εγκαίρως πριν από 
τη σύναψη συναλλαγής που αφορά το 
επενδυτικό προϊόν.

1. Ο πωλητής ή ο διαμεσολαβητής ενός 
επενδυτικού προϊόντος σε μικροεπενδυτές 
παρέχει το βασικό έγγραφο πληροφοριών 
εγκαίρως πριν από τη σύναψη συναλλαγής 
που αφορά το επενδυτικό προϊόν.

Or. de

Τροπολογία 522
Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Το πρόσωπο που προτείνει ή πωλεί 
ένα επενδυτικό προϊόν σε μικροεπενδυτές 
εξασφαλίζει πρώτα γραπτή άδεια από τον 
παραγωγό του επενδυτικού προϊόντος για 
τη διανομή του βασικού εγγράφου 
πληροφοριών στον επενδυτή. Η εν λόγω 
άδεια μπορεί να χορηγείται από τον 
παραγωγό του επενδυτικού προϊόντος 
αόριστα για περιορισμένη χρονική 
περίοδο ή βάσει άλλων προϋποθέσεων. 
Εφόσον οποιαδήποτε ορισθείσα 
προϋπόθεση δεν τηρείται, η εν λόγω 
άδεια δεν θα είναι πλέον έγκυρη για τους 
σκοπούς της παρούσας παραγράφου.

Or. en

Τροπολογία 523
Sharon Bowles
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 
1, ο πωλητής ενός επενδυτικού προϊόντος 
μπορεί να παρέχει στους μικροεπενδυτές 
το βασικό έγγραφο πληροφοριών αμέσως 
μετά τη σύναψη της συναλλαγής, εφόσον:

διαγράφεται

α) ο μικροεπενδυτής επιλέξει να 
ολοκληρώσει τη συναλλαγή με μέσο 
επικοινωνίας εξ αποστάσεως όπου:
β) η παροχή του βασικού εγγράφου 
πληροφοριών σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 δεν είναι δυνατή, και
γ) όταν το άτομο που πωλεί το επενδυτικό 
προϊόν έχει ενημερώσει σχετικά τον 
μικροεπενδυτή.

Or. en

Τροπολογία 524
Thomas Händel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 
1, ο πωλητής ενός επενδυτικού προϊόντος 
μπορεί να παρέχει στους μικροεπενδυτές 
το βασικό έγγραφο πληροφοριών αμέσως 
μετά τη σύναψη της συναλλαγής, εφόσον:

διαγράφεται

α) ο μικροεπενδυτής επιλέξει να 
ολοκληρώσει τη συναλλαγή με μέσο 
επικοινωνίας εξ αποστάσεως όπου:
β) η παροχή του βασικού εγγράφου 
πληροφοριών σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 δεν είναι δυνατή, και
γ) όταν το άτομο που πωλεί το επενδυτικό 
προϊόν έχει ενημερώσει σχετικά τον 
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μικροεπενδυτή.

Or. de

Τροπολογία 525
Syed Kamall
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 
1, ο πωλητής ενός επενδυτικού προϊόντος 
μπορεί να παρέχει στους μικροεπενδυτές
το βασικό έγγραφο πληροφοριών αμέσως 
μετά τη σύναψη της συναλλαγής, εφόσον:

2. Σε καμία περίπτωση ο πωλητής δέσμης 
επενδυτικών προϊόντων για ιδιώτες 
επενδυτές δεν παρέχει στους εν λόγω 
επενδυτές το βασικό έγγραφο 
πληροφοριών χωρίς να έχει πρώτα λάβει 
γραπτή άδεια για την παροχή του από τον 
παραγωγό της δέσμης επενδυτικών 
προϊόντων για ιδιώτες επενδυτές. Η εν 
λόγω άδεια μπορεί να χορηγείται από τον 
παραγωγό της δέσμης επενδυτικών 
προϊόντων για ιδιώτες επενδυτές αόριστα 
για περιορισμένη χρονική περίοδο ή βάσει 
άλλων προϋποθέσεων. Εφόσον
οποιαδήποτε ορισθείσα προϋπόθεση δεν 
τηρείται, η εν λόγω άδεια δεν θα είναι 
πλέον έγκυρη για τους σκοπούς της 
παρούσας παραγράφου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οντότητα που είναι υπεύθυνη για τη χορήγηση του ΒΕΠ στους επενδυτές είναι ενίοτε άλλη 
από την οντότητα που είναι υπεύθυνη για την προετοιμασία του. Η παρούσα διατύπωση του 
κανονισμού θα μπορούσε να καταστήσει τον παραγωγό του προϊόντος υπεύθυνο σε περίπτωση 
αδυναμίας της οντότητας που πουλά το προϊόν να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του άρθρου 
12. Θα πρέπει να συμπεριληφθούν διατάξεις για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης, 
προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η ευθύνη επιμερίζεται αναλογικά όταν μια οντότητα θέτει σε 
κυκλοφορία ένα ΒΕΠ το οποίο είναι ανακριβές ή απαρχαιωμένο.

Τροπολογία 526
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, 
ο πωλητής ενός επενδυτικού προϊόντος 
μπορεί να παρέχει στους μικροεπενδυτές 
το βασικό έγγραφο πληροφοριών αμέσως 
μετά τη σύναψη της συναλλαγής, εφόσον:

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, 
ο πωλητής ενός επενδυτικού προϊόντος
παρέχει στους μικροεπενδυτές τον επίσημο 
δικτυακό τόπο όπου βρίσκεται το βασικό 
έγγραφο πληροφοριών πριν από τη
σύναψη της συναλλαγής, εφόσον:

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένας από τους στόχους του βασικού εγγράφου πληροφοριών είναι να διαθέτει ο πελάτης τις 
βασικές πληροφορίες πριν αποφασίσει αν θα επενδύσει ή όχι. Εάν ο πελάτης είναι σε θέση να 
επικοινωνήσει με πωλητή του επενδυτικού προϊόντος, θα πρέπει να είναι δυνατή η λήψη αυτών 
των πληροφοριών μέσα από τους ίδιους διαύλους, με τη μια ή την άλλη μορφή.

Τροπολογία 527
Markus Ferber
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, 
ο πωλητής ενός επενδυτικού προϊόντος 
μπορεί να παρέχει στους μικροεπενδυτές 
το βασικό έγγραφο πληροφοριών αμέσως
μετά τη σύναψη της συναλλαγής, εφόσον:

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, 
ο πωλητής ενός επενδυτικού προϊόντος 
μπορεί να παρέχει στους μικροεπενδυτές 
το βασικό έγγραφο πληροφοριών το 
συντομότερο δυνατό μετά τη σύναψη της 
συναλλαγής, εφόσον:

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι υπηρεσίες εκτέλεσης και μόνο με τη χρήση μέσου επικοινωνίας εξ αποστάσεως πρέπει να 
παραμένουν δυνατές για τους μικροεπενδυτές οι οποίοι επιλέγουν να τις χρησιμοποιήσουν. 
Ωστόσο, θα καταστούν αδύνατες, εάν ένας πωλητής επενδυτικού προϊόντος υποχρεωθεί να 
παρέχει το βασικό έγγραφο πληροφοριών σε κάθε περίπτωση πριν από τη σύναψη της 
συναλλαγής. Ως εκ τούτου, πρέπει να επιτρέπεται, σε αυτές τις περιπτώσεις, η παροχή του 
βασικού εγγράφου πληροφοριών το συντομότερο δυνατό μετά τη σύναψη της συναλλαγής.

Τροπολογία 528
Peter Simon
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, 
ο πωλητής ενός επενδυτικού προϊόντος 
μπορεί να παρέχει στους μικροεπενδυτές 
το βασικό έγγραφο πληροφοριών αμέσως 
μετά τη σύναψη της συναλλαγής, εφόσον:

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, 
ο πωλητής ή ο διαμεσολαβητής ενός 
επενδυτικού προϊόντος μπορεί να παρέχει 
στους μικροεπενδυτές το βασικό έγγραφο 
πληροφοριών αμέσως μετά τη σύναψη της 
συναλλαγής, εφόσον:

Or. de

Τροπολογία 529
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, 
ο πωλητής ενός επενδυτικού προϊόντος 
μπορεί να παρέχει στους μικροεπενδυτές 
το βασικό έγγραφο πληροφοριών αμέσως 
μετά τη σύναψη της συναλλαγής, εφόσον:

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, 
ο πωλητής δέσμης επενδυτικών 
προϊόντων για ιδιώτες επενδυτές μπορεί 
αντίθετα να παρέχει σε μικροεπενδυτές 
που το ζητούν το βασικό έγγραφο 
πληροφοριών αμέσως μετά τη σύναψη της 
συναλλαγής, αλλά μόνο εφόσον:

Or. en

Τροπολογία 530
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ο μικροεπενδυτής επιλέξει να 
ολοκληρώσει τη συναλλαγή με μέσο 
επικοινωνίας εξ αποστάσεως όπου:

α) ο μικροεπενδυτής, με δική του 
πρωτοβουλία, επιλέξει να ολοκληρώσει τη 
συναλλαγή με μέσο επικοινωνίας εξ 
αποστάσεως όπου:
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρέκκλιση στο άρθρο 12 παράγραφος 2 είναι σημαντική, επειδή θα επιτρέψει σε 
προηγμένους καταναλωτές οι οποίοι έχουν διενεργήσει δικές τους έρευνες να αγοράσουν 
επενδύσεις χωρίς να ταλαιπωρηθούν. Ωστόσο, είναι σημαντικό αυτό να μην δημιουργήσει 
ρωγμή στους κανόνες. Ως εκ τούτου, οι πωλητές που έχουν προορατικά ως στόχο επενδυτές δεν 
θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούν αυτήν την παρέκκλιση. Αντιθέτως, η εν λόγω 
παρέκκλιση θα πρέπει να περιοριστεί και να διατίθεται μόνο για καταναλωτές οι οποίοι 
επιδιώκουν να πραγματοποιήσουν συναλλαγές τηλεφωνικώς με δική τους πρωτοβουλία.

Τροπολογία 531
Nils Torvalds, Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ο μικροεπενδυτής επιλέξει να 
ολοκληρώσει τη συναλλαγή με μέσο 
επικοινωνίας εξ αποστάσεως όπου:

α) ο μικροεπενδυτής, με δική του 
πρωτοβουλία, επιλέξει να ολοκληρώσει τη 
συναλλαγή με μέσο επικοινωνίας εξ 
αποστάσεως όπου:

Or. en

Τροπολογία 532
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η παροχή του βασικού εγγράφου 
πληροφοριών σύμφωνα με την παράγραφο 
1 δεν είναι δυνατή, και

β) η παροχή του βασικού εγγράφου 
πληροφοριών σύμφωνα με την παράγραφο 
1 δεν είναι δυνατή, και όταν ο πωλητής 
της δέσμης επενδυτικών προϊόντων σε 
ιδιώτες επενδυτές έχει ενημερώσει τους 
μικροεπενδυτές για την κατάσταση, και

Or. en
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Τροπολογία 533
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η παροχή του βασικού εγγράφου 
πληροφοριών σύμφωνα με την παράγραφο 
1 δεν είναι δυνατή, και

β) η διάταξη για παροχή έντυπου 
αντίγραφου που προβλέπεται στο στοιχείο 
α) του βασικού εγγράφου πληροφοριών 
σύμφωνα με την παράγραφο 1 δεν είναι 
δυνατή, και

Or. en

Τροπολογία 534
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) όταν το άτομο που πωλεί το επενδυτικό 
προϊόν έχει ενημερώσει σχετικά τον 
μικροεπενδυτή.

γ) ο μικροεπενδυτής συναινεί να λάβει το 
βασικό έγγραφο πληροφοριών ακριβώς 
μετά τη σύναψη της συναλλαγής, παρά να 
καθυστερήσει τη συναλλαγή προκειμένου 
να λάβει πρώτα το έγγραφο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μολονότι αυτή η παρέκκλιση διευκολύνει ορισμένες θεμιτές πρακτικές του κλάδου, πρέπει να 
περιοριστεί προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν δημιουργείται κενό στους κανόνες. Ως εκ 
τούτου, αυτή θα πρέπει να διατίθεται μόνο όταν ο καταναλωτής επιδιώκει ενεργά να συνάψει 
συναλλαγές τηλεφωνικά. Επίσης, ο καταναλωτής θα πρέπει να συναινεί ρητά.

Τροπολογία 535
Syed Kamall
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) όταν το άτομο που πωλεί το επενδυτικό 
προϊόν έχει ενημερώσει σχετικά τον 
μικροεπενδυτή.

γ) το άτομο που πωλεί τη δέσμη 
επενδυτικών προϊόντων για ιδιώτες 
επενδυτές έχει ενημερώσει σχετικά τον 
μικροεπενδυτή.

Or. en

Τροπολογία 536
Peter Simon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) όταν το άτομο που πωλεί το επενδυτικό 
προϊόν έχει ενημερώσει σχετικά τον 
μικροεπενδυτή.

γ) όταν το άτομο που πωλεί ή ασκεί 
διαμεσολάβηση για το επενδυτικό προϊόν 
έχει ενημερώσει σχετικά τον 
μικροεπενδυτή.

Or. de

Τροπολογία 537
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο))

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) ο μικροεπενδυτής συναινεί ρητά να 
του παρασχεθεί το βασικό έγγραφο 
πληροφοριών αμέσως μετά τη σύναψη 
της συναλλαγής.

Or. en
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Τροπολογία 538
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) ο μικροεπενδυτής συναινεί ρητά να 
του παρασχεθεί το βασικό έγγραφο 
πληροφοριών αμέσως μετά τη σύναψη 
της συναλλαγής.

Or. en

Τροπολογία 539
Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Ο μικροεπενδυτής επιβεβαιώνει με 
έγγραφη ή ηλεκτρονική υπογραφή ότι έχει 
λάβει και διαβάσει το ΒΕΠ.

Or. en

Τροπολογία 540
Wolf Klinz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Κατά παρέκκλιση των παραγράφων 1 
και 2, ένα επενδυτικό προϊόν που εμπίπτει 
στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού μπορεί να πωληθεί σε 
μικροεπενδυτή χωρίς βασικό έγγραφο 
πληροφοριών μόνο κατόπιν ρητού 
αιτήματος ενός μικροεπενδυτή και με 
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ίδια πρωτοβουλία τού μικροεπενδυτή και 
εάν ο διαμεσολαβητής που πωλεί το 
επενδυτικό προϊόν παρέχει συμβουλές 
στον μικροεπενδυτή σύμφωνα με την 
οδηγία 2004/39/ΕΚ ή την οδηγία 
2002/92/ΕΚ. 

Or. en

Τροπολογία 541
Burkhard Balz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Κατά παρέκκλιση της πρώτης και 
δεύτερης παραγράφου, η παροχή του 
βασικού εγγράφου πληροφοριών δεν είναι 
υποχρεωτική εάν η πώληση του 
επενδυτικού προϊόντος επιδιώκεται χωρίς 
επενδυτικές συμβουλές κατόπιν ρητού 
αιτήματος του ιδιώτη πελάτη ή εάν η 
συναλλαγή περιορίζεται σε εκτέλεση και 
μόνο.

Or. en

Τροπολογία 542
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όταν εκτελούνται διαδοχικές 
συναλλαγές σχετικά με το ίδιο επενδυτικό 
προϊόν για λογαριασμό ενός 
μικροεπενδυτή σύμφωνα με οδηγίες που 
έχουν δοθεί από τον εν λόγω επενδυτή
στο πρόσωπο που πωλεί το επενδυτικό 
προϊόν πριν από την πρώτη συναλλαγή, η 

3. Εάν πρόσωπο που πωλεί δέσμη 
επενδυτικών προϊόντων σε ιδιώτες 
επενδυτές είτε:
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υποχρέωση παροχής του βασικού 
εγγράφου πληροφοριών που προβλέπεται 
στην παράγραφο 1 εφαρμόζεται μόνο 
στην πρώτη συναλλαγή.

α) δεν καταφέρει να παρέχει στους 
επενδυτές βασικό έγγραφο πληροφοριών· 
είτε
β) παρέχει στους επενδυτές βασικό 
έγγραφο πληροφοριών για το οποίο δεν 
έχει λάβει την άδεια που απαιτείται βάσει 
της παραπάνω παραγράφου 2,
την αποκλειστική ευθύνη για αυτήν την 
παράβαση φέρει το πρόσωπο που πωλεί 
την εν λόγω δέσμη επενδυτικών 
προϊόντων και, εκτός εάν ο παραγωγός 
της δέσμης επενδυτικών προϊόντων για 
ιδιώτες επενδυτές είναι το πρόσωπο που 
κάνει την εν λόγω πώληση, δεν 
προκύπτουν ευθύνες για τον παραγωγό 
της δέσμης επενδυτικών προϊόντων για 
ιδιώτες επενδυτές.

Or. en

Τροπολογία 543
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όταν εκτελούνται διαδοχικές 
συναλλαγές σχετικά με το ίδιο επενδυτικό 
προϊόν για λογαριασμό ενός 
μικροεπενδυτή σύμφωνα με οδηγίες που 
έχουν δοθεί από τον εν λόγω επενδυτή στο 
πρόσωπο που πωλεί το επενδυτικό προϊόν 
πριν από την πρώτη συναλλαγή, η 
υποχρέωση παροχής του βασικού 
εγγράφου πληροφοριών που προβλέπεται 
στην παράγραφο 1 εφαρμόζεται μόνο στην 
πρώτη συναλλαγή.

3. Όταν εκτελούνται διαδοχικές 
συναλλαγές σχετικά με το ίδιο επενδυτικό 
προϊόν για λογαριασμό ενός 
μικροεπενδυτή σύμφωνα με οδηγίες που 
έχουν δοθεί από τον εν λόγω επενδυτή στο 
πρόσωπο που πωλεί το επενδυτικό προϊόν 
πριν από την πρώτη συναλλαγή, η 
υποχρέωση παροχής του βασικού 
εγγράφου πληροφοριών που προβλέπεται 
στην παράγραφο 1 εφαρμόζεται μόνο στην 
πρώτη συναλλαγή, εκτός εάν το βασικό 
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έγγραφο πληροφοριών έχει 
επικαιροποιηθεί ή εάν είναι διαθέσιμη νέα 
ετήσια έκθεση.

Or. en

Τροπολογία 544
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όταν εκτελούνται διαδοχικές 
συναλλαγές σχετικά με το ίδιο επενδυτικό 
προϊόν για λογαριασμό ενός 
μικροεπενδυτή σύμφωνα με οδηγίες που 
έχουν δοθεί από τον εν λόγω επενδυτή στο 
πρόσωπο που πωλεί το επενδυτικό προϊόν
πριν από την πρώτη συναλλαγή, η 
υποχρέωση παροχής του βασικού 
εγγράφου πληροφοριών που προβλέπεται 
στην παράγραφο 1 εφαρμόζεται μόνο στην 
πρώτη συναλλαγή.

3. Όταν εκτελούνται διαδοχικές 
συναλλαγές σχετικά με την ίδια δέσμη
επενδυτικών προϊόντων για ιδιώτες 
επενδυτές για λογαριασμό ενός 
μικροεπενδυτή σύμφωνα με οδηγίες που 
έχουν δοθεί από τον εν λόγω επενδυτή στο 
πρόσωπο που πωλεί τη δέσμη
επενδυτικών προϊόντων για ιδιώτες 
επενδυτές πριν από την πρώτη συναλλαγή, 
η υποχρέωση παροχής του βασικού 
εγγράφου πληροφοριών που προβλέπεται 
στην παράγραφο 1 εφαρμόζεται μόνο στην 
πρώτη συναλλαγή.

Or. en

Τροπολογία 545
Peter Simon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όταν εκτελούνται διαδοχικές 
συναλλαγές σχετικά με το ίδιο επενδυτικό 
προϊόν για λογαριασμό ενός 
μικροεπενδυτή σύμφωνα με οδηγίες που 
έχουν δοθεί από τον εν λόγω επενδυτή στο 
πρόσωπο που πωλεί το επενδυτικό προϊόν 

3. Όταν εκτελούνται διαδοχικές 
συναλλαγές σχετικά με το ίδιο επενδυτικό 
προϊόν για λογαριασμό ενός 
μικροεπενδυτή σύμφωνα με οδηγίες που 
έχουν δοθεί από τον εν λόγω επενδυτή στο 
πρόσωπο που πωλεί ή ασκεί 
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πριν από την πρώτη συναλλαγή, η 
υποχρέωση παροχής του βασικού 
εγγράφου πληροφοριών που προβλέπεται 
στην παράγραφο 1 εφαρμόζεται μόνο στην 
πρώτη συναλλαγή.

διαμεσολάβηση για το επενδυτικό προϊόν 
πριν από την πρώτη συναλλαγή, η 
υποχρέωση παροχής του βασικού 
εγγράφου πληροφοριών που προβλέπεται 
στην παράγραφο 1 εφαρμόζεται μόνο στην 
πρώτη συναλλαγή.

Or. de

Τροπολογία 546
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 23 που θα 
καθορίζουν:

4. Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ), 
η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και 
Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ) 
και η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών 
και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) θα καταρτίσουν 
από κοινού τεχνικά πρότυπα σύμφωνα με 
το άρθρο 23 που θα καθορίζουν:

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να προβλεφθεί η κατάλληλη ευελιξία και να δοθεί η δυνατότητα στη βιομηχανία 
και τις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές να αντιδρούν γρήγορα σε εξελίξεις της αγοράς, οι τρεις 
ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές θα πρέπει να καταρτίζουν από κοινού κανονιστικά τεχνικά 
πρότυπα παρά να εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.

Τροπολογία 547
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία 
έκδοσης των κανονιστικών τεχνικών 



AM\926906EL.doc 107/190 PE504.398v01-00

EL

προτύπων σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 
14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, 
τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1094/2010, τα άρθρα 10 έως 14 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Or. en

Τροπολογία 548
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο πωλητής ενός επενδυτικού προϊόντος 
παρέχει το βασικό έγγραφο πληροφοριών 
στους μικροεπενδυτές δωρεάν.

1. Ο πωλητής ενός επενδυτικού προϊόντος 
παρέχει το βασικό έγγραφο πληροφοριών 
πριν από τη σύναψη δεσμευτικής 
συμφωνίας με μικροεπενδυτή και δωρεάν.
Έντυπο αντίγραφο παρέχεται επίσης 
πάντα δωρεάν όταν η σύσταση για 
επένδυση ή η υπηρεσία διαμεσολάβησης 
παρέχεται διά ζώσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία βασίζεται σε πρόταση του Ευρωπαϊκού Γραφείου Ενώσεων Καταναλωτών.

Τροπολογία 549
Burkhard Balz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο πωλητής ενός επενδυτικού προϊόντος 
παρέχει το βασικό έγγραφο πληροφοριών 
στους μικροεπενδυτές δωρεάν.

1. Ο πωλητής ενός επενδυτικού προϊόντος 
παρέχει το βασικό έγγραφο πληροφοριών 
στους μικροεπενδυτές δωρεάν.
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Δεδομένης της προσυμβατικής φύσης του 
βασικού εγγράφου πληροφοριών, ο 
μικροεπενδυτής δεν υποχρεούται να 
βεβαιώσει τη λήψη των περιεχομένων τού 
εγγράφου με έγγραφη ή ηλεκτρονική 
υπογραφή πριν από τη λήψη επενδυτικής 
απόφασης.

Or. en

Τροπολογία 550
Peter Simon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο πωλητής ενός επενδυτικού προϊόντος 
παρέχει το βασικό έγγραφο πληροφοριών 
στους μικροεπενδυτές δωρεάν.

1. Ο πωλητής ή ο διαμεσολαβητής ενός 
επενδυτικού προϊόντος παρέχει το βασικό 
έγγραφο πληροφοριών στους 
μικροεπενδυτές δωρεάν.

Or. de

Τροπολογία 551
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο πωλητής ενός επενδυτικού προϊόντος
παρέχει το βασικό έγγραφο πληροφοριών 
στους μικροεπενδυτές σε ένα από τα 
ακόλουθα μέσα:

2. Ο πωλητής μιας δέσμης επενδυτικών 
προϊόντων για ιδιώτες επενδυτές παρέχει 
το βασικό έγγραφο πληροφοριών στους
μικροεπενδυτές σε ένα από τα ακόλουθα 
μέσα:

Or. en
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Τροπολογία 552
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο πωλητής ενός επενδυτικού προϊόντος 
παρέχει το βασικό έγγραφο πληροφοριών 
στους μικροεπενδυτές δωρεάν.

1. Ο πωλητής μιας δέσμης επενδυτικών 
προϊόντων για ιδιώτες επενδυτές παρέχει 
το βασικό έγγραφο πληροφοριών στους 
μικροεπενδυτές δωρεάν.

Or. en

Τροπολογία 553
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο πωλητής ενός επενδυτικού προϊόντος 
παρέχει το βασικό έγγραφο πληροφοριών 
στους μικροεπενδυτές δωρεάν.

1. Ο σύμβουλος ή ο πωλητής ενός 
επενδυτικού προϊόντος παρέχει το βασικό 
έγγραφο πληροφοριών στους 
μικροεπενδυτές δωρεάν.

Or. en

Τροπολογία 554
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο πωλητής ενός επενδυτικού προϊόντος 
παρέχει το βασικό έγγραφο πληροφοριών 
στους μικροεπενδυτές σε ένα από τα 
ακόλουθα μέσα:

2. Ο σύμβουλος ή ο πωλητής ενός 
επενδυτικού προϊόντος παρέχει το βασικό 
έγγραφο πληροφοριών στους 
μικροεπενδυτές σε ένα από τα ακόλουθα 
μέσα:
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Or. en

Τροπολογία 555
Thomas Händel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο πωλητής ενός επενδυτικού προϊόντος 
παρέχει το βασικό έγγραφο πληροφοριών 
στους μικροεπενδυτές σε ένα από τα 
ακόλουθα μέσα:

2. Ο πωλητής ενός επενδυτικού προϊόντος 
παρέχει το βασικό έγγραφο πληροφοριών 
στους μικροεπενδυτές σε ένα από τα 
ακόλουθα μέσα, στα οποία έχουν όντως 
πρόσβαση οι μικροεπενδυτές:

Or. de

Τροπολογία 556
Peter Simon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο πωλητής ενός επενδυτικού προϊόντος 
παρέχει το βασικό έγγραφο πληροφοριών 
στους μικροεπενδυτές σε ένα από τα 
ακόλουθα μέσα:

2. Ο πωλητής ή ο διαμεσολαβητής ενός 
επενδυτικού προϊόντος παρέχει το βασικό 
έγγραφο πληροφοριών στους 
μικροεπενδυτές σε ένα από τα ακόλουθα 
μέσα:

Or. de

Τροπολογία 557
Ildikó Gáll-Pelcz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Ο μικροεπενδυτής επιβεβαιώνει με 
τρόπο που να αποδεικνύεται ότι έχει λάβει 
υπόψη το περιεχόμενο του βασικού 
εγγράφου πληροφοριών.

Or. en

Τροπολογία 558
Peter Simon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) η χρήση του σταθερού μέσου 
ενδείκνυται στο πλαίσιο των συναλλαγών 
που πραγματοποιούνται μεταξύ του 
πωλητή του επενδυτικού προϊόντος και του 
μικροεπενδυτή· και

α) η χρήση του σταθερού μέσου 
ενδείκνυται στο πλαίσιο των συναλλαγών 
που πραγματοποιούνται μεταξύ του 
πωλητή ή του διαμεσολαβητή του 
επενδυτικού προϊόντος και του 
μικροεπενδυτή· και

Or. de

Τροπολογία 559
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 5 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) η παροχή του βασικού εγγράφου 
πληροφοριών μέσω δικτυακού τόπου είναι 
σκόπιμη στο πλαίσιο των συναλλαγών που 
πραγματοποιούνται μεταξύ του πωλητή 
του επενδυτικού προϊόντος και του 
μικροεπενδυτή·

α) η παροχή του βασικού εγγράφου 
πληροφοριών μέσω δικτυακού τόπου είναι 
σκόπιμη στο πλαίσιο των συναλλαγών που 
πραγματοποιούνται μεταξύ του πωλητή 
της δέσμης επενδυτικών προϊόντων για 
ιδιώτες επενδυτές και του μικροεπενδυτή·

Or. en
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Τροπολογία 560
Peter Simon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 5 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) η παροχή του βασικού εγγράφου 
πληροφοριών μέσω δικτυακού τόπου είναι 
σκόπιμη στο πλαίσιο των συναλλαγών που 
πραγματοποιούνται μεταξύ του πωλητή 
του επενδυτικού προϊόντος και του 
μικροεπενδυτή·

α) η παροχή του βασικού εγγράφου 
πληροφοριών μέσω δικτυακού τόπου είναι 
σκόπιμη στο πλαίσιο των συναλλαγών που 
πραγματοποιούνται μεταξύ του πωλητή ή 
του διαμεσολαβητή του επενδυτικού 
προϊόντος και του μικροεπενδυτή·

Or. de

Τροπολογία 561
Burkhard Balz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 5 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) στις περιπτώσεις στις οποίες το βασικό 
έγγραφο πληροφοριών έχει αναθεωρηθεί 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 
όλες οι αναθεωρημένες εκδόσεις του,
πρέπει επίσης να τίθενται στη διάθεση του 
μικροεπενδυτή·

δ) στις περιπτώσεις στις οποίες το βασικό 
έγγραφο πληροφοριών έχει αναθεωρηθεί 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 η 
τελευταία αναθεωρημένη έκδοση πρέπει 
επίσης να τίθεται στη διάθεση του 
μικροεπενδυτή, και στις περιπτώσεις στις 
οποίες ένας πωλητής επενδυτικού 
προϊόντος έχει ενημερώσει τον 
μικροεπενδυτή ότι προηγούμενες 
εκδόσεις μπορούν επίσης να διατεθούν 
κατόπιν αιτήματος·

Or. en

Τροπολογία 562
Markus Ferber
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 5 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) στις περιπτώσεις στις οποίες το βασικό 
έγγραφο πληροφοριών έχει αναθεωρηθεί 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 
όλες οι αναθεωρημένες εκδόσεις του,
πρέπει επίσης να τίθενται στη διάθεση του 
μικροεπενδυτή·

δ) στις περιπτώσεις στις οποίες το βασικό 
έγγραφο πληροφοριών έχει αναθεωρηθεί 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 η 
πιο πρόσφατη έκδοση πρέπει επίσης να 
τίθεται στη διάθεση του μικροεπενδυτή· 
κατόπιν αιτήματος του επενδυτή, 
διατίθενται επίσης προηγούμενες 
εκδόσεις·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πιο πρόσφατη έκδοση του ΒΕΠ παρέχει στον μικροεπενδυτή την πλέον κατάλληλη 
πληροφόρηση σχετικά με την ενδεχόμενη επένδυσή του. Η παροχή υπερβολικά πολλών 
πληροφοριών αντιτίθεται στον στόχο του κανονισμού να παρέχεται συνοπτική, περιορισμένη 
δέσμη πληροφοριών στον μικροεπενδυτή τις οποίες να μπορεί αυτός να κατανοήσει εύκολα.

Τροπολογία 563
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 5 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) στις περιπτώσεις στις οποίες το βασικό 
έγγραφο πληροφοριών έχει αναθεωρηθεί 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 
όλες οι αναθεωρημένες εκδόσεις του,
πρέπει επίσης να τίθενται στη διάθεση του 
μικροεπενδυτή·

δ) στις περιπτώσεις στις οποίες το βασικό 
έγγραφο πληροφοριών έχει αναθεωρηθεί 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 η 
πιο πρόσφατη έκδοση πρέπει επίσης να 
τίθεται στη διάθεση του μικροεπενδυτή· 
κατόπιν αιτήματος, διατίθενται επίσης 
προηγούμενες εκδόσεις στον επενδυτή·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παροχή απαρχαιωμένων ΒΕΠ στον επενδυτή δημιουργεί σύγχυση και είναι περιττή.
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Τροπολογία 564
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 5 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) στις περιπτώσεις στις οποίες το βασικό 
έγγραφο πληροφοριών έχει αναθεωρηθεί 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 
όλες οι αναθεωρημένες εκδόσεις του,
πρέπει επίσης να τίθενται στη διάθεση του 
μικροεπενδυτή·

δ) στις περιπτώσεις στις οποίες το βασικό 
έγγραφο πληροφοριών έχει αναθεωρηθεί 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 η 
τελευταία έκδοση πρέπει επίσης να 
τίθεται στη διάθεση του μικροεπενδυτή· 
κατόπιν αιτήματος του επενδυτή, 
διατίθενται προηγούμενες εκδόσεις·

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν προκύπτει προστιθέμενη αξία όταν απαιτείται «όλες οι αναθεωρημένες εκδόσεις [του 
βασικού εγγράφου πληροφοριών] να τίθενται στη διάθεση του μικροεπενδυτή». Η πιθανότητα 
να μπερδέψει ο επενδυτής την τελευταία έκδοση με κάποια προηγούμενη έκδοση είναι πολύ 
υψηλή. Επιπλέον, αυτή η υπερβολική ροή πληροφοριών δημιουργεί σύγχυση στους επενδυτές οι 
οποίοι αναζητούν την τελευταία διαθέσιμη έκδοση.

Τροπολογία 565
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Για τους σκοπούς των παραγράφων 4 
και 5, η παροχή πληροφοριών σε σταθερό 
μέσο πλην του χαρτιού ή μέσω δικτυακού 
τόπου θεωρείται κατάλληλη στο πλαίσιο 
των συναλλαγών που πραγματοποιούνται 
μεταξύ του πωλητή του επενδυτικού 
προϊόντος και του μικροεπενδυτή, εάν 
υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν 
ότι ο μικροεπενδυτής έχει τακτική 
πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Η παροχή 
διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
από τον μικροεπενδυτής για τους σκοπούς 

6. Για τους σκοπούς των παραγράφων 4 
και 5, η παροχή πληροφοριών σε σταθερό 
μέσο πλην του χαρτιού ή μέσω δικτυακού 
τόπου θεωρείται κατάλληλη στο πλαίσιο 
των συναλλαγών που πραγματοποιούνται 
μεταξύ του πωλητή της δέσμης 
επενδυτικών προϊόντων για ιδιώτες 
επενδυτές και του μικροεπενδυτή, εάν 
υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν 
ότι ο μικροεπενδυτής έχει τακτική 
πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Η παροχή 
διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 



AM\926906EL.doc 115/190 PE504.398v01-00

EL

των εν λόγω συναλλαγών θεωρείται ότι 
συνιστά την σχετική απόδειξη.

από τον μικροεπενδυτή για τους σκοπούς 
των εν λόγω συναλλαγών θεωρείται ότι 
συνιστά την σχετική απόδειξη.

Or. en

Τροπολογία 566
Peter Simon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Για τους σκοπούς των παραγράφων 4 
και 5, η παροχή πληροφοριών σε σταθερό 
μέσο πλην του χαρτιού ή μέσω δικτυακού 
τόπου θεωρείται κατάλληλη στο πλαίσιο 
των συναλλαγών που πραγματοποιούνται 
μεταξύ του πωλητή του επενδυτικού 
προϊόντος και του μικροεπενδυτή, εάν 
υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν 
ότι ο μικροεπενδυτής έχει τακτική 
πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Η παροχή 
διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
από τον μικροεπενδυτής για τους σκοπούς 
των εν λόγω συναλλαγών θεωρείται ότι 
συνιστά την σχετική απόδειξη.

6. Για τους σκοπούς των παραγράφων 4 
και 5, η παροχή πληροφοριών σε σταθερό 
μέσο πλην του χαρτιού ή μέσω δικτυακού 
τόπου θεωρείται κατάλληλη στο πλαίσιο 
των συναλλαγών που πραγματοποιούνται 
μεταξύ του πωλητή ή του διαμεσολαβητή
του επενδυτικού προϊόντος και του 
μικροεπενδυτή, εάν υπάρχουν στοιχεία που 
να αποδεικνύουν ότι ο μικροεπενδυτής έχει 
τακτική πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Η 
παροχή διεύθυνσης ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου από τον μικροεπενδυτής για 
τους σκοπούς των εν λόγω συναλλαγών 
θεωρείται ότι συνιστά την σχετική 
απόδειξη.

Or. de

Τροπολογία 567
Ildikó Gáll-Pelcz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 13a
Έγκριση του βασικού εγγράφου 
πληροφοριών από τις αρμόδιες αρχές
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1. Οι παραγωγοί επενδυτικών προϊόντων 
κοινοποιούν το βασικό έγγραφο 
πληροφοριών του επενδυτικού προϊόντος 
στην αρμόδια αρχή των κρατών μελών 
προέλευσής τους όπου διατίθεται στην 
αγορά, διανέμεται ή πωλείται το 
επενδυτικό προϊόν.
2. Η αρμόδια αρχή μπορεί να διασφαλίζει 
τη συμμόρφωση του περιεχομένου που 
περιλαμβάνεται στο βασικό έγγραφο 
πληροφοριών με τις διατάξεις του 
κεφαλαίου ΙΙ του παρόντος κανονισμού 
πριν από τη διάθεση στην αγορά, διανομή 
και πώληση του επενδυτικού προϊόντος.

Or. en

Τροπολογία 568
Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 13a
Έγκριση του ΒΕΠ από τις αρμόδιες 

αρχές
1. Οι παραγωγοί επενδυτικών προϊόντων 
κοινοποιούν το βασικό έγγραφο 
πληροφοριών του επενδυτικού προϊόντος 
τους στην αρμόδια αρχή η οποία ρυθμίζει 
το εν λόγω προϊόν στο κράτος μέλος όπου 
αυτό διατίθεται στην αγορά, διανέμεται ή 
πωλείται, ώστε να εγκριθεί από την αρχή.
2. Οι παραγωγοί επενδυτικών προϊόντων 
κοινοποιούν επικαιροποιήσεις του 
βασικού εγγράφου πληροφοριών του 
επενδυτικού προϊόντος τους οι οποίες 
αντικατοπτρίζουν ουσιωδώς σημαντικές 
αλλαγές, ως αυτές ορίζονται από την 
ΕΑΚΑΑ, στην αρμόδια αρχή η οποία 
ρυθμίζει το εν λόγω προϊόν στο κράτος 
μέλος όπου αυτό διατίθεται στην αγορά, 
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διανέμεται ή πωλείται, ώστε να εγκριθεί 
από την αρχή.
3. Η έγκριση από την αρμόδια αρχή δεν 
αναιρεί την ευθύνη του παραγωγού του 
προϊόντος για τυχόν παραπλανητικές, 
ανακριβείς ή ανακόλουθες πληροφορίες.

Or. en

Τροπολογία 569
Markus Ferber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 13a
Συμμόρφωση του βασικού εγγράφου 
πληροφοριών με το κεφάλαιο ΙΙ του 

παρόντος κανονισμού
Η αρμόδια αρχή διασφαλίζει ότι οι 
παραγωγοί επενδυτικών προϊόντων 
προβλέπουν μεθόδους για να 
διασφαλίζουν τη συμμόρφωση του 
περιεχομένου που περιλαμβάνεται στο 
βασικό έγγραφο πληροφοριών με τις 
διατάξεις του κεφαλαίου ΙΙ του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν κάθε βασικό έγγραφο πληροφοριών και κάθε αναθεώρησή του έπρεπε να εγκρίνεται από 
την αρμόδια αρχή, θα δημιουργούνταν χρονοβόρες και δαπανηρές διοικητικές διαδικασίες. Ως 
εκ τούτου, είναι προτιμότερο να ανατεθεί στην αρμόδια αρχή η διασφάλιση ότι έχουν θεσπιστεί 
από τους παραγωγούς επενδυτικών προϊόντων ασφαλείς μέθοδοι που εξασφαλίζουν τη 
συμμόρφωση του περιεχομένου του ΒΕΠ με τον κανονισμό.

Τροπολογία 570
Wolf Klinz
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 13a
1. Ο υπεύθυνος για τη δημιουργία του 
βασικού εγγράφου πληροφοριών 
αποστέλλει το βασικό έγγραφο 
πληροφοριών και τυχόν τροποποιήσεις 
του στις αρμόδιες αρχές. Η αρμόδια αρχή 
μπορεί να ζητήσει αλλαγές στο βασικό 
έγγραφο πληροφοριών εντός 10 ημερών 
από την παραλαβή του. 
2. Τα ουσιώδη στοιχεία του βασικού 
εγγράφου πληροφοριών 
επικαιροποιούνται.

Or. en

Τροπολογία 571
Astrid Lulling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 13a
Οι παραγωγοί επενδυτικών προϊόντων 
και οι πωλητές επενδυτικών προϊόντων 
κοινοποιούν το βασικό έγγραφο 
πληροφοριών του επενδυτικού προϊόντος 
στην αρμόδια αρχή των κρατών μελών 
όπου διατίθεται στην αγορά, διανέμεται ή 
πωλείται το επενδυτικό προϊόν.
Η αρμόδια αρχή διασφαλίζει ότι οι 
επενδυτικές εταιρείες θεσπίζουν τα 
αναγκαία διαδικαστικά στάδια για τη 
συμμόρφωση του περιεχομένου που 
περιλαμβάνεται στο βασικό έγγραφο 
πληροφοριών με τις διατάξεις του 
κεφαλαίου ΙΙ του παρόντος κανονισμού 
πριν από τη διάθεση στην αγορά, διανομή 
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και πώληση του επενδυτικού προϊόντος.

Or. en

Τροπολογία 572
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 13a
Έγκριση του βασικού εγγράφου 

πληροφοριών από τις αρμόδιες αρχές
1. Όταν τους ζητείται οι παραγωγοί 
δέσμης επενδυτικών προϊόντων για 
ιδιώτες επενδυτές και οι πωλητές δέσμης 
επενδυτικών προϊόντων για ιδιώτες 
επενδυτές κοινοποιούν το βασικό έγγραφο 
πληροφοριών του επενδυτικού προϊόντος 
στην αρμόδια αρχή κάθε κράτους μέλους 
όπου διατίθεται στην αγορά, διανέμεται ή 
πωλείται η δέσμη επενδυτικών προϊόντων 
για ιδιώτες επενδυτές.
2. Η αρμόδια αρχή διασφαλίζει ότι οι 
επενδυτικές εταιρείες θεσπίζουν 
διαδικασίες για τη διασφάλιση της 
συμμόρφωσης του βασικού εγγράφου 
πληροφοριών με τις διατάξεις του
κεφαλαίου ΙΙ του παρόντος κανονισμού 
πριν από τη διάθεση στην αγορά, διανομή 
και πώληση του επενδυτικού προϊόντος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση ότι οι εποπτικές αρχές πρέπει με κάποιον τρόπο να προεγκρίνουν όλα τα ΒΕΠ είναι 
ανέφικτη λόγω του όγκου των εγγράφων που θα δημιουργήσουν οι παραγωγοί. Αυτό θα 
καθυστερεί αναπόφευκτα την εισαγωγή νέων προϊόντων. Επιπλέον, οι αυξημένοι πόροι που θα 
χρειάζονταν οι ρυθμιστικές αρχές για να καλύψουν αυτήν την απαίτηση –ενδεχομένως θα 
πρέπει να ελέγξουν το ΒΕΠ σε αντιπαραβολή με άλλα έγγραφα και στοιχεία– θα αυξήσουν το 
κόστος ρύθμισης το οποίο τελικά θα καταβάλλεται από τον επενδυτή.
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Τροπολογία 573
Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 13β
Γνωστοποίηση αμοιβών και εξόδων

Οι ακόλουθες πληροφορίες παρέχονται 
από τον πωλητή του επενδυτικού 
προϊόντος σε έγγραφο χωριστό από το 
ΒΕΠ:
1. Όλες οι αμοιβές που αναφέρονται στο 
άρθρο 8 παράγραφος 2 στοιχείο γ) 
γνωστοποιούνται σωρευτικά. Δεν 
αναταξινομούνται ως μέρος της 
επένδυσης όταν εμφανίζονται σε 
χαμηλότερη στιβάδα της επένδυσης.
2. Οι επιβαρύνσεις των επενδυτικών 
συμβουλών δεν βασίζονται σε κατ’ 
αποκοπή ποσοστά, εκτός εάν έχει 
επιτευχθεί πρότερη συμφωνία εκ μέρους 
του επενδυτή. Εάν έχει συμφωνηθεί κατ’ 
αποκοπή ποσοστό, ο πωλητής του 
επενδυτικού προϊόντος παρέχει πλήρη 
ενημέρωση για το τι συνεπάγεται αυτό 
καθ’ όλη τη διάρκεια της επένδυσης ή για 
χρονικό διάστημα το οποίο απαιτεί ο 
επενδυτής.
3. Ο πωλητής του επενδυτικού προϊόντος, 
ή ο σύμβουλος του επενδυτή, παρέχει 
στον επενδυτή ανάλυση του χρόνου 
εργασίας για τις εν λόγω συμβουλές, και
τούτο ανακοινώνεται με τη μορφή λεπτών 
της ώρας ή ωρών, για το οποίο 
προβλέπεται ωριαία αμοιβή (εκτός εάν 
έχει συμφωνηθεί κατ’ αποκοπή ποσοστό, 
όπως αναφέρεται στο εδάφιο 2).
4. Όταν χρεώνεται ωριαία αμοιβή, το 
συνολικό ποσό που χρεώνεται για την 
παροχή συμβουλών δεν υπερβαίνει τα 
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[200 ευρώ].

Or. en

Τροπολογία 574
Pervenche Berès

Πρόταση κανονισμού
Κεφάλαιο ΙI α – Άρθρα 13 α, 13 β, 13 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κεφάλαιο ΙIα
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Άρθρο 13α
Εξουσίες παρέμβασης των Ευρωπαϊκών 

Εποπτικών Αρχών (ΕΕΑ)
1. Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 2 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 ή 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, οι 
Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές 
παρακολουθούν τα επενδυτικά προϊόντα 
ή τα χρηματοπιστωτικά μέσα που 
διατίθενται στην αγορά, διανέμονται ή 
πωλούνται στην Ένωση. Οι Ευρωπαϊκές 
Εποπτικές Αρχές δύνανται να διερευνούν 
νέα επενδυτικά προϊόντα ή 
χρηματοπιστωτικά μέσα προτού 
διατεθούν στην αγορά, διανεμηθούν ή 
πωληθούν στην Ένωση σε συνεργασία με 
τις αρμόδιες αρχές.
2. Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 5 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 ή 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, οι 
Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές δύνανται, 
εφόσον θεωρούν ευλόγως ότι πληρούνται 
οι προϋποθέσεις που ορίζονται στις 
παραγράφους 3 και 4 του παρόντος 
άρθρου, να απαγορεύσουν προσωρινά ή 
να περιορίσουν τη διάθεση στην αγορά, 
τη διανομή ή την πώληση επενδυτικών 
προϊόντων ή χρηματοπιστωτικών μέσων 
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στην Ένωση.
Η απαγόρευση ή ο περιορισμός μπορεί να 
ισχύει σε περιπτώσεις ή να υπόκειται σε 
εξαιρέσεις που καθορίζονται από τις 
Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές.
3. Μια Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή 
λαμβάνει αποφάσεις μόνο σύμφωνα με 
την παράγραφο 2, εφόσον πληρούνται 
όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) το προτεινόμενο μέτρο αντιμετωπίζει 
σημαντική απειλή για την προστασία των 
επενδυτών ή την εύρυθμη λειτουργία και 
ακεραιότητα των χρηματοπιστωτικών 
αγορών ή τη σταθερότητα του συνόλου ή 
μέρους του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος της Ένωσης·
β) οι κανονιστικές απαιτήσεις βάσει της 
ενωσιακής νομοθεσίας που εφαρμόζεται 
στο συγκεκριμένο επενδυτικό προϊόν, 
χρηματοπιστωτικό μέσο ή τη 
συγκεκριμένη δραστηριότητα δεν 
αντιμετωπίζουν την απειλή·
γ) η αρμόδια αρχή ή οι αρμόδιες αρχές 
δεν έχουν λάβει μέτρα για την 
αντιμετώπιση της απειλής ή τα μέτρα 
που έχουν ληφθεί δεν αντιμετωπίζουν 
επαρκώς την απειλή.
Όταν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται 
στο πρώτο εδάφιο πληρούνται, μια 
Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή μπορεί να 
επιβάλει την απαγόρευση ή τον 
περιορισμό που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2.
4. Κατά τη λήψη μέτρων βάσει του 
παρόντος άρθρου, η Ευρωπαϊκή 
Εποπτική Αρχή λαμβάνει υπόψη της τον 
βαθμό στον οποίο το μέτρο:
α) δεν έχει αρνητικές επιπτώσεις όσον 
αφορά την αποτελεσματικότητα των 
χρηματοπιστωτικών αγορών ή τους 
επενδυτές, δυσανάλογες σε σχέση με τα 
οφέλη του μέτρου· και
β) δεν δημιουργεί κίνδυνο καταχρηστικής 
επιλογής του ευνοϊκότερου καθεστώτος 



AM\926906EL.doc 123/190 PE504.398v01-00

EL

εποπτείας.
Όταν μια αρμόδια αρχή ή αρμόδιες αρχές 
έχουν λάβει μέτρα βάσει του άρθρου 13β, 
η Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή μπορεί να 
λάβει οποιοδήποτε από τα μέτρα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2, χωρίς να 
εκδώσει τη γνωμοδότηση που 
προβλέπεται στο άρθρο 13γ.
5. Προτού αποφασίσει τη λήψη 
οποιουδήποτε μέτρου βάσει του παρόντος 
άρθρου, η Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή 
γνωστοποιεί στις αρμόδιες αρχές το 
μέτρο που προτείνει να ληφθεί.
6. Προτού λάβει απόφαση δυνάμει της 
παραγράφου 2, η Ευρωπαϊκή Εποπτική 
Αρχή κοινοποιεί την πρόθεσή της να 
απαγορεύσει ή να περιορίσει ένα 
επενδυτικό προϊόν ή χρηματοπιστωτικό 
μέσο εκτός εάν διενεργηθούν ορισμένες 
αλλαγές στα στοιχεία του επενδυτικού 
προϊόντος ή χρηματοπιστωτικού μέσου 
εντός ορισθέντος χρονοδιαγράμματος.
7. Κάθε Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή 
δημοσιεύει στον ιστότοπό της 
ανακοίνωση σχετικά με κάθε απόφαση 
για τη λήψη μέτρων βάσει του παρόντος 
άρθρου. Στην ανακοίνωση αναφέρονται 
οι λεπτομέρειες της απαγόρευσης ή του 
περιορισμού και ορίζεται η χρονική 
στιγμή, μετά τη δημοσίευση της 
ανακοίνωσης, από την οποία θα αρχίσουν 
να ισχύουν τα μέτρα. Η απαγόρευση ή ο 
περιορισμός εφαρμόζονται μόνο σε 
ενέργειες που γίνονται μετά την έναρξη 
ισχύος των μέτρων.
8. Η αρμόδια Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή 
επανεξετάζει την απαγόρευση ή τον 
περιορισμό που επέβαλε βάσει της 
παραγράφου 2 σε κατάλληλα χρονικά 
διαστήματα και τουλάχιστον ανά 
τρίμηνο. Εάν η απαγόρευση ή ο 
περιορισμός δεν ανανεωθεί μετά την εν 
λόγω τρίμηνη περίοδο, λήγει.
9. Μέτρο που εγκρίνεται από τις 
Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές βάσει του 
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παρόντος άρθρου υπερισχύει έναντι κάθε 
προηγούμενου μέτρου που έχει ληφθεί 
από αρμόδια αρχή.
10. Η Επιτροπή, με κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 23, 
προσδιορίζει τα κριτήρια και τους 
παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη από τις Ευρωπαϊκές Εποπτικές 
Αρχές προκειμένου να κρίνουν πότε 
ανακύπτουν απειλές για την προστασία 
των επενδυτών ή την εύρυθμη λειτουργία 
και ακεραιότητα των 
χρηματοπιστωτικών αγορών ή τη 
σταθερότητα του συνόλου ή μέρους του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος της 
Ένωσης, οι οποίες αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 στοιχείο α). Οι εν λόγω 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
διασφαλίζουν ότι οι Ευρωπαϊκές 
Εποπτικές Αρχές είναι σε θέση να 
αναλαμβάνουν δράση, εφόσον απαιτείται 
και για λόγους προφύλαξης, και ότι δεν 
πρέπει να περιμένουν μέχρι τη διάθεση 
στην αγορά, τη διανομή ή την πώληση 
του επενδυτικού προϊόντος ή 
χρηματοπιστωτικού μέσου, ή έως ότου 
ασκηθεί το συγκεκριμένο είδος 
δραστηριότητας ή πρακτικής για να 
λάβουν μέτρα.

Άρθρο 13β
Παρέμβαση των αρμοδίων αρχών σε 

προϊόντα
1. Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν τα 
επενδυτικά προϊόντα ή τα 
χρηματοπιστωτικά μέσα που διατίθενται 
στην αγορά, διανέμονται ή πωλούνται στο 
ή με προέλευση το κράτος μέλος τους και 
δύνανται να διερευνούν νέα επενδυτικά 
προϊόντα ή χρηματοπιστωτικά μέσα 
προτού διατεθούν στην αγορά, 
διανεμηθούν ή πωληθούν στο ή με 
προέλευση το κράτος μέλος. 
2. Μια αρμόδια αρχή μπορεί να 
απαγορεύσει ή να περιορίσει στο εν λόγω 
κράτος μέλος ή με προέλευση το εν λόγω 
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κράτος μέλος:
α) τη διάθεση στην αγορά, διανομή ή 
πώληση επενδυτικών προϊόντων ή 
χρηματοπιστωτικών μέσων·
β) ένα είδος χρηματοοικονομικής 
δραστηριότητας ή πρακτικής.
3. Η αρμόδια αρχή μπορεί να λάβει τα 
μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 
2, εφόσον θεωρεί ευλόγως ότι:
α) ένα επενδυτικό προϊόν, ένα 
χρηματοπιστωτικό μέσο ή μια 
δραστηριότητα ή μια πρακτική προκαλεί 
σημαντικές ανησυχίες σχετικά με την 
προστασία των επενδυτών ή ενέχει 
σοβαρή απειλή για την εύρυθμη 
λειτουργία και ακεραιότητα των 
χρηματοπιστωτικών αγορών ή για τη 
σταθερότητα του συνόλου ή μέρους του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος σε ένα ή 
περισσότερα κράτη μέλη, μεταξύ άλλων 
μέσω της εμπορικής προώθησης, 
διανομής, αμοιβής ή προσφοράς 
κινήτρων που σχετίζονται με το 
επενδυτικό προϊόν ή το 
χρηματοπιστωτικό μέσο·
β) ένα παράγωγο προϊόν έχει αρνητικές 
συνέπειες στον μηχανισμό διαμόρφωσης 
τιμών της αντίστοιχης αγοράς·
γ) οι υφιστάμενες κανονιστικές 
απαιτήσεις βάσει της ενωσιακής 
νομοθεσίας που εφαρμόζεται στο 
συγκεκριμένο επενδυτικό προϊόν, 
χρηματοπιστωτικό μέσο ή τη 
συγκεκριμένη δραστηριότητα ή πρακτική 
δεν αντιμετωπίζουν επαρκώς τους 
κινδύνους που αναφέρονται στο στοιχείο 
α), η δε αντιμετώπιση του προβλήματος 
μέσω βελτιωμένης εποπτείας ή επιβολής 
της τήρησης των υφιστάμενων 
απαιτήσεων δεν θα αποτελούσε καλύτερη 
λύση·
δ) το μέτρο είναι αναλογικό, 
λαμβανομένων υπόψη της φύσης των 
κινδύνων που έχουν εντοπισθεί, του 
προηγμένου επιπέδου των 



PE504.398v01-00 126/190 AM\926906EL.doc

EL

ενδιαφερομένων επενδυτών ή 
συμμετεχόντων στην αγορά και των 
πιθανών επιπτώσεων του μέτρου στους 
επενδυτές και τους συμμετέχοντες στην 
αγορά που ενδεχομένως κατέχουν, 
χρησιμοποιούν ή επωφελούνται από το 
χρηματοπιστωτικό μέσο ή τη 
δραστηριότητα·
ε) η αρμόδια αρχή έχει προβεί στην 
προσήκουσα διαβούλευση με τις αρμόδιες 
αρχές άλλων κρατών μελών που 
ενδέχεται να επηρεαστούν σημαντικά από 
το μέτρο· και
στ) το μέτρο δεν προκαλεί διακρίσεις εις 
βάρος υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που 
παρέχονται από άλλο κράτος μέλος.
Όπου πληρούνται οι προϋποθέσεις που 
ορίζονται στο πρώτο εδάφιο, η αρμόδια 
αρχή μπορεί να επιβάλει απαγόρευση ή 
περιορισμό σε ένα επενδυτικό προϊόν ή 
χρηματοπιστωτικό μέσο που διατίθεται 
στην αγορά, διανέμεται ή πωλείται σε 
πελάτες στο ή με προέλευση το κράτος 
μέλος.
Η απαγόρευση ή ο περιορισμός μπορεί να 
ισχύει σε περιπτώσεις ή να υπόκειται σε 
εξαιρέσεις που καθορίζονται από την 
αρμόδια αρχή.
4. Προτού επιβάλει απαγόρευση ή 
περιορισμό δυνάμει της παραγράφου 2, η 
αρμόδια αρχή κοινοποιεί την πρόθεσή 
της να απαγορεύσει ή περιορίσει ένα 
επενδυτικό προϊόν ή χρηματοπιστωτικό 
μέσο εκτός εάν διενεργηθούν ορισμένες 
αλλαγές στα στοιχεία του επενδυτικού 
προϊόντος ή χρηματοπιστωτικού μέσου 
εντός ορισθέντος χρονοδιαγράμματος.
5. Η αρμόδια αρχή δεν επιβάλλει 
απαγόρευση ή περιορισμό βάσει του 
παρόντος άρθρου, εκτός εάν, τουλάχιστον 
ένα μήνα πριν από τη λήψη του μέτρου, 
έχει γνωστοποιήσει εγγράφως, ή με άλλον 
τρόπο που έχει συμφωνηθεί μεταξύ των 
αρχών, σε όλες τις άλλες εμπλεκόμενες 
αρμόδιες αρχές και στις Ευρωπαϊκές 
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Εποπτικές Αρχές λεπτομερή στοιχεία 
σχετικά με:
α) το χρηματοπιστωτικό μέσο ή τη 
δραστηριότητα ή την πρακτική την οποία 
αφορά το προτεινόμενο μέτρο·
β) την ακριβή φύση της απαγόρευσης ή 
του περιορισμού που προτείνονται και τη 
χρονική στιγμή που προβλέπεται να 
αρχίσουν να ισχύουν· και
γ) τα αποδεικτικά στοιχεία στα οποία έχει 
βασίσει την απόφασή της και βάσει των 
οποίων θεωρεί ότι πληρούνται όλες οι 
προϋποθέσεις της παραγράφου 3.
6. Αν ο χρόνος που απαιτείται για τη 
διαβούλευση που προβλέπεται στην 
παράγραφο 3 στοιχείο ε) και η προθεσμία 
ενός μηνός που προβλέπεται στην 
παράγραφο 5 ενδέχεται να ζημιώσουν 
ανεπανόρθωτα τους καταναλωτές, η
αρμόδια αρχή μπορεί να ενεργεί δυνάμει 
του παρόντος άρθρου σε προσωρινή βάση 
για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους τρεις 
μήνες. Στην περίπτωση αυτή η αρμόδια 
αρχή ενημερώνει αμέσως όλες τις άλλες 
αρχές και τις Ευρωπαϊκές Εποπτικές 
Αρχές για τα μέτρα που έλαβε.
7. Η αρμόδια αρχή δημοσιεύει στον 
ιστότοπό της ανακοίνωση σχετικά με 
κάθε απόφαση επιβολής απαγόρευσης ή 
περιορισμού που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2. Στην ανακοίνωση 
αναφέρονται οι λεπτομέρειες της 
απαγόρευσης ή του περιορισμού, η 
χρονική στιγμή, μετά τη δημοσίευση της 
ανακοίνωσης, από την οποία θα αρχίσουν 
να ισχύουν τα μέτρα και τα αποδεικτικά 
στοιχεία βάσει των οποίων θεωρεί ότι 
πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις της 
παραγράφου 1. Η απαγόρευση ή ο 
περιορισμός εφαρμόζονται μόνο σε 
ενέργειες που γίνονται μετά τη 
δημοσίευση της ανακοίνωσης.
8. Η αρμόδια αρχή ανακαλεί την 
απαγόρευση ή τον περιορισμό, εάν δεν 
ισχύουν πλέον οι προϋποθέσεις της 
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παραγράφου 3.
9. Η Επιτροπή, με κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 23, 
προσδιορίζει τα κριτήρια και τους 
παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη από τις αρμόδιες αρχές, 
προκειμένου να κρίνουν πότε ανακύπτουν 
απειλές για την προστασία των 
επενδυτών ή την εύρυθμη λειτουργία και 
ακεραιότητα των χρηματοπιστωτικών 
αγορών ή τη σταθερότητα του συνόλου ή 
μέρους του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος της Ένωσης, οι οποίες 
αναφέρονται στην παράγραφο 3 στοιχείο 
α).

Άρθρο 13γ
Συντονιστικός ρόλος των Ευρωπαϊκών 

Εποπτικών Αρχών
1. Κάθε Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή 
αναλαμβάνει ρόλο διευκόλυνσης και 
συντονισμού όσον αφορά τα μέτρα που 
λαμβάνουν οι αρμόδιες αρχές βάσει του 
άρθρου 13β. Ειδικότερα, κάθε 
Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή εξασφαλίζει 
ότι τα μέτρα που λαμβάνει μια αρμόδια 
αρχή είναι δικαιολογημένα και ανάλογα 
με τον επιδιωκόμενο σκοπό και ότι, όταν 
χρειάζεται, οι αρμόδιες αρχές 
ακολουθούν συνεπή προσέγγιση.
2. Μετά τη λήψη της γνωστοποίησης 
σύμφωνα με το άρθρο 13β για μέτρα που 
πρόκειται να επιβληθούν βάσει του εν 
λόγω άρθρου, η Ευρωπαϊκή Εποπτική 
Αρχή εκδίδει γνωμοδότηση σχετικά με το 
κατά πόσον θεωρεί την απαγόρευση ή τον 
περιορισμό δικαιολογημένο και ανάλογο 
με τον επιδιωκόμενο σκοπό. Εάν η 
Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή κρίνει ότι η 
λήψη μέτρων από άλλες αρμόδιες αρχές 
είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση 
του κινδύνου, το αναφέρει επίσης στη 
γνωμοδότησή της. Η γνωμοδότηση 
δημοσιεύεται στον ιστότοπο της 
Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής.
3. Όταν μια αρμόδια αρχή προτίθεται να 
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λάβει ή λαμβάνει μέτρα αντίθετα προς 
γνωμοδότηση που έχει εγκρίνει μια 
Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή βάσει της 
παραγράφου 2 ή αρνείται να λάβει μέτρα 
αντίθετα προς την εν λόγω γνωμοδότηση, 
δημοσιεύει αμέσως στον ιστότοπό της 
ανακοίνωση στην οποία εξηγεί πλήρως 
τους λόγους της επιλογής της.

Or. en

Αιτιολόγηση

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η τροπολογία τροποποιεί ελαφρώς την τροπολογία 44 που έχει υποβληθεί στο 
σχέδιο έκθεσης. Ειδικά οι λέξεις «για λόγους προφύλαξης προτού» έχουν διαγραφεί από το 
άρθρο 13α παράγραφος 3) και το άρθρο 13β παράγραφος 3).

Τροπολογία 575
Arlene McCarthy

Πρόταση κανονισμού
Κεφάλαιο ΙI α – Άρθρο 13 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙIα
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΩΝ 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ 

ΙΔΙΩΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ
Άρθρο 13a

Επιλέξιμα στοιχεία ενεργητικού
1. Οι επενδύσεις επενδυτικών προϊόντων 
όπως ορίζονται στο άρθρο 4 του 
παρόντος κανονισμού περιλαμβάνουν 
μόνο ένα ή περισσότερα από τα 
ακόλουθα:
α) κινητές αξίες όπως ορίζονται στο 
άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο ιδ) της 
οδηγίας 2009/65/ΕΚ εκτός από 
χρηματοπιστωτικά μέσα που 
υποστηρίζονται από ή συνδέονται με την 
απόδοση άλλων περιουσιακών στοιχείων, 
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οι οποίες μπορεί να διαφοροποιούνται 
από εκείνες που αναφέρονται στο άρθρο 
19 παράγραφος 1 της οδηγίας 
85/611/ΕΟΚ·
β) μέσα χρηματαγοράς όπως ορίζονται 
στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο ιε) 
της οδηγίας 2009/65/ΕΚ·
γ) νεοεκδιδόμενες κινητές αξίες όπως 
ορίζονται στο άρθρο 50 παράγραφος 1 
στοιχείο δ) της οδηγίας 2009/65/ΕΚ·
δ) μερίδια ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών 
συλλογικών επενδύσεων εγκεκριμένα ως 
επιλέξιμα στοιχεία ενεργητικού βάσει του 
άρθρου 50 παράγραφος 1 στοιχείο ε) της 
οδηγίας 2009/65/ΕΚ·
ε) καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα
όπως ορίζονται στο άρθρο 50 
παράγραφος 1 στοιχείο στ) της οδηγίας 
2009/65/ΕΚ·
στ) παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα, 
συμπεριλαμβανομένων των 
εξομοιούμενων με αυτά μέσων που 
διακανονίζονται σε μετρητά, τα οποία 
αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης 
σε ρυθμιζόμενες αγορές όπως ορίζεται 
στο άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχεία α), 
β) και γ) της οδηγίας 2009/65/ΕΚ, ή 
χρηματοπιστωτικά παράγωγα μέσα που 
αποτελούν αντικείμενο 
εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών 
(εξωχρηματιστηριακά παράγωγα), 
εφόσον:
i) το υποκείμενο μέσο των παραγώγων 
αποτελείται από μέσα που καλύπτονται 
από την παρούσα παράγραφο, 
χρηματοπιστωτικούς δείκτες των οποίων 
το υποκείμενο συστατικό μέρος πρέπει να 
είναι επιλέξιμα στοιχεία ενεργητικού, 
επιτόκια, συναλλαγματικές ισοτιμίες ή 
νομίσματα· και
ii) το είδος των παράγωγων μέσων είναι 
επιλέξιμο όπως ορίζεται στο άρθρο 13γ· 
και
iii) οι αντισυμβαλλόμενοι που μετέχουν σε 
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πράξεις εξωχρηματιστηριακών 
παραγώγων είναι ιδρύματα υποκείμενα σε 
προληπτική εποπτεία και ανήκουν στις 
κατηγορίες που έχουν εγκριθεί από τις 
αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
προέλευσης του παραγωγού του 
προϊόντος· και
iv) τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα 
υπόκεινται καθημερινώς σε αξιόπιστη και 
επαληθεύσιμη αποτίμηση και μπορούν να 
πωλούνται, να ρευστοποιούνται ή να 
ακυρώνονται με αντισταθμιστική πράξη 
ανά πάσα στιγμή και σε δίκαιη τιμή.
2. Ωστόσο, τα επενδυτικά προϊόντα που 
πωλούνται σε μικροεπενδυτές:
α) δεν επενδύονται άμεσα ή έμμεσα σε 
παράγωγα επί βασικών γεωργικών 
εμπορευμάτων·
β) δεν εκτίθενται σε ακάλυπτες πωλήσεις 
κινητών αξιών, μέσα χρηματαγοράς ή 
άλλα επιλέξιμα χρηματοπιστωτικά μέσα 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 
στοιχείο δ)·
3. Οι χρηματοπιστωτικοί δείκτες που 
επιτρέπεται να αναπαράγονται λόγω της 
επενδυτικής πολιτικής των επενδυτικών 
κεφαλαίων ή της σύμβασης ασφάλισης 
και επενδύσεων ή να χρησιμοποιούνται 
ως υποκείμενο μέσο για 
χρηματοπιστωτικά παράγωγα και οι 
οποίοι αναφέρονται σε σχέση ή 
συνδέονται με επενδυτικά προϊόντα 
πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες 
απαιτήσεις στην ακόλουθη βάση που έχει 
εγκριθεί από την αρμόδια αρχή στο 
κράτος μέλος προέλευσης του παραγωγού 
του επενδυτικού προϊόντος:
α) η σύνθεση του δείκτη είναι επαρκώς 
διαφοροποιημένη· 
β) ο δείκτης αποτελεί έναν κατάλληλο 
δείκτη αναφοράς της οικείας αγοράς· και
γ) ο δείκτης δημοσιεύεται καταλλήλως.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία περιορίζει τις επενδύσεις των δεσμών επενδυτικών προϊόντων οι οποίες 
πωλούνται σε μικροεπενδυτές σε κατάλογο επιλέξιμων στοιχείων ενεργητικού, συγκρίσιμων με 
τα περιουσιακά στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 50 της οδηγίας ΟΣΕΚΑ 2009/65/ΕΚ 
(ΟΣΕΚΑ), και διασφαλίζει ότι οι εν λόγω περιορισμοί δεν είναι δυνατόν να αποφευχθούν με 
έμμεση έκθεση.

Τροπολογία 576
Arlene McCarthy

Πρόταση κανονισμού
Κεφάλαιο ΙI α – Άρθρο 13 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 13β
Διαχείριση κινδύνου

1. Ο παραγωγός του επενδυτικού 
προϊόντος αναπτύσσει διαδικασία 
διαχείρισης κινδύνου η οποία του παρέχει 
τη δυνατότητα να παρακολουθεί και να 
υπολογίζει ανά πάσα στιγμή τα 
χαρακτηριστικά κινδύνου του 
επενδυτικού προϊόντος.
Χρησιμοποιεί μια διαδικασία που του 
επιτρέπει την ακριβή και αμερόληπτη 
αποτίμηση της αξίας των 
εξωχρηματιστηριακών παραγώγων.
Κοινοποιεί σε τακτική βάση στις 
αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
προέλευσής του, τα είδη των παράγωγων 
μέσων, τους υποκείμενους κινδύνους, τα 
ποσοτικά όρια και τις μεθόδους που 
έχουν επιλεγεί για την εκτίμηση των 
κινδύνων οι οποίοι συνδέονται με 
συναλλαγές σε παράγωγα μέσα για κάθε 
προϊόν.
2. Ο παραγωγός επενδυτικών προϊόντων 
διασφαλίζει ότι όσον αφορά το 
επενδυτικό προϊόν η συνολική έκθεσή του 
σε κίνδυνο που σχετίζεται με παράγωγα 
μέσα δεν υπερβαίνει τη συνολική αξία του 
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επενδυτικού προϊόντος.
Η έκθεση στον κίνδυνο υπολογίζεται με 
βάση την τρέχουσα αξία των 
υποκείμενων στοιχείων ενεργητικού, τον 
κίνδυνο αντισυμβαλλομένου, τις 
μελλοντικές κινήσεις της αγοράς και τον 
διαθέσιμο χρόνο για τη ρευστοποίηση 
των θέσεων.
Όταν μια κινητή αξία ή ένα μέσο 
χρηματαγοράς ενσωματώνει ένα 
παράγωγο, το παράγωγο αυτό λαμβάνεται 
υπόψη κατά τη συμμόρφωση με τις 
απαιτήσεις του παρόντος άρθρου.
3. Η απόλυτη δυνητική ζημία ενός 
επενδυτικού προϊόντος τη στιγμή και την 
ημέρα της πώλησης δεν μπορεί να είναι 
μεγαλύτερη από το 20% της ονομαστικής 
του αξίας.
Ο υπολογισμός της δυνητικής ζημίας 
πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις 
ακόλουθες παραμέτρους:
α) μονόπλευρο διάστημα εμπιστοσύνης 
99%·
β) περίοδος κατοχής ίση με έναν μήνα (20 
εργάσιμες ημέρες)· και
γ) πραγματική περίοδος παρατήρησης 
(ιστορικό) των παραγόντων κινδύνου 
τουλάχιστον 3 ετών (750 εργάσιμων 
ημερών) εκτός εάν δικαιολογείται 
βραχύτερη περίοδος παρατήρησης λόγω 
σημαντικής αύξησης της 
μεταβλητότητας των τιμών (π.χ. λόγω 
ακραίων συνθηκών της αγοράς).
4. Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ), 
η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και 
Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ) 
και η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών 
και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) καταρτίζουν 
κανονιστικά πρότυπα προκειμένου να 
καθοριστούν τα εξής:
α) κατευθυντήριες γραμμές για μέτρηση 
των κινδύνων και τον υπολογισμό της 
συνολικής έκθεσης στον κίνδυνο των 
επενδυτικών προϊόντων που πωλούνται 
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σε μικροεπενδυτές·
β) κατευθυντήριες γραμμές για τους 
χρηματοπιστωτικούς δείκτες·
Οι ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές 
υποβάλλουν τα εν λόγω σχέδια 
κανονιστικών τεχνικών προτύπων στην
Επιτροπή το αργότερο έως […].
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία 
έκδοσης των κανονιστικών τεχνικών 
προτύπων σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 
14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, 
τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1094/2010 και τα άρθρα 10 έως 14 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συνολική έκθεση των επενδυτικών προϊόντων που πωλούνται σε μικροεπενδυτές στον 
κίνδυνο πρέπει να περιορίζεται προκειμένου να περιορίζεται έμμεσα η μόχλευση των προϊόντων 
και να διασφαλίζεται ότι το επίπεδο κινδύνου είναι κατάλληλο.

Τροπολογία 577
Arlene McCarthy

Πρόταση κανονισμού
Κεφάλαιο ΙI α – Άρθρο 13 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 13γ
Χρήση των παραγώγων

1. Τα ακόλουθα είδη παράγωγων μέσων, 
συμπεριλαμβανομένων των 
εξομοιούμενων με αυτά μέσων που 
διακανονίζονται σε μετρητά, τα οποία 
αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης 
σε
ρυθμιζόμενη αγορά όπως ορίζεται στο 
άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) 
και γ) της οδηγίας 2009/65/ΕΚ, ή τα 
χρηματοπιστωτικά παράγωγα μέσα τα 
οποία αποτελούν αντικείμενο 
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εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών είναι 
επιλέξιμα να χρησιμοποιηθούν σε 
επενδυτικά προϊόντα που πωλούνται σε 
μικροεπενδυτές:
α) απλές πράξεις ανταλλαγής (plain 
vanilla swaps), απλές προθεσμιακές 
πράξεις (plain vanilla forward contracts) 
και συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης 
(futures contracts)·
β) απλά δικαιώματα προαίρεσης (plain 
vanilla options)·
γ) απλά δικαιώματα προαίρεσης με 
φράγμα (simple barrier options) και 
δυαδικά δικαιώματα προαίρεσης (binary 
options), εφόσον:
i) το ονομαστικό ποσό κάθε δυαδικού 
δικαιώματος προαίρεσης, 
συμπεριλαμβανομένων δυαδικών 
δικαιωμάτων προαίρεσης που 
ενσωματώνονται σε άλλα παράγωγα μέσα 
ή που αναπαράγονται με απλά μέσα των 
οποίων η «ψηφιακή» αντισταθμιστική 
πληρωμή (digital payoff) έχει αρνητικό 
αντίκτυπο στην απόδοση του επενδυτικού 
προϊόντος, είναι μικρότερο από το 10% 
του ονομαστικού ποσού του επενδυτικού 
προϊόντος· και
ii) το άθροισμα του ονομαστικού ποσού 
όλων των δυαδικών δικαιωμάτων 
προαίρεσης, συμπεριλαμβανομένων 
δυαδικών δικαιωμάτων προαίρεσης που 
ενσωματώνονται σε άλλα παράγωγα μέσα 
ή που αναπαράγονται με απλά μέσα των 
οποίων η ψηφιακή αντισταθμιστική 
πληρωμή έχει αρνητικό αντίκτυπο στην 
απόδοση του επενδυτικού προϊόντος, 
είναι μικρότερο από το 20% του 
ονομαστικού ποσού του επενδυτικού 
προϊόντος· και
iii) το υποκείμενο μέσο του φράγματος 
ενεργοποίησης (barrier trigger) είναι ίδιο 
με το υποκείμενο μέσο του δικαιώματος 
προαίρεσης.
δ) δικαιώματα προαίρεσης μέσης τιμής 
(average rate options)·
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ε) δικαιώματα προαίρεσης μελλοντικής 
εκπλήρωσης (forward start options) και 
δικαιώματα προαίρεσης με προθεσμιακό 
διακανονισμό (options with a deferred 
settlement).

Or. en

Αιτιολόγηση

Το προτεινόμενο όριο συνάδει με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΚΑΑ για τα κεφάλαια
ΟΣΕΚΑ. Η χρήση παραγώγων πρέπει να περιοριστεί σε απλά παράγωγα μέσα, προκειμένου να 
περιοριστεί η υπερβολική περιπλοκότητα κατά τη δημιουργία δεσμών επενδυτικών προϊόντων.

Τροπολογία 578
Arlene McCarthy

Πρόταση κανονισμού
Κεφάλαιο ΙI α – Άρθρο 13 δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 13δ
Κανόνες αντισταθμιστικής πληρωμής

1. Η αντισταθμιστική πληρωμή ενός 
επενδυτικού προϊόντος:
α) δεν περιλαμβάνει σειρά μηχανισμών, 
γεγονότων ή κατηγοριών στοιχείων 
ενεργητικού που δημιουργούν κίνδυνο 
εσφαλμένης ερμηνείας·
β) δεν εξαρτάται από το εάν θα 
προκύψουν ασυνήθιστα γεγονότα για τους 
μη επαγγελματίες επενδυτές, όπως το 
επίπεδο των ίδιων κεφαλαίων ενός 
χρηματοπιστωτικού ιδρύματος· 
γ) δεν περιλαμβάνει χαρακτηριστικά 
δεσμοποίησης που βασίζονται σε 
μεροληπτικές συμπεριφορές των 
επενδυτών
2. Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ), 
η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και 
Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ) 
και η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών 
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και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) καταρτίζουν 
κατευθυντήριες γραμμές για την παροχή 
περαιτέρω καθοδήγησης όσον αφορά 
τους όρους που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι πολύ σημαντικό να διασφαλίζεται ότι δεν πωλούνται στους μικροεπενδυτές επενδύσεις 
των οποίων η γενική περιγραφή των χαρακτηριστικών κινδύνου και ανταμοιβής περιλαμβάνει 
πολλούς περίπλοκους μηχανισμούς που δημιουργούν κίνδυνο εσφαλμένης ερμηνείας, και 
επενδύσεις που περιλαμβάνουν χαρακτηριστικά δεσμοποίησης με αρνητικές επιπτώσεις, καθώς 
ενέχουν σημαντικούς κινδύνους καταχρηστικής πώλησης.

Τροπολογία 579
Pervenche Berès

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παραγωγός επενδυτικού προϊόντος 
καθιερώνει κατάλληλες διαδικασίες και 
μηχανισμούς που να εξασφαλίζουν ότι οι 
μικροεπενδυτές που έχουν υποβάλει 
καταγγελία σχετικά με το βασικό 
ενημερωτικό έγγραφο λαμβάνουν 
ουσιαστική απάντηση εγκαίρως και με 
ορθό τρόπο.

Ο παραγωγός επενδυτικού προϊόντος και ο 
πωλητής του επενδυτικού προϊόντος 
καθιερώνει κατάλληλες διαδικασίες και 
μηχανισμούς που να εξασφαλίζουν ότι οι 
μικροεπενδυτές που έχουν υποβάλει 
καταγγελία σχετικά με το βασικό έγγραφο 
πληροφοριών ή το παράρτημα του 
βασικού εγγράφου πληροφοριών
λαμβάνουν ουσιαστική απάντηση 
εγκαίρως και με ορθό τρόπο.

Or. en

Τροπολογία 580
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παραγωγός επενδυτικού προϊόντος 
καθιερώνει κατάλληλες διαδικασίες και 
μηχανισμούς που να εξασφαλίζουν ότι οι 
μικροεπενδυτές που έχουν υποβάλει 
καταγγελία σχετικά με το βασικό 
ενημερωτικό έγγραφο λαμβάνουν 
ουσιαστική απάντηση εγκαίρως και με 
ορθό τρόπο.

Ο παραγωγός επενδυτικού προϊόντος και ο 
πωλητής του επενδυτικού προϊόντος 
καθιερώνει κατάλληλες διαδικασίες και 
μηχανισμούς που να εξασφαλίζουν ότι:

i) οι μικροεπενδυτές που διαθέτουν 
αποτελεσματικό τρόπο να υποβάλουν 
καταγγελία κατά του παραγωγού του 
επενδυτικού προϊόντος·
ii) οι μικροεπενδυτές που έχουν υποβάλει 
καταγγελία σχετικά με το βασικό έγγραφο 
πληροφοριών λαμβάνουν ουσιαστική 
απάντηση εγκαίρως και με ορθό τρόπο· και

iii) αποτελεσματικοί τρόποι άσκησης 
προσφυγής διατίθενται επίσης στους 
μικροεπενδυτές σε περίπτωση 
διασυνοριακών διαφορών, ιδίως όταν ο 
παραγωγός του επενδυτικού προϊόντος 
βρίσκεται σε άλλο κράτος μέλος ή σε 
τρίτη χώρα.

Or. en

Τροπολογία 581
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παραγωγός επενδυτικού προϊόντος 
καθιερώνει κατάλληλες διαδικασίες και 
μηχανισμούς που να εξασφαλίζουν ότι οι 
μικροεπενδυτές που έχουν υποβάλει 
καταγγελία σχετικά με το βασικό 
ενημερωτικό έγγραφο λαμβάνουν 
ουσιαστική απάντηση εγκαίρως και με 

Ο παραγωγός και ο διανομέας 
επενδυτικού προϊόντος καθιερώνει
κατάλληλες διαδικασίες και ρουτίνες που 
να εξασφαλίζουν ότι:
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ορθό τρόπο.

1) οι μικροεπενδυτές διαθέτουν 
αποτελεσματικό τρόπο να υποβάλουν 
καταγγελία κατά του παραγωγού του 
επενδυτικού προϊόντος και συνεπώς να 
ασκήσουν προσφυγή·
2) οι μικροεπενδυτές που έχουν υποβάλει 
καταγγελία σχετικά με το βασικό έγγραφο 
πληροφοριών λαμβάνουν ουσιαστική 
απάντηση εγκαίρως και με ορθό τρόπο· και

3) αποτελεσματικοί τρόποι άσκησης 
προσφυγής διατίθενται επίσης στους 
μικροεπενδυτές σε περίπτωση 
διασυνοριακών διαφορών·
ιδίως όταν ο παραγωγός του επενδυτικού 
προϊόντος βρίσκεται σε άλλο κράτος 
μέλος ή τρίτη χώρα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία βασίζεται σε πρόταση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Εφόσον οι 
μικροεπενδυτές έρχονται σε άμεση επαφή με τους διανομείς παρά με τους παραγωγούς, οι 
διανομείς θα πρέπει επίσης να παρέχουν στους πελάτες τη δυνατότητα να ασκήσουν προσφυγή. 
Η εν λόγω διαδικασία προσφυγής θα πρέπει να είναι αποτελεσματική και σε περίπτωση 
διασυνοριακών διαφορών, ιδίως όταν ο παραγωγός του επενδυτικού προϊόντος βρίσκεται σε 
άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα.

Τροπολογία 582
Sylvie Goulard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παραγωγός επενδυτικού προϊόντος 
καθιερώνει κατάλληλες διαδικασίες και 
μηχανισμούς που να εξασφαλίζουν ότι οι 
μικροεπενδυτές που έχουν υποβάλει 
καταγγελία σχετικά με το βασικό 
ενημερωτικό έγγραφο λαμβάνουν 
ουσιαστική απάντηση εγκαίρως και με 

Ο παραγωγός και ο διανομέας 
επενδυτικού προϊόντος καθιερώνει 
κατάλληλες διαδικασίες και ρουτίνες που 
να εξασφαλίζουν ότι: i) οι μικροεπενδυτές 
διαθέτουν έναν αποτελεσματικό τρόπο να 
υποβάλουν καταγγελία κατά του 
παραγωγού του επενδυτικού προϊόντος 
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ορθό τρόπο. και συνεπώς να κινήσουν διαδικασία 
προσφυγής· ii) οι μικροεπενδυτές που 
έχουν υποβάλει καταγγελία σχετικά με το 
βασικό έγγραφο πληροφοριών λαμβάνουν 
ουσιαστική απάντηση εγκαίρως και με 
ορθό τρόπο· και iii) αποτελεσματικές 
διαδικασίες προσφυγής διατίθενται 
επίσης στους μικροεπενδυτές σε 
περίπτωση διασυνοριακών διαφορών, 
ιδίως όταν ο παραγωγός του επενδυτικού 
προϊόντος βρίσκεται σε άλλο κράτος 
μέλος ή σε τρίτη χώρα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Καθώς έρχονται σε άμεση επαφή με τους μικροεπενδυτές, οι διανομείς επενδυτικών προϊόντων 
θα πρέπει επίσης να είναι υπεύθυνοι για τη διασφάλιση ότι ο μικροεπενδυτής διαθέτει 
αποτελεσματικό τρόπο να υποβάλει καταγγελία κατά του παραγωγού σε σχέση με το ΒΕΠ και να 
κινήσει διαδικασία προσφυγής. Οι διαδικασίες προσφυγής θα πρέπει να είναι αποτελεσματικές 
επίσης σε περίπτωση διασυνοριακών διαφορών, ιδίως όταν ο παραγωγός του επενδυτικού 
προϊόντος βρίσκεται σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα.

Τροπολογία 583
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παραγωγός επενδυτικού προϊόντος 
καθιερώνει κατάλληλες διαδικασίες και 
μηχανισμούς που να εξασφαλίζουν ότι οι 
μικροεπενδυτές που έχουν υποβάλει 
καταγγελία σχετικά με το βασικό 
ενημερωτικό έγγραφο λαμβάνουν 
ουσιαστική απάντηση εγκαίρως και με 
ορθό τρόπο.

Ο παραγωγός επενδυτικού προϊόντος 
καθιερώνει κατάλληλες διαδικασίες και 
μηχανισμούς που να εξασφαλίζουν ότι οι 
μικροεπενδυτές που έχουν υποβάλει 
καταγγελία σχετικά με το βασικό έγγραφο 
πληροφοριών λαμβάνουν ουσιαστική 
απάντηση εγκαίρως και με ορθό τρόπο, 
σύμφωνα με την οδηγία για την 
εναλλακτική επίλυση διαφορών.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Δεν χρειάζεται να επαναλαμβάνονται εργασίες που εκτελούνται ήδη για τους μηχανισμούς 
εναλλακτικής επίλυσης διαφορών.

Τροπολογία 584
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 15 διαγράφεται
1. Όταν ένας μικροεπενδυτής κινεί 
διαδικασία για τους εναλλακτικούς 
τρόπους επίλυσης διαφορών που 
προβλέπει το εθνικό δίκαιο, έναντι 
παραγωγού επενδυτικού προϊόντος ή 
πωλητή επενδυτικών προϊόντων για 
διαφορές που αφορούν τα δικαιώματα 
και τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο 
πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, ο 
παραγωγός του επενδυτικού προϊόντος ή 
ο πωλητής επενδυτικών προϊόντων 
συμμετέχει στην εν λόγω διαδικασία, υπό 
την προϋπόθεση ότι αυτή πληροί τις 
ακόλουθες απαιτήσεις:
α) η διαδικασία οδηγεί σε αποφάσεις που 
δεν είναι δεσμευτικές·
β) η προθεσμία για την υποβολή της 
διαφοράς ενώπιον Δικαστηρίου 
αναστέλλεται κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας για την εναλλακτική επίλυση 
διαφορών·
γ) η περίοδος παραγραφής της αξίωσης 
αναστέλλεται κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας·
δ) η διαδικασία είναι δωρεάν ή έχει 
χαμηλό κόστος, όπως ορίζεται από την 
εθνική νομοθεσία·
ε) τα ηλεκτρονικά μέσα δεν είναι το μόνο 
μέσο με το οποίο τα μέρη μπορούν να 
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έχουν πρόσβαση στη διαδικασία·
στ) είναι δυνατά τα προσωρινά μέτρα σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις όταν αυτό 
επιβάλλεται λόγω του κατεπείγοντος 
χαρακτήρα των περιστάσεων.
2. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή τους φορείς με αρμοδιότητα να 
ασχολούνται με τις διαδικασίες που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 έως τις 
[να εισαχθεί συγκεκριμένη ημερομηνία 6 
μήνες από την έναρξη ισχύος/εφαρμογής 
του παρόντος κανονισμού]. Κοινοποιούν 
χωρίς καθυστέρηση στην Επιτροπή 
οποιαδήποτε μεταγενέστερη αλλαγή 
σχετικά με τους εν λόγω φορείς.
3. Οι φορείς με αρμοδιότητα να 
ασχοληθούν με τις διαδικασίες που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 
συνεργάζονται μεταξύ τους, για την 
επίλυση των διασυνοριακών διαφορών 
που απορρέουν από τον παρόντα 
κανονισμό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το θέμα της εναλλακτικής επίλυσης διαφορών είναι σημαντικό, ωστόσο για να διασφαλιστεί η 
συνοχή, αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστεί στην οδηγία για την εναλλακτική επίλυση διαφορών 
και όχι στον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία 585
Ildikó Gáll-Pelcz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν ένας μικροεπενδυτής κινεί 
διαδικασία για τους εναλλακτικούς 
τρόπους επίλυσης διαφορών που 
προβλέπει το εθνικό δίκαιο, έναντι 
παραγωγού επενδυτικού προϊόντος ή 
πωλητή επενδυτικών προϊόντων για 

διαγράφεται



AM\926906EL.doc 143/190 PE504.398v01-00

EL

διαφορές που αφορούν τα δικαιώματα 
και τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο 
πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, ο 
παραγωγός του επενδυτικού προϊόντος ή 
ο πωλητής επενδυτικών προϊόντων 
συμμετέχει στην εν λόγω διαδικασία, υπό 
την προϋπόθεση ότι αυτή πληροί τις 
ακόλουθες απαιτήσεις:
α) η διαδικασία οδηγεί σε αποφάσεις που 
δεν είναι δεσμευτικές·
β) η προθεσμία για την υποβολή της 
διαφοράς ενώπιον Δικαστηρίου 
αναστέλλεται κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας για την εναλλακτική επίλυση 
διαφορών·
γ) η περίοδος παραγραφής της αξίωσης 
αναστέλλεται κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας·
δ) η διαδικασία είναι δωρεάν ή έχει 
χαμηλό κόστος, όπως ορίζεται από την 
εθνική νομοθεσία·
ε) τα ηλεκτρονικά μέσα δεν είναι το μόνο 
μέσο με το οποίο τα μέρη μπορούν να 
έχουν πρόσβαση στη διαδικασία·
στ) είναι δυνατά τα προσωρινά μέτρα σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις όταν αυτό 
επιβάλλεται λόγω του κατεπείγοντος 
χαρακτήρα των περιστάσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι νομοθεσίες των κρατών μελών για την επίλυση διαφορών είναι πολύ διαφορετικές μεταξύ 
τους, είναι σχεδόν αδύνατον να εναρμονιστούν και να δημιουργηθούν κοινοί κανόνες. Λόγω 
των διαφορών στις εθνικές νομοθεσίες, δεν είναι δυνατό να θεσπιστούν κοινοί κανόνες για την 
εναλλακτική επίλυση διαφορών σε επίπεδο ΕΕ. Το θέμα αυτό πρέπει να αποτελεί εθνική 
αρμοδιότητα.

Τροπολογία 586
Sirpa Pietikäinen



PE504.398v01-00 144/190 AM\926906EL.doc

EL

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν ένας μικροεπενδυτής κινεί 
διαδικασία για τους εναλλακτικούς 
τρόπους επίλυσης διαφορών που 
προβλέπει το εθνικό δίκαιο, έναντι 
παραγωγού επενδυτικού προϊόντος ή 
πωλητή επενδυτικών προϊόντων για 
διαφορές που αφορούν τα δικαιώματα και 
τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο πλαίσιο 
του παρόντος κανονισμού, ο παραγωγός 
του επενδυτικού προϊόντος ή ο πωλητής 
επενδυτικών προϊόντων συμμετέχει στην 
εν λόγω διαδικασία, υπό την προϋπόθεση 
ότι αυτή πληροί τις ακόλουθες 
απαιτήσεις:

1. Όταν ένας μικροεπενδυτής κινεί 
διαδικασία για τους εναλλακτικούς 
τρόπους επίλυσης διαφορών που 
προβλέπει το εθνικό δίκαιο, έναντι 
παραγωγού επενδυτικού προϊόντος ή 
πωλητή επενδυτικών προϊόντων για 
διαφορές που αφορούν τα δικαιώματα και 
τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο πλαίσιο 
του παρόντος κανονισμού, ο παραγωγός 
του επενδυτικού προϊόντος ή ο πωλητής 
επενδυτικών προϊόντων μπορεί να 
συμμετέχει ή συμμετέχει στην εν λόγω 
διαδικασία, σύμφωνα με τους κανόνες που 
θεσπίζονται στην οδηγία […] για την 
εναλλακτική επίλυση διαφορών.

Or. en

Τροπολογία 587
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν ένας μικροεπενδυτής κινεί 
διαδικασία για τους εναλλακτικούς 
τρόπους επίλυσης διαφορών που 
προβλέπει το εθνικό δίκαιο, έναντι 
παραγωγού επενδυτικού προϊόντος ή 
πωλητή επενδυτικών προϊόντων για 
διαφορές που αφορούν τα δικαιώματα και 
τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο πλαίσιο 
του παρόντος κανονισμού, ο παραγωγός 
του επενδυτικού προϊόντος ή ο πωλητής 
επενδυτικών προϊόντων συμμετέχει στην 
εν λόγω διαδικασία, υπό την προϋπόθεση 
ότι αυτή πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις:

1. Σύμφωνα με την οδηγία για την 
εναλλακτική επίλυση διαφορών (αριθμός 
ΧΧΧ) και τον κανονισμό για την 
ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (αριθμός 
ΧΧΧ), τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
όταν ένας μικροεπενδυτής κινεί διαδικασία 
για τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης 
διαφορών που προβλέπει το εθνικό δίκαιο, 
έναντι παραγωγού δέσμης επενδυτικών 
προϊόντων για ιδιώτες επενδυτές ή 
πωλητή δέσμης επενδυτικών προϊόντων
για ιδιώτες επενδυτές για διαφορές που 
αφορούν τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις που ορίζονται στο πλαίσιο 
του παρόντος κανονισμού, ο παραγωγός 
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της δέσμης επενδυτικών προϊόντων για
ιδιώτες επενδυτές ή ο πωλητής δέσμης 
επενδυτικών προϊόντων για ιδιώτες 
επενδυτές συμμετέχει στην εν λόγω 
διαδικασία, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή 
πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις:

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε περίπτωση εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, οι διατάξεις οδηγίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών και 
για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ πρέπει 
να είναι δεσμευτικές.

Τροπολογία 588
Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν ένας μικροεπενδυτής κινεί 
διαδικασία για τους εναλλακτικούς 
τρόπους επίλυσης διαφορών που 
προβλέπει το εθνικό δίκαιο, έναντι 
παραγωγού επενδυτικού προϊόντος ή 
πωλητή επενδυτικών προϊόντων για 
διαφορές που αφορούν τα δικαιώματα και 
τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο πλαίσιο 
του παρόντος κανονισμού, ο παραγωγός 
του επενδυτικού προϊόντος ή ο πωλητής 
επενδυτικών προϊόντων συμμετέχει στην 
εν λόγω διαδικασία, υπό την προϋπόθεση 
ότι αυτή πληροί τις ακόλουθες 
απαιτήσεις:

1. Σύμφωνα με την οδηγία για την 
εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών 
διαφορών [2011/0373(COD)] και τον 
κανονισμό για την ηλεκτρονική επίλυση 
καταναλωτικών διαφορών 
[2011/0374(COD)] όταν ένας 
μικροεπενδυτής κινεί διαδικασία για τους 
εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης 
διαφορών που προβλέπει το εθνικό δίκαιο, 
έναντι παραγωγού επενδυτικού προϊόντος 
ή πωλητή επενδυτικών προϊόντων για 
διαφορές που αφορούν τα δικαιώματα και 
τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο πλαίσιο 
του παρόντος κανονισμού, ο παραγωγός 
του επενδυτικού προϊόντος ή ο πωλητής 
επενδυτικών προϊόντων συμμετέχει στην 
εν λόγω διαδικασία.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός για τις δέσμες επενδυτικών προϊόντων για ιδιώτες επενδυτές δεν πρέπει να 
αντιβαίνει στην οδηγία και τον κανονισμό για την εναλλακτική επίλυση διαφορών που σύντομα 
θα τεθούν σε ισχύ, συνεπώς αναφερόμαστε σε αυτό και απαλείφουμε τα κριτήρια που 
απαριθμούνται παρακάτω προς αποφυγή σύγχυσης.

Τροπολογία 589
Alfredo Pallone

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν ένας μικροεπενδυτής κινεί 
διαδικασία για τους εναλλακτικούς 
τρόπους επίλυσης διαφορών που 
προβλέπει το εθνικό δίκαιο, έναντι 
παραγωγού επενδυτικού προϊόντος ή 
πωλητή επενδυτικών προϊόντων για 
διαφορές που αφορούν τα δικαιώματα και 
τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο πλαίσιο 
του παρόντος κανονισμού, ο παραγωγός 
του επενδυτικού προϊόντος ή ο πωλητής 
επενδυτικών προϊόντων συμμετέχει στην 
εν λόγω διαδικασία, υπό την προϋπόθεση 
ότι αυτή πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις:

1. Όταν ένας μικροεπενδυτής κινεί 
διαδικασία για τους εναλλακτικούς 
τρόπους επίλυσης διαφορών που 
προβλέπει το εθνικό δίκαιο, έναντι 
παραγωγού επενδυτικού προϊόντος ή 
πωλητή επενδυτικών προϊόντων για 
διαφορές που αφορούν τα δικαιώματα και 
τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο πλαίσιο 
του παρόντος κανονισμού, ο παραγωγός 
του επενδυτικού προϊόντος ή ο πωλητής 
επενδυτικών προϊόντων μπορεί να 
συμμετέχει στην εν λόγω διαδικασία, υπό 
την προϋπόθεση ότι αυτή πληροί τις 
ακόλουθες απαιτήσεις:

Or. en

Τροπολογία 590
Arlene McCarthy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν ένας μικροεπενδυτής κινεί 
διαδικασία για τους εναλλακτικούς 
τρόπους επίλυσης διαφορών που 
προβλέπει το εθνικό δίκαιο, έναντι 

1. Όταν ένας μικροεπενδυτής κινεί 
διαδικασία για τους εναλλακτικούς 
τρόπους επίλυσης διαφορών που 
προβλέπει το εθνικό δίκαιο, έναντι 
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παραγωγού επενδυτικού προϊόντος ή 
πωλητή επενδυτικών προϊόντων για 
διαφορές που αφορούν τα δικαιώματα και 
τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο πλαίσιο 
του παρόντος κανονισμού, ο παραγωγός 
του επενδυτικού προϊόντος ή ο πωλητής 
επενδυτικών προϊόντων συμμετέχει στην 
εν λόγω διαδικασία, υπό την προϋπόθεση 
ότι αυτή πληροί τις ακόλουθες 
απαιτήσεις:

παραγωγού επενδυτικού προϊόντος ή 
πωλητή επενδυτικών προϊόντων για 
διαφορές που αφορούν τα δικαιώματα και 
τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο πλαίσιο 
του παρόντος κανονισμού, ο παραγωγός 
του επενδυτικού προϊόντος ή ο πωλητής 
επενδυτικών προϊόντων συμμετέχει στην 
εν λόγω διαδικασία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένης της πρόσφατης συμφωνίας για την ελάχιστη εναρμόνιση της οδηγίας για την 
εναλλακτική επίλυση διαφορών, η οποία θεσπίζει κριτήρια για μηχανισμούς εναλλακτικής 
επίλυσης διαφορών στην ΕΕ, ο παρών κανονισμός δεν πρέπει να θεσπίζει διαφορετικά 
κριτήρια. Η οδηγία για την εναλλακτική επίλυση διαφορών, για παράδειγμα, αφήνει στη 
διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών την απόφαση του κατά πόσον οι αποφάσεις είναι 
δεσμευτικές, και θα ήταν ασυνεπές εκ μέρους του κανονισμού να θεσπίσει διαφορετικά κριτήρια 
για τους μηχανισμούς.

Τροπολογία 591
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) η διαδικασία οδηγεί σε αποφάσεις που 
δεν είναι δεσμευτικές·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 592
Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) η διαδικασία οδηγεί σε αποφάσεις που 
δεν είναι δεσμευτικές·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 593
Arlene McCarthy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) η διαδικασία οδηγεί σε αποφάσεις που 
δεν είναι δεσμευτικές·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 594
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) η διαδικασία οδηγεί σε αποφάσεις που 
δεν είναι δεσμευτικές·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Δανία και στη Νορβηγία (ΕΟΧ), οι αποφάσεις είναι δεσμευτικές 
για τη βιομηχανία, αλλά όχι για τους καταναλωτές, και η πρόταση βάσει του στοιχείου α) θα 
έχει ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση καθιερωμένων δικαιωμάτων των καταναλωτών σε αυτές 
τις χώρες. Αυτή η τροπολογία βασίζεται σε πρόταση του Ευρωπαϊκού Γραφείου Ενώσεων 
Καταναλωτών.



AM\926906EL.doc 149/190 PE504.398v01-00

EL

Τροπολογία 595
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) η διαδικασία οδηγεί σε αποφάσεις που 
δεν είναι δεσμευτικές·

α) η διαδικασία οδηγεί σε αποφάσεις που 
κατόπιν ρητού αιτήματος μπορεί να είναι 
δεσμευτικές για τον παραγωγό δεσμών 
επενδυτικών προϊόντων για ιδιώτες 
επενδυτές και τον ιδιώτη πελάτη·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το πλεονέκτημα υπέρ της εναλλακτικής επίλυσης διαφορών είναι ότι παρέχει στον παραγωγό 
του προϊόντος και στον ιδιώτη πελάτη ένα χρονικά και οικονομικά αποδοτικό σύστημα 
επίλυσης διαφορών που, επιπλέον, αποφορτίζει τα γενικά δικαστήρια. Συνεπώς, οι 
συμμετέχοντες θα πρέπει να επιλέγουν τι θα ισχύει.

Τροπολογία 596
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η προθεσμία για την υποβολή της 
διαφοράς ενώπιον Δικαστηρίου 
αναστέλλεται κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας για την εναλλακτική επίλυση 
διαφορών·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 597
Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η προθεσμία για την υποβολή της 
διαφοράς ενώπιον Δικαστηρίου 
αναστέλλεται κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας για την εναλλακτική επίλυση 
διαφορών·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 598
Arlene McCarthy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η προθεσμία για την υποβολή της 
διαφοράς ενώπιον Δικαστηρίου 
αναστέλλεται κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας για την εναλλακτική επίλυση 
διαφορών·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 599
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) η περίοδος παραγραφής της αξίωσης 
αναστέλλεται κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 600
Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) η περίοδος παραγραφής της αξίωσης 
αναστέλλεται κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 601
Arlene McCarthy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) η περίοδος παραγραφής της αξίωσης 
αναστέλλεται κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 602
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) η διαδικασία είναι δωρεάν ή έχει 
χαμηλό κόστος, όπως ορίζεται από την 
εθνική νομοθεσία·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 603
Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) η διαδικασία είναι δωρεάν ή έχει 
χαμηλό κόστος, όπως ορίζεται από την 
εθνική νομοθεσία·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 604
Arlene McCarthy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) η διαδικασία είναι δωρεάν ή έχει 
χαμηλό κόστος, όπως ορίζεται από την 
εθνική νομοθεσία·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 605
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) τα ηλεκτρονικά μέσα δεν είναι το μόνο 
μέσο με το οποίο τα μέρη μπορούν να 
έχουν πρόσβαση στη διαδικασία·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 606
Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) τα ηλεκτρονικά μέσα δεν είναι το μόνο 
μέσο με το οποίο τα μέρη μπορούν να 
έχουν πρόσβαση στη διαδικασία·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 607
Arlene McCarthy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) τα ηλεκτρονικά μέσα δεν είναι το μόνο 
μέσο με το οποίο τα μέρη μπορούν να 
έχουν πρόσβαση στη διαδικασία·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 608
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) είναι δυνατά τα προσωρινά μέτρα σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις όταν αυτό 
επιβάλλεται λόγω του κατεπείγοντος 
χαρακτήρα των περιστάσεων.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 609
Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) είναι δυνατά τα προσωρινά μέτρα σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις όταν αυτό 
επιβάλλεται λόγω του κατεπείγοντος 
χαρακτήρα των περιστάσεων.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 610
Arlene McCarthy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) είναι δυνατά τα προσωρινά μέτρα σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις όταν αυτό 
επιβάλλεται λόγω του κατεπείγοντος 
χαρακτήρα των περιστάσεων.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 611
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή τους φορείς με αρμοδιότητα να 
ασχολούνται με τις διαδικασίες που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 έως τις 
[να εισαχθεί συγκεκριμένη ημερομηνία 6 
μήνες από την έναρξη ισχύος/εφαρμογής 

διαγράφεται
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του παρόντος κανονισμού]. Κοινοποιούν 
χωρίς καθυστέρηση στην Επιτροπή 
οποιαδήποτε μεταγενέστερη αλλαγή 
σχετικά με τους εν λόγω φορείς.

Or. en

Τροπολογία 612
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων 
τους στο πλαίσιο του άρθρου 19, οι
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
συνεργάζονται στενά με σκοπό να 
διασφαλιστεί ότι τα διοικητικά μέτρα και 
οι κυρώσεις παράγουν τα επιθυμητά 
αποτελέσματα του παρόντος κανονισμού 
και συντονίζουν τις ενέργειές τους ούτως 
ώστε να αποφεύγονται πιθανές 
παράλληλες ενέργειες και επικαλύψεις 
κατά την εφαρμογή διοικητικών μέτρων 
και κυρώσεων σε διασυνοριακές 
υποθέσεις.

2. Οι αρμόδιες αρχές κατέχουν, σύμφωνα 
με το εθνικό δίκαιο, όλες τις εποπτικές 
αρμοδιότητες, συμπεριλαμβανομένων 
αρμοδιοτήτων διερεύνησης, οι οποίες 
τίθενται στη διάθεσή τους ως κρίνεται 
αναγκαίο για την εκπλήρωση των 
καθηκόντων τους δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ποιες αρμοδιότητες έχουν οι αρμόδιες αρχές στη διάθεσή τους 
και να ευθυγραμμιστεί η διατύπωση με την οδηγία για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, 
MiFID 2.

Τροπολογία 613
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων 
τους δυνάμει του άρθρου 19, οι αρμόδιες 
αρχές των κρατών μελών συνεργάζονται 
στενά με σκοπό να διασφαλιστεί ότι τα 
διοικητικά μέτρα και οι κυρώσεις 
παράγουν τα επιθυμητά αποτελέσματα 
του παρόντος κανονισμού και 
συντονίζουν τις δράσεις τους ούτως ώστε 
να αποφεύγονται πιθανές παράλληλες 
ενέργειες και επικαλύψεις κατά την 
εφαρμογή διοικητικών μέτρων και 
κυρώσεων σε διασυνοριακές υποθέσεις.

Or. en

Τροπολογία 614
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι φορείς με αρμοδιότητα να 
ασχοληθούν με τις διαδικασίες που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 
συνεργάζονται μεταξύ τους, για την 
επίλυση των διασυνοριακών διαφορών 
που απορρέουν από τον παρόντα 
κανονισμό.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 615
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται στις 
ακόλουθες παραβάσεις:

1. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται σε 
οποιαδήποτε παράβαση του κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν χρειάζεται να απαριθμηθούν πιθανές παραβάσεις του κανονισμού.

Τροπολογία 616
Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται στις 
ακόλουθες παραβάσεις:

1. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται στον 
ακόλουθο ενδεικτικό κατάλογο 
παραβάσεων:

Or. en

Τροπολογία 617
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται στις 
ακόλουθες παραβάσεις:

1. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται σε 
οποιαδήποτε παράβαση του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 618
Syed Kamall
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) το βασικό έγγραφο πληροφοριών δεν 
συμμορφώνεται με το άρθρο 6 
παράγραφοι 1 έως 3 και το άρθρο 7·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 619
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) το βασικό έγγραφο πληροφοριών δεν 
συμμορφώνεται με το άρθρο 6 
παράγραφοι 1 έως 3 και το άρθρο 7·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 620
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) το βασικό έγγραφο πληροφοριών δεν 
περιέχει τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφοι 1 
και 2 ή δεν παρουσιάζεται σύμφωνα με το 
άρθρο 8 παράγραφος 4·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 621
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) το βασικό έγγραφο πληροφοριών δεν 
περιέχει τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφοι 1 
και 2 ή δεν παρουσιάζεται σύμφωνα με το 
άρθρο 8 παράγραφος 4·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 622
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) μια διαφημιστική ανακοίνωση 
περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικές με το 
επενδυτικό προϊόν οι οποίες έρχονται σε 
αντίθεση με τα στοιχεία στο βασικό 
έγγραφο πληροφοριών, κατά παράβαση 
του άρθρου 9·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 623
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) μια διαφημιστική ανακοίνωση 
περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικές με το 
επενδυτικό προϊόν οι οποίες έρχονται σε 

διαγράφεται
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αντίθεση με τα στοιχεία στο βασικό 
έγγραφο πληροφοριών, κατά παράβαση 
του άρθρου 9·

Or. en

Τροπολογία 624
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) το βασικό έγγραφο πληροφοριών δεν 
επανεξετάζεται και δεν αναθεωρείται 
σύμφωνα με το άρθρο 10·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 625
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) το βασικό έγγραφο πληροφοριών δεν 
επανεξετάζεται και δεν αναθεωρείται 
σύμφωνα με το άρθρο 10·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 626
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) το βασικό έγγραφο πληροφοριών δεν 
έχει διατεθεί εμπρόθεσμα σύμφωνα με το 
άρθρο 12 παράγραφος 1·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 627
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) το βασικό έγγραφο πληροφοριών δεν 
έχει διατεθεί εμπρόθεσμα σύμφωνα με το 
άρθρο 12 παράγραφος 1·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 628
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) το βασικό έγγραφο πληροφοριών δεν 
έχει παρασχεθεί δωρεάν σύμφωνα με το 
άρθρο 13 παράγραφος 1.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 629
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) το βασικό έγγραφο πληροφοριών δεν 
έχει παρασχεθεί δωρεάν σύμφωνα με το 
άρθρο 13 παράγραφος 1.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 630
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) διαταγή που απαγορεύει την εμπορία 
ενός επενδυτικού προϊόντος·

α) διαταγή που απαγορεύει την εμπορία 
μιας δέσμης επενδυτικών προϊόντων για 
ιδιώτες επενδυτές·

Or. en

Τροπολογία 631
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) διαταγή αναστολής της εμπορίας ενός 
επενδυτικού προϊόντος·

β) διαταγή αναστολής της εμπορίας μιας
δέσμης επενδυτικών προϊόντων για 
ιδιώτες επενδυτές·

Or. en

Τροπολογία 632
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) προειδοποίηση, η οποία δημοσιοποιείται 
και η οποία προσδιορίζει το υπεύθυνο 
πρόσωπο και τη φύση της παράβασης·

γ) προειδοποίηση, η οποία δημοσιοποιείται 
και η οποία προσδιορίζει το υπεύθυνο 
νομικό πρόσωπο και τη φύση της 
παράβασης·

Or. en

Τροπολογία 633
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) διαταγή για δημοσίευση νέας έκδοσης 
του βασικού εγγράφου πληροφοριών.

δ) διαταγή που απαγορεύει την παροχή 
βασικού εγγράφου πληροφοριών που δεν 
συμμορφώνεται με την απαίτηση των 
άρθρων 6, 7, 8 και 10.

Or. en

Τροπολογία 634
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) οικονομικές κυρώσεις.

Or. en

Τροπολογία 635
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) χρηματικές ποινές.

Or. en

Τροπολογία 636
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) χρηματικά πρόστιμα.

Or. en

Τροπολογία 637
Pervenche Berès

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) χρηματικά πρόστιμα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός θα πρέπει να προβλέπει τη δυνατότητα επιβολής χρηματικών κυρώσεων από τις 
αρμόδιες αρχές.

Τροπολογία 638
Sylvie Goulard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) στην περίπτωση νομικού προσώπου, 
διοικητικές χρηματικές κυρώσεις μέχρι 
και 10% του συνολικού ετήσιου κύκλου 
εργασιών του εν λόγω νομικού προσώπου 
κατά την προηγούμενη χρήση· όταν το 
νομικό πρόσωπο είναι θυγατρική μιας 
μητρικής επιχείρησης, ο σχετικός 
συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών είναι 
ο συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών που 
προκύπτει από τους ενοποιημένους 
λογαριασμούς της επικεφαλής μητρικής 
επιχείρησης κατά την προηγούμενη 
οικονομική χρήση·

Or. en

Τροπολογία 639
Sylvie Goulard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ β) στην περίπτωση φυσικού προσώπου, 
διοικητικές χρηματικές κυρώσεις μέχρι 
το ποσό των 5 000 000 ευρώ ή, στα κράτη 
μέλη όπου το ευρώ δεν είναι το επίσημο 
νόμισμα, αντίστοιχη αξία στο εθνικό 
νόμισμα κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος 
του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι προτεινόμενες τροπολογίες διασφαλίζουν την εναρμόνιση όσον αφορά την επιβολή 
διοικητικών χρηματικών κυρώσεων με άλλη προτεινόμενη ενωσιακή νομοθεσία, και δη την 
προτεινόμενη οδηγία για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID) και την προτεινόμενη 
οδηγία ΟΣΕΚΑ V.
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Τροπολογία 640
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, σε 
περίπτωση που οι αρμόδιες αρχές έχουν 
επιβάλει ένα ή περισσότερα διοικητικά 
μέτρα και κυρώσεις σύμφωνα με την 
παράγραφο 2, οι αρμόδιες αρχές έχουν την 
εξουσία να εκδίδουν ή να απαιτούν από 
τον παραγωγό ή τον πωλητή του 
επενδυτικού προϊόντος να εκδώσει άμεση 
ανακοίνωση προς τους σχετικούς 
μικροεπενδυτές, παρέχοντάς τους 
πληροφορίες σχετικά με τα διοικητικά 
μέτρα ή τις κυρώσεις, και πληροφορώντας 
τους πού μπορούν να υποβάλουν 
καταγγελίες ή να καταθέσουν αξιώσεις 
αποκατάστασης.

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, σε 
περίπτωση που οι αρμόδιες αρχές έχουν 
επιβάλει ένα ή περισσότερα διοικητικά 
μέτρα και κυρώσεις σύμφωνα με την 
παράγραφο 2, οι αρμόδιες αρχές έχουν την 
εξουσία να εκδίδουν ή να απαιτούν από 
τον παραγωγό ή τον πωλητή ή τον 
σύμβουλο της δέσμης επενδυτικών 
προϊόντων για ιδιώτες επενδυτές να 
εκδώσει άμεση ανακοίνωση προς τους 
σχετικούς μικροεπενδυτές, παρέχοντάς 
τους πληροφορίες σχετικά με τα διοικητικά 
μέτρα ή τις κυρώσεις, και πληροφορώντας 
τους πού μπορούν να υποβάλουν 
καταγγελίες ή να καταθέσουν αξιώσεις 
αποκατάστασης.

Or. en

Τροπολογία 641
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Οι αρμόδιες αρχές εφαρμόζουν τα 
διοικητικά μέτρα και κυρώσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 19 παράγραφος 
2, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις σχετικές 
περιστάσεις, συμπεριλαμβανομένων:

Οι αρμόδιες αρχές εφαρμόζουν τα 
διοικητικά μέτρα και κυρώσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 19 παράγραφος 
2, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις σχετικές 
περιστάσεις, συμπεριλαμβανομένων, όταν 
είναι αναγκαίο:

Or. en
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Τροπολογία 642
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) του βαθμού ευθύνης του υπεύθυνου 
προσώπου·

β) του βαθμού ευθύνης του υπεύθυνου 
νομικού προσώπου·

Or. en

Τροπολογία 643
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) του βαθμού ευθύνης του υπεύθυνου 
προσώπου·

β) του βαθμού ευθύνης του υπεύθυνου 
φυσικού ή νομικού προσώπου·

Or. en

Τροπολογία 644
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) της προθυμίας για συνεργασία του 
υπεύθυνου για την παράβαση·

δ) της προθυμίας για συνεργασία του 
νομικού προσώπου υπεύθυνου για την 
παράβαση·

Or. en

Τροπολογία 645
Syed Kamall
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) της προθυμίας για συνεργασία του 
υπεύθυνου για την παράβαση·

δ) της προθυμίας για συνεργασία του 
φυσικού ή νομικού προσώπου υπεύθυνου 
για την παράβαση·

Or. en

Τροπολογία 646
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) τυχόν προηγούμενων παραβάσεων του 
υπεύθυνου προσώπου.

ε) τυχόν προηγούμενων παραβάσεων του 
υπεύθυνου νομικού προσώπου.

Or. en

Τροπολογία 647
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) τυχόν προηγούμενων παραβάσεων του 
υπεύθυνου προσώπου.

ε) τυχόν προηγούμενων παραβάσεων του 
υπεύθυνου φυσικού ή νομικού προσώπου.

Or. en

Τροπολογία 648
Jean-Paul Gauzès
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) όλων των μέτρων που έλαβε το 
υπεύθυνο πρόσωπο ώστε να αποτραπεί η 
επανάληψη της παράβασης στο μέλλον.

Or. en

Τροπολογία 649
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) λοιπών σχετικών παραγόντων.

Or. en

Τροπολογία 650
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε β) τυχόν αποζημίωσης που παρέχεται 
στους μικροεπενδυτές από τον υπεύθυνο 
μετά την παράβαση.

Or. en

Τροπολογία 651
Pervenche Berès

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη παρέχουν μια φορά κάθε 
έτος στην ΕΑΤ, την ΕΑΑΕΣ και την
ΕΑΚΑΑ συγκεντρωτικές πληροφορίες για 
όλα τα διοικητικά μέτρα και τις κυρώσεις 
που έχουν επιβάλει δυνάμει των άρθρων
18 και 19 παράγραφος 2.

2. Τα κράτη μέλη παρέχουν μια φορά κάθε 
έτος στην αρμόδια Ευρωπαϊκή Εποπτική 
Αρχή (ΕΑΤ, ΕΑΑΕΣ ή ΕΑΚΑΑ)
συγκεντρωτικές πληροφορίες για όλες τις
διοικητικές ποινές και τα λοιπά μέτρα που 
έχουν επιβάλει δυνάμει του άρθρου 18 και 
του άρθρου 19 παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να δίνουν πληροφορίες για τα προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή 
που είναι αρμόδια για αυτό.

Τροπολογία 652
Krišjānis Kariņš

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη παρέχουν μια φορά 
κάθε έτος στην ΕΑΤ, την ΕΑΑΕΣ και την 
ΕΑΚΑΑ συγκεντρωτικές πληροφορίες για 
όλα τα διοικητικά μέτρα και τις κυρώσεις 
που έχουν επιβάλει δυνάμει των άρθρων
18 και 19 παράγραφος 2.

2. Η αρμόδια αρχή παρέχει μια φορά κάθε 
έτος στην ΕΑΤ, την ΕΑΑΕΣ και την 
ΕΑΚΑΑ συγκεντρωτικές πληροφορίες για 
όλα τα διοικητικά μέτρα και τις κυρώσεις
που έχουν επιβάλει δυνάμει του άρθρου 18 
και του άρθρου 19 παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 653
Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι διοικητικές κυρώσεις και μέτρα που Οι διοικητικές ποινές και μέτρα που 
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επιβάλλονται για τις παραβάσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 1 
δημοσιοποιούνται χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση και περιλαμβάνουν 
τουλάχιστον τα στοιχεία σχετικά με το 
είδος της παράβασης του παρόντος 
κανονισμού και την ταυτότητα των 
προσώπων που ευθύνονται για αυτήν,
εκτός εάν η εν λόγω δημοσιοποίηση θα 
έθετε σε σοβαρό κίνδυνο τη σταθερότητα 
των χρηματοπιστωτικών αγορών.

επιβάλλονται για τις παραβάσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 1 
δημοσιοποιούνται χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση και περιλαμβάνουν 
τουλάχιστον τα στοιχεία σχετικά με το 
είδος της παράβασης του παρόντος 
κανονισμού και την ταυτότητα των 
προσώπων που ευθύνονται για αυτήν. Οι 
αρμόδιες αρχές μπορούν μην αναφέρουν 
στον δικτυακό τους τόπο την ταυτότητα 
της οντότητας στην οποία επιβλήθηκαν 
κυρώσεις μετά τουλάχιστον πέντε έτη.

Or. en

Τροπολογία 654
Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν η δημοσιοποίηση ενδέχεται να 
προκαλέσει δυσανάλογη ζημία στα 
εμπλεκόμενα μέρη, οι αρμόδιες αρχές 
δημοσιοποιούν τις κυρώσεις ή τα μέτρα 
ανώνυμα.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 655
Burkhard Balz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν η δημοσιοποίηση ενδέχεται να 
προκαλέσει δυσανάλογη ζημία στα 
εμπλεκόμενα μέρη, οι αρμόδιες αρχές 
δημοσιοποιούν τις κυρώσεις ή τα μέτρα 
ανώνυμα.

Όταν η δημοσιοποίηση ενδέχεται να 
προκαλέσει δυσανάλογη ζημία στα 
εμπλεκόμενα μέρη ή να θέσει σε κίνδυνο 
έρευνες σε εξέλιξη, οι αρμόδιες αρχές 
μπορούν να αποφύγουν τη 
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δημοσιοποίηση, να καθυστερήσουν τη 
δημοσιοποίηση ή να δημοσιοποιήσουν τις 
κυρώσεις ή τα μέτρα ανώνυμα Οι 
αρμόδιες αρχές εξακολουθούν να έχουν 
την υποχρέωση να αναφέρουν τα 
διοικητικά μέτρα και τις κυρώσεις στην
ΕΑΤ, την ΕΑΑΕΣ και την ΕΑΚΑΑ σε 
εμπιστευτική βάση.

Or. en

Τροπολογία 656
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή υπό 
τους όρους που θεσπίζονται στο παρόν 
άρθρο.

1. Η εξουσία έκδοσης τεχνικών προτύπων
ανατίθεται στην Επιτροπή υπό τους όρους 
που θεσπίζονται στο παρόν άρθρο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να προβλεφθεί η κατάλληλη ευελιξία και να δοθεί η δυνατότητα στη βιομηχανία 
και τις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές να αντιδρούν γρήγορα σε εξελίξεις της αγοράς, οι τρεις 
ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές θα πρέπει να καταρτίζουν από κοινού κανονιστικά τεχνικά 
πρότυπα παρά να εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.

Τροπολογία 657
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η εξουσία έκδοσης των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων των άρθρων 8 
παράγραφος 5, 10 παράγραφος 2 και 12 

2. Η εξουσία έκδοσης των τεχνικών 
προτύπων των άρθρων 8 παράγραφος 5, 
10 παράγραφος 2 και 12 παράγραφος 4 



AM\926906EL.doc 173/190 PE504.398v01-00

EL

παράγραφος 4 ανατίθεται στην Επιτροπή 
για περίοδο [4 ετών] από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού. Η 
εξουσιοδότηση ανανεώνεται αυτομάτως 
για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός εάν το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 
προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο τρεις 
μήνες πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.

ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο [4 
ετών] από την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού. Η εξουσιοδότηση 
ανανεώνεται αυτομάτως για περιόδους 
ίδιας διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν 
αντιρρήσεις το αργότερο τρεις μήνες πριν 
από τη λήξη κάθε περιόδου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να προβλεφθεί η κατάλληλη ευελιξία και να δοθεί η δυνατότητα στη βιομηχανία 
και τις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές να αντιδρούν γρήγορα σε εξελίξεις της αγοράς, οι τρεις 
ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές θα πρέπει να καταρτίζουν από κοινού κανονιστικά τεχνικά 
πρότυπα παρά να εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.

Τροπολογία 658
Pervenche Berès

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η εξουσία έκδοσης των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων των άρθρων 8 
παράγραφος 5, 10 παράγραφος 2 και 12 
παράγραφος 4 ανατίθεται στην Επιτροπή 
για περίοδο [4 ετών] από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού. Η 
εξουσιοδότηση ανανεώνεται αυτομάτως 
για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός εάν το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 
προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο τρεις 
μήνες πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.

2. Η εξουσία έκδοσης των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων των άρθρων 8 
παράγραφος 5, 10 παράγραφος 2, 12 
παράγραφος 4, 13α παράγραφος 10 και 
13β παράγραφος 9 ανατίθεται στην 
Επιτροπή για περίοδο [2 ετών] από την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού. 
Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται αυτομάτως 
για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός εάν το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 
προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο τρεις 
μήνες πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η περίοδος για την έγκριση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
πρέπει να είναι συνεπής με την έκθεση για την εφαρμογή δεσμών επενδυτικών προϊόντων για 
ιδιώτες επενδυτές: δεν είναι δυνατό να εκδοθεί συνολική και ακριβής έκθεση για την εφαρμογή 
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του κανονισμού χωρίς να έχουν τεθεί σε ισχύ οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.

Τροπολογία 659
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο 
άρθρο 8 παράγραφος 5, στο άρθρο 10 
παράγραφος 2 και στο άρθρο 12 
παράγραφος 4, μπορεί να ανακληθεί ανά 
πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση 
ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση 
που προσδιορίζεται στην εν λόγω 
απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη 
της δημοσίευσης της απόφασης στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία 
που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος 
των ήδη εν ισχύι κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων.

3. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο 
άρθρο 8 παράγραφος 5, στο άρθρο 10 
παράγραφος 2 και στο άρθρο 12 
παράγραφος 4, μπορεί να ανακληθεί ανά 
πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση 
ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση 
που προσδιορίζεται στην εν λόγω 
απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη 
της δημοσίευσης της απόφασης στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία 
που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος 
των ήδη εν ισχύι τεχνικών προτύπων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να προβλεφθεί η κατάλληλη ευελιξία και να δοθεί η δυνατότητα στη βιομηχανία 
και τις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές να αντιδρούν γρήγορα σε εξελίξεις της αγοράς, οι τρεις 
ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές θα πρέπει να καταρτίζουν από κοινού κανονιστικά τεχνικά 
πρότυπα παρά να εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.

Τροπολογία 660
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει μια κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί 

4. Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει ένα τεχνικό 
πρότυπο, το κοινοποιεί συγχρόνως στο 



AM\926906EL.doc 175/190 PE504.398v01-00

EL

συγχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο.

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να προβλεφθεί η κατάλληλη ευελιξία και να δοθεί η δυνατότητα στη βιομηχανία 
και τις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές να αντιδρούν γρήγορα σε εξελίξεις της αγοράς, οι τρεις 
ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές θα πρέπει να καταρτίζουν από κοινού κανονιστικά τεχνικά 
πρότυπα παρά να εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.

Τροπολογία 661
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 8 
παράγραφος 5, του άρθρου 10 παράγραφος 
2 και του άρθρου 12 παράγραφος 4 τίθεται 
σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί 
αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από 
την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ή εάν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι 
δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η περίοδος 
παρατείνεται κατά [2 μήνες] με 
πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

5. Το τεχνικό πρότυπο που εκδίδεται 
δυνάμει του άρθρου 8 παράγραφος 5, του 
άρθρου 10 παράγραφος 2 και του άρθρου 
12 παράγραφος 4 τίθεται σε ισχύ μόνον 
εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την 
ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ή εάν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι 
δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η περίοδος 
παρατείνεται κατά [2 μήνες] με 
πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να προβλεφθεί η κατάλληλη ευελιξία και να δοθεί η δυνατότητα στη βιομηχανία 
και τις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές να αντιδρούν γρήγορα σε εξελίξεις της αγοράς, οι τρεις 
ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές θα πρέπει να καταρτίζουν από κοινού κανονιστικά τεχνικά 
πρότυπα παρά να εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.
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Τροπολογία 662
Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 8 
παράγραφος 5, του άρθρου 10 παράγραφος 
2 και του άρθρου 12 παράγραφος 4 τίθεται 
σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί 
αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από 
την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ή εάν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι 
δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η περίοδος 
παρατείνεται κατά [2 μήνες] με 
πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

5. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 8 
παράγραφος 5, του άρθρου 10 παράγραφος 
2 και του άρθρου 12 παράγραφος 4 τίθεται 
σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί 
αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από 
την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ή εάν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι 
δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η περίοδος 
παρατείνεται κατά [3 μήνες] με 
πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Or. en

Τροπολογία 663
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 8 
παράγραφος 5, του άρθρου 10 παράγραφος 
2 και του άρθρου 12 παράγραφος 4 τίθεται 
σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί 
αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από 
την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο 

5. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 8 
παράγραφος 5, του άρθρου 10 παράγραφος 
2 και του άρθρου 12 παράγραφος 4 τίθεται 
σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί 
αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από 
την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο 
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Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ή εάν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι 
δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η περίοδος 
παρατείνεται κατά [2 μήνες] με 
πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ή εάν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι 
δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η περίοδος 
παρατείνεται κατά [3 μήνες] με 
πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Όταν κατ’ εξουσιοδότηση πράξη 
εκδίδεται ακριβώς πριν από αργία ή στη 
διάρκεια αργίας, ο χρόνος αρχίζει να 
υπολογίζεται από την ημερομηνία της 
πρώτης ολομέλειας μετά την αργία. Σε 
κάθε περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης 
της παράτασης, η χρονική περίοδος 
δύναται να παραταθεί για να περιλάβει 
τρεις πλήρεις συνόδους ολομέλειας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία έχει ως στόχο να εξασφαλίσει κατάλληλο ρόλο για το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο κατά τη διαδικασία έγκρισης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

Τροπολογία 664
Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Με την επιφύλαξη άλλων διατάξεων 
του κανονισμού για την Ευρωπαϊκή Αρχή 
Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ), η 
χρονική περίοδος για διατύπωση 
αντιρρήσεων από το Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο σε περίπτωση έγκρισης του 
σχεδίου κανονιστικού τεχνικού προτύπου 
χωρίς αλλαγές από την Επιτροπή είναι 2 
μήνες [λόγω της περιπλοκότητας και του 
όγκου των θεμάτων που καλύπτονται]. Η 
εν λόγω χρονική περίοδος μπορεί να 
παραταθεί άπαξ με πρωτοβουλία του 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου για έναν 
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ακόμα μήνα.

Or. en

Τροπολογία 665
Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 23a
Περαιτέρω διατάξεις για σχέδια 

κανονιστικών τεχνικών προτύπων
1. Με την επιφύλαξη τυχόν προθεσμιών 
για την υποβολή σχεδίων κανονιστικών 
τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή, οι 
φάσεις των υποβολών συμφωνούνται, και 
διευκρινίζουν τα κείμενα ή τις ομάδες 
κειμένων που είναι προς υποβολή, 12, 18 
και 24 μήνες εκ των προτέρων.
2. Η Επιτροπή δεν εγκρίνει κανονιστικά 
τεχνικά πρότυπα κατά τρόπο που μειώνει, 
λόγω διακοπής των εργασιών, τον χρόνο 
ενδελεχούς εξέτασης από το Κοινοβούλιο, 
περιλαμβανομένης τυχόν παράτασης, σε 
λιγότερο από δύο μήνες.
3. Οι Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές 
μπορούν να διαβουλευτούν με το 
Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια των 
σταδίων σύνταξης των κανονιστικών 
τεχνικών προτύπων, ιδίως όταν υπάρχουν 
ανησυχίες όσον αφορά το πεδίο 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.
4. Όταν η αρμόδια επιτροπή του 
Κοινοβουλίου έχει ψηφίσει την απόρριψη 
κανονιστικών τεχνικών προτύπων και 
απομένουν λιγότερο από δύο εβδομάδες 
έως την έναρξη της επόμενης συνόδου 
ολομέλειας, το Κοινοβούλιο έχει το 
δικαίωμα περαιτέρω παράτασης μέχρι 
την ημερομηνία της μεθεπόμενης 
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συνόδου ολομέλειας.
5. Σε περίπτωση απόρριψης ενός 
κανονιστικού τεχνικού προτύπου και 
εφόσον τα προβλήματα που έχουν 
εντοπιστεί είναι περιορισμένα, η 
Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει 
επισπευσμένο χρονοδιάγραμμα για την 
παραγωγή αναθεωρημένων σχεδίων.
6. Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι όλα τα 
ερωτήματα της εξεταστικής ομάδας του 
Κοινοβουλίου που τίθενται επισήμως 
μέσω του προεδρείου της αρμόδιας 
επιτροπής απαντώνται άμεσα πριν από 
την έγκριση του σχεδίου κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 666
Burkhard Balz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εταιρείες διαχείρισης και οι εταιρείες 
επενδύσεων που αναφέρονται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1 και στο άρθρο 27 της 
οδηγίας 2009/65/ΕΚ και τα πρόσωπα που 
πωλούν μερίδια ΟΣΕΚΑ όπως ορίζονται 
στο άρθρο 1 παράγραφος 2 της εν λόγω 
οδηγίας απαλλάσσονται από τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από τον 
παρόντα κανονισμό έως την/τις [ΕΕ:
Παρεμβάλλεται η ημερομηνία πέντε έτη 
μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος].

Οι εταιρείες διαχείρισης και οι εταιρείες 
επενδύσεων που αναφέρονται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1 και στο άρθρο 27 της 
οδηγίας 2009/65/ΕΚ και τα πρόσωπα που 
πωλούν μερίδια ΟΣΕΚΑ όπως ορίζονται 
στο άρθρο 1 παράγραφος 2 της εν λόγω 
οδηγίας απαλλάσσονται από τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από τον 
παρόντα κανονισμό έως την αναθεώρηση 
του κεφαλαίου IX της οδηγίας 
2009/65/ΕΚ ή του παρόντος κανονισμού, 
όποιο επέλθει πρώτο.

Η απαλλαγή της πρώτης παραγράφου 
ισχύει επίσης για τους διαχειριστές 
οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων 
όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 
1 στοιχείο β) της οδηγίας 2011/61/ΕΕ και 
τους πωλητές μεριδίων οργανισμών 
εναλλακτικών επενδύσεων όπως 
ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 
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στοιχείο α) της εν λόγω οδηγίας, εάν 
προβλέπεται ότι είναι υποχρεωτικό, βάσει 
της εθνικής νομοθεσίας, βασικό έγγραφο 
πληροφοριών για τους επενδυτές 
σύμφωνα με το άρθρο 78 της οδηγίας 
2009/65/ΕΚ.

Or. en

Τροπολογία 667
Werner Langen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Υφιστάμενα προϊόντα, τα οποία 
παρήχθησαν πριν από την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού, εξαιρούνται από τις 
υποχρεώσεις του παρόντος κανονισμού 
έως [να εισαχθεί ημερομηνία στην ΕΕ: 
ένα έτος από την έναρξη ισχύος].

Or. de

Τροπολογία 668
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η ίδια απαλλαγή όπως ορίζεται στην 
παράγραφο 1 εφαρμόζεται στις εταιρείες 
διαχείρισης και τις επενδυτικές εταιρείες 
αμοιβαίων κεφαλαίων μη ΟΣΕΚΑ, τα 
οποία διανέμονται σε μικροεπενδυτές, 
όταν τα εν λόγω κεφάλαια πρέπει βάσει 
της εθνικής νομοθεσίας να εφαρμόζουν 
τα άρθρα 78 έως 81 της οδηγίας 
2009/65/ΕΚ. 
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Or. en

Τροπολογία 669
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Όταν κράτος μέλος εφαρμόζει 
κανόνες για τον μορφότυπο και το 
περιεχόμενο του βασικού εγγράφου 
πληροφοριών, όπως ορίζεται στα άρθρα 
78 έως 81 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ, σε 
αμοιβαία κεφάλαια μη ΟΣΕΚΑ που 
προσφέρονται σε μικροεπενδυτές, η 
απαλλαγή που θεσπίζεται στην 
παράγραφο 1 εφαρμόζεται σε εταιρείες 
διαχείρισης, επενδυτικές εταιρείες και 
πωλητές ή συμβούλους μεριδίων των εν 
λόγω κεφαλαίων που απευθύνονται σε 
μικροεπενδυτές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στα κράτη μέλη να επιτρέπουν στα αμοιβαία κεφάλαια μη 
ΟΣΕΚΑ, τα οποία, σε εθνικό επίπεδο, υπάγονται επί του παρόντος σε απαιτήσεις βασικού 
εγγράφου πληροφοριών για τους επενδυτές, όπως διατυπώνεται στην οδηγία ΟΣΕΚΑ 4, να 
καλύπτονται επίσης από τη μεταβατική περίοδο. Αυτό θα συνέβαλε στην ενίσχυση των ισότιμων 
όρων ανταγωνισμού μεταξύ των επενδυτικών προϊόντων.

Τροπολογία 670
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Οι εταιρείες διαχείρισης και οι 
επενδυτικές εταιρείες, όπως ορίζονται 
στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) 
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της οδηγίας 2011/61/ΕΕ, και πωλητές 
μεριδίων οργανισμών εναλλακτικών 
επενδύσεων όπως ορίζονται στο άρθρο 4 
παράγραφος 1 στοιχείο α) της εν λόγω 
οδηγίας, απαλλάσσονται από τις 
υποχρεώσεις του παρόντος κανονισμού 
υπό την προϋπόθεση ότι παρέχουν βασικό 
έγγραφο πληροφοριών για τους επενδυτές 
βάσει της εθνικής νομοθεσίας σύμφωνα 
με το άρθρο 78 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ ή 
σχετικές διατάξεις της εθνικής 
νομοθεσίας, έως [ΕΕ: Παρεμβάλλεται η 
ημερομηνία πέντε έτη μετά την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος].

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη έχουν επεκτείνει τα πρότυπα του ΒΕΠ για ΟΣΕΚΑ και σε άλλα ανοικτού τύπου 
επενδυτικά κεφάλαια για ιδιώτες που ρυθμίζονται σε εθνικό επίπεδο. Αυτά τα κεφάλαια θα 
πρέπει επίσης να είναι σε θέση να επωφεληθούν από την προσωρινή απαλλαγή από το πεδίο 
εφαρμογής, αφού οι επενδυτές στα εν λόγω κεφάλαια έχουν μόλις ενημερωθεί για το νέο 
έγγραφο και οι οργανισμοί εναλλακτικών επενδύσεων έχουν ήδη αναλάβει τα έξοδα εφαρμογής 
του ΒΕΠ ακριβώς όπως και οι εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ.

Τροπολογία 671
Sylvie Goulard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εντός τεσσάρων ετών από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού, η Επιτροπή επανεξετάζει τον 
παρόντα κανονισμό. Η επανεξέταση 
περιλαμβάνει γενική επισκόπηση της 
πρακτικής εφαρμογής των κανόνων που 
ορίζονται στον παρόντα κανονισμό,
λαμβανομένων δεόντως υπόψη των 
εξελίξεων στην αγορά επενδυτικών 
προϊόντων για ιδιώτες επενδυτές. Όσον 
αφορά τους ΟΣΕΚΑ όπως ορίζονται στο 
άρθρο 1 παράγραφος 2 της οδηγίας 

1. Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή 
επανεξετάζει τη νομοθεσία της Ένωσης 
στον τομέα των χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών προκειμένου να αξιολογήσει 
τα πλεονεκτήματα: ) της εισαγωγής 
τυποποιημένων βασικών εγγράφων 
πληροφοριών σύμφωνα με τους κανόνες 
που προβλέπει ο παρών κανονισμός σε 
σχέση με κατηγορίες χρηματοπιστωτικών 
μέσων που δεν καλύπτονται από τον 
παρόντα κανονισμό, ιδίως σε σχέση με 
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2009/65/ΕΚ, η επανεξέταση αξιολογεί εάν 
οι μεταβατικές ρυθμίσεις σύμφωνα με το 
άρθρο 24 του παρόντος κανονισμού θα 
παραταθούν, ή εάν, μετά τον εντοπισμό 
τυχόν αναγκαίων προσαρμογών, οι 
διατάξεις σχετικά με τις βασικές 
πληροφορίες για τους επενδυτές της 
οδηγίας 2009/65/ΕΚ θα μπορούσαν να 
αντικατασταθούν από το βασικό έγγραφο 
πληροφοριών ή να θεωρηθούν 
ισοδύναμες με αυτό δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού. Κατά την 
επανεξέταση πρέπει επίσης να εξεταστεί 
η πιθανή επέκταση του πεδίου εφαρμογής 
του παρόντος κανονισμού σε άλλα 
χρηματοπιστωτικά προϊόντα.

προϊόντα που καλύπτονται από την 
οδηγία 2003/71/ΕΚ και την οδηγία 
2009/138/ΕΚ· ii) της εισαγωγής 
εναρμονισμένων απαιτήσεων 
συμπεριφοράς στην αγορά σε σχέση με 
την πώληση χρηματοπιστωτικών μέσων· 
και iii) της παραχώρησης αρμοδιοτήτων 
στις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές και 
τις αρμόδιες εθνικές αρχές ώστε να 
παρεμβαίνουν σε σχέση με συγκεκριμένες 
κατηγορίες χρηματοπιστωτικών 
προϊόντων, ακόμα και με απαγορεύσεις 
προϊόντων, οι οποίες προβλέπονται υπέρ 
της προστασίας των επενδυτών και της 
χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, 
λαμβάνοντας υπόψη τις αρμοδιότητες 
που έχουν προβλεφθεί για αυτό το θέμα 
από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. xx/xx του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της [ημερομηνία] για τις 
αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και 
την τροποποίηση του κανονισμού [EMIR] 
για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, 
τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και 
τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διασφαλισθούν ίσοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των διαφόρων ειδών επενδυτικών 
προϊόντων, με στόχο την αποφυγή της καταχρηστικής επιλογής του ευνοϊκότερου καθεστώτος 
εποπτείας εις βάρος των επενδυτικών προϊόντων που δεν καλύπτονται από τον προτεινόμενο 
κανονισμό, όπως τα μη σύνθετα χρηματοπιστωτικά μέσα. Ομοίως, πρέπει να προβλεφθούν 
εναρμονισμένες απαιτήσεις συμπεριφοράς στην αγορά που σχετίζονται με την πώληση 
χρηματοπιστωτικών προϊόντων. Πρέπει να δοθούν αρμοδιότητες στις Ευρωπαϊκές Εποπτικές 
Αρχές και τις αρμόδιες εθνικές αρχές ώστε να παρεμβαίνουν σε σχέση με συγκεκριμένες 
κατηγορίες χρηματοπιστωτικών προϊόντων.

Τροπολογία 672
Wolf Klinz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εντός τεσσάρων ετών από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού, η Επιτροπή επανεξετάζει τον 
παρόντα κανονισμό. Η επανεξέταση 
περιλαμβάνει γενική επισκόπηση της 
πρακτικής εφαρμογής των κανόνων που 
ορίζονται στον παρόντα κανονισμό, 
λαμβανομένων δεόντως υπόψη των 
εξελίξεων στην αγορά επενδυτικών 
προϊόντων για ιδιώτες επενδυτές. Όσον 
αφορά τους ΟΣΕΚΑ όπως ορίζονται στο 
άρθρο 1 παράγραφος 2 της οδηγίας 
2009/65/ΕΚ, η επανεξέταση αξιολογεί εάν 
οι μεταβατικές ρυθμίσεις σύμφωνα με το 
άρθρο 24 του παρόντος κανονισμού θα 
παραταθούν, ή εάν, μετά τον εντοπισμό 
τυχόν αναγκαίων προσαρμογών, οι 
διατάξεις σχετικά με τις βασικές 
πληροφορίες για τους επενδυτές της 
οδηγίας 2009/65/ΕΚ θα μπορούσαν να 
αντικατασταθούν από το βασικό έγγραφο 
πληροφοριών ή να θεωρηθούν ισοδύναμες 
με αυτό δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού. Κατά την επανεξέταση πρέπει 
επίσης να εξεταστεί η πιθανή επέκταση του 
πεδίου εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού σε άλλα χρηματοπιστωτικά 
προϊόντα.

1. Εντός τεσσάρων ετών από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού, η Επιτροπή επανεξετάζει τον 
παρόντα κανονισμό. Η επανεξέταση 
περιλαμβάνει γενική επισκόπηση της 
πρακτικής εφαρμογής των κανόνων που 
ορίζονται στον παρόντα κανονισμό, 
λαμβανομένων δεόντως υπόψη των 
εξελίξεων στην αγορά επενδυτικών 
προϊόντων για ιδιώτες επενδυτές. Όσον 
αφορά τους ΟΣΕΚΑ όπως ορίζονται στο 
άρθρο 1 παράγραφος 2 της οδηγίας 
2009/65/ΕΚ, η επανεξέταση αξιολογεί εάν 
οι μεταβατικές ρυθμίσεις σύμφωνα με το 
άρθρο 24 του παρόντος κανονισμού θα 
παραταθούν, ή εάν, μετά τον εντοπισμό 
τυχόν αναγκαίων προσαρμογών, οι 
διατάξεις σχετικά με τις βασικές 
πληροφορίες για τους επενδυτές της 
οδηγίας 2009/65/ΕΚ θα μπορούσαν να 
αντικατασταθούν από το βασικό έγγραφο 
πληροφοριών ή να θεωρηθούν ισοδύναμες 
με αυτό δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού. Επίσης, η Επιτροπή 
αξιολογεί τις αναγκαίες αλλαγές στην 
οδηγία 2003/71/ΕΚ προκειμένου να 
συγχωνευτεί το περιληπτικό σημείωμα 
που παρέχει τις βασικές πληροφορίες, 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 
παράγραφος 2 της οδηγίας 2003/71/ΕΚ, 
με το βασικό έγγραφο πληροφοριών του 
παρόντος κανονισμού, με σκοπό να 
αντικατασταθεί το περιληπτικό σημείωμα 
του ενημερωτικού δελτίου από το βασικό 
έγγραφο πληροφοριών. Τέλος, κατά την 
επανεξέταση πρέπει επίσης να εξεταστεί η 
πιθανή επέκταση του πεδίου εφαρμογής 
του παρόντος κανονισμού σε άλλα 
χρηματοπιστωτικά προϊόντα.

Or. en



AM\926906EL.doc 185/190 PE504.398v01-00

EL

Τροπολογία 673
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εντός τεσσάρων ετών από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού, η Επιτροπή επανεξετάζει τον 
παρόντα κανονισμό. Η επανεξέταση 
περιλαμβάνει γενική επισκόπηση της 
πρακτικής εφαρμογής των κανόνων που 
ορίζονται στον παρόντα κανονισμό, 
λαμβανομένων δεόντως υπόψη των 
εξελίξεων στην αγορά επενδυτικών 
προϊόντων για ιδιώτες επενδυτές. Όσον 
αφορά τους ΟΣΕΚΑ όπως ορίζονται στο 
άρθρο 1 παράγραφος 2 της οδηγίας 
2009/65/ΕΚ, η επανεξέταση αξιολογεί εάν 
οι μεταβατικές ρυθμίσεις σύμφωνα με το 
άρθρο 24 του παρόντος κανονισμού θα 
παραταθούν, ή εάν, μετά τον εντοπισμό 
τυχόν αναγκαίων προσαρμογών, οι 
διατάξεις σχετικά με τις βασικές 
πληροφορίες για τους επενδυτές της 
οδηγίας 2009/65/ΕΚ θα μπορούσαν να 
αντικατασταθούν από το βασικό έγγραφο 
πληροφοριών ή να θεωρηθούν ισοδύναμες 
με αυτό δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού. Κατά την επανεξέταση πρέπει 
επίσης να εξεταστεί η πιθανή επέκταση του 
πεδίου εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού σε άλλα χρηματοπιστωτικά 
προϊόντα.

1. Εντός τεσσάρων ετών από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού, η Επιτροπή επανεξετάζει τον 
παρόντα κανονισμό. Η επανεξέταση 
περιλαμβάνει γενική επισκόπηση της 
πρακτικής εφαρμογής των κανόνων που 
ορίζονται στον παρόντα κανονισμό, 
λαμβανομένων δεόντως υπόψη των 
εξελίξεων στην αγορά επενδυτικών 
προϊόντων για ιδιώτες επενδυτές. Όσον 
αφορά τους ΟΣΕΚΑ όπως ορίζονται στο 
άρθρο 1 παράγραφος 2 της οδηγίας 
2009/65/ΕΚ, η επανεξέταση αξιολογεί εάν 
οι μεταβατικές ρυθμίσεις σύμφωνα με το 
άρθρο 24 του παρόντος κανονισμού θα 
παραταθούν, ή εάν, μετά τον εντοπισμό 
τυχόν αναγκαίων προσαρμογών, οι 
διατάξεις σχετικά με τις βασικές 
πληροφορίες για τους επενδυτές της 
οδηγίας 2009/65/ΕΚ θα μπορούσαν να 
αντικατασταθούν από το βασικό έγγραφο 
πληροφοριών ή να θεωρηθούν ισοδύναμες 
με αυτό δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού. Κατά την επανεξέταση πρέπει 
επίσης να εξεταστεί η πιθανή επέκταση του 
πεδίου εφαρμογής για να καλύπτει και 
άλλα προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές που 
διατίθενται σε ιδιώτες πελάτες.

Or. en

Τροπολογία 674
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εντός τεσσάρων ετών από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού, η Επιτροπή επανεξετάζει τον 
παρόντα κανονισμό. Η επανεξέταση 
περιλαμβάνει γενική επισκόπηση της 
πρακτικής εφαρμογής των κανόνων που 
ορίζονται στον παρόντα κανονισμό, 
λαμβανομένων δεόντως υπόψη των 
εξελίξεων στην αγορά επενδυτικών 
προϊόντων για ιδιώτες επενδυτές. Όσον 
αφορά τους ΟΣΕΚΑ όπως ορίζονται στο 
άρθρο 1 παράγραφος 2 της οδηγίας 
2009/65/ΕΚ, η επανεξέταση αξιολογεί εάν 
οι μεταβατικές ρυθμίσεις σύμφωνα με το 
άρθρο 24 του παρόντος κανονισμού θα 
παραταθούν, ή εάν, μετά τον εντοπισμό 
τυχόν αναγκαίων προσαρμογών, οι 
διατάξεις σχετικά με τις βασικές 
πληροφορίες για τους επενδυτές της 
οδηγίας 2009/65/ΕΚ θα μπορούσαν να 
αντικατασταθούν από το βασικό έγγραφο 
πληροφοριών ή να θεωρηθούν ισοδύναμες 
με αυτό δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού. Κατά την επανεξέταση πρέπει 
επίσης να εξεταστεί η πιθανή επέκταση του 
πεδίου εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού σε άλλα χρηματοπιστωτικά 
προϊόντα.

1. Εντός τεσσάρων ετών από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού, η Επιτροπή επανεξετάζει τον 
παρόντα κανονισμό. Η επανεξέταση 
περιλαμβάνει γενική επισκόπηση της 
πρακτικής εφαρμογής των κανόνων που 
ορίζονται στον παρόντα κανονισμό, 
λαμβανομένων δεόντως υπόψη των 
εξελίξεων στην αγορά επενδυτικών 
προϊόντων για ιδιώτες επενδυτές. Όσον 
αφορά τους ΟΣΕΚΑ όπως ορίζονται στο 
άρθρο 1 παράγραφος 2 της οδηγίας 
2009/65/ΕΚ, η επανεξέταση αξιολογεί εάν 
οι μεταβατικές ρυθμίσεις σύμφωνα με το 
άρθρο 24 του παρόντος κανονισμού θα 
παραταθούν, ή εάν, μετά τον εντοπισμό 
τυχόν αναγκαίων προσαρμογών, οι 
διατάξεις σχετικά με τις βασικές 
πληροφορίες για τους επενδυτές της 
οδηγίας 2009/65/ΕΚ θα μπορούσαν να 
αντικατασταθούν από το βασικό έγγραφο 
πληροφοριών ή να θεωρηθούν ισοδύναμες 
με αυτό δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού. Κατά την επανεξέταση πρέπει 
επίσης να εξεταστεί η πιθανή επέκταση του 
πεδίου εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού σε άλλα χρηματοπιστωτικά 
προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων 
που εμπίπτουν στην οδηγία 2003/71/ΕΚ 
και τυχόν άλλων επενδυτικών προϊόντων 
και προϊόντων αποταμίευσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ρήτρα αναθεώρησης του παρόντος κανονισμού θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει την 
αναθεώρηση του πεδίου εφαρμογής και σε άλλα χρηματοπιστωτικά προϊόντα για ιδιώτες, 
συμπεριλαμβανομένων των «αποδεσμοποιημένων» επενδύσεων και όλων των μορφών 
προϊόντων αποταμίευσης.

Τροπολογία 675
Elena Băsescu
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εντός τεσσάρων ετών από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού, η Επιτροπή επανεξετάζει τον 
παρόντα κανονισμό. Η επανεξέταση 
περιλαμβάνει γενική επισκόπηση της 
πρακτικής εφαρμογής των κανόνων που 
ορίζονται στον παρόντα κανονισμό, 
λαμβανομένων δεόντως υπόψη των 
εξελίξεων στην αγορά επενδυτικών 
προϊόντων για ιδιώτες επενδυτές. Όσον 
αφορά τους ΟΣΕΚΑ όπως ορίζονται στο 
άρθρο 1 παράγραφος 2 της οδηγίας 
2009/65/ΕΚ, η επανεξέταση αξιολογεί εάν 
οι μεταβατικές ρυθμίσεις σύμφωνα με το 
άρθρο 24 του παρόντος κανονισμού θα 
παραταθούν, ή εάν, μετά τον εντοπισμό 
τυχόν αναγκαίων προσαρμογών, οι 
διατάξεις σχετικά με τις βασικές 
πληροφορίες για τους επενδυτές της 
οδηγίας 2009/65/ΕΚ θα μπορούσαν να 
αντικατασταθούν από το βασικό έγγραφο 
πληροφοριών ή να θεωρηθούν ισοδύναμες 
με αυτό δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού. Κατά την επανεξέταση πρέπει 
επίσης να εξεταστεί η πιθανή επέκταση του 
πεδίου εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού σε άλλα χρηματοπιστωτικά 
προϊόντα.

1. Εντός τεσσάρων ετών από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού, η Επιτροπή επανεξετάζει τον 
παρόντα κανονισμό. Η επανεξέταση 
περιλαμβάνει γενική επισκόπηση της 
πρακτικής εφαρμογής των κανόνων που 
ορίζονται στον παρόντα κανονισμό, 
λαμβανομένων δεόντως υπόψη των 
εξελίξεων στην αγορά επενδυτικών 
προϊόντων για ιδιώτες επενδυτές. Όσον 
αφορά τους ΟΣΕΚΑ όπως ορίζονται στο 
άρθρο 1 παράγραφος 2 της οδηγίας 
2009/65/ΕΚ, η επανεξέταση αξιολογεί εάν 
οι μεταβατικές ρυθμίσεις σύμφωνα με το 
άρθρο 24 του παρόντος κανονισμού θα 
παραταθούν, ή εάν, μετά τον εντοπισμό 
τυχόν αναγκαίων προσαρμογών, οι 
διατάξεις σχετικά με τις βασικές 
πληροφορίες για τους επενδυτές της 
οδηγίας 2009/65/ΕΚ θα μπορούσαν να 
αντικατασταθούν από το βασικό έγγραφο 
πληροφοριών ή να θεωρηθούν ισοδύναμες 
με αυτό δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού. Κατά την επανεξέταση πρέπει 
επίσης να εξεταστεί η πιθανή επέκταση του 
πεδίου εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού σε άλλα νέα ή καινοτόμα 
χρηματοπιστωτικά προϊόντα που 
προσφέρονται στην Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 676
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1



PE504.398v01-00 188/190 AM\926906EL.doc

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εντός τεσσάρων ετών από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού, η Επιτροπή επανεξετάζει τον 
παρόντα κανονισμό. Η επανεξέταση 
περιλαμβάνει γενική επισκόπηση της 
πρακτικής εφαρμογής των κανόνων που 
ορίζονται στον παρόντα κανονισμό, 
λαμβανομένων δεόντως υπόψη των 
εξελίξεων στην αγορά επενδυτικών 
προϊόντων για ιδιώτες επενδυτές. Όσον 
αφορά τους ΟΣΕΚΑ όπως ορίζονται στο 
άρθρο 1 παράγραφος 2 της οδηγίας 
2009/65/ΕΚ, η επανεξέταση αξιολογεί εάν 
οι μεταβατικές ρυθμίσεις σύμφωνα με το 
άρθρο 24 του παρόντος κανονισμού θα 
παραταθούν, ή εάν, μετά τον εντοπισμό 
τυχόν αναγκαίων προσαρμογών, οι 
διατάξεις σχετικά με τις βασικές 
πληροφορίες για τους επενδυτές της 
οδηγίας 2009/65/ΕΚ θα μπορούσαν να 
αντικατασταθούν από το βασικό έγγραφο 
πληροφοριών ή να θεωρηθούν ισοδύναμες 
με αυτό δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού. Κατά την επανεξέταση πρέπει 
επίσης να εξεταστεί η πιθανή επέκταση του 
πεδίου εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού σε άλλα χρηματοπιστωτικά 
προϊόντα.

1. Εντός τεσσάρων ετών από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού, η Επιτροπή επανεξετάζει τον 
παρόντα κανονισμό. Η επανεξέταση 
περιλαμβάνει γενική επισκόπηση της 
πρακτικής εφαρμογής των κανόνων που 
ορίζονται στον παρόντα κανονισμό, 
λαμβανομένων δεόντως υπόψη των 
εξελίξεων στην αγορά επενδυτικών 
προϊόντων για ιδιώτες επενδυτές. Όσον 
αφορά τους ΟΣΕΚΑ όπως ορίζονται στο 
άρθρο 1 παράγραφος 2 της οδηγίας 
2009/65/ΕΚ, η επανεξέταση αξιολογεί εάν 
οι μεταβατικές ρυθμίσεις σύμφωνα με το 
άρθρο 24 του παρόντος κανονισμού θα 
παραταθούν, ή εάν, μετά τον εντοπισμό 
τυχόν αναγκαίων προσαρμογών, οι 
διατάξεις σχετικά με τις βασικές 
πληροφορίες για τους επενδυτές της 
οδηγίας 2009/65/ΕΚ θα μπορούσαν να 
αντικατασταθούν από το βασικό έγγραφο 
πληροφοριών ή να θεωρηθούν ισοδύναμες 
με αυτό δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού. Κατά την επανεξέταση πρέπει 
επίσης να εξεταστεί η πιθανή επέκταση του 
πεδίου εφαρμογής για να καλύπτει και 
άλλα προϊόντα και μέσα που διατίθενται 
σε ιδιώτες πελάτες.

Or. en

Τροπολογία 677
Pervenche Berès

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού, οι παραγωγοί επενδύσεων 
συντάσσουν το βασικό έγγραφο 
πληροφοριών σύμφωνα με τις διατάξεις 
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του τρέχοντος κανονισμού και, συνεπώς, 
ανάλογα με την περίπτωση, παύουν να 
συντάσσουν το περιληπτικό σημείωμα 
του ενημερωτικού δελτίου για τα 
χρηματοπιστωτικά προϊόντα που 
προβλέπεται από το άρθρο 5 της οδηγίας 
2003/71/ΕΚ.

Or. en

Τροπολογία 678
Sylvie Goulard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Εντός τεσσάρων ετών από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού, η Επιτροπή επανεξετάζει τον 
παρόντα κανονισμό. Η επανεξέταση 
περιλαμβάνει γενική επισκόπηση της 
πρακτικής εφαρμογής των κανόνων που 
ορίζονται στον παρόντα κανονισμό, 
λαμβανομένων δεόντως υπόψη των 
εξελίξεων στην αγορά επενδυτικών 
προϊόντων για ιδιώτες επενδυτές. Όσον 
αφορά τους ΟΣΕΚΑ όπως ορίζονται στο 
άρθρο 1 παράγραφος 2 της οδηγίας 
2009/65/ΕΚ, η επανεξέταση αξιολογεί εάν 
οι μεταβατικές ρυθμίσεις σύμφωνα με το 
άρθρο 24 του παρόντος κανονισμού θα 
παραταθούν, ή εάν, μετά τον εντοπισμό 
τυχόν αναγκαίων προσαρμογών, οι 
διατάξεις σχετικά με τις βασικές 
πληροφορίες για τους επενδυτές της 
οδηγίας 2009/65/ΕΚ θα μπορούσαν να 
αντικατασταθούν από το βασικό έγγραφο 
πληροφοριών ή να θεωρηθούν 
ισοδύναμες με αυτό δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού. Κατά την 
επανεξέταση πρέπει επίσης να εξεταστεί 
η πιθανή επέκταση του πεδίου εφαρμογής 
του παρόντος κανονισμού σε άλλα 
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χρηματοπιστωτικά προϊόντα.

Or. en

Τροπολογία 679
Thomas Händel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εφαρμόζεται από [δύο έτη από την έναρξη 
ισχύος].

Εφαρμόζεται από [ένα έτος από την 
έναρξη ισχύος].

Or. de

Τροπολογία 680
Alfredo Pallone

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως 
προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε 
κάθε κράτος μέλος.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως 
προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε 
κάθε κράτος μέλος.

Κατά τους πρώτους 12 μήνες εφαρμογής 
του παρόντα κανονισμού, οι αρμόδιες 
αρχές επιτρέπουν στους παραγωγούς 
επενδυτικών προϊόντων να εγκρίνουν τις 
αναγκαίες ρυθμίσεις προκειμένου να 
συμμορφωθούν με τον παρόντα 
κανονισμό.

Or. en


