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Amendement 368
Astrid Lulling

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) onder de titel "waarvoor is het product 
bestemd?"een vermelding van de 
aanbevolen minimumperiode van bezit en 
het verwachte liquiditeitsprofiel van het 
product, waaronder de mogelijkheid en de 
voorwaarden tot desinvestering vóór het 
einde van de looptijd, rekening houdende 
met het risicovergoedingsprofiel van het 
beleggingsproduct en de 
marktontwikkelingen die hiermee worden 
beoogd;

Schrappen

Or. en

Amendement 369
Alfredo Pallone

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) onder de titel "waarvoor is het product 
bestemd?"een vermelding van de 
aanbevolen minimumperiode van bezit en 
het verwachte liquiditeitsprofiel van het
product, waaronder de mogelijkheid en de 
voorwaarden tot desinvestering vóór het 
einde van de looptijd, rekening houdende 
met het risicovergoedingsprofiel van het 
beleggingsproduct en de 
marktontwikkelingen die hiermee worden 
beoogd;

d) onder de titel "onder welke 
voorwaarden mag ik desinvesteren?", een 
vermelding van de aanbevolen of vereiste
minimumperiode van bezit, indien er in de 
aanbiedingsdocumenten een aanbevolen 
minimumperiode van bezit van het
beleggingsproduct is vermeld, waaronder 
de mogelijkheid en de voorwaarden tot 
desinvestering vóór het einde van de 
looptijd;

Or. en
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Amendement 370
Sari Essayah

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) onder de titel "waarvoor is het product 
bestemd?"een vermelding van de 
aanbevolen minimumperiode van bezit en 
het verwachte liquiditeitsprofiel van het 
product, waaronder de mogelijkheid en de 
voorwaarden tot desinvestering vóór het 
einde van de looptijd, rekening houdende 
met het risicovergoedingsprofiel van het 
beleggingsproduct en de 
marktontwikkelingen die hiermee worden 
beoogd;

d) onder de titel "doelstellingen en 
beleggingsbeleid", een vermelding van de 
aanbevolen minimumperiode van bezit en 
het verwachte liquiditeitsprofiel van het 
product, waaronder de mogelijkheid en de 
voorwaarden tot desinvestering vóór het 
einde van de looptijd, rekening houdende 
met het risico- en opbrengstprofiel van het 
beleggingsproduct en de 
marktontwikkelingen die hiermee worden 
beoogd;

Or. en

Amendement 371
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) onder de titel "waarvoor is het product 
bestemd?" een vermelding van de 
aanbevolen minimumperiode van bezit en 
het verwachte liquiditeitsprofiel van het 
product, waaronder de mogelijkheid en de 
voorwaarden tot desinvestering vóór het 
einde van de looptijd, rekening houdende 
met het risicovergoedingsprofiel van het 
beleggingsproduct en de 
marktontwikkelingen die hiermee worden 
beoogd;

d) onder de titel "aanbevolen 
minimumperiode van bezit, en verkopen 
van je belegging", een vermelding van de 
aanbevolen minimumperiode van bezit en 
het verwachte liquiditeitsprofiel van het 
product, waaronder de mogelijkheid en de 
voorwaarden tot desinvestering vóór het 
einde van de looptijd, rekening houdende 
met het risico- en opbrengstprofiel van het 
beleggingsproduct en de 
marktontwikkelingen die hiermee worden 
beoogd;

Or. en
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Amendement 372
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) onder de titel "waarvoor is het product 
bestemd?"een vermelding van de 
aanbevolen minimumperiode van bezit en 
het verwachte liquiditeitsprofiel van het 
product, waaronder de mogelijkheid en de 
voorwaarden tot desinvestering vóór het 
einde van de looptijd, rekening houdende 
met het risicovergoedingsprofiel van het 
beleggingsproduct en de 
marktontwikkelingen die hiermee worden 
beoogd;

d) onder de titel "waarvoor is het product 
bestemd?"een vermelding van de 
aanbevolen minimumperiode van bezit en 
het verwachte liquiditeitsprofiel van het 
product, waaronder de mogelijkheid en de 
voorwaarden tot desinvestering vóór het 
einde van de looptijd, rekening houdende 
met het risico- en opbrengstprofiel van het 
pakketproduct voor retailbeleggingen 
(PRIP) en de marktontwikkelingen die 
hiermee worden beoogd;

Or. en

Amendement 373
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) onder de titel "welke zijn de risico's en 
wat kan ik daarvoor verwachten?" het 
risicovergoedingsprofiel van het 
beleggingsproduct, waaronder een 
samenvattende indicator van dit profiel en 
waarschuwingen met betrekking tot 
specifieke risico's die mogelijk niet 
volledig in de samenvattende indicator 
zijn weergegeven;

Schrappen

Or. en
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Amendement 374
Astrid Lulling

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) onder de titel "welke zijn de risico's en 
wat kan ik daarvoor verwachten?" het 
risicovergoedingsprofiel van het 
beleggingsproduct, waaronder een 
samenvattende indicator van dit profiel en 
waarschuwingen met betrekking tot 
specifieke risico's die mogelijk niet 
volledig in de samenvattende indicator 
zijn weergegeven;

Schrappen

Or. en

Amendement 375
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) onder de titel "welke zijn de risico's en 
wat kan ik daarvoor verwachten?" het 
risicovergoedingsprofiel van het 
beleggingsproduct, waaronder een 
samenvattende indicator van dit profiel en 
waarschuwingen met betrekking tot 
specifieke risico's die mogelijk niet 
volledig in de samenvattende indicator 
zijn weergegeven;

e) onder de titel "risico- en 
opbrengstprofiel ",

i) het risico- en opbrengstprofiel van het 
beleggingsproduct, waaronder een 
samenvattende indicator van dit profiel dat 
ook de kostenimpact weerspiegelt en is 
uitgedrukt als indicatieve toekomstige 
prestatieverwachtingen, met een uitleg in 
eenvoudige taal van de belangrijkste 
risico's van het product; 
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ii) een vergelijking tussen de verwachte 
toekomstige prestaties van het 
beleggingsproduct met de daaraan 
verbonden risico's en de 
prestatieverwachting van een risicovrije 
benchmark; 
iii) het milieurisicoprofiel van het 
product;
iv) eventueel verstrekte waarborgen of 
kapitaalbescherming en door welke 
entiteit die worden verstrekt, alsmede 
beperkingen daarop;
v) een vermelding of het 
beleggingsproduct wordt gedekt door een 
vergoedings- of waarborgregeling of een 
andere maatregel ter bescherming van de 
belegger, zoals een 
bewaarnemingsfaciliteit;

Or. en

Amendement 376
Sari Essayah

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) onder de titel "welke zijn de risico's en 
wat kan ik daarvoor verwachten?" het
risicovergoedingsprofiel van het 
beleggingsproduct, waaronder een 
samenvattende indicator van dit profiel en
waarschuwingen met betrekking tot 
specifieke risico's die mogelijk niet 
volledig in de samenvattende indicator zijn 
weergegeven;

e) onder de titel "risico- en 
opbrengstprofiel", het risico- en 
opbrengstprofiel van het 
beleggingsproduct, waaronder een 
samenvattende indicator van dit profiel , de 
belangrijkste beperkingen ervan en een 
beschrijvende uitleg van de risico's die
materieel relevant zijn voor het PRIP en 
die onvoldoende tot uiting komen in de 
samenvattende indicator van het risico- en 
opbrengstprofiel;

Or. en
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Amendement 377
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) onder de titel "welke zijn de risico's en 
wat kan ik daarvoor verwachten?" het 
risicovergoedingsprofiel van het 
beleggingsproduct, waaronder een
samenvattende indicator van dit profiel en 
waarschuwingen met betrekking tot 
specifieke risico's die mogelijk niet 
volledig in de samenvattende indicator zijn 
weergegeven;

e) onder de titel "welke zijn de risico's en 
wat kan ik daarvoor verwachten, gezien het 
risico- en opbrengstprofiel van het 
beleggingsproduct en de 
marktontwikkelingen die hiermee worden 
beoogd?", het risico- en opbrengstprofiel
van het beleggingsproduct, waaronder een
risico-indicator van dit profiel en 
waarschuwingen met betrekking tot 
specifieke risico's die mogelijk niet 
volledig in de samenvattende indicator zijn 
weergegeven;

Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt de laatste zinsnede van artikel 8, lid 2, onder d) toegevoegd.

Amendement 378
Sharon Bowles

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) onder de titel "welke zijn de risico's en 
wat kan ik daarvoor verwachten?" het 
risicovergoedingsprofiel van het 
beleggingsproduct, waaronder een 
samenvattende indicator van dit profiel en 
waarschuwingen met betrekking tot 
specifieke risico's die mogelijk niet 
volledig in de samenvattende indicator zijn 
weergegeven;

e) onder de titel "welke zijn de risico's en 
wat kan ik daarvoor verwachten?" het 
risico- en opbrengstprofiel van het 
beleggingsproduct, waaronder een 
samenvattende indicator van dit profiel en 
waarschuwingen met betrekking tot 
specifieke risico's die mogelijk niet 
volledig in de samenvattende indicator zijn 
weergegeven, en een beschrijving van de 
risico's die materieel relevant zijn voor het 
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beleggingsproduct, om dit profiel in een 
context te plaatsen;

Or. en

Amendement 379
Thomas Händel

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) onder de titel "welke zijn de risico's en 
wat kan ik daarvoor verwachten?" het 
risicovergoedingsprofiel van het 
beleggingsproduct, waaronder een 
samenvattende indicator van dit profiel en 
waarschuwingen met betrekking tot 
specifieke risico's die mogelijk niet 
volledig in de samenvattende indicator zijn 
weergegeven;

e) onder de titel "welke zijn de risico's en 
wat kan ik daarvoor verwachten?" het 
risico- en opbrengstprofiel van het 
beleggingsproduct, waaronder een 
samenvattende indicator van dit profiel en 
waarschuwingen met betrekking tot 
specifieke risico's die mogelijk niet 
volledig in de samenvattende indicator zijn 
weergegeven; de beschrijving van de 
risico's moet duidelijk en gemakkelijk te 
begrijpen zijn;

Or. de

Amendement 380
Alfredo Pallone

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) onder de titel "welke zijn de risico's en 
wat kan ik daarvoor verwachten?" het 
risicovergoedingsprofiel van het 
beleggingsproduct, waaronder een 
samenvattende indicator van dit profiel en 
waarschuwingen met betrekking tot 
specifieke risico's die mogelijk niet 
volledig in de samenvattende indicator 
zijn weergegeven;

e) onder de titel "risico- en 
opbrengstprofiel", het risico- en 
opbrengstprofiel van het 
beleggingsproduct, met een beschrijving 
van de aan het product verbonden risico's 
die overeenkomt met de eventueel in de
aanbiedingsdocumenten vermelde 
risico's;
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Or. en

Amendement 381
Nils Torvalds

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) onder de titel "welke zijn de risico's en 
wat kan ik daarvoor verwachten?" het 
risicovergoedingsprofiel van het 
beleggingsproduct, waaronder een 
samenvattende indicator van dit profiel en 
waarschuwingen met betrekking tot 
specifieke risico's die mogelijk niet 
volledig in de samenvattende indicator zijn 
weergegeven;

e) onder de titel "welke zijn de risico's en 
wat kan ik daarvoor verwachten?", een 
indicatie betreffende de eventuele 
mogelijkheid van kapitaalverlies, het 
risico- en opbrengstprofiel van het 
beleggingsproduct, waaronder een 
samenvattende indicator van dit profiel en 
waarschuwingen met betrekking tot 
specifieke risico's die mogelijk niet 
volledig in de samenvattende indicator zijn 
weergegeven;

Or. en

Amendement 382
Sylvie Goulard

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) onder de titel "welke zijn de risico's en 
wat kan ik daarvoor verwachten?" het 
risicovergoedingsprofiel van het 
beleggingsproduct, waaronder een 
samenvattende indicator van dit profiel en
waarschuwingen met betrekking tot 
specifieke risico's die mogelijk niet 
volledig in de samenvattende indicator 
zijn weergegeven;

e) onder de titel "welke zijn de risico's en 
wat kan ik daarvoor verwachten?" het 
risico- en opbrengstprofiel van het 
beleggingsproduct, waaronder een 
samenvattende indicator van dit profiel en
een waarschuwing dat het rendement van 
het product negatief beïnvloed kan 
worden door de risico's, gevolgd door een 
beschrijving van:

Or. en
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Amendement 383
Sylvie Goulard

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter e – punt i (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) tegenpartij-, operationele en 
liquiditeitsrisico's in verband met het 
product;

Or. en

Amendement 384
Sylvie Goulard

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter e – punt ii (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) gevoeligheid van de prestatie van het 
product voor effectieve-stressscenario's;

Or. en

Amendement 385
Sylvie Goulard

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter e – punt iii (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii) de geleveragede component van het 
product, voor zover die component 
risicoverhogend kan werken;

Or. en
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Amendement 386
Sylvie Goulard

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter e – punt iii (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iv) alle andere specifieke risico's die 
wellicht niet volledig tot uiting komen in 
de samenvattende indicator;

Or. en

Amendement 387
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) een korte vermelding van de 
eventuele mogelijkheid van 
kapitaalverlies, met vermelding van:
i) verstrekte waarborgen of 
kapitaalbescherming, alsmede 
beperkingen daarop;

Or. en

Motivering

Om de beleggers een volledig beeld te geven van de risico's moet informatie over 
beschermingsmechanismen en/of beschermingstechnieken worden ingepast in de algemene 
beschrijving van het risico- en opbrengstprofiel als bedoeld in artikel 8, lid 2, onder e).

Amendement 388
Alfredo Pallone

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter e bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) onder de titel "Premie", de vereiste 
minimuminleg of -belegging en de 
termijnen en opties voor de betaling van 
de premie (eenmalige of periodieke 
betaling); 

Or. en

Amendement 389
Astrid Lulling

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) onder de titel "wat zijn de kosten?" de 
kosten die aan de belegging in het 
beleggingsproduct zijn verbonden, 
waaronder de door de belegger te dragen 
directe en indirecte kosten, met een 
samenvattende indicator van deze kosten;

Schrappen

Or. en

Amendement 390
Sharon Bowles

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) onder de titel "wat zijn de kosten?" de 
kosten die aan de belegging in het 
beleggingsproduct zijn verbonden, 
waaronder de door de belegger te dragen 
directe en indirecte kosten, met een 
samenvattende indicator van deze kosten;

f) onder de titel "wat zijn de kosten?":

de kosten die aan de belegging in het 
beleggingsproduct zijn verbonden, 
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waaronder de door de belegger te dragen 
directe en indirecte kosten en de 
intredekosten, de lopende kosten en de 
uittredekosten, met een samenvattende 
indicator van deze kosten;

alle jaarlijkse kosten en andere kosten die 
gedurende een bepaalde periode over het 
product moeten worden betaald;
in het geval van gestructureerde 
beleggingsproducten omvatten de 
indirecte kosten de in het product 
ingebouwde theoretische marge aan het 
einde van de looptijd;
de kosten en kortingen worden 
aangegeven op een wijze die hun 
samengestelde cumulatieve effect op de 
belegging over representatieve 
beleggingsperioden weerspiegelt;
er wordt informatie verstrekt over de wijze 
waarop de onafhankelijke, door ESMA 
beheerde onlinefinancieringscalculator  
kan worden gebruikt;

Or. en

Motivering

De reden voor het opnemen van de theoretische marge aan het einde van de looptijd is dat 
gestructureerde beleggingsproducten meestal een marge inbouwen gedurende de opbouwfase 
van het product. Aangezien deze marge niet vooraf door retailbeleggers wordt betaald maar 
gefinancierd wordt door middel van verlaagd rendement, zijn de beleggers zich daar niet van 
bewust.

Amendement 391
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) onder de titel "wat zijn de kosten?" de 
kosten die aan de belegging in het 
beleggingsproduct zijn verbonden, 

f) onder de titel "kosten", de kosten die aan 
de belegging in het beleggingsproduct zijn 
verbonden, waaronder de door de belegger 
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waaronder de door de belegger te dragen 
directe en indirecte kosten, met een 
samenvattende indicator van deze kosten;

te dragen directe en indirecte kosten, met 
een samenvattende indicator van deze 
kosten in geldelijke termen en een 
verklaring dat de retailbelegger de 
verkoper van het beleggingsproduct moet 
vragen om meer informatie over de 
kosten, met inbegrip van alle door de 
verkoper aangerekende extra kosten die 
niet in het essentiële-informatiedocument 
zijn vermeld, alsook een verklaring dat de 
fiscale wetgeving van de lidstaat van 
vestiging van de belegger van invloed kan 
zijn op het rendement van de belegging;

Or. en

Amendement 392
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) onder de titel "wat zijn de kosten?" de 
kosten die aan de belegging in het 
beleggingsproduct zijn verbonden, 
waaronder de door de belegger te dragen 
directe en indirecte kosten, met een 
samenvattende indicator van deze kosten;

f) onder de titel "wat zijn de kosten?" de 
kosten die aan de belegging in het 
beleggingsproduct zijn verbonden, 
waaronder de door de belegger te dragen 
directe en indirecte kosten, met een 
samenvattende indicator van deze kosten 
waarin alle jaarlijkse kosten worden 
vermeld, alsook andere kosten die 
gedurende een bepaalde periode over het 
product moeten worden betaald.
Bovendien bevat het essentiële-
informatiedocument, indien van 
toepassing, een lijst en een uitleg van alle 
kosten die onder specifieke 
omstandigheden aan de belegger in 
rekening worden gebracht, de grondslag 
voor de berekening van de kosten en de 
vermelding wanneer de kosten van 
toepassing zijn. Het essentiële-
informatiedocument verwijst ook naar het 
bestaan van variabele kosten (zoals 
transactiekosten, beursbelastingen, enz.) 
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die niet in de kostenberekeningen kunnen 
worden opgenomen.

Or. en

Motivering

De belegger moet een volledig overzicht krijgen van de aan een belegging verbonden kosten. 
Kosten die alleen in specifieke omstandigheden ontstaan, moeten worden toegelicht. 
Variabele kosten hangen af van het land van verkoop, de distributeur en de plaats van 
uitvoering en kunnen daarom niet op voorhand door de ontwikkelaar van het 
beleggingsproduct worden vermeld. Een waarschuwing dat deze kosten erbij komen moet in 
het essentiële-informatiedocument worden opgenomen.

Amendement 393
Werner Langen

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) onder de titel "wat zijn de kosten?" de 
kosten die aan de belegging in het 
beleggingsproduct zijn verbonden, 
waaronder de door de belegger te dragen 
directe en indirecte kosten, met een 
samenvattende indicator van deze kosten;

f)  onder de titel "wat zijn de kosten?" de 
kosten die aan de belegging in het 
beleggingsproduct zijn verbonden, 
waaronder de door de belegger te dragen 
directe en indirecte kosten, met een 
samenvattende indicator van deze kosten
en een vermelding dat belastingen het 
rendement van het beleggingsproduct 
kunnen verlagen;

Or. de

Amendement 394
Thomas Händel

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) onder de titel "wat zijn de kosten?" de 
kosten die aan de belegging in het 

f) onder de titel "wat zijn de kosten?" de 
kosten die aan de belegging in het 
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beleggingsproduct zijn verbonden, 
waaronder de door de belegger te dragen 
directe en indirecte kosten, met een 
samenvattende indicator van deze kosten;

beleggingsproduct zijn verbonden, 
waaronder de door de belegger te dragen 
directe en indirecte kosten, met een 
samenvattende indicator van deze kosten 
en de gevolgen van de kosten voor het 
rendement;

Or. de

Amendement 395
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) onder de titel "wat zijn de kosten?" de 
kosten die aan de belegging in het 
beleggingsproduct zijn verbonden, 
waaronder de door de belegger te dragen 
directe en indirecte kosten, met een 
samenvattende indicator van deze kosten;

f) onder de titel "wat zijn de kosten?", de
maximale kosten, d.w.z. alle kosten die 
aan de belegging in het beleggingsproduct 
zijn verbonden, waaronder de door de 
belegger te dragen directe en indirecte 
kosten, met een samenvattende indicator 
van deze kosten; indien het 
beleggingsproduct een maximummarge 
voor mogelijk rendement heeft, moet dat 
duidelijk worden vermeld. Deze 
maximummarge verlaagt het 
nettorendement voor de belegger en 
maakt dat aan de ontwikkelaar alle 
winsten toekomen die die marge 
overstijgen. Een dergelijke bepaling valt 
onder de indirecte kosten en moet met de 
andere kosten openbaar worden gemaakt.

Or. en

Motivering

Gestructureerde beleggingsproducten bouwen meestal een marge in gedurende de 
ontwikkelingsfase van het product. Aangezien deze marge niet vooraf door retailbeleggers 
wordt betaald maar gefinancierd wordt door middel van verlaagd rendement, zijn de 
beleggers zich daar niet van bewust. Zo'n marge wordt bijvoorbeeld vaak gefinancierd door 
het potentiële rendement van een product van 30% van de waardestijging van een 
aandelenindex te verlagen tot 20%. Deze marges moeten op transparante wijze openbaar 
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worden gemaakt, samen met de overige kosten, zodat beleggingsproducten beter met elkaar 
vergeleken kunnen worden. Dit amendement is gebaseerd op bijdragen van Finance Watch en 
het BEUC.

Amendement 396
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) onder de titel "wat zijn de kosten?" de 
kosten die aan de belegging in het
beleggingsproduct zijn verbonden, 
waaronder de door de belegger te dragen 
directe en indirecte kosten, met een 
samenvattende indicator van deze kosten;

f) onder de titel "wat zijn de kosten?" de 
kosten die aan de belegging in het PRIP
zijn verbonden, waaronder de door de 
belegger te dragen directe en indirecte 
kosten, met een samenvattende indicator 
van deze kosten en, ter wille van de 
vergelijkbaarheid, vermelding van alle 
kosten, uitgedrukt in geldelijke en 
procentuele termen, om de gevolgen van 
de totale kosten voor de belegging te 
tonen;

Or. en

Motivering

De consument vindt het vaak moeilijk om de gevolgen van de kosten te beoordelen als ze in 
procenten zijn uitgedrukt. Als met een voorbeeld in geldelijke termen wordt uitgedrukt welke 
gevolgen de totale kosten hebben voor de belegging, zorgt dat voor betere vergelijkbaarheid 
en voor meer transparantie en inzicht. Het is van het grootste belang dat de totale kosten in 
geldelijke termen worden uitgedrukt om de gevolgen van de totale kosten voor de belegging te 
tonen.

Amendement 397
Arlene McCarthy

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) onder de titel "wat zijn de kosten?" de 
kosten die aan de belegging in het 

f) onder de titel "wat zijn de kosten?" de 
kosten die aan de belegging in het 
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beleggingsproduct zijn verbonden, 
waaronder de door de belegger te dragen 
directe en indirecte kosten, met een
samenvattende indicator van deze kosten;

beleggingsproduct zijn verbonden, 
waaronder alle door de belegger te dragen 
directe en indirecte kosten, met inbegrip 
van de transactiekosten, uitgedrukt in 
procenten van de nettovermogenswaarde. 
Ook dienen samenvattende indicatoren 
van alle bovengenoemde kosten te worden 
opgenomen;

Or. en

Motivering

Transactiekosten (de kosten van het verhandelen van aandelen) zijn niet opgenomen in de 
icbe-beleggersinformatie, ondanks het feit dat deze bijkomende kosten aanzienlijk kunnen zijn 
bij een beleggingsfonds.   Deze kosten kunnen niet simpelweg worden toegevoegd aan de 
lopende kosten, maar ze kunnen worden uitgedrukt als een percentage van de Netto Actief 
Waarde. Als ook deze kosten worden vermeld, krijgen de retailbeleggers een vollediger beeld 
van de bedragen die zij moeten betalen om hun geld in een fonds te houden.  Zo kunnen zij de 
beschikbare fondsen beter met elkaar vergelijken.

Amendement 398
Alfredo Pallone

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) onder de titel "wat zijn de kosten?" de 
kosten die aan de belegging in het 
beleggingsproduct zijn verbonden, 
waaronder de door de belegger te dragen 
directe en indirecte kosten, met een 
samenvattende indicator van deze kosten;

f) onder de titel "wat zijn de kosten?" de 
kosten die aan de belegging in het 
beleggingsproduct zijn verbonden, 
waaronder de door de belegger te dragen 
directe en indirecte kosten, met een 
samenvattende indicator van deze kosten
die overeenkomt met de eventueel in de 
aanbiedingsdocumenten vermelde kosten;

Or. en

Amendement 399
Sirpa Pietikäinen
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Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter f – punt i (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) in het geval van gestructureerde 
beleggingsproducten, bevatten de 
indirecte kosten de in het product 
ingebouwde theoretische marge aan het 
einde van de looptijd;

Or. en

Motivering

Gestructureerde beleggingsproducten bouwen vaak een marge in gedurende de 
ontwikkelingsfase. Aangezien deze marge niet vooraf door retailbeleggers wordt betaald 
maar gefinancierd wordt door middel van verlaagd rendement, zijn de beleggers zich daar 
niet van bewust. Deze marges moeten op transparante wijze openbaar worden gemaakt, 
samen met de overige kosten, zodat beleggingsproducten beter met elkaar vergeleken kunnen 
worden.

Amendement 400
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) onder de titel "wat gebeurt er als ik 
kom te overlijden?", informatie over wat 
er met het geld in het product of fonds 
gebeurt en over eventuele extra 
overlijdensuitkeringen;

Or. en

Amendement 401
Astrid Lulling

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter g
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) onder de titel "wat heeft het in het 
verleden opgeleverd?" de resultaten in het 
verleden van het beleggingsproduct, 
indien dit relevant is gelet op de aard van 
het product en de duur van de voorbije 
resultaten;

Schrappen

Or. en

Amendement 402
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) onder de titel "wat heeft het in het 
verleden opgeleverd?" de resultaten in het 
verleden van het beleggingsproduct, 
indien dit relevant is gelet op de aard van 
het product en de duur van de voorbije 
resultaten;

g) onder de titel "wat zou het kunnen 
opleveren", informatie over de te 
verwachten prestaties van een PRIP, met 
prestatiescenario's of projecties van 
mogelijke toekomstige resultaten en hoe 
die beïnvloed zullen worden door kosten. 
Ten minste een van de projecties of 
scenario's moet, indien van toepassing, 
een negatief rendement tonen;

Or. en

Amendement 403
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) onder de titel "wat heeft het in het 
verleden opgeleverd?" de resultaten in het 
verleden van het beleggingsproduct, indien 
dit relevant is gelet op de aard van het 

g) onder de titel "resultaten in het 
verleden" de resultaten in het verleden van 
het beleggingsproduct, indien dit relevant 
is gelet op de aard van het product en de 
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product en de duur van de voorbije 
resultaten;

duur van de voorbije resultaten, met een 
duidelijke waarschuwing dat de resultaten 
in het verleden geen waarborg bieden 
voor het toekomstige 
beleggingsrendement;

Or. en

Amendement 404
Alfredo Pallone

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) onder de titel "wat heeft het in het 
verleden opgeleverd?" de resultaten in het 
verleden van het beleggingsproduct, indien 
dit relevant is gelet op de aard van het
product en de duur van de voorbije 
resultaten;

g) onder de titel "resultaten in het 
verleden", een beschrijving van de 
resultaten in het verleden van het 
beleggingsproduct, indien dit relevant is 
gelet op de aard van het beleggingsproduct
en de duur van de voorbije resultaten, met 
een duidelijke waarschuwing dat de 
resultaten in het verleden geen waarborg 
bieden voor het toekomstige 
beleggingsrendement;

Or. en

Amendement 405
Sylvie Goulard

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) onder de titel "wat heeft het in het 
verleden opgeleverd?" de resultaten in het 
verleden van het beleggingsproduct, indien 
dit relevant is gelet op de aard van het 
product en de duur van de voorbije 
resultaten;

g) onder de titel "wat heeft het in het 
verleden opgeleverd?" de resultaten in het 
verleden van het beleggingsproduct, indien 
dit relevant is gelet op de aard van het 
product en de duur van de voorbije 
resultaten, met een waarschuwing dat de 
resultaten in het verleden geen waarborg 
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bieden voor het toekomstige 
beleggingsrendement en dat de in de 
overige hoofdstukken van het essentiële-
informatiedocument genoemde risico's 
ingrijpende negatieve gevolgen kunnen 
hebben voor de belegging;

Or. en

Motivering

De voorgestelde aanvullende informatie zal ervoor zorgen dat het essentiële-
informatiedocument de beleggers er niet toe aanzet al te veel te vertrouwen op de 
prestatiepatronen in het verleden en dat de aan de belegging verbonden risico's volledig en 
eerlijk uit de doeken worden gedaan.

Amendement 406
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) onder de titel "wat heeft het in het 
verleden opgeleverd?" de resultaten in het 
verleden van het beleggingsproduct, indien 
dit relevant is gelet op de aard van het 
product en de duur van de voorbije 
resultaten;

g) onder de titel "wat heeft het in het 
verleden opgeleverd?" de resultaten in het 
verleden van het beleggingsproduct, indien 
dit relevant is gelet op de aard van het 
product en de duur van de voorbije 
resultaten; dit moet gebaseerd zijn op de 
hoogst mogelijke mate van transparantie 
gedurende de hele bestaanscyclus van een 
beleggingsproduct. De ontwikkelaar 
publiceert een beschrijvend jaarverslag 
met een getrouwe samenvatting van de 
resultaten van de beleggingsactiva, de 
beleggingsbeheersstrategieën en de aan 
het beleggingsbeheer verbonden risico's, 
ook met gebruikmaking van de in de 
essentiële-informatiedocumenten 
gedefinieerde beperkingen. Indien in de 
beleggingsstrategie wordt verwezen naar 
een benchmark, wordt het 
referentierendement bekendgemaakt in 
het jaarverslag;
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Or. en

Motivering

Dit amendement moet zorgen voor transparantie omtrent de resultaten van onder deze 
verordening vallende beleggingsproducten. Daarom moeten de prestaties van een bepaald 
product en de eventuele portefeuille vergeleken worden met een ander product met 
vergelijkbare risico's. Bovendien moeten alle kosten die het rendement beïnvloeden worden 
vermeld. Dit amendement is gebaseerd op een bijdrage van Professor Roman Inderst 
(Frankfurt School of Finance).

Amendement 407
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) onder de titel "wat heeft het in het 
verleden opgeleverd?" de resultaten in het 
verleden van het beleggingsproduct, indien 
dit relevant is gelet op de aard van het 
product en de duur van de voorbije 
resultaten;

g) onder de titel "wat heeft het in het 
verleden opgeleverd?" de resultaten in het 
verleden van het PRIP, indien dit relevant 
is gelet op de aard van het product en de 
duur van de voorbije resultaten;

Or. en

Amendement 408
Thomas Händel

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) onder de titel "wat heeft het in het 
verleden opgeleverd?" de resultaten in het 
verleden van het beleggingsproduct, indien 
dit relevant is gelet op de aard van het 
product en de duur van de voorbije 
resultaten;

g) onder de titel "wat heeft het in het 
verleden opgeleverd?" de resultaten in het 
verleden van het beleggingsproduct;

Or. de
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Amendement 409
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g bis) De ontwikkelaar van het product 
informeert de cliënt in een jaarlijks 
document op transparante wijze over de 
resultaten van het beleggingsproduct. Dit 
document bevat een bekendmaking van 
het rendement van het beleggingsproduct 
in het afgelopen jaar. Bovendien wordt 
deze rendementbeoordeling vergeleken 
met die van een ander beleggingsproduct 
met een vergelijkbaar risicoprofiel. Indien 
de cliënt meerdere onder deze verordening 
vallende beleggingsproducten van 
eenzelfde ontwikkelaar bezit, gelden de 
bovengenoemde bekendmaking en 
vergelijking voor de gehele portefeuille. 
Alle kosten die de opbrengst van het 
beleggingsproduct beïnvloeden moeten 
eveneens openbaar worden gemaakt. De 
Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 23 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen tot vaststelling 
van de definities van de risicoprofielen 
van beleggingsproducten, alsook 
standaards voor de bekendmaking van de 
kosten als bedoeld in dit lid.

Or. en

Motivering

Dit amendement moet zorgen voor transparantie omtrent de resultaten van onder deze 
verordening vallende beleggingsproducten. Daarom moeten de prestaties van een bepaald 
product en de eventuele portefeuille vergeleken worden met een ander product met 
vergelijkbare risico's. Bovendien moeten alle kosten die het rendement beïnvloeden worden 
vermeld. Dit amendement is gebaseerd op een bijdrage van Professor Roman Inderst 
(Frankfurt School of Finance).
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Amendement 410
Olle Schmidt, Sharon Bowles, Nils Torvalds

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g bis) onder de titel "kan ik een deel van 
mijn belegging verzilveren", informatie 
over de mogelijke gevolgen van 
verzilveren binnen het PRIP voor het 
verstrijken van de aanbevolen 
minimumperiode van bezit;

Or. en

Amendement 411
Olle Schmidt, Sharon Bowles, Nils Torvalds

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter g ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g ter) onder de titel "hoe weet ik hoe het 
met mijn product gaat?", informatie over 
hoe een cliënt op de hoogte zal worden 
gehouden;

Or. en

Amendement 412
Olle Schmidt, Sharon Bowles, Nils Torvalds

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter g quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g quater) onder de titel "hoe en waar kan 
ik een klacht indienen?", informatie over 
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hoe en bij wie een cliënt een klacht kan 
indienen over het product en het beheer 
ervan;

Or. en

Amendement 413
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter g quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g quinquies) onder de titel "wat gebeurt er 
als ik niet meer kan betalen?", informatie 
over de vraag of een product wordt gedekt 
door een vergoedings- of 
waarborgregeling;

Or. en

Amendement 414
Alfredo Pallone

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) voor pensioenproducten, onder de titel 
"wat krijg ik wanneer ik met pensioen 
ga?" projecties van mogelijke toekomstige 
resultaten.

Schrappen

Or. en

Amendement 415
Thomas Händel

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter h
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) voor pensioenproducten, onder de titel 
"wat krijg ik wanneer ik met pensioen ga?" 
projecties van mogelijke toekomstige 
resultaten.

h) voor pensioenproducten, onder de titel 
"wat krijg ik wanneer ik met pensioen ga?" 
projecties van mogelijke toekomstige 
resultaten, expliciet onderverdeeld in 
verschillende ontwikkelingsscenario's, 
met inbegrip van het worst-casescenario.

Or. de

Amendement 416
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) voor pensioenproducten, onder de titel 
"wat krijg ik wanneer ik met pensioen ga?" 
projecties van mogelijke toekomstige 
resultaten.

h) voor pensioenproducten, onder de titel 
"wat krijg ik wanneer ik met pensioen ga?" 
projecties van mogelijke toekomstige 
resultaten. Deze informatie dient in 
overeenstemming te zijn met het 
rechtskader voor essentiële-
informatiedocumenten.

Or. en

Amendement 417
Udo Bullmann, Peter Simon

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) voor pensioenproducten, onder de titel 
"wat krijg ik wanneer ik met pensioen ga?" 
projecties van mogelijke toekomstige 
resultaten.

h) voor pensioenproducten, onder de titel 
"wat krijg ik wanneer ik met pensioen ga?" 
projecties van mogelijke toekomstige 
resultaten, met een begrijpelijke 
verduidelijking dat het werkelijke 
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rendement aanzienlijk kan afwijken van 
deze projecties.

Or. en

Amendement 418
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter h bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h bis) onder de titel "hoe en waar kan ik 
een klacht indienen?", informatie over 
hoe een cliënt een klacht kan indienen 
over het product.

Or. en

Amendement 419
Sharon Bowles

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter h bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h bis) onder de titel "wat moet ik nog 
meer lezen voordat ik ga beleggen?", een 
korte beschrijving van de overige soorten 
informatiedocumenten die meer 
gedetailleerd ingaan op het product, 
waarin wordt uitgelegd dat de betrokkene 
al die documenten (inclusief het 
essentiële-informatiedocument) in 
beschouwing moet nemen alvorens een 
beleggingsbeslissing te nemen.

Or. en
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Amendement 420
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter h bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h bis) onder de titel "wat moet ik nog 
meer lezen voordat ik ga beleggen?", een 
korte beschrijving van de documentatie 
(waaronder het eventuele prospectus), met 
de uitleg dat de betrokkene al die 
documenten (inclusief het essentiële-
informatiedocument) in beschouwing 
moet nemen alvorens een 
beleggingsbeslissing te nemen.

Or. en

Motivering

Het essentiële-informatiedocument moet niet worden gezien als het enige document dat de 
cliënt nodig heeft om een beleggingsbeslissing te nemen. Verduidelijkt moet worden dat het 
van vitaal belang is om ook andere documenten te lezen alvorens zo'n beslissing te nemen.

Amendement 421
Thomas Händel

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter h bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h bis) onder de titel "welke vergoeding 
krijgt mijn intermediair voor zijn 
diensten?", een overzicht van het soort en 
de hoogte van de vergoedingen die nu en 
later aan de intermediair moeten worden 
betaald;

Or. de
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Amendement 422
Pervenche Berès

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter h bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h bis) onder de titel "voor welk soort 
beleggers is deze belegging bedoeld?", 
een beschrijving van de soorten beleggers 
waarvoor het beleggingsproduct bestemd 
is, rekening houdend met 
risicobereidheid, beleggingshorizon en 
financiële kennis. Dit hoofdstuk wordt 
ingevuld op basis van het 
productgoedkeuringsproces dat de 
productontwikkelaar heeft doorlopen bij 
het structureren van het 
beleggingsproduct.

Or. en

Motivering

De productontwikkelaar dient ervoor te zorgen dat zijn product geschikt is voor 
retailbeleggers, en dat proces moet materiaal opleveren voor een hoofdstuk "voor wie is deze 
belegging bestemd" in het essentiële-informatiedocument.

Amendement 423
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter h ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h ter) onder de titel "wat moet ik nog 
meer lezen voordat ik ga beleggen?", een 
korte beschrijving van de documentatie 
(waaronder het eventuele prospectus), met 
de uitleg dat de betrokkene al die 
documenten (inclusief het essentiële-
informatiedocument) in beschouwing 
moet nemen alvorens een 
beleggingsbeslissing te nemen.
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Or. en

Motivering

Daar het essentiële-informatiedocument per definitie niet volledig kan zijn, moeten daarnaast 
ook andere documenten worden gelezen, zoals prospectussen.

Amendement 424
Othmar Karas

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter h ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h ter) onder de titel 
"verzekeringsuitkeringen", een indicatie 
of het beleggingsproduct 
verzekeringsuitkeringen biedt en zo ja, 
welke; 

Or. en

Motivering

De kenmerken van een verzekeringsproduct moeten volledig duidelijk zijn voor de cliënt. De 
kenmerken van "verzekeringsprips" zijn van groot belang om ze te kunnen onderscheiden van 
andere PRIPs. Daarom moet er een  apart en dus meer zichtbaar hoofdstuk komen waarin 
deze kenmerken inzake verzekeringsuitkeringen in het essentiële-informatiedocument worden 
belicht.

Amendement 425
Sharon Bowles

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Indien aanvullende, 
gepersonaliseerde informatie, zoals de 
bekendmaking van beleggingstarieven, 
wordt verstrekt door de persoon die het 
product aan de belegger aanbeveelt of 
verkoopt, wordt die informatie opgenomen 
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in een afzonderlijk document waarvoor de 
persoon die het product aanbeveelt of 
verkoopt aansprakelijk is.

Or. en

Amendement 426
Pervenche Berès

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Retailbeleggers ontvangen een 
specifiek verzekeringsdocument waarin de 
belangrijkste kenmerken van de 
verzekeringsovereenkomst als 
voorgeschreven bij artikel 185 van 
Richtlijn 2009/138/EG, zijn opgenomen. 
Dat document voldoet aan alle bepalingen 
van deze verordening, uitgezonderd 
artikel 8, lid 2. Indien in de overeenkomst 
de keuze wordt geboden tussen meerdere 
rekeneenheden, bevat het document 
tevens een overzichtstabel waarin deze 
rekeneenheden in drie categorieën 
worden ingedeeld, naargelang van hun 
risicogehalte.
Overeenkomstig Richtlijn 2009/138/EG en 
artikel 8 van deze verordening is de 
EIOPA bevoegd tot het vaststellen van:
- de belangrijkste kenmerken van de 
verzekeringsovereenkomst;
- de exacte vorm van het specifieke 
verzekeringsdocument;
- de inhoud van het specifieke 
verzekeringsdocument, met inbegrip van 
de assetallocatieopties die aan de 
retailbelegger worden aangeboden;
- de regels inzake de onderverdeling van 
de eenheden in drie categorieën.
De ontwikkelaar van het 
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beleggingsproduct verspreidt een 
essentiële-informatiedocument voor elke 
onderliggende belegging van onder deze 
verordening vallende 
verzekeringsovereenkomsten. De 
onderliggende beleggingen omvatten de 
rekeneenheden en/of de fondsen in 
buitenlandse valuta, indien van 
toepassing, alsook de 
risicogehaltecategorie van elke 
onderliggende belegging.

Or. en

Amendement 427
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De ontwikkelaar van 
beleggingsproducten mag andere 
informatie alleen opgeven indien dit voor 
de retailbelegger noodzakelijk is om met 
kennis van zaken een besluit tot belegging 
in een specifiek beleggingsproduct te 
nemen.

Schrappen

Or. en

Amendement 428
Thomas Händel

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De ontwikkelaar van 
beleggingsproducten mag andere 
informatie alleen opgeven indien dit voor 
de retailbelegger noodzakelijk is om met 

Schrappen



AM\926906NL.doc 35/184 PE504.398v01-00

NL

kennis van zaken een besluit tot belegging 
in een specifiek beleggingsproduct te 
nemen.

Or. de

Amendement 429
Astrid Lulling

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De ontwikkelaar van 
beleggingsproducten mag andere 
informatie alleen opgeven indien dit voor 
de retailbelegger noodzakelijk is om met 
kennis van zaken een besluit tot belegging 
in een specifiek beleggingsproduct te 
nemen.

Schrappen

Or. en

Amendement 430
Alfredo Pallone

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De ontwikkelaar van 
beleggingsproducten mag andere 
informatie alleen opgeven indien dit voor 
de retailbelegger noodzakelijk is om met 
kennis van zaken een besluit tot belegging 
in een specifiek beleggingsproduct te 
nemen.

Schrappen

Or. en
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Amendement 431
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De ontwikkelaar van 
beleggingsproducten mag andere 
informatie alleen opgeven indien dit voor 
de retailbelegger noodzakelijk is om met 
kennis van zaken een besluit tot belegging 
in een specifiek beleggingsproduct te 
nemen.

3. De ontwikkelaar van 
beleggingsproducten geeft andere 
informatie alleen op indien dit voor de 
retailbelegger noodzakelijk is om met 
kennis van zaken een besluit tot belegging 
in het specifieke beleggingsproduct te 
nemen.

Or. en

Amendement 432
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De ontwikkelaar van 
beleggingsproducten mag andere 
informatie alleen opgeven indien dit voor 
de retailbelegger noodzakelijk is om met 
kennis van zaken een besluit tot belegging 
in een specifiek beleggingsproduct te 
nemen.

3. De PRIP-ontwikkelaar mag andere 
informatie alleen opgeven indien dit voor 
de retailbelegger noodzakelijk is om met 
kennis van zaken een besluit tot belegging 
in een specifiek PRIP te nemen.

Or. en

Amendement 433
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De ontwikkelaar van
beleggingsproducten mag andere 
informatie alleen opgeven indien dit voor 
de retailbelegger noodzakelijk is om met 
kennis van zaken een besluit tot belegging 
in een specifiek beleggingsproduct te 
nemen.

3. De PRIP-ontwikkelaar mag andere 
objectieve informatie alleen opgeven 
indien dit voor de retailbelegger 
noodzakelijk is om met kennis van zaken 
een besluit tot belegging in een specifiek
PRIP te nemen.

Or. en

Motivering

De bepalingen inzake gedelegeerde handelingen in artikel 8, lid 5, zouden wel eens 
onverenigbaar kunnen zijn met het constitutionele recht van sommige lidstaten. Die zorg 
bestaat ten aanzien van artikel 8, lid 3, aangezien daarin wordt bepaald dat "andere 
informatie" kan worden toegevoegd. Het feit dat "andere informatie" kan worden toegevoegd 
zou ertoe kunnen leiden dat informatie die doorslaggevend kan zijn voor het nemen van een 
beleggingsbeslissing bij gedelegeerde handelingen wordt geregeld.

Amendement 434
Pervenche Berès

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. In voorkomend geval vermeldt de 
verkoper van beleggingsproducten:
i) de belastingregeling die van toepassing 
is op het beleggingsproduct in de lidstaat 
waar hij het beleggingsproduct actief 
aanbeveelt of distribueert;
ii) de kosten die gerelateerd zijn aan het 
beleggingsproduct wanneer hij de 
intermediair is;
iii) de commissies, retrocessies of overige 
voordelen die verband houden met de 
transactie die door de ontwikkelaar of een 
derde worden betaald, als bepaald in 
Richtlijn 2002/92/EG en Richtlijn 
2011/61/EU.
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Deze informatie wordt opgenomen in een 
afzonderlijk precontractueel document 
van niet meer dan één bladzijde dat op het 
verkooppunt als bijlage aan het essentiële-
informatiedocument wordt gehecht.

Or. en

Amendement 435
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. In voorkomend geval vermeldt de 
intermediair:
i) alle kosten die gerelateerd zijn aan het 
beleggingsproduct waarvoor hij de 
intermediair is;
ii) de commissies, retrocessies of overige 
voordelen die verband houden met de 
transactie die door de ontwikkelaar of een 
derde worden betaald, als bepaald in 
Richtlijn 2004/39/EG en Richtlijn 
2002/39/EG;

Or. en

Motivering

Dit amendement is gebaseerd op een advies van het BEUC.

Amendement 436
Sharon Bowles

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De ESMA ontwikkelt een 
onafhankelijke 
onlinefinancieringscalculator die op zijn 
website beschikbaar wordt gesteld. Met 
die financieringscalculator kunnen 
beleggers het rendement van een 
aangeboden retailbeleggingsproduct 
berekenen door informatie in te voeren 
over de verwachte duur van de belegging, 
het bedrag van de belegging en het 
verwacht rendement van de onderliggende 
belegging, uitgedrukt in procenten, om de 
eindwaarde van de belegging na aftrek 
van de kosten vast te stellen.
De financieringscalculator berekent ook 
de kosten die door de diverse 
ontwikkelaars van het beleggingsproduct 
in rekening worden gebracht voor elk aan 
het publiek verkochte fonds, evenals alle 
andere kosten die door intermediairs of 
andere actoren in de beleggingsketen in 
rekening worden gebracht en die niet al 
door de ontwikkelaars van het 
beleggingsproduct zijn opgenomen. 
Ontwikkelaars van beleggingsproducten 
en personen die beleggingsproducten 
aanbevelen of verkopen dienen op 
kwartaalbasis relevante gegevens te 
verstrekken aan de ESMA en beschikken 
daarvoor over een maximumtermijn van 
60 dagen.
Aan de ESMA worden de nodige 
middelen ter beschikking gesteld om dit 
werk te verrichten. Indien nodig werkt het 
nauw samen met de overige Europese 
toezichthoudende autoriteiten.

Or. en

Motivering

In de Verenigde Staten beheert de Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) een 
onlinefinancieringscalculator, de zgn. Fund Analyzer, die gegevens en analyses verstrekt over 
meer dan 18.000 beleggingsfondsen, indexfondsen (ETF's) en op de beurs verhandelde 
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waardepapieren (ETN's). Deze calculator raamt de waarde van de fondsen en de impact van 
kosten over beleggingen, zodat de betrokkenen kunnen zien welke vergoedingen van 
toepassing zijn en of er kortingen beschikbaar zijn voor fondsen. De ESMA zou een 
soortgelijke tool kunnen ontwikkelen.

Amendement 437
Astrid Lulling

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De in lid 2 bedoelde informatie wordt in 
een gemeenschappelijke vorm 
aangeboden, met inbegrip van de gewone 
titels en volgens de in lid 2 omschreven 
gestandaardiseerde volgorde zodat het 
voor elk ander beleggingsproduct 
mogelijk wordt te vergelijken met het 
essentiële-informatiedocument. Het 
essentiële-informatiedocument zal op 
opvallende wijze een gemeenschappelijk 
symbool dragen zodat het document kan 
worden onderscheiden van andere 
documenten.

Schrappen

Or. en

Amendement 438
Werner Langen

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De in lid 2 bedoelde informatie wordt in 
een gemeenschappelijke vorm aangeboden, 
met inbegrip van de gewone titels en 
volgens de in lid 2 omschreven 
gestandaardiseerde volgorde zodat het voor 
elk ander beleggingsproduct mogelijk 
wordt te vergelijken met het essentiële-

4. De in lid 2 bedoelde informatie wordt in 
een gemeenschappelijke vorm aangeboden, 
met inbegrip van de gewone titels en 
volgens de in lid 2 omschreven 
gestandaardiseerde volgorde zodat het voor 
elk ander beleggingsproduct mogelijk
wordt te vergelijken met het essentiële-
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informatiedocument. Het essentiële-
informatiedocument zal op opvallende 
wijze een gemeenschappelijk symbool
dragen zodat het document kan worden 
onderscheiden van andere documenten.

informatiedocument. Het essentiële-
informatiedocument is niet langer dan drie 
bladzijden, is overzichtelijk, eenduidig en 
goed leesbaar en draagt op opvallende 
wijze een gemeenschappelijk symbool 
zodat het document kan worden 
onderscheiden van andere documenten.

Or. de

Amendement 439
Thomas Händel

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De in lid 2 bedoelde informatie wordt in 
een gemeenschappelijke vorm aangeboden, 
met inbegrip van de gewone titels en 
volgens de in lid 2 omschreven 
gestandaardiseerde volgorde zodat het voor 
elk ander beleggingsproduct mogelijk 
wordt te vergelijken met het essentiële-
informatiedocument. Het essentiële-
informatiedocument zal op opvallende 
wijze een gemeenschappelijk symbool 
dragen zodat het document kan worden 
onderscheiden van andere documenten.

4. De in lid 2 bedoelde informatie wordt in 
een gemeenschappelijke vorm aangeboden, 
met inbegrip van de gewone titels en 
volgens de in lid 2 omschreven 
gestandaardiseerde volgorde zodat het voor 
elk ander beleggingsproduct mogelijk 
wordt te vergelijken met het essentiële-
informatiedocument. Het essentiële-
informatiedocument draagt op opvallende 
wijze een gemeenschappelijk symbool 
zodat het document kan worden 
onderscheiden van andere documenten;
negatieve informatie wordt altijd in 
volledige zinnen vermeld vóór de positieve 
informatie; het gebruik van prijslijsten en 
afkortingen van begrippen is niet 
toegestaan.

Or. de

Amendement 440
Corien Wortmann-Kool

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De in lid 2 bedoelde informatie wordt in 
een gemeenschappelijke vorm 
aangeboden, met inbegrip van de gewone 
titels en volgens de in lid 2 omschreven 
gestandaardiseerde volgorde zodat het voor 
elk ander beleggingsproduct mogelijk 
wordt te vergelijken met het essentiële-
informatiedocument. Het essentiële-
informatiedocument zal op opvallende 
wijze een gemeenschappelijk symbool 
dragen zodat het document kan worden 
onderscheiden van andere documenten.

4. De in lid 2 bedoelde informatie wordt in 
een gestandaardiseerde vorm aangeboden, 
met inbegrip van de gewone titels en 
volgens de in lid 2 omschreven 
gestandaardiseerde volgorde zodat het voor 
elk ander beleggingsproduct mogelijk 
wordt te vergelijken met het essentiële-
informatiedocument. Het essentiële-
informatiedocument zal op opvallende 
wijze een gemeenschappelijk symbool 
dragen zodat het document kan worden 
onderscheiden van andere documenten.

Or. en

Amendement 441
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De in lid 2 bedoelde informatie wordt in 
een gemeenschappelijke vorm aangeboden, 
met inbegrip van de gewone titels en 
volgens de in lid 2 omschreven 
gestandaardiseerde volgorde zodat het voor 
elk ander beleggingsproduct mogelijk 
wordt te vergelijken met het essentiële-
informatiedocument. Het essentiële-
informatiedocument zal op opvallende 
wijze een gemeenschappelijk symbool 
dragen zodat het document kan worden 
onderscheiden van andere documenten.

4. De in lid 2 bedoelde informatie wordt in 
een gemeenschappelijke vorm aangeboden, 
met inbegrip van de gewone titels en 
volgens de in lid 2 omschreven 
gestandaardiseerde volgorde zodat het voor 
elk ander PRIP mogelijk wordt te 
vergelijken met het essentiële-
informatiedocument. Het essentiële-
informatiedocument zal op opvallende 
wijze een gemeenschappelijk symbool 
dragen zodat het document kan worden 
onderscheiden van andere documenten.

Or. en

Amendement 442
Astrid Lulling
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Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 23 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen tot nadere 
omschrijving van de voorstellingswijze en 
de inhoud van elk van de in lid 2 bedoelde 
gegevens, de voorstellingswijze en de 
inhoud van de andere gegevens die de 
ontwikkelaar van het product in het 
essentiële-informatiedocument kan 
opnemen als bedoeld in lid 3, en het 
gemeenschappelijke formaat en het 
gemeenschappelijke symbool als bedoeld 
in lid 4. De Commissie houdt rekening 
met de verschillen tussen 
beleggingsproducten en de capaciteiten 
van de retailbeleggers alsmede met de 
kenmerken van de beleggingsproducten 
op basis waarvan de retailbelegger een 
keuze kan maken tussen verschillende 
onderliggende beleggingen of andere 
opties waarin het product voorziet, onder 
meer wanneer de keuze op verschillende 
tijdstippen kan worden uitgeoefend of in 
de toekomst kan worden gewijzigd.

Schrappen

Or. en

Amendement 443
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 23 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen tot nadere 
omschrijving van de voorstellingswijze en 
de inhoud van elk van de in lid 2 bedoelde 
gegevens, de voorstellingswijze en de 

5. De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 23 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen tot nadere 
omschrijving van de voorstellingswijze en 
de inhoud van elk van de in lid 2 bedoelde 
gegevens, en het gemeenschappelijke 
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inhoud van de andere gegevens die de 
ontwikkelaar van het product in het 
essentiële-informatiedocument kan 
opnemen als bedoeld in lid 3, en het 
gemeenschappelijke formaat en het 
gemeenschappelijke symbool als bedoeld 
in lid 4. De Commissie houdt rekening met 
de verschillen tussen beleggingsproducten 
en de capaciteiten van de retailbeleggers 
alsmede met de kenmerken van de 
beleggingsproducten op basis waarvan de 
retailbelegger een keuze kan maken tussen 
verschillende onderliggende beleggingen 
of andere opties waarin het product 
voorziet, onder meer wanneer de keuze op 
verschillende tijdstippen kan worden 
uitgeoefend of in de toekomst kan worden 
gewijzigd.

formaat en het gemeenschappelijke 
symbool als bedoeld in lid 4.

De samenvattende indicator van het 
risico- en opbrengstprofiel als bedoeld in 
lid 2, onder e), punt i), houdt rekening 
met de impact van de kosten in de tijd en 
de mogelijke toekomstige prestatie.  De 
indicator wordt zo opgesteld dat de risico's 
die de beleggers nemen duidelijk zijn en 
vergelijkbaar zijn met die van andere 
producten. De indicator maakt duidelijk 
dat er een verband is tussen groter 
rendement en grotere risico's. De in lid 2, 
onder e), punt ii), bedoelde vergelijking 
wordt zo opgesteld dat zij de belegger 
helpt begrijpen hoe het nemen van meer 
risico het rendement van het 
beleggingsproduct vergroot, en de 
risicovrije referentie wordt zo vastgesteld 
dat deze voor retailbeleggers begrijpelijk 
en niet misleidend is. De in lid 2, onder f), 
bedoelde samenvattende indicator van de 
kosten drukt in geldelijke termen uit 
welke gevolgen de kosten zullen hebben 
voor wat de belegger in de tijd terug kan 
krijgen. De indicator bevat cijfers die 
retailbeleggers kunnen gebruiken om 
producten met elkaar te vergelijken. De 
Commissie houdt rekening met informatie 
die de verkoper van het beleggingsproduct 
aan de retailbeleggers verstrekt over de 
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kosten in het kader van MiFID en IMD, 
teneinde ervoor te zorgen dat de 
informatie over de kosten in het 
essentiële-informatiedocument consistent 
is met die andere informatie, en dat de 
informatie over de kosten volledig is en de 
belegger duidelijk laat zien welke 
gevolgen die kosten kunnen hebben.
De Commissie houdt rekening met de 
verschillen tussen beleggingsproducten en 
de capaciteiten van de retailbeleggers 
alsmede met de kenmerken van de 
beleggingsproducten op basis waarvan de 
retailbelegger een keuze kan maken tussen 
verschillende onderliggende beleggingen 
of andere opties waarin het product 
voorziet, onder meer wanneer de keuze op 
verschillende tijdstippen kan worden 
uitgeoefend of in de toekomst kan worden 
gewijzigd.

Or. en

Amendement 444
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 23 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen tot nadere 
omschrijving van de voorstellingswijze en 
de inhoud van elk van de in lid 2 bedoelde 
gegevens, de voorstellingswijze en de 
inhoud van de andere gegevens die de 
ontwikkelaar van het product in het 
essentiële-informatiedocument kan 
opnemen als bedoeld in lid 3, en het 
gemeenschappelijke formaat en het 
gemeenschappelijke symbool als bedoeld 
in lid 4. De Commissie houdt rekening met 
de verschillen tussen beleggingsproducten

5. De Europese Bankautoriteit (EBA), de 
Europese Autoriteit voor verzekeringen en 
bedrijfspensioenen (EIOPA) en de 
Europese Autoriteit voor effecten en 
markten (ESMA) stellen ontwerpen van 
technische reguleringsnormen op tot
nadere omschrijving van de 
voorstellingswijze en de inhoud van elk 
van de in lid 2 bedoelde gegevens, de 
voorstellingswijze en de inhoud van de 
andere gegevens die de ontwikkelaar van 
het product in het essentiële-
informatiedocument kan opnemen als 
bedoeld in lid 3, en het 
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en de capaciteiten van de retailbeleggers 
alsmede met de kenmerken van de
beleggingsproducten op basis waarvan de 
retailbelegger een keuze kan maken tussen 
verschillende onderliggende beleggingen 
of andere opties waarin het product 
voorziet, onder meer wanneer de keuze op 
verschillende tijdstippen kan worden 
uitgeoefend of in de toekomst kan worden 
gewijzigd.

gemeenschappelijke formaat en het 
gemeenschappelijke symbool als bedoeld 
in lid 4. De Europese toezichthoudende 
autoriteiten houden rekening met de 
verschillen tussen PRIP's en de 
capaciteiten van de retailbeleggers alsmede 
met de kenmerken van de PRIP's op basis 
waarvan de retailbelegger een keuze kan 
maken tussen verschillende onderliggende 
beleggingen of andere opties waarin het 
product voorziet, onder meer wanneer de 
keuze op verschillende tijdstippen kan 
worden uitgeoefend of in de toekomst kan 
worden gewijzigd.

De Europese toezichthoudende 
autoriteiten dienen deze ontwerpen van 
technische reguleringsnormen bij de 
Commissie in vóór […].
Aan de Commissie wordt de bevoegdheid 
verleend tot vaststelling van de technische 
reguleringsnormen overeenkomstig de 
procedure bedoeld in de artikelen 10 tot 
en met 14 van Verordening (EU) nr. 
1093/2010, de artikelen 10 tot en met 14 
van Verordening 1094/2010 en de 
artikelen 10 tot en met 14 van 
Verordening (EU) nr. 1095/2010.

Or. en

Motivering

Om het bedrijfsleven en de ETA's in staat te stellen om snel te reageren op 
marktontwikkelingen is het beter te bepalen dat de drie ETA's gezamenlijke technische 
reguleringsnormen opstellen dan de Commissie te machtigen tot het vaststellen van 
gedelegeerde handelingen.

Amendement 445
Wolf Klinz

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 23 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen tot nadere 
omschrijving van de voorstellingswijze en 
de inhoud van elk van de in lid 2 bedoelde 
gegevens, de voorstellingswijze en de 
inhoud van de andere gegevens die de 
ontwikkelaar van het product in het 
essentiële-informatiedocument kan 
opnemen als bedoeld in lid 3, en het 
gemeenschappelijke formaat en het 
gemeenschappelijke symbool als bedoeld 
in lid 4. De Commissie houdt rekening met 
de verschillen tussen beleggingsproducten 
en de capaciteiten van de retailbeleggers 
alsmede met de kenmerken van de 
beleggingsproducten op basis waarvan de 
retailbelegger een keuze kan maken tussen 
verschillende onderliggende beleggingen 
of andere opties waarin het product 
voorziet, onder meer wanneer de keuze op 
verschillende tijdstippen kan worden 
uitgeoefend of in de toekomst kan worden 
gewijzigd.

5. De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 23 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen tot nadere 
omschrijving van de voorstellingswijze en 
de inhoud van elk van de in lid 2 bedoelde 
gegevens, de voorstellingswijze en de 
inhoud van de andere gegevens die de
ontwikkelaar van het product in het 
essentiële-informatiedocument kan 
opnemen als bedoeld in lid 3, en het 
gemeenschappelijke formaat en het 
gemeenschappelijke symbool als bedoeld 
in lid 4. De Commissie houdt rekening met 
de verschillen tussen beleggingsproducten 
en de capaciteiten van de retailbeleggers 
alsmede met de kenmerken van de 
beleggingsproducten op basis waarvan de 
retailbelegger een keuze kan maken tussen 
verschillende onderliggende beleggingen 
of andere opties waarin het product 
voorziet, onder meer wanneer de keuze op 
verschillende tijdstippen kan worden 
uitgeoefend of in de toekomst kan worden 
gewijzigd. De Commissie stelt in nauwe 
samenwerking met de Europese 
toezichthoudende autoriteiten modellen 
van essentiële-informatiedocumenten op 
die rekening houden met de verschillen 
tussen beleggingsproducten. 

Or. en

Amendement 446
Markus Ferber

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 23 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen tot nadere 

5. De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 23 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen tot nadere 
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omschrijving van de voorstellingswijze en 
de inhoud van elk van de in lid 2 bedoelde 
gegevens, de voorstellingswijze en de 
inhoud van de andere gegevens die de 
ontwikkelaar van het product in het 
essentiële-informatiedocument kan 
opnemen als bedoeld in lid 3, en het 
gemeenschappelijke formaat en het 
gemeenschappelijke symbool als bedoeld 
in lid 4. De Commissie houdt rekening met 
de verschillen tussen beleggingsproducten 
en de capaciteiten van de retailbeleggers 
alsmede met de kenmerken van de 
beleggingsproducten op basis waarvan de 
retailbelegger een keuze kan maken tussen 
verschillende onderliggende beleggingen 
of andere opties waarin het product 
voorziet, onder meer wanneer de keuze op 
verschillende tijdstippen kan worden 
uitgeoefend of in de toekomst kan worden 
gewijzigd.

omschrijving van de voorstellingswijze en 
de inhoud van elk van de in lid 2 bedoelde 
gegevens, de voorstellingswijze en de 
inhoud van de andere gegevens die de 
ontwikkelaar van het product in het 
essentiële-informatiedocument kan 
opnemen als bedoeld in lid 3, en het 
gemeenschappelijke formaat en het 
gemeenschappelijke symbool als bedoeld 
in lid 4. De Commissie houdt rekening met 
de verschillen tussen beleggingsproducten 
en de capaciteiten van de retailbeleggers 
alsmede met de kenmerken van de 
beleggingsproducten op basis waarvan de 
retailbelegger een keuze kan maken tussen 
verschillende onderliggende beleggingen 
of andere opties waarin het product 
voorziet, onder meer wanneer de keuze op 
verschillende tijdstippen kan worden 
uitgeoefend of in de toekomst kan worden 
gewijzigd. Alvorens gedelegeerde 
handelingen vast te stellen, verricht de 
Commissie passende retailbeleggerstesten 
om de meest geschikte maatregelen voor 
retailbeleggers te selecteren.

Or. en

Motivering

Aangezien het essentiële-informatiedocument fundamentele informatie zal bevatten over een 
beleggingsproduct op een zodanige wijze dat het voor het grootst mogelijke aantal potentiële 
beleggers begrijpelijk is, is grondig testen met retailbeleggers geboden.

Amendement 447
Thomas Händel

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 23 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen tot nadere 
omschrijving van de voorstellingswijze en 

5. De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 23 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen tot nadere 
omschrijving van de voorstellingswijze en 
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de inhoud van elk van de in lid 2 bedoelde 
gegevens, de voorstellingswijze en de 
inhoud van de andere gegevens die de 
ontwikkelaar van het product in het 
essentiële-informatiedocument kan 
opnemen als bedoeld in lid 3, en het 
gemeenschappelijke formaat en het 
gemeenschappelijke symbool als bedoeld 
in lid 4. De Commissie houdt rekening met 
de verschillen tussen beleggingsproducten 
en de capaciteiten van de retailbeleggers 
alsmede met de kenmerken van de 
beleggingsproducten op basis waarvan de 
retailbelegger een keuze kan maken tussen 
verschillende onderliggende beleggingen 
of andere opties waarin het product 
voorziet, onder meer wanneer de keuze op 
verschillende tijdstippen kan worden 
uitgeoefend of in de toekomst kan worden 
gewijzigd.

de inhoud van elk van de in lid 2 bedoelde 
gegevens, de voorstellingswijze en de 
inhoud van de andere gegevens die de 
ontwikkelaar van het product in het 
essentiële-informatiedocument kan 
opnemen als bedoeld in lid 3, en het 
gemeenschappelijke formaat en het 
gemeenschappelijke symbool als bedoeld 
in lid 4. De Commissie houdt rekening met 
de verschillen tussen beleggingsproducten 
en de capaciteiten van de retailbeleggers 
alsmede met de kenmerken van de 
beleggingsproducten op basis waarvan de 
retailbelegger een keuze kan maken tussen 
verschillende onderliggende beleggingen 
of andere opties waarin het product 
voorziet, onder meer wanneer de keuze op 
verschillende tijdstippen kan worden 
uitgeoefend of in de toekomst kan worden 
gewijzigd. Voorts stelt de Commissie een 
stoplichtsysteem voor dat het indelen en 
onderscheiden naar zeer risicovolle, 
risicovolle en minder risicovolle 
beleggingsproducten vergemakkelijkt.

Or. de

Amendement 448
Ildikó Gáll-Pelcz

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 23 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen tot nadere 
omschrijving van de voorstellingswijze en 
de inhoud van elk van de in lid 2 bedoelde 
gegevens, de voorstellingswijze en de 
inhoud van de andere gegevens die de 
ontwikkelaar van het product in het 
essentiële-informatiedocument kan 
opnemen als bedoeld in lid 3, en het 
gemeenschappelijke formaat en het 

5. De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 23 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen tot nadere 
omschrijving van de voorstellingswijze en 
de inhoud van elk van de in lid 2 bedoelde 
gegevens, de voorstellingswijze en de 
inhoud van de andere gegevens die de 
ontwikkelaar van het product in het 
essentiële-informatiedocument kan 
opnemen als bedoeld in lid 3, en het 
gemeenschappelijke formaat en het 
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gemeenschappelijke symbool als bedoeld 
in lid 4. De Commissie houdt rekening met 
de verschillen tussen beleggingsproducten 
en de capaciteiten van de retailbeleggers 
alsmede met de kenmerken van de 
beleggingsproducten op basis waarvan de 
retailbelegger een keuze kan maken tussen 
verschillende onderliggende beleggingen 
of andere opties waarin het product 
voorziet, onder meer wanneer de keuze op 
verschillende tijdstippen kan worden 
uitgeoefend of in de toekomst kan worden 
gewijzigd.

gemeenschappelijke symbool als bedoeld 
in lid 4. De Commissie houdt rekening met 
de verschillen tussen beleggingsproducten 
en de capaciteiten van de retailbeleggers 
alsmede met de kenmerken van de 
beleggingsproducten op basis waarvan de 
retailbelegger een keuze kan maken tussen 
verschillende onderliggende beleggingen 
of andere opties waarin het product 
voorziet, onder meer wanneer de keuze op 
verschillende tijdstippen kan worden 
uitgeoefend of in de toekomst kan worden 
gewijzigd. Alvorens gedelegeerde 
handelingen vast te stellen, verricht de 
Commissie passende retailbeleggerstesten 
om de meest geschikte maatregelen voor 
retailbeleggers te selecteren.

Or. en

Amendement 449
Pervenche Berès

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 23 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen tot nadere 
omschrijving van de voorstellingswijze en 
de inhoud van elk van de in lid 2 bedoelde 
gegevens, de voorstellingswijze en de 
inhoud van de andere gegevens die de 
ontwikkelaar van het product in het 
essentiële-informatiedocument kan
opnemen als bedoeld in lid 3, en het 
gemeenschappelijke formaat en het 
gemeenschappelijke symbool als bedoeld 
in lid 4. De Commissie houdt rekening met 
de verschillen tussen beleggingsproducten 
en de capaciteiten van de retailbeleggers 
alsmede met de kenmerken van de 
beleggingsproducten op basis waarvan de 
retailbelegger een keuze kan maken tussen 

5. De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 23 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen tot nadere 
omschrijving van de voorstellingswijze en 
de inhoud van elk van de in de leden 2 en 3 
bis bedoelde gegevens, de 
voorstellingswijze en de inhoud van de 
andere gegevens die de ontwikkelaar en de 
verkoper van het beleggingsproduct in het 
essentiële-informatiedocument of de 
bijlage daarbij kunnen opnemen als 
bedoeld in lid 3, en het 
gemeenschappelijke formaat en het 
gemeenschappelijke symbool als bedoeld 
in lid 4. De Commissie houdt rekening met 
de verschillen tussen beleggingsproducten 
en de capaciteiten van de retailbeleggers 
alsmede met de kenmerken van de 
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verschillende onderliggende beleggingen 
of andere opties waarin het product 
voorziet, onder meer wanneer de keuze op 
verschillende tijdstippen kan worden 
uitgeoefend of in de toekomst kan worden 
gewijzigd.

beleggingsproducten op basis waarvan de 
retailbelegger een keuze kan maken tussen 
verschillende onderliggende beleggingen 
of andere opties waarin het product 
voorziet, onder meer wanneer de keuze op 
verschillende tijdstippen kan worden 
uitgeoefend of in de toekomst kan worden 
gewijzigd. Alvorens gedelegeerde 
handelingen vast te stellen, verricht de 
Commissie passende retailbeleggerstesten 
om de meest geschikte maatregelen voor 
retailbeleggers te selecteren.

Or. en

Amendement 450
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 23 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen tot nadere 
omschrijving van de voorstellingswijze en 
de inhoud van elk van de in lid 2 bedoelde 
gegevens, de voorstellingswijze en de 
inhoud van de andere gegevens die de 
ontwikkelaar van het product in het 
essentiële-informatiedocument kan
opnemen als bedoeld in lid 3, en het 
gemeenschappelijke formaat en het 
gemeenschappelijke symbool als bedoeld 
in lid 4. De Commissie houdt rekening met 
de verschillen tussen beleggingsproducten 
en de capaciteiten van de retailbeleggers 
alsmede met de kenmerken van de 
beleggingsproducten op basis waarvan de 
retailbelegger een keuze kan maken tussen 
verschillende onderliggende beleggingen 
of andere opties waarin het product 
voorziet, onder meer wanneer de keuze op 
verschillende tijdstippen kan worden 

5. De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 23 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen tot nadere 
omschrijving van de voorstellingswijze en 
de inhoud van elk van de in lid 2 bedoelde 
gegevens, met inbegrip van de gevolgen 
van de invoering van risico-indicatoren,  
alsook de voorstellingswijze en de inhoud 
van de andere gegevens die de 
ontwikkelaar van het product in het 
essentiële-informatiedocument en de 
verkoper van het beleggingsproduct 
kunnen opnemen als bedoeld in lid 3, en 
het gemeenschappelijke formaat en het 
gemeenschappelijke symbool als bedoeld 
in lid 4. De Commissie houdt rekening met 
de verschillen tussen beleggingsproducten 
en de capaciteiten van de retailbeleggers 
alsmede met de kenmerken van de 
beleggingsproducten op basis waarvan de 
retailbelegger een keuze kan maken tussen 
verschillende onderliggende beleggingen 
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uitgeoefend of in de toekomst kan worden 
gewijzigd.

of andere opties waarin het product 
voorziet, onder meer wanneer de keuze op 
verschillende tijdstippen kan worden 
uitgeoefend of in de toekomst kan worden 
gewijzigd. Alvorens gedelegeerde 
handelingen vast te stellen, test de 
Commissie de impact van het geplande 
essentiële-informatiedocument uit op de 
beleggersdoelgroep om de meest geschikte 
maatregelen te selecteren, met name de 
opmaak van de informatie voor 
retailbeleggers over de risico's. 

Or. en

Motivering

Dit amendement is gebaseerd op een voorstel van het BEUC.

Amendement 451
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 23 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen tot nadere 
omschrijving van de voorstellingswijze en 
de inhoud van elk van de in lid 2 bedoelde 
gegevens, de voorstellingswijze en de 
inhoud van de andere gegevens die de 
ontwikkelaar van het product in het 
essentiële-informatiedocument kan 
opnemen als bedoeld in lid 3, en het 
gemeenschappelijke formaat en het 
gemeenschappelijke symbool als bedoeld 
in lid 4. De Commissie houdt rekening met 
de verschillen tussen beleggingsproducten 
en de capaciteiten van de retailbeleggers 
alsmede met de kenmerken van de
beleggingsproducten op basis waarvan de 
retailbelegger een keuze kan maken tussen 
verschillende onderliggende beleggingen 

5. De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 23 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen tot nadere 
omschrijving van de voorstellingswijze en 
de inhoud van elk van de in lid 2 bedoelde 
gegevens, de voorstellingswijze en de 
inhoud van de andere gegevens die de 
ontwikkelaar van het PRIP in het 
essentiële-informatiedocument kan 
opnemen als bedoeld in lid 3, en het 
gemeenschappelijke formaat en het 
gemeenschappelijke symbool als bedoeld 
in lid 4. De Commissie houdt rekening met 
de verschillen tussen beleggingsproducten
en de capaciteiten van de retailbeleggers 
alsmede met de kenmerken van de PRIP
op basis waarvan de retailbelegger een 
keuze kan maken tussen verschillende 
onderliggende beleggingen of andere 
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of andere opties waarin het product
voorziet, onder meer wanneer de keuze op 
verschillende tijdstippen kan worden 
uitgeoefend of in de toekomst kan worden 
gewijzigd.

opties waarin het PRIP voorziet, onder 
meer wanneer de keuze op verschillende 
tijdstippen kan worden uitgeoefend of in de 
toekomst kan worden gewijzigd.

Or. en

Amendement 452
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 23 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen tot nadere 
omschrijving van de voorstellingswijze en 
de inhoud van elk van de in lid 2 bedoelde 
gegevens, de voorstellingswijze en de 
inhoud van de andere gegevens die de 
ontwikkelaar van het product in het 
essentiële-informatiedocument kan 
opnemen als bedoeld in lid 3, en het 
gemeenschappelijke formaat en het 
gemeenschappelijke symbool als bedoeld 
in lid 4. De Commissie houdt rekening met 
de verschillen tussen beleggingsproducten
en de capaciteiten van de retailbeleggers 
alsmede met de kenmerken van de
beleggingsproducten op basis waarvan de 
retailbelegger een keuze kan maken tussen 
verschillende onderliggende beleggingen 
of andere opties waarin het product 
voorziet, onder meer wanneer de keuze op 
verschillende tijdstippen kan worden 
uitgeoefend of in de toekomst kan worden 
gewijzigd.

5. De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 23 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen tot nadere 
omschrijving van de voorstellingswijze en 
de inhoud van elk van de in lid 2 bedoelde 
gegevens, de voorstellingswijze en de 
inhoud van de andere objectieve gegevens 
die de ontwikkelaar van het product in het 
essentiële-informatiedocument kan 
opnemen als bedoeld in lid 3, en het 
gemeenschappelijke formaat en het 
gemeenschappelijke symbool als bedoeld 
in lid 4. De Commissie houdt rekening met 
de verschillen tussen PRIP's en de 
capaciteiten van de retailbeleggers alsmede 
met de kenmerken van de PRIP's op basis 
waarvan de retailbelegger een keuze kan 
maken tussen verschillende onderliggende 
beleggingen of andere opties waarin het 
product voorziet, onder meer wanneer de 
keuze op verschillende tijdstippen kan 
worden uitgeoefend of in de toekomst kan 
worden gewijzigd.

Or. en

Motivering

De bepalingen inzake gedelegeerde handelingen in artikel 8, lid 5, zouden wel eens 
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onverenigbaar kunnen zijn met het constitutionele recht van sommige lidstaten. De 
Commissie moet gemachtigd worden om gedelegeerde handelingen vast te stellen met 
betrekking tot "andere objectieve gegevens".

Amendement 453
Astrid Lulling

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De Europese Bankautoriteit (EBA), de 
Europese Autoriteit voor verzekeringen en 
bedrijfspensioenen (EIOPA) en de 
Europese Autoriteit voor effecten en 
markten (ESMA) stellen ontwerpen van 
technische reguleringsnormen op tot 
vaststelling van:

Schrappen

a) de methodologie waarop de presentatie 
van de risicovergoeding als bedoeld in lid 
2, onder e), van dit artikel berust, en
b) de kostenberekening als bedoeld in lid 
2, onder f), van dit artikel.
In de ontwerpen van technische 
reguleringsnormen wordt rekening 
gehouden met verschillende types 
beleggingsproducten. De Europese 
toezichthoudende autoriteiten dienen deze 
technische reguleringsnormen bij de 
Commissie in vóór […].
Aan de Commissie wordt de bevoegdheid 
verleend tot vaststelling van de technische 
reguleringsnormen overeenkomstig de 
procedure bedoeld in de artikelen 10 tot 
en met 14 van Verordening (EU) nr. 
1093/2010, de artikelen 10 tot en met 14 
van Verordening 1094/2010 en de 
artikelen 10 tot en met 14 van 
Verordening (EU) nr. 1095/2010.

Or. en
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Amendement 454
Astrid Lulling

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Europese Bankautoriteit (EBA), de 
Europese Autoriteit voor verzekeringen en 
bedrijfspensioenen (EIOPA) en de 
Europese Autoriteit voor effecten en 
markten (ESMA) stellen ontwerpen van 
technische reguleringsnormen op tot 
vaststelling van:

Schrappen

a) de methodologie waarop de presentatie 
van de risicovergoeding als bedoeld in lid 
2, onder e), van dit artikel berust, en
b) de kostenberekening als bedoeld in lid 
2, onder f), van dit artikel.

Or. en

Amendement 455
Astrid Lulling

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 6 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de methodologie waarop de presentatie 
van de risicovergoeding als bedoeld in lid 
2, onder e), van dit artikel berust, en

Schrappen

Or. en

Amendement 456
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 6 – alinea 1 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de methodologie waarop de presentatie 
van de risicovergoeding als bedoeld in lid 
2, onder e), van dit artikel berust, en

a) de methodologie waarop de presentatie 
van de risico- en opbrengstprofielen als 
bedoeld in lid 2, onder e), van dit artikel 
berust, en

Or. en

Amendement 457
Astrid Lulling

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 6 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de kostenberekening als bedoeld in lid 
2, onder f), van dit artikel.

Schrappen

Or. en

Amendement 458
Burkhard Balz

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 6 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de kostenberekening als bedoeld in lid 2, 
onder f), van dit artikel.

b) de kostenberekening, inclusief de 
specificatie van samenvattende 
indicatoren, als bedoeld in lid 2, onder f), 
van dit artikel.

Or. en

Amendement 459
Sirpa Pietikäinen
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Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 6 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) de methode voor de berekening van 
de kwantitatieve beoordeling van de 
portefeuille met betrekking tot de bijdrage 
ervan aan de financiering van de 
energietransitie die noodzakelijk is om de 
aardopwarming te beperken tot +2°C, als 
bedoeld in lid 2, onder b), punt iii bis, van 
dit artikel.

Or. en

Amendement 460
Astrid Lulling

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 6 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In de ontwerpen van technische 
reguleringsnormen wordt rekening 
gehouden met verschillende types 
beleggingsproducten. De Europese 
toezichthoudende autoriteiten dienen deze 
technische reguleringsnormen bij de 
Commissie in vóór […].

Schrappen

Or. en

Amendement 461
Werner Langen

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 6 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In de ontwerpen van technische 
reguleringsnormen wordt rekening 

In de ontwerpen van technische 
reguleringsnormen wordt rekening 
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gehouden met verschillende types 
beleggingsproducten. De Europese 
toezichthoudende autoriteiten dienen deze 
technische reguleringsnormen bij de 
Commissie in vóór […].

gehouden met verschillende types 
producten, met name 
verzekeringsproducten in de zin van 
Richtlijn 2009/138/EG. De Europese 
toezichthoudende autoriteiten dienen deze 
ontwerpen van technische 
reguleringsnormen bij de Commissie in 
vóór […].

Or. de

Amendement 462
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 6 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In de ontwerpen van technische 
reguleringsnormen wordt rekening 
gehouden met verschillende types 
beleggingsproducten. De Europese 
toezichthoudende autoriteiten dienen deze 
technische reguleringsnormen bij de 
Commissie in vóór […].

In de ontwerpen van technische 
reguleringsnormen wordt rekening 
gehouden met verschillende types 
beleggingsproducten en de 
werkzaamheden die al zijn verricht in het 
kader van MiFID, IMD, de 
prospectusrichtlijn, Solvabiliteit II en 
Richtlijn 2009/65/EG waarbij een 
essentiële-informatiedocument voor 
beleggers wordt ingevoerd voor icbe's. De 
Europese toezichthoudende autoriteiten 
dienen deze ontwerpen van technische 
reguleringsnormen bij de Commissie in 
vóór […].

Or. en

Motivering

De diverse met elkaar verband houdende wetgevingshandelingen moeten voor zover dat 
mogelijk is op elkaar worden afgestemd.

Amendement 463
Syed Kamall



AM\926906NL.doc 59/184 PE504.398v01-00

NL

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 6 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In de ontwerpen van technische 
reguleringsnormen wordt rekening 
gehouden met verschillende types 
beleggingsproducten. De Europese 
toezichthoudende autoriteiten dienen deze 
technische reguleringsnormen bij de 
Commissie in vóór […].

In de ontwerpen van technische 
reguleringsnormen wordt rekening 
gehouden met verschillende types PRIP's. 
De Europese toezichthoudende autoriteiten 
dienen deze ontwerpen van technische 
reguleringsnormen bij de Commissie in 
vóór […].

Or. en

Amendement 464
Astrid Lulling

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 6 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aan de Commissie wordt de bevoegdheid 
verleend tot vaststelling van de technische 
reguleringsnormen overeenkomstig de 
procedure bedoeld in de artikelen 10 tot 
en met 14 van Verordening (EU) nr. 
1093/2010, de artikelen 10 tot en met 14 
van Verordening 1094/2010 en de 
artikelen 10 tot en met 14 van 
Verordening (EU) nr. 1095/2010.

Schrappen

Or. en

Amendement 465
Sharon Bowles

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 8 bis
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Waarschuwingslabel voor complexe 
producten

1. Bij beleggingsproducten waarvoor een 
van de in lid 2 van dit artikel omschreven 
risico's gelden wordt bovenaan de eerste 
bladzijde van het essentiële-
informatiedocument de volgende 
verklaring duidelijk zichtbaar 
opgenomen:
"De bevoegde autoriteit is van oordeel dat 
dit product te complex is om aan niet-
professionele beleggers te worden 
verkocht en heeft het informatiedocument 
dus niet voor dat doel beoordeeld."
2. Beleggingsproducten worden geacht 
niet bestemd te zijn voor retailbeleggers 
als aan een van de volgende voorwaarden 
is voldaan:
i) het risico- en opbrengstprofiel of de 
kosten zijn op een te ingewikkelde wijze 
gepresenteerd;
ii) het product belegt in onderliggende 
activa waarin niet-professionele beleggers 
gewoonlijk niet beleggen;
iii) het risico- en opbrengstprofiel hangt 
af van het zich gelijktijdig voordoen van 
twee of meer gebeurtenissen die verband 
houden met ten minste twee verschillende 
activaklassen; 
iv) voor de berekening van het 
uiteindelijke rendement van de belegging 
wordt een aantal verschillende 
mechanismen gebruikt, waardoor het 
risico van misverstanden van de zijde van 
de beleggers groter wordt;
v) het rendement van de belegging bevat 
pakketkenmerken die irrationele 
gedragspatronen van de zijde van de 
belegger benutten, zoals het aanbieden 
van een vaste rente als lokkertje gevolgd 
door een veel hogere variabele 
voorwaardelijke rente, of een iteratieve 
formule;
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vi) de totale blootstelling van het 
financiële product, gemeten naar de 
maandelijkse potentiële verlieswaarde 
binnen een betrouwbaarheidsinterval van 
99% op het moment van verhandeling, is 
hoger dan 20%.
3. De Europese Bankautoriteit (EBA), de 
Europese Autoriteit voor verzekeringen en 
bedrijfspensioenen (EIOPA) en de 
Europese Autoriteit voor effecten en 
markten (ESMA) stellen richtsnoeren op 
inzake de in lid 2 bedoelde voorwaarden.
De Europese toezichthoudende 
autoriteiten dienen deze ontwerpen van 
technische reguleringsnormen bij de 
Commissie in vóór […].
Aan de Commissie wordt de bevoegdheid 
verleend tot vaststelling van de technische 
reguleringsnormen overeenkomstig de 
procedure bedoeld in de artikelen 10 tot 
en met 14 van Verordening (EU) nr. 
1093/2010, de artikelen 10 tot en met 14 
van Verordening 1094/2010 en de 
artikelen 10 tot en met 14 van 
Verordening (EU) nr. 1095/2010.

Or. en

Motivering

Het verkopen van al te ingewikkelde pakketten beleggingsproducten aan retailbeleggers moet 
worden aangepakt door in het essentiële-informatiedocument van producten met buitensporig 
ingewikkelde of ongebruikelijke risico- en opbrengstprofielen een waarschuwing op te nemen. 
Met deze extra transparantiemaatregel kunnen beleggers ongepaste risico's die in het pakket 
zijn ingebouwd herkennen, en dat komt de beleggersbescherming ten goede. Een dergelijke 
aanpak bestaat al in sommige lidstaten.

Amendement 466
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Publicitaire mededelingen die specifieke 
informatie met betrekking tot het 
beleggingsproduct verstrekken, bevatten 
geen uitspraken die in strijd zijn met de 
informatie van het essentiële-
informatiedocument of die de betekenis 
van het essentiële-informatiedocument 
aantasten. In publicitaire mededelingen 
wordt vermeld dat er een essentiële-
informatiedocument beschikbaar is en 
wordt aangegeven hoe dit kan worden 
verkregen.

Publicitaire mededelingen met betrekking 
tot het beleggingsproduct bevatten geen 
uitspraken die in strijd zijn met de 
informatie van het essentiële-
informatiedocument of die de betekenis 
van het essentiële-informatiedocument 
aantasten. In publicitaire mededelingen 
wordt vermeld dat er een essentiële-
informatiedocument gepubliceerd is op 
een officiële website van de bevoegde 
autoriteit, met de rechtstreekse link 
daarnaartoe. De ontwikkelaar of de 
verkopers van beleggingsproducten 
kunnen op verzoek gratis een papieren 
versie toegestuurd krijgen.

Or. en

Motivering

Dit amendement is gebaseerd op een voorstel van het BEUC.

Amendement 467
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Publicitaire mededelingen die specifieke 
informatie met betrekking tot het 
beleggingsproduct verstrekken, bevatten 
geen uitspraken die in strijd zijn met de 
informatie van het essentiële-
informatiedocument of die de betekenis 
van het essentiële-informatiedocument 
aantasten. In publicitaire mededelingen 
wordt vermeld dat er een essentiële-
informatiedocument beschikbaar is en 
wordt aangegeven hoe dit kan worden 
verkregen.

Publicitaire mededelingen die specifieke 
informatie met betrekking tot het PRIP 
verstrekken, bevatten geen uitspraken die 
in strijd zijn met de informatie van het 
essentiële-informatiedocument of die de 
betekenis van het essentiële-
informatiedocument aantasten. In 
publicitaire mededelingen wordt vermeld 
dat er een essentiële-informatiedocument 
beschikbaar is en wordt aangegeven hoe dit 
kan worden verkregen.
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Or. en

Amendement 468
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De ontwikkelaar van 
beleggingsproducten herziet op gezette
tijdstappen de in het essentiële-
informatiedocument vermelde informatie 
en past het document aan wanneer uit de 
herziening blijkt dat veranderingen moeten 
worden aangebracht.

1. Op gezette tijden en ten minste eenmaal 
per jaar herziet de ontwikkelaar van 
beleggingsproducten de in het essentiële-
informatiedocument vermelde informatie 
en past hij het document ten minste aan 
wanneer uit de herziening blijkt dat er 
sprake is van waardecreatie bij het 
beleggingsbeheer en van aan het 
beleggingsbeheer verbonden risico's. Bij 
deze herziening wordt gebruik gemaakt 
van de in het essentiële-
informatiedocument bepaalde standaards 
die aangeven dat er veranderingen moeten 
worden aangebracht. Dit wordt op 
duidelijke, beknopte en begrijpelijke wijze 
uitgedrukt in het jaarverslag en omvat een 
op waarheid berustende samenvatting van 
de prestaties van de effectenactiva, de 
beheerskosten, de 
beleggingsbeheersstrategieën, de 
waardecreatie bij het beleggingsbeheer en 
de aan het beleggingsbeheer verbonden 
risico's, met inbegrip van de in het 
essentiële-informatiedocument vermelde 
standaards.

Or. en

Motivering

Om ervoor te zorgen dat het essentiële-informatiedocument effectief wordt aangepast.
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Amendement 469
Sharon Bowles

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De ontwikkelaar van 
beleggingsproducten herziet op gezette 
tijdstappen de in het essentiële-
informatiedocument vermelde informatie 
en past het document aan wanneer uit de 
herziening blijkt dat veranderingen moeten 
worden aangebracht.

1. De ontwikkelaar van 
beleggingsproducten herziet op gezette 
tijdstappen de in het essentiële-
informatiedocument vermelde informatie 
en past het document aan wanneer uit de 
herziening blijkt dat materieel relevante 
veranderingen moeten worden aangebracht 
in het product.

Or. en

Amendement 470
Markus Ferber

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De ontwikkelaar van 
beleggingsproducten herziet op gezette 
tijdstappen de in het essentiële-
informatiedocument vermelde informatie 
en past het document aan wanneer uit de 
herziening blijkt dat veranderingen moeten 
worden aangebracht.

1. De ontwikkelaar van 
beleggingsproducten herziet op gezette 
tijdstappen de in het essentiële-
informatiedocument vermelde informatie 
en past het document aan wanneer uit de 
herziening blijkt dat materiële 
veranderingen moeten worden aangebracht 
en maakt de herziene versie onverwijld
beschikbaar.

Or. en

Motivering

Om de ontwikkelaar van het beleggingsproduct de nodige zekerheid te verschaffen over 
wanneer hij het essentiële-informatiedocument moet herzien, moet verduidelijkt worden dat 
herziening alleen noodzakelijk is als er sprake is van een materiële verandering in het 
product. Zodra de herziening heeft plaatsgevonden, is er geen reden om de herziene versie 
niet meteen bekend te maken.
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Amendement 471
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De ontwikkelaar van 
beleggingsproducten herziet op gezette
tijdstappen de in het essentiële-
informatiedocument vermelde informatie 
en past het document aan wanneer uit de 
herziening blijkt dat veranderingen moeten 
worden aangebracht.

1. De PRIP-ontwikkelaar herziet op 
gezette tijden de in het essentiële-
informatiedocument vermelde informatie 
en past het document aan wanneer uit de 
herziening blijkt dat materiële
veranderingen moeten worden aangebracht
en maakt de herziene versie onverwijld 
beschikbaar.

Or. en

Motivering

Een essentiële-informatiedocument moet bedoeld zijn als precontractueel document, een 
hulpmiddel bij het nemen van individuele beleggingsbeslissingen. Daarom moeten 
verplichtingen tot herziening van het document beperkt blijven tot omstandigheden waarin 
sprake is van een materiële wijziging van het beleggingsproduct als zodanig. Deze bepaling is 
afgestemd op artikel 23, lid 2, van Icbe IV (Verordening 583/2010/EU).

Amendement 472
Burkhard Balz

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De ontwikkelaar van 
beleggingsproducten herziet op gezette 
tijdstappen de in het essentiële-
informatiedocument vermelde informatie 
en past het document aan wanneer uit de 
herziening blijkt dat veranderingen moeten 
worden aangebracht.

1. De ontwikkelaar van 
beleggingsproducten herziet op gezette 
tijdstappen de in het essentiële-
informatiedocument vermelde informatie 
en past het document aan wanneer uit de 
herziening blijkt dat wezenlijke 
veranderingen moeten worden 
aangebracht, met name in verband met de 
risicobeoordeling.
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Or. en

Amendement 473
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De ontwikkelaar van
beleggingsproducten herziet op gezette 
tijdstappen de in het essentiële-
informatiedocument vermelde informatie 
en past het document aan wanneer uit de 
herziening blijkt dat veranderingen moeten 
worden aangebracht.

1. De PRIP-ontwikkelaar herziet op 
gezette tijdstappen de in het essentiële-
informatiedocument vermelde informatie 
en past het document aan wanneer uit de 
herziening blijkt dat veranderingen moeten 
worden aangebracht.

Or. en

Amendement 474
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 23 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om te voorzien 
in nadere regels voor de herziening van de 
in het essentiële-informatiedocument 
vervatte informatie en de aanpassing van 
dit document met betrekking tot:

2. De Europese Bankautoriteit (EBA), de 
Europese Autoriteit voor verzekeringen en 
bedrijfspensioenen (EIOPA) en de 
Europese Autoriteit voor effecten en 
markten (ESMA) stellen ontwerpen van 
technische reguleringsnormen op ter 
vaststelling van nadere regels voor de 
herziening van de in het essentiële-
informatiedocument vervatte informatie en 
de aanpassing van dit document met 
betrekking tot:

De Europese toezichthoudende 
autoriteiten dienen deze ontwerpen van 
technische reguleringsnormen bij de 
Commissie in vóór […].
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Aan de Commissie wordt de bevoegdheid 
verleend tot vaststelling van de technische 
reguleringsnormen overeenkomstig de 
procedure bedoeld in de artikelen 10 tot 
en met 14 van Verordening (EU) nr. 
1093/2010, de artikelen 10 tot en met 14 
van Verordening 1094/2010 en de 
artikelen 10 tot en met 14 van 
Verordening (EU) nr. 1095/2010.

Or. en

Motivering

Om voldoende flexibiliteit te bieden en het bedrijfsleven en de ETA'S in staat te stellen om 
snel te reageren op marktontwikkelingen, is het beter te bepalen dat de drie ETA's 
gezamenlijke technische reguleringsnormen opstellen dan de Commissie te machtigen tot het 
vaststellen van gedelegeerde handelingen.

Amendement 475
Alfredo Pallone

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 23 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om te voorzien 
in nadere regels voor de herziening van de 
in het essentiële-informatiedocument 
vervatte informatie en de aanpassing van 
dit document met betrekking tot:

2. De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 23 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om te voorzien 
in nadere regels voor de herziening van de 
in het essentiële-informatiedocument 
vervatte informatie en de aanpassing van 
dit document, gezien de aard van het 
beleggingsproduct, met betrekking tot:

Or. en

Amendement 476
Markus Ferber

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de voorwaarden waaronder de 
informatie in het essentiële-
informatiedocument moet worden herzien, 
alsmede met betrekking tot de verplichting 
of de mogelijkheid het herziene essentiële-
informatiedocument opnieuw te 
publiceren;

b) de voorwaarden waaronder de 
informatie in het essentiële-
informatiedocument moet worden herzien;

Or. en

Motivering

Wanneer een herziening nodig is bevonden en heeft plaatsgevonden, moet het herziene 
essentiële-informatiedocument terstond beschikbaar worden gesteld. Het heeft geen zin om 
zo'n simpele regel nader uit te werken door middel van gedelegeerde handelingen.

Amendement 477
Sharon Bowles

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de voorwaarden waaronder de
informatie in het essentiële-
informatiedocument moet worden herzien, 
alsmede met betrekking tot de verplichting 
of de mogelijkheid het herziene essentiële-
informatiedocument opnieuw te 
publiceren;

b) de voorwaarden waaronder de 
informatie in het essentiële-
informatiedocument moet worden herzien, 
met name voor wat betreft de definitie van 
het begrip "materieel relevante 
wijzigingen", alsmede met betrekking tot 
de verplichting of de mogelijkheid het 
herziene essentiële-informatiedocument 
opnieuw te publiceren;

Or. en

Amendement 478
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de voorwaarden waaronder de 
informatie in het essentiële-
informatiedocument moet worden herzien, 
alsmede met betrekking tot de verplichting 
of de mogelijkheid het herziene essentiële-
informatiedocument opnieuw te 
publiceren;

b) de voorwaarden waaronder de 
informatie in het essentiële-
informatiedocument moet worden herzien.

Or. en

Motivering

Volgt op de door Schmidt voorgestelde wijziging in lid 1. Zie de motivering Schmidt bij artikel 
10, lid 1. Wanneer de herziening tot een nieuw document leidt, moet dat nieuwe document 
prompt beschikbaar worden gemaakt. Het is niet nodig de Commissie te machtigen om 
daarvoor gedelegeerde handelingen vast te stellen.

Amendement 479
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Artikel 10– lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de specifieke voorwaarden waaronder de 
informatie in het essentiële-
informatiedocument moet worden 
aangepast of het essentiële-
informatiedocument moet worden herzien 
wanneer een beleggingsproduct op niet-
permanente wijze ter beschikking wordt 
gesteld van retailbeleggers;

c) de specifieke voorwaarden waaronder de 
informatie in het essentiële-
informatiedocument moet worden 
aangepast of het essentiële-
informatiedocument moet worden herzien 
wanneer een PRIP op niet-permanente 
wijze ter beschikking wordt gesteld van 
retailbeleggers;

Or. en

Amendement 480
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2 – letter d
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de omstandigheden waarin 
retailbeleggers voor een door hen 
aangekocht beleggingsproduct moeten 
worden geïnformeerd over de herziening 
van een essentiële-informatiedocument.

Schrappen

Or. en

Motivering

Gevolg van de door Schmidt voorgestelde wijziging in lid 1. Zie motivering artikel 10, lid 1.

Amendement 481
Markus Ferber

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de omstandigheden waarin 
retailbeleggers voor een door hen 
aangekocht beleggingsproduct moeten 
worden geïnformeerd over de herziening 
van een essentiële-informatiedocument.

Schrappen

Or. en

Motivering

Wanneer een herziening nodig is bevonden en heeft plaatsgevonden, moet het herziene 
essentiële-informatiedocument terstond beschikbaar worden gesteld. Het heeft geen zin om 
zo'n simpele regel nader uit te werken door middel van gedelegeerde handelingen.

Amendement 482
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2 – letter d
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de omstandigheden waarin 
retailbeleggers voor een door hen 
aangekocht beleggingsproduct moeten 
worden geïnformeerd over de herziening 
van een essentiële-informatiedocument.

d) de omstandigheden waarin 
retailbeleggers voor een door hen 
aangekocht PRIP moeten worden 
geïnformeerd over de herziening van een 
essentiële-informatiedocument.

Or. en

Amendement 483
Werner Langen

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de omstandigheden waarin 
retailbeleggers voor een door hen 
aangekocht beleggingsproduct moeten 
worden geïnformeerd over de herziening 
van een essentiële-informatiedocument.

d) de omstandigheden waarin 
retailbeleggers op persoonlijk verzoek voor 
een door hen aangekocht 
beleggingsproduct moeten worden 
geïnformeerd over de herziening van een 
essentiële-informatiedocument.

Or. de

Amendement 484
Pervenche Berès

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) alle maatregelen die de voor de 
inbreuk verantwoordelijke persoon heeft 
genomen om ervoor te zorgen dat hij in de 
toekomst aan de verordening voldoet.

Or. en
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Motivering

Wanneer de voor een inbreuk verantwoordelijke persoon maatregelen neemt om te 
voorkomen dat die inbreuk zich in de toekomst opnieuw voordoet, kan de bevoegde autoriteit 
daar rekening mee houden bij het opleggen van de administratieve maatregelen en sancties.

Amendement 485
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer een ontwikkelaar van 
beleggingsproducten een essentiële-
informatiedocument heeft opgesteld dat 
niet voldoet aan de voorschriften van de 
artikelen 6, 7 en 8, waarop een 
retailbelegger zich heeft gebaseerd bij het
nemen van een beleggingsbeslissing, kan 
deze retailbelegger ten aanzien van de 
ontwikkelaar van het beleggingsproduct 
vergoeding vorderen voor de schade die 
hem is berokkend ten gevolge van het 
gebruik van het essentiële-
informatiedocument.

1. Het essentiële-informatiedocument is 
precontractuele informatie. De informatie 
moet correct, duidelijk en niet misleidend 
zijn. De informatie moet in 
overeenstemming zijn met de 
desbetreffende delen van het prospectus. 
Wanneer er bindende 
contractdocumenten bestaan, moet het 
essentiële-informatiedocument daarmee in 
overeenstemming zijn.

Or. en

Motivering

Afstemming op de KIID-normen van de icbe-richtlijn (Richtlijn 2009/65/EG). De regeling van 
de bewijslast moet overeenstemmen met die van artikel 79, lid 2, van de icbe IV-richtlijn.

Amendement 486
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer een ontwikkelaar van 
beleggingsproducten een essentiële-

1. De informatie in het essentiële-
informatiedocument is precontractuele 
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informatiedocument heeft opgesteld dat 
niet voldoet aan de voorschriften van de 
artikelen 6, 7 en 8, waarop een 
retailbelegger zich heeft gebaseerd bij het
nemen van een beleggingsbeslissing, kan 
deze retailbelegger ten aanzien van de 
ontwikkelaar van het beleggingsproduct 
vergoeding vorderen voor de schade die 
hem is berokkend ten gevolge van het 
gebruik van het essentiële-
informatiedocument.

informatie. De informatie moet correct, 
duidelijk en niet-misleidend zijn. Het 
essentiële-informatiedocument moet 
stroken met het prospectus of, indien er 
geen prospectus is gepubliceerd, met de 
voorwaarden van het PRIP.

Or. en

Motivering

Een van de hoofddoelen van de verordening is te zorgen voor samenhang met de icbe IV-
richtlijn en dus voor consistentie tussen de aansprakelijkheidsregelingen. Daarom moet deze 
verordening een bepaling bevatten dat het nationale recht van de lidstaten in passende 
verhaalmiddelen voor retailbeleggers moet voorzien.

Amendement 487
Sharon Bowles

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer een ontwikkelaar van 
beleggingsproducten een essentiële-
informatiedocument heeft opgesteld dat 
niet voldoet aan de voorschriften van de 
artikelen 6, 7 en 8, waarop een 
retailbelegger zich heeft gebaseerd bij het
nemen van een beleggingsbeslissing, kan 
deze retailbelegger ten aanzien van de 
ontwikkelaar van het beleggingsproduct 
vergoeding vorderen voor de schade die 
hem is berokkend ten gevolge van het 
gebruik van het essentiële-
informatiedocument.

1. De informatie in het essentiële-
informatiedocument is precontractuele 
informatie. De informatie moet correct, 
duidelijk en niet-misleidend zijn. Wanneer 
er bindende contractdocumenten bestaan, 
moet het essentiële-informatiedocument 
daarmee in overeenstemming zijn.

Or. en
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Motivering

Afstemming van de PRIP-verordening op het icbe-woordgebruik.

Amendement 488
Alfredo Pallone

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer een ontwikkelaar van 
beleggingsproducten een essentiële-
informatiedocument heeft opgesteld dat
niet voldoet aan de voorschriften van de
artikelen 6, 7 en 8, waarop een 
retailbelegger zich heeft gebaseerd bij het 
nemen van een beleggingsbeslissing, kan
deze retailbelegger ten aanzien van de 
ontwikkelaar van het beleggingsproduct
vergoeding vorderen voor de schade die 
hem is berokkend ten gevolge van het 
gebruik van het essentiële-
informatiedocument.

1. Het essentiële-informatiedocument is 
precontractuele informatie. De informatie 
moet correct, duidelijk en niet misleidend 
zijn. Het moet essentiële informatie 
bieden en consistent zijn met de 
desbetreffende delen van de
aanbiedingsdocumenten, wanneer deze
door de ontwikkelaar van het 
beleggingsproduct moeten worden 
opgesteld.

Or. en

Amendement 489
Wolf Klinz

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer een ontwikkelaar van 
beleggingsproducten een essentiële-
informatiedocument heeft opgesteld dat
niet voldoet aan de voorschriften van de 
artikelen 6, 7 en 8, waarop een 
retailbelegger zich heeft gebaseerd bij het 
nemen van een beleggingsbeslissing, kan 
deze retailbelegger ten aanzien van de 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
persoon die verantwoordelijk is voor het 
opstellen van een essentiële-
informatiedocument niet enkel op basis 
van het essentiële-informatiedocument of 
de vertaling daarvan civielrechtelijk 
aansprakelijk kan worden gesteld, tenzij 
het misleidend, onnauwkeurig of niet in 
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ontwikkelaar van het beleggingsproduct 
vergoeding vorderen voor de schade die 
hem is berokkend ten gevolge van het 
gebruik van het essentiële-
informatiedocument.

overeenstemming met de desbetreffende 
delen van het prospectus is of niet voldoet 
aan de voorschriften van de artikelen 6, 7 
en 8, waarop een retailbelegger zich heeft 
gebaseerd bij het nemen van een 
beleggingsbeslissing. Het essentiële-
informatiedocument bevat een duidelijke 
waarschuwing ter zake.

Or. en

Amendement 490
Burkhard Balz

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer een ontwikkelaar van 
beleggingsproducten een essentiële-
informatiedocument heeft opgesteld dat 
niet voldoet aan de voorschriften van de 
artikelen 6, 7 en 8, waarop een 
retailbelegger zich heeft gebaseerd bij het 
nemen van een beleggingsbeslissing, kan 
deze retailbelegger ten aanzien van de 
ontwikkelaar van het beleggingsproduct 
vergoeding vorderen voor de schade die 
hem is berokkend ten gevolge van het
gebruik van het essentiële-
informatiedocument.

1. De lidstaten dragen er zorg voor dat 
hun wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen inzake civielrechtelijke 
aansprakelijkheid van toepassing zijn op
de personen die verantwoordelijk zijn voor 
de in het essentiële-informatiedocument
vervatte informatie.

Or. en

Amendement 491
Elena Băsescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer een ontwikkelaar van 1. Wanneer een ontwikkelaar van 



PE504.398v01-00 76/184 AM\926906NL.doc

NL

beleggingsproducten een essentiële-
informatiedocument heeft opgesteld dat 
niet voldoet aan de voorschriften van de 
artikelen 6, 7 en 8, waarop een 
retailbelegger zich heeft gebaseerd bij het 
nemen van een beleggingsbeslissing, kan 
deze retailbelegger ten aanzien van de 
ontwikkelaar van het beleggingsproduct 
vergoeding vorderen voor de schade die 
hem is berokkend ten gevolge van het 
gebruik van het essentiële-
informatiedocument.

beleggingsproducten een essentiële-
informatiedocument heeft opgesteld dat 
niet voldoet aan de voorschriften van de 
artikelen 6, 7 en 8, waarop een 
retailbelegger zich heeft gebaseerd bij het 
nemen van een beleggingsbeslissing, kan 
deze retailbelegger ten aanzien van de 
ontwikkelaar van het beleggingsproduct 
vergoeding vorderen voor de schade die 
hem is berokkend ten gevolge van het 
gebruik van het essentiële-
informatiedocument. Het bedrag van de 
eventuele schadevergoeding dient 
evenredig te zijn aan het verlies.

Or. en

Amendement 492
Thomas Händel

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer een ontwikkelaar van 
beleggingsproducten een essentiële-
informatiedocument heeft opgesteld dat 
niet voldoet aan de voorschriften van de 
artikelen 6, 7 en 8, waarop een 
retailbelegger zich heeft gebaseerd bij het 
nemen van een beleggingsbeslissing, kan 
deze retailbelegger ten aanzien van de 
ontwikkelaar van het beleggingsproduct 
vergoeding vorderen voor de schade die 
hem is berokkend ten gevolge van het 
gebruik van het essentiële-
informatiedocument.

1. Wanneer een ontwikkelaar van 
beleggingsproducten een essentiële-
informatiedocument heeft opgesteld dat 
niet voldoet aan de voorschriften van de 
artikelen 6, 7 en 8, waarop een 
retailbelegger zich heeft gebaseerd bij het 
nemen van een beleggingsbeslissing, kan 
deze retailbelegger ten aanzien van de 
ontwikkelaar van het beleggingsproduct 
vergoeding vorderen voor de schade die 
hem is berokkend ten gevolge van het 
gebruik van het essentiële-
informatiedocument en kan hij in 
voorkomend geval verlangen dat het 
beleggingsproduct tegen de aankoopprijs 
wordt teruggenomen.

Or. de
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Amendement 493
Pervenche Berès

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer een ontwikkelaar van 
beleggingsproducten een essentiële-
informatiedocument heeft opgesteld dat 
niet voldoet aan de voorschriften van de 
artikelen 6, 7 en 8, waarop een 
retailbelegger zich heeft gebaseerd bij het 
nemen van een beleggingsbeslissing, kan 
deze retailbelegger ten aanzien van de 
ontwikkelaar van het beleggingsproduct 
vergoeding vorderen voor de schade die 
hem is berokkend ten gevolge van het 
gebruik van het essentiële-
informatiedocument.

1. Wanneer een ontwikkelaar of verkoper
van beleggingsproducten een essentiële-
informatiedocument of de bijlage daarbij
heeft opgesteld dat niet voldoet aan de 
voorschriften van de artikelen 6, 7 en 8, 
waarop een retailbelegger zich heeft 
gebaseerd bij het nemen van een 
beleggingsbeslissing, kan deze 
retailbelegger ten aanzien van de 
ontwikkelaar of de verkoper van het 
beleggingsproduct vergoeding vorderen 
voor de schade die hem is berokkend ten 
gevolge van het gebruik van het essentiële-
informatiedocument of de bijlage daarbij.

Or. en

Amendement 494
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer een ontwikkelaar van 
beleggingsproducten een essentiële-
informatiedocument heeft opgesteld dat 
niet voldoet aan de voorschriften van de 
artikelen 6, 7 en 8, waarop een 
retailbelegger zich heeft gebaseerd bij het 
nemen van een beleggingsbeslissing, kan 
deze retailbelegger ten aanzien van de 
ontwikkelaar van het beleggingsproduct 
vergoeding vorderen voor de schade die 
hem is berokkend ten gevolge van het 
gebruik van het essentiële-
informatiedocument.

1. Wanneer een ontwikkelaar van 
beleggingsproducten een essentiële-
informatiedocument heeft opgesteld dat 
niet voldoet aan de voorschriften van deze 
verordening, waarop een retailbelegger 
zich heeft gebaseerd bij het nemen van een 
beleggingsbeslissing, kan deze 
retailbelegger ten aanzien van de 
ontwikkelaar van het beleggingsproduct 
vergoeding vorderen voor de schade die 
hem is berokkend ten gevolge van het 
gebruik van het essentiële-
informatiedocument.
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Or. en

Amendement 495
Wolf Klinz

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer een retailbelegger blijk geeft 
van een verlies ten gevolge van het 
gebruik van de informatie in het 
essentiële-informatiedocument, moet de 
ontwikkelaar van het beleggingsproduct 
bewijzen dat het essentiële-
informatiedocument is opgesteld in 
overeenstemming met de artikelen 6, 7 en 
8 van deze verordening.

Schrappen

Or. en

Amendement 496
Sari Essayah

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer een retailbelegger blijk geeft 
van een verlies ten gevolge van het gebruik 
van de informatie in het essentiële-
informatiedocument, moet de ontwikkelaar 
van het beleggingsproduct bewijzen dat het 
essentiële-informatiedocument is opgesteld
in overeenstemming met de artikelen 6, 7 
en 8 van deze verordening.

2. Wanneer een retailbelegger aantoont dat 
hij verlies heeft geleden als gevolg van het 
gebruik van de informatie in het essentiële-
informatiedocument, is de ontwikkelaar 
van het beleggingsproduct niet enkel op 
basis van het essentiële-
informatiedocument of de vertaling 
daarvan civielrechtelijk aansprakelijk, 
tenzij dat misleidend, onnauwkeurig of 
niet in overeenstemming met andere 
bindende contractdocumenten is.  Het 
essentiële-informatiedocument bevat een 
duidelijke waarschuwing ter zake.
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Or. en

Amendement 497
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer een retailbelegger blijk geeft
van een verlies ten gevolge van het
gebruik van de informatie in het 
essentiële-informatiedocument, moet de 
ontwikkelaar van het beleggingsproduct 
bewijzen dat het essentiële-
informatiedocument is opgesteld in
overeenstemming met de artikelen 6, 7 en 
8 van deze verordening.

2. De lidstaten zorgen ervoor dat een 
persoon niet enkel op basis van het
essentiële-informatiedocument of de 
vertaling daarvan civielrechtelijk 
aansprakelijk kan worden gesteld, tenzij 
dat misleidend, onnauwkeurig of niet in 
overeenstemming met andere bindende 
contractdocumenten is die geacht worden 
onder de controle van deze persoon te 
vallen. Het essentiële-informatiedocument 
bevat een duidelijke waarschuwing ter 
zake.

Or. en

Motivering

Afstemming op de KIID-normen van de icbe-richtlijn (2009/65/EG). De aansprakelijkheid in 
de verordening moet overeenstemmen met die van artikel 79, lid 2, van de icbe IV-richtlijn. 
De formulering moet voor zover mogelijk geharmoniseerd worden met artikel 79, lid 2, met 
enkele aanpassingen.

Amendement 498
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer een retailbelegger blijk geeft 
van een verlies ten gevolge van het 
gebruik van de informatie in het 
essentiële-informatiedocument, moet de 
ontwikkelaar van het beleggingsproduct 

2. De informatie in het essentiële-
informatiedocument is precontractuele 
informatie. De informatie moet correct,
duidelijk en niet-misleidend zijn. Wanneer 
er bindende contractdocumenten bestaan,
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bewijzen dat het essentiële-
informatiedocument is opgesteld in 
overeenstemming met de artikelen 6, 7 en 
8 van deze verordening.

moet het essentiële-informatiedocument
daarmee in overeenstemming zijn.

Or. en

Motivering

Een van de hoofddoelen van de verordening is te zorgen voor samenhang met de icbe IV-
richtlijn en dus voor consistentie tussen de aansprakelijkheidsregelingen. Daarom moet deze 
verordening een bepaling bevatten dat de nationale wetten van de lidstaten in passende 
verhaalmiddelen voor retailbeleggers moeten voorzien.

Amendement 499
Werner Langen

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer een retailbelegger blijk geeft
van een verlies ten gevolge van het gebruik
van de informatie in het essentiële-
informatiedocument, moet de 
ontwikkelaar van het beleggingsproduct
bewijzen dat het essentiële-
informatiedocument is opgesteld in 
overeenstemming met de artikelen 6, 7 en 
8 van deze verordening.

2. De ontwikkelaar van een
beleggingsproduct kan niet civielrechtelijk 
aansprakelijk worden gesteld op grond
van een essentiële-informatiedocument, 
tenzij dat misleidend is of in aanzienlijke 
mate afwijkt van het specifieke 
emissieprospectus van het product.  (De
bewijslast berust in dit geval bij de 
ontwikkelaar van het beleggingsproduct.) 
In het essentiële-informatiedocument 
dient een vermelding te worden 
opgenomen die duidelijk maakt dat het 
essentiële-informatiedocument het 
emissieprospectus niet vervangt.

Or. de

Amendement 500
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer een retailbelegger blijk geeft 
van een verlies ten gevolge van het 
gebruik van de informatie in het 
essentiële-informatiedocument, moet de 
ontwikkelaar van het beleggingsproduct 
bewijzen dat het essentiële-
informatiedocument is opgesteld in 
overeenstemming met de artikelen 6, 7 en 
8 van deze verordening.

2. De informatie in het essentiële-
informatiedocument is precontractuele 
informatie. De informatie moet correct,
duidelijk en niet-misleidend zijn. Wanneer 
er andere documentatie bestaat, moet het 
essentiële-informatiedocument daarmee in 
overeenstemming zijn.

Or. en

Amendement 501
Sharon Bowles

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer een retailbelegger blijk geeft 
van een verlies ten gevolge van het gebruik 
van de informatie in het essentiële-
informatiedocument, moet de ontwikkelaar 
van het beleggingsproduct bewijzen dat het 
essentiële-informatiedocument is opgesteld
in overeenstemming met de artikelen 6, 7 
en 8 van deze verordening.

2. Wanneer een retailbelegger aantoont dat 
hij verlies heeft geleden als gevolg van het 
gebruik van de informatie in het essentiële-
informatiedocument, is de ontwikkelaar 
van het beleggingsproduct niet enkel op 
basis van het essentiële-
informatiedocument of de vertaling 
daarvan civielrechtelijk aansprakelijk, 
tenzij dat misleidend, onnauwkeurig of 
niet in overeenstemming met andere 
bindende contractdocumenten is.  Het 
essentiële-informatiedocument bevat een 
duidelijke waarschuwing ter zake.

Or. en

Motivering

Afstemming van de PRIP-verordening op het icbe-woordgebruik.
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Amendement 502
Alfredo Pallone

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer een retailbelegger blijk geeft
van een verlies ten gevolge van het
gebruik van de informatie in het 
essentiële-informatiedocument, moet de 
ontwikkelaar van het beleggingsproduct 
bewijzen dat het essentiële-
informatiedocument is opgesteld in
overeenstemming met de artikelen 6, 7 en 
8 van deze verordening.

2. De lidstaten zorgen ervoor dat een 
persoon niet enkel op basis van het
essentiële-informatiedocument of de 
vertaling daarvan civielrechtelijk 
aansprakelijk kan worden gesteld, tenzij 
dat misleidend, onnauwkeurig of niet in 
overeenstemming met de relevante delen 
van de aanbiedingsdocumenten is. Het 
essentiële-informatiedocument bevat een 
duidelijke waarschuwing ter zake.

Or. en

Amendement 503
Burkhard Balz

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer een retailbelegger blijk geeft
van een verlies ten gevolge van het 
gebruik van de informatie in het 
essentiële-informatiedocument, moet de 
ontwikkelaar van het beleggingsproduct 
bewijzen dat het essentiële-
informatiedocument is opgesteld in 
overeenstemming met de artikelen 6, 7 en 
8 van deze verordening.

2. De lidstaten zorgen er echter voor dat 
een persoon niet enkel op basis van de 
informatie in het essentiële-
informatiedocument of de vertaling 
daarvan civielrechtelijk aansprakelijk kan 
worden gesteld, tenzij deze informatie 
misleidend, onnauwkeurig of niet in 
overeenstemming met andere relevante 
delen van het document of met bindende 
contractdocumenten is.

Het essentiële-informatiedocument bevat 
een duidelijke waarschuwing ter zake.

Or. en
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Amendement 504
Nils Torvalds, Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer een retailbelegger blijk geeft 
van een verlies ten gevolge van het gebruik 
van de informatie in het essentiële-
informatiedocument, moet de ontwikkelaar 
van het beleggingsproduct bewijzen dat het 
essentiële-informatiedocument is opgesteld 
in overeenstemming met de artikelen 6, 7 
en 8 van deze verordening.

2. Wanneer een retailbelegger aantoont dat 
hij verlies heeft geleden als gevolg van het 
gebruik van de informatie in het essentiële-
informatiedocument, moet de ontwikkelaar 
van het beleggingsproduct bewijzen dat het 
essentiële-informatiedocument is opgesteld 
in overeenstemming met de artikelen 6, 7 
en 8 van deze verordening. De 
ontwikkelaar van het beleggingsproduct 
kan in dergelijke gevallen niet enkel op 
basis van het essentiële-
informatiedocument of de vertaling 
daarvan civielrechtelijk aansprakelijk 
worden gesteld, tenzij het essentiële-
informatiedocument misleidend, 
onnauwkeurig of niet in overeenstemming 
met andere bindende contractdocumenten 
is.  Het essentiële-informatiedocument 
bevat een duidelijke waarschuwing ter 
zake.

Or. en

Amendement 505
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer een retailbelegger blijk geeft 
van een verlies ten gevolge van het gebruik 
van de informatie in het essentiële-
informatiedocument, moet de ontwikkelaar 
van het beleggingsproduct bewijzen dat het 
essentiële-informatiedocument is 
opgesteld in overeenstemming met de 

2. Wanneer een retailbelegger aantoont dat 
hij verlies heeft geleden als gevolg van het 
gebruik van geïnventariseerde informatie 
in het essentiële-informatiedocument, moet 
de ontwikkelaar van het beleggingsproduct 
bewijzen dat deze informatie is opgesteld 
in overeenstemming met de artikelen 6, 7 
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artikelen 6, 7 en 8 van deze verordening. en 8 van deze verordening.

Or. fr

Amendement 506
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer een retailbelegger blijk geeft 
van een verlies ten gevolge van het 
gebruik van de informatie in het 
essentiële-informatiedocument, moet de 
ontwikkelaar van het beleggingsproduct 
bewijzen dat het essentiële-
informatiedocument is opgesteld in 
overeenstemming met de artikelen 6, 7 en 
8 van deze verordening.

2. Wanneer een retailbelegger aantoont dat 
hij verlies heeft geleden en de informatie in 
het essentiële-informatiedocument
misleidend was, moet de ontwikkelaar van 
het beleggingsproduct bewijzen dat het 
essentiële-informatiedocument is opgesteld 
in overeenstemming met de artikelen 6, 7 
en 8 van deze verordening.

Or. en

Amendement 507
Thomas Händel

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer een retailbelegger blijk geeft 
van een verlies ten gevolge van het
gebruik van de informatie in het
essentiële-informatiedocument, moet de 
ontwikkelaar van het beleggingsproduct 
bewijzen dat het essentiële-
informatiedocument is opgesteld in 
overeenstemming met de artikelen 6, 7 en 
8 van deze verordening.

2. Wanneer een retailbelegger het 
essentiële-informatiedocument heeft 
gebruikt en verlies heeft geleden, moet de 
ontwikkelaar van het beleggingsproduct 
bewijzen dat het essentiële-
informatiedocument is opgesteld in 
overeenstemming met de artikelen 6, 7 en 
8 van deze verordening.

Or. de
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Amendement 508
Alfredo Pallone

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De in lid 2 bedoelde verdeling van de 
bewijslast kan niet vooraf bij 
overeenkomst worden gewijzigd. Elk 
beding in deze vooraf gesloten 
overeenkomsten is niet verbindend voor 
de retailbelegger.

Schrappen

Or. en

Amendement 509
Wolf Klinz

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De in lid 2 bedoelde verdeling van de 
bewijslast kan niet vooraf bij 
overeenkomst worden gewijzigd. Elk 
beding in deze vooraf gesloten 
overeenkomsten is niet verbindend voor 
de retailbelegger.

Schrappen

Or. en

Amendement 510
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De in lid 2 bedoelde verdeling van de 
bewijslast kan niet vooraf bij 

3. De PRIP-ontwikkelaar is 
civielrechtelijk aansprakelijk indien een 
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overeenkomst worden gewijzigd. Elk 
beding in deze vooraf gesloten 
overeenkomsten is niet verbindend voor 
de retailbelegger.

belegger verlies lijdt als gevolg van het feit 
dat het essentiële-informatiedocument 
misleidend of onnauwkeurig is of niet in 
overeenstemming is met de andere 
bindende contractdocumenten voor het 
PRIP. De civielrechtelijke 
aansprakelijkheid mag niet bij 
overeenkomst beperkt of uitgesloten 
worden. 

Or. en

Amendement 511
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De in lid 2 bedoelde verdeling van de 
bewijslast kan niet vooraf bij 
overeenkomst worden gewijzigd. Elk 
beding in deze vooraf gesloten 
overeenkomsten is niet verbindend voor 
de retailbelegger.

3. De ontwikkelaar van het 
beleggingsproduct is niet enkel op basis 
van het essentiële-informatiedocument of 
de vertaling daarvan civielrechtelijk 
aansprakelijk, tenzij het misleidend, 
onnauwkeurig of niet in overeenstemming 
met andere bindende contractdocumenten 
is.

Or. en

Amendement 512
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De in lid 2 bedoelde verdeling van de 
bewijslast kan niet vooraf bij 
overeenkomst worden gewijzigd. Elk 
beding in deze vooraf gesloten 
overeenkomsten is niet verbindend voor 

3. De ontwikkelaar van een 
beleggingsproduct is civielrechtelijk 
aansprakelijk indien een belegger verlies 
lijdt als gevolg van het feit hij zich 
gebaseerd heeft op een essentiële-
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de retailbelegger. informatiedocument dat niet voldoet aan 
de vereisten van de leden 1 en 2. Deze 
aansprakelijkheid kan niet beperkt of 
opgeheven worden door contractuele 
bepalingen of ingevolge de goedkeuring 
door de bevoegde autoriteit.

Or. en

Motivering

Deze amendementen stemmen het aansprakelijkheidsregime af op dat van de icbe's, waar het 
goed functioneert.

Amendement 513
Burkhard Balz

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De in lid 2 bedoelde verdeling van de 
bewijslast kan niet vooraf bij 
overeenkomst worden gewijzigd. Elk 
beding in deze vooraf gesloten 
overeenkomsten is niet verbindend voor 
de retailbelegger.

3. De civielrechtelijke aansprakelijkheid 
mag niet bij contractuele clausules 
worden beperkt. 

Or. en

Amendement 514
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een verhandelaar van 
beleggingsproducten voor retailbeleggers 
verstrekt hen tijdig het essentiële-
informatiedocument voordat de transactie 
met betrekking tot het beleggingsproduct

1. Een persoon die een PRIP aan
retailbeleggers verkoopt, verstrekt de 
retailbeleggers tijdig het essentiële-
informatiedocument voordat de transactie 
met betrekking tot het PRIP wordt 



PE504.398v01-00 88/184 AM\926906NL.doc

NL

wordt verricht. verricht. Indien een PRIP aan een cliënt 
wordt aanbevolen, wordt het essentiële-
informatiedocument onverwijld verstrekt.

Or. en

Amendement 515
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een verhandelaar van 
beleggingsproducten voor retailbeleggers 
verstrekt hen tijdig het essentiële-
informatiedocument voordat de transactie 
met betrekking tot het beleggingsproduct 
wordt verricht.

1. Een persoon die een beleggingsproduct 
aan retailbeleggers aanbeveelt of verkoopt,
verstrekt hen tijdig het essentiële-
informatiedocument voordat de transactie 
met betrekking tot het beleggingsproduct 
wordt verricht. Indien een product aan 
een cliënt wordt aanbevolen, wordt het 
essentiële-informatiedocument onverwijld 
verstrekt.

Or. en

Amendement 516
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een verhandelaar van 
beleggingsproducten voor retailbeleggers 
verstrekt hen tijdig het essentiële-
informatiedocument voordat de transactie 
met betrekking tot het beleggingsproduct 
wordt verricht.

1. Een persoon die een PRIP aan
retailbeleggers verkoopt, verstrekt hen 
tijdig het essentiële-informatiedocument en 
het dienstverleningsdocument voordat de 
transactie met betrekking tot het 
beleggingsproduct wordt verricht. Indien 
een belegging aan een cliënt wordt 
aanbevolen, worden het essentiële-
informatiedocument en het 
dienstverleningsdocument onverwijld 
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verstrekt.

Or. en

Amendement 517
Sharon Bowles

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een verhandelaar van 
beleggingsproducten voor retailbeleggers 
verstrekt hen tijdig het essentiële-
informatiedocument voordat de transactie
met betrekking tot het beleggingsproduct
wordt verricht.

1. Een persoon die een beleggingsproduct 
aan retailbeleggers aanbeveelt of verkoopt,
verstrekt hen het essentiële-
informatiedocument onmiddellijk en tijdig
voordat er enige verplichting wordt 
aangegaan met betrekking tot het 
beleggingsproduct.

Or. en

Amendement 518
Thomas Händel

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een verhandelaar van
beleggingsproducten voor retailbeleggers 
verstrekt hen tijdig het essentiële-
informatiedocument voordat de transactie 
met betrekking tot het beleggingsproduct 
wordt verricht.

1. Een persoon die beleggingsproducten 
aan retailbeleggers verkoopt, verstrekt hen 
tijdig en aantoonbaar het essentiële-
informatiedocument voordat de transactie 
met betrekking tot het beleggingsproduct 
wordt verricht; (De bewijslast berust dan 
bij de ontwikkelaar van het 
beleggingsproduct.)

Or. de
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Amendement 519
Petru Constantin Luhan

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een verhandelaar van
beleggingsproducten voor retailbeleggers 
verstrekt hen tijdig het essentiële-
informatiedocument voordat de transactie 
met betrekking tot het beleggingsproduct 
wordt verricht.

1. Een persoon die beleggingsproducten 
aan retailbeleggers verkoopt, verstrekt hen 
tijdig het door de ontwikkelaar van het 
beleggingsproduct beschikbaar gestelde 
essentiële-informatiedocument voordat de 
transactie met betrekking tot het 
beleggingsproduct wordt verricht.

Or. en

Motivering

Omwille van de rechtszekerheid moet worden benadrukt dat een essentiële-
informatiedocument door één partij wordt opgesteld: de ontwikkelaar van het 
beleggingsproduct. De ontwikkelaar van beleggingsproducten is ook verantwoordelijk voor 
de inhoud van het door hem opgestelde essentiële-informatiedocument. De ontwikkelaar van 
het beleggingsproduct stelt het essentiële-informatiedocument ter beschikking van de persoon 
die het product verkoopt, zodat deze laatste het aan de retailbelegger kan verstrekken.

Amendement 520
Marianne Thyssen

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een verhandelaar van
beleggingsproducten voor retailbeleggers 
verstrekt hen tijdig het essentiële-
informatiedocument voordat de transactie 
met betrekking tot het beleggingsproduct 
wordt verricht.

1. Een persoon die beleggingsproducten 
aan retailbeleggers verkoopt, verstrekt hen 
tijdig het door de ontwikkelaar van het 
beleggingsproduct opgestelde essentiële-
informatiedocument voordat de transactie 
met betrekking tot het beleggingsproduct 
wordt verricht.

Or. nl
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Motivering

Dit amendement verduidelijkt nogmaals dat het de productontwikkelaar is die 
verantwoordelijk is voor het opstellen en de inhoud van het "KID". De productontwikkelaar 
dient dit "KID" dan aan de verhandelaar te bezorgen die vervolgens verplicht is dit tijdig 
voor te leggen aan de retailbelegger.

Amendement 521
Peter Simon

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een verhandelaar van 
beleggingsproducten voor retailbeleggers
verstrekt hen tijdig het essentiële-
informatiedocument voordat de transactie 
met betrekking tot het beleggingsproduct 
wordt verricht.

1. Een persoon die een beleggingsproduct 
verkoopt aan een retailbelegger of als 
intermediair optreedt bij de verkoop,
verstrekt de retailbelegger tijdig het 
essentiële-informatiedocument voordat de 
transactie met betrekking tot het 
beleggingsproduct wordt verricht.

Or. de

Amendement 522
Sharon Bowles

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Een persoon die een 
beleggingsproduct aan retailbeleggers 
aanbeveelt of verkoopt, dient eerst 
schriftelijke toestemming te krijgen van de 
ontwikkelaar van het beleggingsproduct 
om het essentiële-informatiedocument 
aan de belegger ter beschikking te stellen. 
Die toestemming kan door de 
ontwikkelaar van het beleggingsproduct 
voor onbepaalde tijd of onder andere 
voorwaarden worden verleend. Wanneer 
niet wordt voldaan aan een van de 
gestelde voorwaarden, is de toestemming 
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niet langer geldig voor de toepassing van 
dit lid.

Or. en

Amendement 523
Sharon Bowles

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In afwijking van lid 1 kan een 
verhandelaar van beleggingsproducten de 
retailbelegger het essentiële-
informatiedocument onmiddellijk na de 
verrichting van de transactie verstrekken 
wanneer:

Schrappen

a) de retailbelegger ervoor kiest de 
transactie te verrichten door middel van 
een techniek voor communicatie op 
afstand;
b) het niet mogelijk is het essentiële-
informatiedocument overeenkomstig lid 1 
te verstrekken, en
c) de verhandelaar van het 
beleggingsproduct de retailbelegger 
daarvan op de hoogte heeft gebracht.

Or. en

Amendement 524
Thomas Händel

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In afwijking van lid 1 kan een 
verhandelaar van beleggingsproducten de 
retailbelegger het essentiële-

Schrappen
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informatiedocument onmiddellijk na de 
verrichting van de transactie verstrekken 
wanneer:
a) de retailbelegger ervoor kiest de 
transactie te verrichten door middel van 
een techniek voor communicatie op 
afstand;
b) het niet mogelijk is het essentiële-
informatiedocument overeenkomstig lid 1 
te verstrekken, en
c) de verhandelaar van het 
beleggingsproduct de retailbelegger 
daarvan op de hoogte heeft gebracht.

Or. de

Amendement 525
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In afwijking van lid 1 kan een 
verhandelaar van beleggingsproducten de 
retailbelegger het essentiële-
informatiedocument onmiddellijk na de 
verrichting van de transactie verstrekken 
wanneer:

2. Een persoon die een PRIP aan 
retailbeleggers verkoopt, mag deze 
beleggers onder geen beding een 
essentiële-informatiedocument 
verstrekken zonder daarvoor eerst de 
schriftelijke toestemming te hebben 
gekregen van de PRIP-ontwikkelaar. 
Wanneer niet wordt voldaan aan een van 
de gestelde voorwaarden, is de 
toestemming niet langer geldig voor de 
toepassing van dit lid.

Or. en

Motivering

De entiteit die verantwoordelijk is voor de afgifte van het essentiële-informatiedocument is 
soms niet dezelfde als die welke verantwoordelijk is voor de opstelling van dat document. Bij 
het huidige voorstel zou het mogelijk zijn dat de ontwikkelaar van het product aansprakelijk is 
als de entiteit die het product verkoopt verzuimt aan de voorschriften van artikel 12 te 
voldoen. Er moeten bepalingen worden opgenomen om ervoor te zorgen dat de 
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aansprakelijkheid naar behoren verdeeld wordt als een entiteit een essentiële-
informatiedocument verspreidt dat onnauwkeurig of niet meer actueel is.

Amendement 526
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In afwijking van lid 1 kan een 
verhandelaar van beleggingsproducten de 
retailbelegger het essentiële-
informatiedocument onmiddellijk na de 
verrichting van de transactie verstrekken
wanneer:

2. In afwijking van lid 1 verstrekt een 
verhandelaar van beleggingsproducten de 
retailbelegger de officiële website waar het 
essentiële-informatiedocument te vinden is
onmiddellijk na de verrichting van de 
transactie wanneer:

Or. en

Motivering

Een van de doelstellingen van het essentiële-informatiedocument is dat de cliënt over de 
essentiële informatie beschikt voordat hij beslist om al dan niet te beleggen. Als de cliënt kan 
communiceren met de persoon die het beleggingsproduct verkoopt, kan hij deze informatie in
de ene of de andere vorm ontvangen langs dezelfde kanalen als de verkoper.

Amendement 527
Markus Ferber

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In afwijking van lid 1 kan een 
verhandelaar van beleggingsproducten de 
retailbelegger het essentiële-
informatiedocument onmiddellijk na de 
verrichting van de transactie verstrekken 
wanneer:

2. In afwijking van lid 1 kan een 
verhandelaar van beleggingsproducten de 
retailbelegger het essentiële-
informatiedocument zo spoedig mogelijk
na de verrichting van de transactie 
verstrekken wanneer:

Or. en
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Motivering

Diensten op louter uitvoerende basis met gebruikmaking van communicatie op afstand moeten 
mogelijk blijven voor retailbeleggers die daarvoor kiezen. Dat zou echter onmogelijk worden 
als een verkoper van beleggingsproducten gedwongen zou worden het essentiële-
informatiedocument in alle omstandigheden te verstrekken voordat de transactie wordt 
afgerond. Daarom moet het in dergelijke gevallen toegestaan zijn het essentiële-
informatiedocument zo spoedig mogelijk na de sluiting van de transactie te verstrekken.

Amendement 528
Peter Simon

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In afwijking van lid 1 kan een
verhandelaar van beleggingsproducten de 
retailbelegger het essentiële-
informatiedocument onmiddellijk na de 
verrichting van de transactie verstrekken 
wanneer:

2. In afwijking van lid 1 kan een persoon 
die een beleggingsproduct verkoopt of als 
intermediair optreedt bij de verkoop de
retailbelegger het essentiële-
informatiedocument onmiddellijk na de 
verrichting van de transactie verstrekken 
wanneer:

Or. de

Amendement 529
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In afwijking van lid 1 kan een 
verhandelaar van beleggingsproducten de
retailbelegger het essentiële-
informatiedocument onmiddellijk na de 
verrichting van de transactie verstrekken 
wanneer:

2. In afwijking van lid 1 kan een 
verhandelaar van PRIP's daarentegen een
retailbelegger op diens verzoek het 
essentiële-informatiedocument 
onmiddellijk na de verrichting van de 
transactie verstrekken, doch uitsluitend
wanneer:

Or. en
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Amendement 530
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2 – letter a -inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de retailbelegger ervoor kiest de 
transactie te verrichten door middel van 
een techniek voor communicatie op 
afstand;

a) de retailbelegger er op eigen initiatief 
voor kiest de transactie te verrichten door 
middel van een techniek voor 
communicatie op afstand;

Or. en

Motivering

De afwijking in artikel 12, lid 2, is belangrijk, want zo krijgen gevorderde cliënten die hun 
eigen onderzoek hebben verricht de mogelijkheid om beleggingen te kopen zonder lastig te 
worden gevallen. Het is echter belangrijk dat dit geen mazen in de regelgeving creëert. 
Daarom moeten verkopers die beleggers proactief benaderen geen gebruik mogen maken van 
deze afwijking. Die uitzondering moet alleen beschikbaar zijn voor cliënten die op eigen 
initiatief telefonisch een transactie willen afsluiten.

Amendement 531
Nils Torvalds, Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2 – letter a - inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de retailbelegger ervoor kiest de 
transactie te verrichten door middel van 
een techniek voor communicatie op 
afstand;

a) de retailbelegger er op eigen initiatief 
voor kiest de transactie te verrichten door 
middel van een techniek voor 
communicatie op afstand;

Or. en

Amendement 532
Olle Schmidt, Nils Torvalds
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Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2 - letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) het niet mogelijk is het essentiële-
informatiedocument overeenkomstig lid 1 
te verstrekken, en

b) het niet mogelijk is het essentiële-
informatiedocument overeenkomstig lid 1 
te verstrekken, en de persoon die het PRIP 
verkoopt de retailbelegger op de hoogte 
heeft gesteld van de situatie, en

Or. en

Amendement 533
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2 - letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) het niet mogelijk is het essentiële-
informatiedocument overeenkomstig lid 1 
te verstrekken, en

b) het niet mogelijk is het krachtens letter 
a) verplichte papieren exemplaar van het 
essentiële-informatiedocument 
overeenkomstig lid 1 te verstrekken, en

Or. en

Amendement 534
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2 - letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de verhandelaar van het 
beleggingsproduct de retailbelegger 
daarvan op de hoogte heeft gebracht.

c) de retailbelegger ermee instemt het 
essentiële-informatiedocument 
onmiddellijk na de sluiting van de 
transactie te ontvangen in plaats van de 
transactie uit te stellen om het document 
op voorhand te kunnen ontvangen;
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Or. en

Motivering

Deze afwijking vergemakkelijkt sommige legitieme zakelijke praktijken, maar er moet voor 
worden gezorgd dat zij niet tot mazen in de regelgeving leidt. Van die afwijking mag alleen 
gebruik worden gemaakt als de cliënt actief probeert transacties per telefoon af te sluiten. 
Ook moet de cliënt er uitdrukkelijk mee instemmen.

Amendement 535
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2 - letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de verhandelaar van het
beleggingsproduct de retailbelegger 
daarvan op de hoogte heeft gebracht.

c) de verhandelaar van het PRIP de 
retailbelegger daarvan op de hoogte heeft 
gebracht.

Or. en

Amendement 536
Peter Simon

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de verhandelaar van het
beleggingsproduct de retailbelegger 
daarvan op de hoogte heeft gebracht.

c) de persoon die een beleggingsproduct
verkoopt of als intermediair optreedt bij
de verkoop de retailbelegger daarvan op de 
hoogte heeft gebracht.

Or. de

Amendement 537
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2 – letter c bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) de retailbelegger er uitdrukkelijk 
mee instemt het essentiële-
informatiedocument onmiddellijk na de 
sluiting van de transactie te ontvangen;

Or. en

Amendement 538
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) de retailbelegger er uitdrukkelijk 
mee instemt het essentiële-
informatiedocument onmiddellijk na de 
sluiting van de transactie te ontvangen;

Or. en

Amendement 539
Sharon Bowles

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De retailbelegger bevestigt met een 
schriftelijke of elektronische 
handtekening dat hij het essentiële-
informatiedocument ontvangen en 
gelezen heeft.

Or. en
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Amendement 540
Wolf Klinz

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. In afwijking van de leden 1 en 2 kan 
een onder deze verordening vallend 
beleggingsproduct alleen zonder een 
essentiële-informatiedocument aan een 
retailbelegger worden verkocht wanneer 
een retailbelegger daar uitdrukkelijk om 
verzoekt en daar zelf het initiatief toe 
neemt, en wanneer de intermediair die het 
beleggingsproduct verkoopt de 
retailbelegger adviseert overeenkomstig 
Richtlijn 2004/39/EG of Richtlijn 
2002/92/EG.

Or. en

Amendement 541
Burkhard Balz

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. In afwijking van de leden 1 en 2 is 
het verstrekken van een essentiële-
informatiedocument niet verplicht indien 
de verkoop van het beleggingsproduct op 
uitdrukkelijk verzoek van de 
retailbelegger zonder beleggingsadvies 
plaatsvindt of indien de transactie van 
louter uitvoerende aard is.

Or. en

Amendement 542
Syed Kamall
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Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer opeenvolgende transacties 
met betrekking tot hetzelfde 
beleggingsproduct namens een 
retailbelegger worden verricht 
overeenkomstig instructies die deze 
belegger aan de verhandelaar van het 
beleggingsproduct heeft gegeven vóór de 
eerste transactie, is de verplichting inzake 
het verstrekken van het in lid 1 bedoelde 
essentiële-informatiedocument alleen van 
toepassing op de eerste transactie.

3. Indien de persoon die een PRIP aan 
retailbeleggers verkoopt

a) verzuimt de beleggers een essentiële-
informatiedocument te verstrekken, of
b) de beleggers een essentiële-
informatiedocument verstrekt waarvoor 
de krachtens lid 2 benodigde toestemming 
niet is verkregen,
is de persoon die zo'n PRIP verkoopt als 
enige aansprakelijk voor dit verzuim en is 
de ontwikkelaar van het pakketproduct 
voor retailbelegging niet aansprakelijk, 
tenzij hij ook degene is die het product 
verkoopt.

Or. en

Amendement 543
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer opeenvolgende transacties met 
betrekking tot hetzelfde beleggingsproduct
namens een retailbelegger worden verricht 
overeenkomstig instructies die deze

3. Wanneer opeenvolgende transacties met 
betrekking tot hetzelfde beleggingsproduct 
namens een retailbelegger worden verricht 
overeenkomstig instructies die deze
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belegger aan de verhandelaar van het 
beleggingsproduct heeft gegeven vóór de 
eerste transactie, is de verplichting inzake 
het verstrekken van het in lid 1 bedoelde 
essentiële-informatiedocument alleen van 
toepassing op de eerste transactie.

retailbelegger aan de verhandelaar van het 
beleggingsproduct heeft gegeven vóór de 
eerste transactie, is de verplichting inzake 
het verstrekken van het in lid 1 bedoelde 
essentiële-informatiedocument alleen van 
toepassing op de eerste transactie, tenzij 
het essentiële-informatiedocument is 
bijgewerkt of er een nieuw jaarverslag 
beschikbaar is.

Or. en

Amendement 544
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer opeenvolgende transacties met 
betrekking tot hetzelfde beleggingsproduct
namens een retailbelegger worden verricht 
overeenkomstig instructies die deze 
belegger aan de verhandelaar van het
beleggingsproduct heeft gegeven vóór de 
eerste transactie, is de verplichting inzake 
het verstrekken van het in lid 1 bedoelde 
essentiële-informatiedocument alleen van 
toepassing op de eerste transactie.

3. Wanneer opeenvolgende transacties met 
betrekking tot hetzelfde PRIP namens een 
retailbelegger worden verricht 
overeenkomstig instructies die deze 
belegger aan de verhandelaar van het PRIP
heeft gegeven vóór de eerste transactie, is 
de verplichting inzake het verstrekken van 
het in lid 1 bedoelde essentiële-
informatiedocument alleen van toepassing 
op de eerste transactie.

Or. en

Amendement 545
Peter Simon

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer opeenvolgende transacties met 
betrekking tot hetzelfde beleggingsproduct 
namens een retailbelegger worden verricht

3. Wanneer opeenvolgende transacties met 
betrekking tot hetzelfde beleggingsproduct 
namens een retailbelegger worden verricht 
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overeenkomstig instructies die deze 
belegger aan de verhandelaar van het 
beleggingsproduct heeft gegeven vóór de 
eerste transactie, is de verplichting inzake 
het verstrekken van het in lid 1 bedoelde 
essentiële-informatiedocument alleen van 
toepassing op de eerste transactie.

overeenkomstig instructies die deze 
belegger aan de persoon die het 
beleggingsproduct verkoopt of als 
intermediair optreedt bij de verkoop heeft 
gegeven vóór de eerste transactie, is de 
verplichting inzake het verstrekken van het 
in lid 1 bedoelde essentiële-
informatiedocument alleen van toepassing 
op de eerste transactie.

Or. de

Amendement 546
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie is bevoegd
overeenkomstig artikel 23 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen tot nadere 
omschrijving van:

4. De Europese Bankautoriteit (EBA), de 
Europese Autoriteit voor verzekeringen en 
bedrijfspensioenen (EIOPA) en de 
Europese Autoriteit voor effecten en 
markten (ESMA) stellen gezamenlijk
overeenkomstig artikel 23 ontwerpen van 
technische reguleringsnormen op tot 
vaststelling van:

Or. en

Motivering

Om voldoende flexibiliteit te bieden en het bedrijfsleven en de ETA'S in staat te stellen om 
snel te reageren op marktontwikkelingen, is het beter te bepalen dat de drie ETA's 
gezamenlijke technische reguleringsnormen opstellen dan de Commissie te machtigen tot het 
vaststellen van gedelegeerde handelingen.

Amendement 547
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 4 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Aan de Commissie wordt de 
bevoegdheid verleend tot vaststelling van 
de technische reguleringsnormen 
overeenkomstig de procedure bedoeld in 
de artikelen 10 tot en met 14 van 
Verordening (EU) nr. 1093/2010, de 
artikelen 10 tot en met 14 van 
Verordening (EU) nr. 1094/2010 en de 
artikelen 10 tot en met 14 van 
Verordening (EU) nr. 1095/2010.

Or. en

Amendement 548
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De verhandelaar van het 
beleggingsproduct verstrekt het essentiële-
informatiedocument kosteloos aan 
retailbeleggers.

1. Voordat er een bindende overeenkomst 
wordt gesloten met een retailbelegger, 
verstrekt de verhandelaar van het 
beleggingsproduct de retailbelegger 
kosteloos het essentiële-
informatiedocument. Indien de 
beleggingsaanbeveling of de 
intermediairsdienst persoonlijk wordt 
verstrekt, wordt altijd kosteloos een 
papieren versie verstrekt.

Or. en

Motivering

Dit amendement is gebaseerd op een voorstel van het BEUC.

Amendement 549
Burkhard Balz
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Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De verhandelaar van het 
beleggingsproduct verstrekt het essentiële-
informatiedocument kosteloos aan 
retailbeleggers.

1. De verhandelaar van het 
beleggingsproduct verstrekt het essentiële-
informatiedocument kosteloos aan 
retailbeleggers.

Gezien de precontractuele aard van het 
essentiële-informatiedocument is de 
belegger niet verplicht de inhoud van het 
document met een schriftelijke of 
elektronische handtekening te bevestigen 
voordat hij een beleggingsbeslissing 
neemt.

Or. en

Amendement 550
Peter Simon

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De verhandelaar van het
beleggingsproduct verstrekt het essentiële-
informatiedocument kosteloos aan 
retailbeleggers.

1. De persoon die een beleggingsproduct
verkoopt of als intermediair optreedt bij 
de verkoop verstrekt het essentiële-
informatiedocument kosteloos aan 
retailbeleggers.

Or. de

Amendement 551
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De verhandelaar van het 
beleggingsproduct verstrekt de 
retailbelegger het essentiële-
informatiedocument op een van de 
volgende dragers:

2. De persoon die een PRIP verkoopt,
verstrekt de retailbelegger het essentiële-
informatiedocument op een van de 
volgende dragers:

Or. en

Amendement 552
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De verhandelaar van het 
beleggingsproduct verstrekt het essentiële-
informatiedocument kosteloos aan 
retailbeleggers.

1. De persoon die een PRIP verkoopt,
verstrekt het essentiële-
informatiedocument kosteloos aan 
retailbeleggers.

Or. en

Amendement 553
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De verhandelaar van het
beleggingsproduct verstrekt het essentiële-
informatiedocument kosteloos aan 
retailbeleggers.

1. De persoon die een beleggingsproduct
aanbeveelt of verkoopt, verstrekt het 
essentiële-informatiedocument kosteloos 
aan retailbeleggers.

Or. en
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Amendement 554
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De verhandelaar van het
beleggingsproduct verstrekt de 
retailbelegger het essentiële-
informatiedocument op een van de 
volgende dragers:

2. De persoon die een beleggingsproduct
aanbeveelt of verkoopt, verstrekt het 
essentiële-informatiedocument kosteloos 
aan retailbeleggers:

Or. en

Amendement 555
Thomas Händel

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De verhandelaar van het
beleggingsproduct verstrekt de 
retailbelegger het essentiële-
informatiedocument op een van de 
volgende dragers:

2. De persoon die een beleggingsproduct 
verkoopt, verstrekt de retailbelegger het 
essentiële-informatiedocument op een van 
de volgende, daadwerkelijk voor de 
retailbelegger toegankelijke dragers:

Or. de

Amendement 556
Peter Simon

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De verhandelaar van het 
beleggingsproduct verstrekt de 
retailbelegger het essentiële-
informatiedocument op een van de 

2. De persoon die een beleggingsproduct
verkoopt of als intermediair optreedt bij 
de verkoop verstrekt de retailbelegger het 
essentiële-informatiedocument op een van 
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volgende dragers: de volgende dragers:

Or. de

Amendement 557
Ildikó Gáll-Pelcz

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De retailbelegger bevestigt op een 
aantoonbare wijze dat hij kennis heeft 
genomen van de inhoud van het 
essentiële-informatiedocument.

Or. en

Amendement 558
Peter Simon

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) het gebruik van de duurzame drager is 
aangepast aan het kader waarin de 
zakelijke activiteiten tussen de
verhandelaar van het beleggingsproduct 
en de retailbelegger plaatsvinden; en

a) het gebruik van de duurzame drager is 
aangepast aan het kader waarin de 
zakelijke activiteiten tussen de persoon die 
een beleggingsproduct verkoopt of als 
intermediair optreedt bij de verkoop en de 
retailbelegger plaatsvinden; en

Or. de

Amendement 559
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 5 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) het verstrekken van het essentiële-
informatiedocument via een website is 
aangepast aan het kader waarin de 
zakelijke activiteiten tussen de 
verhandelaar van het beleggingsproduct
en de retailbelegger plaatsvinden;

a) het verstrekken van het essentiële-
informatiedocument via een website is 
aangepast aan het kader waarin de 
zakelijke activiteiten tussen de persoon die 
een PRIP verkoopt en de retailbelegger 
plaatsvinden;

Or. en

Amendement 560
Peter Simon

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 5 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) het verstrekken van het essentiële-
informatiedocument via een website is 
aangepast aan het kader waarin de 
zakelijke activiteiten tussen de 
verhandelaar van het beleggingsproduct
en de retailbelegger plaatsvinden;

a) het verstrekken van het essentiële-
informatiedocument via een website is 
aangepast aan het kader waarin de 
zakelijke activiteiten tussen de persoon die 
een beleggingsproduct verkoopt of als 
intermediair optreedt bij de verkoop en de 
retailbelegger plaatsvinden;

Or. de

Amendement 561
Burkhard Balz

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 5 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) wanneer het essentiële-
informatiedocument overeenkomstig 
artikel 10 is herzien, worden alle herziene 
versies ter beschikking gesteld van de 
retailbelegger;

d) wanneer het essentiële-
informatiedocument overeenkomstig 
artikel 10 is herzien, wordt de laatste 
versie ook ter beschikking gesteld van de 
retailbelegger en stelt de persoon die een 
beleggingsproduct verkoopt de 
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retailbelegger ervan in kennis dat eerdere 
versies op verzoek beschikbaar kunnen 
worden gesteld;

Or. en

Amendement 562
Markus Ferber

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 5 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) wanneer het essentiële-
informatiedocument overeenkomstig 
artikel 10 is herzien, worden alle herziene 
versies ter beschikking gesteld van de
retailbelegger;

d) wanneer het essentiële-
informatiedocument overeenkomstig 
artikel 10 is herzien, wordt de meest 
recente versie ter beschikking gesteld van 
de retailbelegger; op verzoek van de 
belegger worden ook eerdere versies ter 
beschikking gesteld;

Or. en

Motivering

De laatste versie van het essentiële-informatiedocument biedt de beleggers de meest 
pertinente informatie over zijn eventuele belegging. Te veel informatie verstrekken druist in 
tegen het doel van de verordening, die er juist voor wil zorgen dat de retailbelegger beknopte, 
beperkte informatie ontvangt die hij makkelijk kan begrijpen.

Amendement 563
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 5 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) wanneer het essentiële-
informatiedocument overeenkomstig 
artikel 10 is herzien, worden alle herziene 
versies ter beschikking gesteld van de 
retailbelegger;

d) wanneer het essentiële-
informatiedocument overeenkomstig 
artikel 10 is herzien, wordt de meest 
recente versie ter beschikking gesteld van 
de retailbelegger; op verzoek van de 
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belegger worden hem ook eerdere versies 
ter beschikking gesteld;

Or. en

Motivering

De belegger achterhaalde essentiële-informatiedocumenten geven zou verwarrend zijn en is 
niet nodig.

Amendement 564
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 5 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) wanneer het essentiële-
informatiedocument overeenkomstig 
artikel 10 is herzien, worden alle herziene 
versies ter beschikking gesteld van de 
retailbelegger;

d) wanneer het essentiële-
informatiedocument overeenkomstig 
artikel 10 is herzien, wordt de meest 
recente versie ter beschikking gesteld van 
de retailbelegger; op verzoek van de 
belegger worden eerdere versies ter 
beschikking gesteld;

Or. en

Motivering

Eisen dat alle herziene versies van het essentiële-informatiedocument aan de retailbelegger 
worden verstrekt heeft geen toegevoegde waarde. De waarschijnlijkheid dat de belegger de 
laatste versie gaat verwarren met eerdere versies zou te groot zijn. Bovendien zou zo'n 
overvloed aan informatie verwarrend zijn voor beleggers die op zoek zijn naar de meest 
recente versie.

Amendement 565
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Voor de toepassing van de leden 4 en 5 6. Voor de toepassing van de leden 4 en 5 
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wordt het verstrekken van informatie via 
een andere duurzame drager dan papier 
passend geacht in het kader waarin de 
zakelijke activiteiten tussen de 
verhandelaar van het beleggingsproduct en 
de retailbelegger plaatsvinden, indien is 
bewezen dat de belegger regelmatig 
toegang tot internet heeft. De opgave door 
de belegger van een e-mailadres ten 
behoeve van deze zakelijke activiteiten 
wordt geacht een bewijs daarvoor te 
vormen.

wordt het verstrekken van informatie via 
een andere duurzame drager dan papier 
passend geacht in het kader waarin de 
zakelijke activiteiten tussen de 
verhandelaar van een PRIP en de 
retailbelegger plaatsvinden, indien is 
bewezen dat de belegger regelmatig 
toegang tot internet heeft. De opgave door 
de belegger van een e-mailadres ten 
behoeve van deze zakelijke activiteiten 
wordt geacht een bewijs daarvoor te 
vormen.

Or. en

Amendement 566
Peter Simon

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Voor de toepassing van de leden 4 en 5 
wordt het verstrekken van informatie via 
een andere duurzame drager dan papier 
passend geacht in het kader waarin de 
zakelijke activiteiten tussen de
verhandelaar van het beleggingsproduct 
en de retailbelegger plaatsvinden, indien is 
bewezen dat de belegger regelmatig 
toegang tot internet heeft. De opgave door 
de belegger van een e-mailadres ten 
behoeve van deze zakelijke activiteiten 
wordt geacht een bewijs daarvoor te 
vormen.

6. Voor de toepassing van de leden 4 en 5 
wordt het verstrekken van informatie via 
een andere duurzame drager dan papier 
passend geacht in het kader waarin de 
zakelijke activiteiten tussen de persoon die 
een beleggingsproduct verkoopt of als 
intermediair optreedt bij de verkoop en de 
retailbelegger plaatsvinden, indien is 
bewezen dat de belegger regelmatig 
toegang tot internet heeft. De opgave door 
de belegger van een e-mailadres ten 
behoeve van deze zakelijke activiteiten 
wordt geacht een bewijs daarvoor te 
vormen.

Or. de

Amendement 567
Ildikó Gáll-Pelcz
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Voorstel voor een verordening
Artikel 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 13 bis
Goedkeuring van het essentiële-
informatiedocument door de bevoegde 
autoriteit
1. Ontwikkelaars van 
beleggingsproducten doen het essentiële-
informatiedocument van het 
beleggingsproduct toekomen aan de 
bevoegde autoriteit van de lidstaten 
waarin het beleggingsproduct op de markt 
gebracht, verspreid of verkocht wordt.
2. De bevoegde autoriteit kan erop toezien 
dat de inhoud van het essentiële-
informatiedocument in overeenstemming 
is met de bepalingen van hoofdstuk II van 
deze verordening alvorens het 
beleggingsproduct op de markt gebracht, 
verspreid of verkocht wordt.

Or. en

Amendement 568
Sharon Bowles

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 13 bis
Goedkeuring van het essentiële-

informatiedocument door de bevoegde 
autoriteit

1. Ontwikkelaars van 
beleggingsproducten leggen het 
essentiële-informatiedocument van hun 
beleggingsproduct ter goedkeuring voor 
aan de bevoegde autoriteit die 
verantwoordelijk is voor de regelgeving 
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inzake dat product in de lidstaten waarin 
het op de markt gebracht, verspreid of 
verkocht wordt.
2. Ontwikkelaars van 
beleggingsproducten leggen bijgewerkte 
versies van het essentiële-
informatiedocument die materieel 
relevante wijzigingen inhouden volgens 
de definitie van de ESMA ter goedkeuring 
voor aan de bevoegde autoriteit die 
verantwoordelijk is voor de regelgeving 
inzake dat product in de lidstaten waarin 
het op de markt gebracht, verspreid of 
verkocht wordt.
3. Goedkeuring door de bevoegde 
autoriteit ontslaat de ontwikkelaar van het 
product niet van zijn aansprakelijkheid 
voor misleidende, onnauwkeurige of 
inconsistente informatie.

Or. en

Amendement 569
Markus Ferber

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 13 bis
Conformiteit van het essentiële-

informatiedocument met hoofdstuk II van 
deze verordening

De bevoegde autoriteit ziet erop toe dat de 
ontwikkelaars van beleggingsproducten 
methodes invoeren om te waarborgen dat 
de inhoud van het essentiële-
informatiedocument in overeenstemming 
is met de voorschriften van hoofdstuk II 
van deze verordening.

Or. en
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Motivering

Als de bevoegde autoriteit elk essentiële-informatiedocument en elke herziening daarvan zou 
moeten goedkeuren, zou dat tot tijdverslindende en kostbare administratieve procedures 
leiden. Daarom is het beter dat de bevoegde autoriteit tot taak krijgt ervoor te zorgen dat de
ontwikkelaars van beleggingsproducten beproefde methodes hanteren om te waarborgen dat 
de inhoud van de essentiële-informatiedocumenten in overeenstemming is met deze 
verordening.

Amendement 570
Wolf Klinz

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 13 bis
1. De voor het opstellen van het 
essentiële-informatiedocument 
verantwoordelijke persoon doet het 
essentiële-informatiedocument en elke 
wijziging daarvan toekomen aan de 
bevoegde autoriteit. De bevoegde 
autoriteit kan binnen tien werkdagen na 
ontvangst wijzigingen in het essentiële-
informatiedocument verlangen. 
2. De essentiële elementen van het 
essentiële-informatiedocument worden 
regelmatig bijgewerkt.

Or. en

Amendement 571
Astrid Lulling

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 13 bis
Ontwikkelaars en verkopers van 
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beleggingsproducten doen het essentiële-
informatiedocument van het 
beleggingsproduct toekomen aan de 
bevoegde autoriteit van de lidstaten 
waarin het beleggingsproduct op de markt 
gebracht, verspreid of verkocht wordt.
De bevoegde autoriteiten zorgen ervoor 
dat beleggingsondernemingen de nodige 
procedurele maatregelen nemen om te 
waarborgen dat de inhoud van het 
essentiële-informatiedocument in 
overeenstemming is met de bepalingen 
van hoofdstuk II van deze verordening 
voordat het beleggingsproduct op de 
markt gebracht, verspreid of verkocht 
wordt.

Or. en

Amendement 572
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 13 bis
Goedkeuring van het essentiële-

informatiedocument door de bevoegde 
autoriteit

1. Ontwikkelaars en verkopers van 
pakketproducten voor retailbelegging 
doen het essentiële-informatiedocument 
van het pakketproduct voor 
retailbelegging toekomen aan de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaten waarin het 
pakketproduct voor retailbelegging op de 
markt gebracht, verspreid of verkocht 
wordt.
2. De bevoegde autoriteiten zorgen ervoor 
dat beleggingsondernemingen procedures 
vaststellen om te waarborgen dat de 
inhoud van het essentiële-
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informatiedocument in overeenstemming 
is met de bepalingen van hoofdstuk II van 
deze verordening voordat het 
beleggingsproduct op de markt gebracht, 
verspreid of verkocht wordt.

Or. en

Motivering

Het voorstel dat de toezichthouders op een of andere wijze alle essentiële-
informatiedocumenten vooraf moeten goedkeuren, is in de praktijk onuitvoerbaar gezien het 
aantal documenten die de ontwikkelaars opstellen. Dat zou het lanceren van nieuwe 
producten ongetwijfeld vertragen. Bovendien zouden de regelgevers meer middelen nodig 
hebben om aan deze bepaling te voldoen - ze zouden bijvoorbeeld het essentiële-
informatiedocument moeten vergelijken met andere documenten en gegevens - en dat zou de 
kosten van de regulering, die uiteindelijk voor rekening van de belegger komen, doen stijgen.

Amendement 573
Sharon Bowles

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 13 ter
Bekendmaking van vergoedingen en 

kosten
De persoon die het beleggingsproduct 
verkoopt, vermeldt in een afzonderlijk 
document bij het essentiële-
informatiedocument:
1. alle vergoedingen als bedoeld in artikel 
8, lid 2, onder c), bij elkaar opgeteld. Zij 
worden niet opnieuw opgevoerd als deel 
van de belegging wanneer zij al in een 
lagere tranche van de belegging 
voorkomen.
2. Vergoedingen voor beleggingsadvies 
zijn niet gebaseerd op een vast percentage, 
tenzij de belegger daar op voorhand 
toestemming voor heeft gekregen.  Indien 
een vast percentage overeen is gekomen, 
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maakt de persoon die het 
beleggingsproduct verkoopt volledig 
openbaar wat dit over de looptijd van de 
belegging of over een door de belegger 
gevraagde tijdspanne betekent.
3. De persoon die het beleggingsproduct 
verkoopt of die de belegger adviseert, 
verstrekt de belegger een gedetailleerd 
overzicht van de tijd die hij aan het 
opstellen van zijn advies heeft besteed, 
uitgedrukt in uren en minuten, en die 
tegen uurtarief in rekening wordt 
gebracht (tenzij er een vast percentage als 
bedoeld in lid 2 overeengekomen is).
4. Wanneer een uurtarief wordt toegepast, 
bedragen de totale kosten van het 
verstrekken van advies ten hoogste [€200].

Or. en

Amendement 574
Pervenche Berès

Voorstel voor een verordening
Hoofdstuk II bis – artikelen 13 bis, 13 ter, 13 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

HOOFDSTUK II bis
PRODUCTINTERVENTIE

Artikel 13 bis
Interventiebevoegdheden van de ETA's

1. In overeenstemming met artikel 9, lid 2, 
van Verordening (EU) nr. 1093/2010, van 
Verordening (EU) nr. 1094/2010 of van 
Verordening (EU) nr. 1095/2010, houden 
de ETA's toezicht op beleggingsproducten 
of financiële instrumenten die in de Unie 
op de markt worden gebracht, verspreid of 
verkocht. De ETA's kunnen in 
samenwerking met de bevoegde 
autoriteiten nieuwe beleggingsproducten 
of financiële instrumenten onderzoeken 
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voordat zij in de Unie op de markt worden 
gebracht, verspreid of verkocht.
2. In overeenstemming met artikel 9, lid 5, 
van Verordening (EU) nr. 1093/2010, van 
Verordening (EU) nr. 1094/2010 of van 
Verordening (EU) nr. 1095/2010, kan een 
ETA, wanneer op redelijke gronden is 
vastgesteld dat de voorwaarden van de 
leden 3 en 4 van dit artikel zijn vervuld, 
het op de markt brengen, verspreiden of 
verkopen van beleggingsproducten of 
financiële instrumenten tijdelijk verbieden 
of beperken.
Een verbod of beperking kan gelden in 
omstandigheden of onderworpen zijn aan 
uitzonderingen die door de ETA's worden 
gespecificeerd.
3. De ETA neemt slechts een besluit 
overeenkomstig lid 2 indien elk van de 
volgende voorwaarden vervuld is:
a) de voorgestelde maatregel heeft tot doel 
een aanzienlijke bedreiging van de 
beleggersbescherming of van het ordelijk 
functioneren en de integriteit van 
financiële markten of van de stabiliteit 
van het financiële stelsel in de Unie of een 
deel daarvan af te wenden;
b) de voorschriften van de wetgeving van 
de Unie die van toepassing zijn op het 
betreffende beleggingsproduct, financiële 
instrument of de betreffende activiteit, 
wenden de bedreiging niet af;
c) een bevoegde autoriteit of bevoegde 
autoriteiten hebben geen maatregelen 
genomen om de bedreiging af te wenden, 
of de maatregelen die zijn genomen zijn 
onvoldoende om de bedreiging af te 
wenden.
Als aan de voorwaarden van de eerste 
alinea wordt voldaan, kan een ETA het 
verbod of de beperking als bedoeld in lid 2 
opleggen.
4. Bij maatregelen op grond van dit 
artikel overweegt een ETA of de 
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maatregel:
a) geen nadelig effect heeft op de 
efficiëntie van de financiële markten of op 
de beleggers dat niet in verhouding staat 
tot de voordelen van de maatregel; en
b) niet het risico van 
regelgevingsarbitrage oplevert.
Indien een bevoegde autoriteit of 
bevoegde autoriteiten een maatregel heeft 
of hebben genomen op grond van artikel 
13 ter, kan een ETA elk van de in lid 2 
genoemde maatregelen nemen zonder het 
in artikel 13 quater bedoelde advies uit te 
brengen.
5. Voordat zij besluit maatregelen te 
nemen op grond van dit artikel, stelt een 
ETA de bevoegde autoriteiten van de 
voorgenomen maatregel in kennis.
6. Alvorens een besluit overeenkomstig 
lid 2 te nemen, kondigt een ETA aan 
voornemens te zijn een verbod of 
beperking ten aanzien van een 
beleggingsproduct of financieel 
instrument op te leggen tenzij er binnen 
een gespecificeerde termijn bepaalde 
wijzigingen in de kenmerken van het 
beleggingsproduct of het financiële 
instrument worden aangebracht.
7. Elke ETA publiceert op haar website 
een kennisgeving van elk besluit tot het 
nemen van maatregelen op grond van dit 
artikel. In de kennisgeving worden de 
bijzonderheden van het verbod of de 
beperking vermeld en wordt aangegeven 
op welk tijdstip na de publicatie van de 
kennisgeving de maatregelen in werking 
zullen treden. Een verbod of beperking 
geldt alleen voor na de inwerkingtreding 
van de maatregelen getroffen 
maatregelen.
8. De betrokken ETA's heroverwegen een 
verbod of beperking op grond van lid 2 
met passende tussenpozen en ten minste 
om de drie maanden. Als het verbod of de 
beperking na die periode van drie 
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maanden niet wordt verlengd, loopt het 
verbod of de beperking af.
9. Maatregelen die door de ETA's worden 
genomen op grond van dit artikel krijgen 
voorrang boven eerdere maatregelen van 
een bevoegde autoriteit.
10. De Commissie stelt overeenkomstig 
artikel 23 gedelegeerde handelingen vast 
ter specificatie van de criteria en factoren 
waarmee ETA's rekening moeten houden 
om te bepalen wanneer er zich 
bedreigingen voordoen van de 
beleggersbescherming of het ordelijk 
functioneren of de integriteit van 
financiële markten en de stabiliteit van 
het financiële stelsel in de Unie of een 
deel daarvan, zoals bedoeld in lid 2, onder 
a). Die gedelegeerde handelingen zorgen 
ervoor dat de ETA's in het voorkomende 
geval uit voorzorg kunnen optreden en dat 
zij niet hoeven te wachten totdat het 
beleggingsproduct of het financiële 
instrument op de markt is gebracht, 
verspreid of verkocht, of totdat het soort 
activiteit of praktijk is uitgevoerd, 
alvorens actie te ondernemen.

Artikel 13 ter
Productinterventie door bevoegde 

autoriteiten
1. De bevoegde autoriteiten houden 
toezicht op beleggingsproducten of 
financiële producten die in of vanuit hun 
lidstaat op de markt worden gebracht, 
verspreid of verkocht, en kunnen nieuwe 
beleggingsproducten of financiële 
instrumenten onderzoeken voordat zij in 
of vanuit hun lidstaat op de markt worden 
gebracht, verspreid of verkocht.
2. Een bevoegde autoriteit kan de 
volgende zaken in of vanuit de betreffende 
lidstaat verbieden of beperken:
a) het op de markt brengen, verspreiden 
of verkopen van beleggingsproducten of 
financiële instrumenten;
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b) een type financiële activiteit of praktijk.
3. Een bevoegde autoriteit kan een in lid 2 
bedoelde maatregel nemen indien zij op 
redelijke gronden heeft geconcludeerd 
dat:
a) een beleggingsproduct, een financieel 
instrument of een financiële activiteit of 
praktijk significante reden tot bezorgdheid 
over de beleggersbescherming geeft of een 
ernstige bedreiging vormt voor het 
ordelijk functioneren en de integriteit van 
financiële markten of van de stabiliteit 
van het financiële stelsel in een of meer 
lidstaten of een deel daarvan, ook door 
het op de markt brengen, de verspreiding, 
de beloning en de stimulansen met 
betrekking tot het beleggingsproduct of 
financieel instrument;
b) een derivaat een negatief effect heeft op 
het prijsvormingsmechanisme op de 
onderliggende markt;
c) de bestaande vereisten op grond van de 
wetgeving van de Unie die van toepassing 
zijn op het betreffende beleggingsproduct 
of financiële instrument of de betreffende 
financiële activiteit of praktijk 
onvoldoende zijn om de in onder a) 
bedoelde bedreiging af te wenden en dat 
de kwestie niet beter zou kunnen worden 
aangepakt met beter toezicht of 
handhaving van de bestaande vereisten;
d) de maatregel evenredig is als rekening 
wordt gehouden met de aard van het 
gesignaleerde risico, het kennisniveau van 
de betreffende beleggers of 
marktdeelnemers en het te verwachten 
effect van de maatregel op de beleggers en 
marktdeelnemers die het financiële 
instrument bezitten of gebruiken of van 
het financiële instrument of de activiteit 
profiteren;
e) de bevoegde autoriteit de bevoegde 
autoriteiten in andere lidstaten die een 
aanzienlijk effect kunnen ondervinden 
van de maatregel voldoende heeft 
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geraadpleegd; en
f) de maatregel geen discriminerend effect 
heeft op diensten of activiteiten die vanuit 
een andere lidstaat worden verricht.
Als aan de voorwaarden van de eerste 
alinea is voldaan, kan de bevoegde 
autoriteit een verbod of beperking 
opleggen met betrekking tot een 
beleggingsproduct of financieel 
instrument dat in of vanuit een lidstaat op 
de markt gebracht, verspreid of aan 
cliënten verkocht wordt.
Een verbod of beperking kan gelden in 
omstandigheden of onderworpen zijn aan 
uitzonderingen die door de bevoegde 
autoriteit worden gespecificeerd.
4. Alvorens een verbod of beperking 
overeenkomstig lid 2 op te leggen, kondigt 
de bevoegde autoriteit aan voornemens te 
zijn een verbod of beperking ten aanzien 
van een beleggingsproduct of financieel 
instrument op te leggen tenzij er binnen 
een gespecificeerde termijn bepaalde 
wijzigingen in de kenmerken van het 
beleggingsproduct of het financiële 
instrument worden aangebracht.
5. De bevoegde autoriteit legt alleen geen 
verbod of beperking op grond van dit 
artikel op zonder minimaal een maand 
van tevoren alle andere betrokken 
bevoegde autoriteiten en de ETA's 
schriftelijk of op een andere door de 
autoriteiten overeengekomen wijze in 
kennis te hebben gesteld van de 
bijzonderheden van:
a) het financiële instrument of de 
financiële activiteit of praktijk waarop de 
voorgestelde maatregel betrekking heeft;
b) de precieze aard van het voorgestelde 
verbod of de voorgestelde beperking en 
het geplande tijdstip waarop de maatregel
van kracht moet worden; en
c) de gegevens waarop zij haar besluit 
heeft gebaseerd en op grond waarvan is 
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vastgesteld dat aan alle in lid 3 genoemde 
voorwaarden is voldaan.
6. Als de tijd die nodig is voor de in lid 3, 
onder e), bedoelde raadpleging en de in 
lid 5 vastgestelde termijn van een maand 
de consumenten onherstelbare schade 
kan toebrengen, kan de bevoegde 
autoriteit krachtens dit artikel gedurende 
maximaal drie maanden voorlopige 
maatregelen nemen. In dat geval stelt de 
bevoegde autoriteit onverwijld alle andere 
autoriteiten en de ETA's in kennis van de 
genomen maatregelen.
7. De bevoegde autoriteit publiceert op 
haar website een kennisgeving van elk 
besluit tot het opleggen van een verbod of 
beperking als bedoeld in lid 2. In de 
kennisgeving worden de bijzonderheden 
van het verbod of de beperking vermeld en 
wordt aangegeven op welk tijdstip na de 
publicatie van de kennisgeving de 
maatregelen in werking zullen treden en 
op grond van welke gegevens is 
vastgesteld dat aan alle voorwaarden in 
lid 1 is voldaan. Een verbod of beperking 
geldt alleen voor maatregelen die zijn 
genomen na de publicatie van de 
kennisgeving.
8. De bevoegde autoriteit trekt verboden of 
beperkingen in zodra de voorwaarden in 
lid 3 niet langer van toepassing zijn.
9. De Commissie stelt overeenkomstig 
artikel 23 gedelegeerde handelingen vast 
ter specificatie van de criteria en factoren 
waarmee de bevoegde autoriteiten 
rekening moeten houden om te bepalen 
wanneer er zich bedreigingen voordoen 
van de beleggersbescherming of het 
ordelijk functioneren of de integriteit van 
financiële markten en de stabiliteit van 
het financiële stelsel in de Unie of een 
deel daarvan, zoals bedoeld in lid 3, onder 
a).

Artikel 13 quater
Coördinerende rol van de ETA's
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1. Elke ETA vervult een faciliterende en 
coördinerende rol met betrekking tot de 
maatregelen die de bevoegde autoriteiten 
op grond van artikel 13 ter nemen. Elke 
ETA zorgt ervoor dat de maatregelen die 
door een bevoegde autoriteit worden 
genomen gerechtvaardigd en evenredig 
zijn en dat de bevoegde autoriteiten in 
voorkomend geval een consistente aanpak 
hanteren.
2. Na ontvangst van een kennisgeving 
krachtens artikel 13 ter van een maatregel 
die op grond van dat artikel wordt 
opgelegd, stelt een ETA een advies op 
waarin zij aangeeft of zij van mening is 
dat het verbod of de beperking 
gerechtvaardigd en evenredig is. Als de 
ETA van mening is dat het voor het 
afwenden van het risico noodzakelijk is 
dat ook andere bevoegde autoriteiten 
maatregelen nemen, wordt dit ook in haar 
advies vermeld. Het advies wordt 
bekendgemaakt op de website van de 
ETA.
3. Wanneer een bevoegde autoriteit 
voorstelt maatregelen te nemen of 
maatregelen neemt die in strijd zijn met 
een advies van een ETA op grond van lid 
2 of ondanks een dergelijk advies weigert 
maatregelen te nemen, publiceert zij op 
haar website onmiddellijk een 
kennisgeving waarin de redenen hiervoor 
volledig worden uitgelegd.

Or. en

Motivering

NB: Dit amendement is een licht gewijzigde versie van amendement 44 van het 
ontwerpverslag. Met name zijn de woorden "uit voorzorg" uit artikel 13 bis, lid 3 en artikel 13 
ter, lid 3, geschrapt.

Amendement 575
Arlene McCarthy
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Voorstel voor een verordening
Hoofdstuk II bis – artikel 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

HOOFDSTUK II bis
VERPLICHTINGEN MET 
BETREKKING TOT HET 

BELEGGINGSBELEID VOOR 
RETAILBELEGGINGSPRODUCTEN

Artikel 13 bis
In aanmerking komende activa

1. De beleggingen van 
beleggingsproducten als omschreven in 
artikel 4 van deze verordening bevatten 
uitsluitend een of meer van de volgende 
elementen:
a) effecten als gedefinieerd in artikel 2, lid 
1, onder n) van Richtlijn 2009/65/EG, met 
uitzondering van financiële instrumenten 
die gedekt worden door of gekoppeld zijn 
aan de prestatie van andere activa die 
kunnen verschillen van die welke in 
artikel 19, lid 1, van Richtlijn 85/611/EEG 
worden bedoeld;
b) geldmarktinstrumenten als 
gedefinieerd in artikel 2, lid 1, onder o) 
van Richtlijn 2009/65/EG;
c) nieuw uitgegeven effecten als 
gedefinieerd in artikel 50, lid 1, van 
Richtlijn 2009/65/EG;
d) deelbewijzen van icbe's of andere 
instellingen voor collectieve belegging die 
overeenkomstig artikel 50, lid 1, van 
Richtlijn 2009/65/EG als in aanmerking 
komende activa toegelaten zijn;
e) deposito's bij kredietinstellingen als 
omschreven in artikel 50, lid 1, onder f), 
van Richtlijn 2009/65/EG;
f) financiële derivaten, met inbegrip van 
gelijkwaardige instrumenten die 
aanleiding geven tot afwikkeling in 
contanten, die op een artikel 50, lid 1, 
onder a), b) of c), van Richtlijn 
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2009/65/EG bedoelde gereglementeerde 
markt worden verhandeld, of financiële 
derivaten die buiten de beurs (over-the-
counter) worden verhandeld ("otc-
derivaten"), mits:
i) de onderliggende derivaten bestaan uit 
onder dit lid vallende instrumenten, 
financiële indexen waarvan de 
onderliggende componenten in 
aanmerking komende activa moeten zijn, 
rentetarieven, wisselkoersen of valuta's; 
en
ii) het soort derivaat in aanmerking komt 
overeenkomstig artikel 13 quater; en
iii) de wederpartijen bij transacties in otc-
derivaten aan prudentieel toezicht 
onderworpen instellingen zijn en behoren 
tot de categorieën die door de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaat van herkomst 
van de ontwikkelaar van het 
beleggingsproduct zijn erkend; en
iv) de otc-derivaten onderworpen zijn aan 
betrouwbare en verifieerbare dagelijkse 
waardering en te allen tijde tegen hun 
waarde in het economisch verkeer kunnen 
worden verkocht, te gelde gemaakt of 
afgesloten door een compenserende 
transactie.
2. Aan retailbeleggers verkochte 
beleggingsproducten mogen echter niet:
a) direct of indirect worden geïnvesteerd 
in derivaten van landbouwproducten;
b) blootgesteld worden aan verkoop vanuit 
een ongedekte positie van effecten, 
geldmarktinstrumenten of andere in 
aanmerking komende financiële 
instrumenten als bedoeld in lid 1, onder 
d).
3. Financiële indexen die mogen worden 
gerepliceerd door het beleggingsbeleid 
voor fondsen of beleggingsverzekeringen 
of die als onderliggende derivaten mogen 
worden gebruikt en die mogen refereren 
aan of gekoppeld mogen zijn aan 
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beleggingsproducten, moeten voldoen aan 
de volgende vereisten en moeten op de 
volgende basis worden goedgekeurd door 
de bevoegde autoriteit van de lidstaat van 
vestiging van de ontwikkelaar van het 
beleggingsproduct:
a) de samenstelling van de index is 
voldoende gediversifieerd; 
b) de index is voldoende representatief 
voor de markt waarop hij betrekking 
heeft; en
c) de index wordt op passende wijze 
bekendgemaakt.

Or. en

Motivering

Dit amendement zorgt ervoor dat de beleggingen van PRIP's die aan retailbeleggers worden 
verkocht beperkt worden tot een lijst van activa waarin mag worden belegd die vergelijkbaar 
is met de lijst van artikel 50 van de icbe-richtlijn (Richtlijn 2009/65/EG), en dat deze 
beperkingen niet via indirecte blootstelling omzeild kunnen worden.

Amendement 576
Arlene McCarthy

Voorstel voor een verordening
Hoofdstuk II bis – artikel 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 13 ter
Risicobeheer

1. De ontwikkelaar van het 
beleggingsproduct maakt gebruik van een 
risicobeheersprocedure die hem in staat 
stelt op elk moment het risicoprofiel van 
het beleggingsproduct te monitoren en te 
meten.
Hij volgt een procedure voor een accurate 
en onafhankelijke evaluatie van de 
waarde van otc-derivaten.
Hij stelt de bevoegde autoriteit van zijn 
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lidstaat van herkomst regelmatig in 
kennis van het soort derivaten, de 
onderliggende risico's, de kwantitatieve 
beperkingen en de methoden die hij 
gekozen heeft om de met transacties in 
derivaten verbonden risico's voor elk 
product te ramen.
2. De ontwikkelaar van het 
beleggingsproduct draagt er zorg voor dat 
de totale blootstelling van het 
beleggingsproduct in verband met 
derivaten de totale waarde van het 
beleggingsproduct niet overstijgt.
Voor de berekening van het risico worden 
de dagwaarde van de onderliggende 
activa, het tegenpartijrisico, toekomstige 
marktbewegingen en de voor de liquidatie 
van de posities beschikbare tijd in 
aanmerking genomen.
Wanneer een effect of een 
geldmarktinstrument een derivaat omvat, 
wordt het derivaat in aanmerking 
genomen voor de naleving van de in dit 
artikel gestelde eisen.
3. De absolute potentiële verlieswaarde 
van een beleggingsproduct op het tijdstip 
en de datum van verkoop mag niet hoger 
zijn dan 20% van zijn notionele waarde.
Voor de berekening van de potentiële 
verlieswaarde moeten de volgende 
parameters worden gebruikt:
a) een eenzijdig betrouwbaarheidsinterval 
van 99 %;
b) een periode gedurende welke de positie 
wordt aangehouden van een maand (20 
beursdagen) en
c) een feitelijke (risicohistorische) 
waarnemingsperiode van ten minste drie 
jaar (750 beursdagen), tenzij een kortere 
waarnemingsperiode gerechtvaardigd 
wordt door een aanzienlijke toename van 
de prijsvolatiliteit (bijv. als gevolg van 
extreme marktomstandigheden).
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4. De Europese Bankautoriteit (EBA), de 
Europese Autoriteit voor verzekeringen en 
bedrijfspensioenen (EIOPA) en de 
Europese Autoriteit voor effecten en 
markten (ESMA) stellen ontwerpen van 
technische reguleringsnormen op tot 
vaststelling van:
a) richtsnoeren inzake risicometing en 
voor de berekening van de totale 
blootstelling van de aan retailbeleggers 
verkochte beleggingsproducten;
b) richtsnoeren inzake financiële indexen.
De Europese toezichthoudende 
autoriteiten dienen deze ontwerpen van 
technische reguleringsnormen bij de 
Commissie in vóór […].
Aan de Commissie wordt de bevoegdheid 
verleend tot vaststelling van de technische 
reguleringsnormen overeenkomstig de 
procedure bedoeld in de artikelen 10 tot 
en met 14 van Verordening (EU) nr. 
1093/2010, de artikelen 10 tot en met 14 
van Verordening 1094/2010 en de 
artikelen 10 tot en met 14 van 
Verordening (EU) nr. 1095/2010.

Or. en

Motivering

De totale risicoblootstelling van beleggingsproducten die aan retailbeleggers worden 
verkocht moet beperkt zijn, teneinde de hefboomwerking van de producten indirect te 
beperken en ervoor te zorgen dat het risico passend is.

Amendement 577
Arlene McCarthy

Voorstel voor een verordening
Hoofdstuk II bis – artikel 13 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 13 quater
Gebruik van derivaten
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1. De volgende soorten financiële 
derivaten, met inbegrip van 
gelijkwaardige instrumenten die 
aanleiding geven tot afwikkeling in 
contanten, die op een artikel 50, lid 1, 
onder a), b) of c), van Richtlijn 
2009/65/EG bedoelde gereglementeerde 
markt worden verhandeld, of financiële 
derivaten die buiten de beurs (over-the-
counter) worden verhandeld ("otc-
derivaten"), mogen in aan retailbeleggers 
verkochte beleggingsproducten worden 
gebruikt:
a) pure swaps, gewone termijncontracten 
en futurescontracten;
b) gewone opties;
c) gewone barrieropties en binaire opties, 
mits:
i) het notionele bedrag van elke binaire 
optie, inclusief binaire opties die zijn 
ingebed in andere derivaten of 
gerepliceerd zijn met gewone 
instrumenten, waarvan de digitale 
uitkomst het rendement van het 
beleggingsproduct negatief zou 
beïnvloeden, lager is dan 10% van het 
notionele bedrag van het 
beleggingsproduct; en
ii) de som van het notionele bedrag van 
alle binaire opties, inclusief binaire opties 
die zijn ingebed in andere derivaten of 
gerepliceerd zijn met gewone 
instrumenten, waarvan de digitale 
uitkomst het rendement van het 
beleggingsproduct negatief zou
beïnvloeden, lager is dan 20% van het 
notionele bedrag van het 
beleggingsproduct; en
iii) de onderliggende waarde van de 
barriertrigger gelijk is aan de 
onderliggende waarde van de optie;
d) "average rate"-opties;
e) "forward start"-opties and opties met 
uitgestelde afwikkeling.
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Or. en

Motivering

De voorgestelde beperking strookt met de ESMA-richtsnoeren voor icbe-fondsen. Het gebruik 
van derivaten moet beperkt worden tot eenvoudige afgeleide instrumenten, om een eind te 
maken aan de buitensporige complexiteit van pakketten beleggingsproducten.

Amendement 578
Arlene McCarthy

Voorstel voor een verordening
Hoofdstuk II bis – artikel 13 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 13 quinquies
Waarderingsregels

1. De waardering van een 
beleggingproduct:
a) mag niet berusten op uiteenlopende 
systemen, condities of assetcategorieën, 
waardoor er gevaar voor verkeerde 
interpretatie ontstaat;
b) mag niet afhankelijk zijn van het al 
dan niet voorhanden zijn van condities 
waarmee niet-professionele beleggers niet 
vertrouwd zijn, zoals het 
kapitaaltoereikendheidsniveau van een 
financiële instelling;
c) mag geen pakketvoorwaarden 
impliceren die inspelen op de 
gedragsmatige willekeur van beleggers.
2. De Europese Bankautoriteit (EBA), de 
Europese Autoriteit voor verzekeringen en 
bedrijfspensioenen (EIOPA) en de 
Europese Autoriteit voor effecten en 
markten (ESMA) ontwikkelen 
richtsnoeren ter nadere toelichting van de 
in lid 1 van dit artikel bedoelde 
voorwaarden.

Or. en
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Motivering

Het is van essentieel belang ervoor te zorgen dat beleggingen met een risico- en 
opbrengstprofiel waaraan talrijke complexe mechanismen verbonden zijn die tot 
misverstanden kunnen leiden, en beleggingen met slechte pakketvoorwaarden, niet aan 
retailbeleggers worden verkocht, aangezien het risico voor misleidende verkooppraktijken 
daarbij groot is.

Amendement 579
Pervenche Berès

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De ontwikkelaar van beleggingsproducten
voert passende procedures en regelingen in 
om ervoor te zorgen dat retailbeleggers die 
een klacht met betrekking tot het 
essentiële-informatiedocument hebben 
ingediend, een tijdig en passend antwoord 
krijgen.

De ontwikkelaar van het 
beleggingsproduct en de persoon die het 
beleggingsproduct verkoopt voeren
passende procedures en regelingen in om 
ervoor te zorgen dat retailbeleggers die een 
klacht met betrekking tot het essentiële-
informatiedocument of de bijlage daarbij
hebben ingediend, een tijdig en passend 
antwoord krijgen.

Or. en

Amendement 580
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De ontwikkelaar van beleggingsproducten
voert passende procedures en regelingen in 
om ervoor te zorgen dat retailbeleggers die 
een klacht met betrekking tot het 
essentiële-informatiedocument hebben 
ingediend, een tijdig en passend antwoord 
krijgen.

De ontwikkelaar van het 
beleggingsproduct en de persoon die het 
beleggingsproduct verkoopt voeren
passende procedures en regelingen in om 
ervoor te zorgen dat

i) retailbeleggers over een effectieve 
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mogelijkheid beschikken om een klacht in 
te dienen tegen de ontwikkelaar van het 
beleggingsproduct;
ii) retailbeleggers die een klacht met 
betrekking tot het essentiële-
informatiedocument hebben ingediend, een 
tijdig en passend antwoord krijgen; en
iii) er ook effectieve beroepsprocedures 
beschikbaar zijn voor retailbeleggers in 
het geval van grensoverschrijdende 
geschillen, met name wanneer de 
ontwikkelaar van het beleggingsproduct 
in een andere lidstaat of in een derde land 
gevestigd is.

Or. en

Amendement 581
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De ontwikkelaar van beleggingsproducten
voert passende procedures en regelingen in 
om ervoor te zorgen dat retailbeleggers die 
een klacht met betrekking tot het 
essentiële-informatiedocument hebben 
ingediend, een tijdig en passend antwoord 
krijgen.

De ontwikkelaar en de distributeur van het 
beleggingsproduct voeren passende 
procedures en praktijken in om ervoor te 
zorgen dat

(1) retailbeleggers over een effectieve 
mogelijkheid beschikken om een klacht in 
te dienen tegen de ontwikkelaar van het 
beleggingsproduct en vervolgens over een 
beroepsprocedure;
(2) retailbeleggers die een klacht met 
betrekking tot het essentiële-
informatiedocument hebben ingediend, een 
tijdig en passend antwoord krijgen; en

(3) er ook effectieve verhaalprocedures 
beschikbaar zijn voor retailbeleggers in 
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het geval van grensoverschrijdende 
geschillen, met name wanneer de 
ontwikkelaar van het beleggingsproduct 
in een andere lidstaat of in een derde land 
gevestigd is.

Or. en

Motivering

Dit amendement is gebaseerd op een voorstel van de Europese Centrale Bank. Aangezien 
retailbeleggers vaker rechtstreeks contact hebben met distributeurs dan met ontwikkelaars, 
moeten de distributeurs de cliënt ook  de mogelijkheid geven om in beroep te gaan. Deze 
beroepsprocedure moet ook beschikbaar zijn voor retailbeleggers in het geval van 
grensoverschrijdende geschillen, met name wanneer de ontwikkelaar van het 
beleggingsproduct in een andere lidstaat of in een derde land gevestigd is.

Amendement 582
Sylvie Goulard

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De ontwikkelaar van beleggingsproducten
voert passende procedures en regelingen in 
om ervoor te zorgen dat retailbeleggers die 
een klacht met betrekking tot het 
essentiële-informatiedocument hebben 
ingediend, een tijdig en passend antwoord 
krijgen.

De ontwikkelaar en de distributeur van het 
beleggingsproduct voeren passende 
procedures en regelingen in om ervoor te 
zorgen dat i) retailbeleggers beschikken 
over een effectieve mogelijkheid om een 
klacht in te dienen tegen de ontwikkelaar 
van het beleggingsproduct en vervolgens 
een beroepsprocedure aan te spannen; ii)
retailbeleggers die een klacht met 
betrekking tot het essentiële-
informatiedocument hebben ingediend, een 
tijdig en passend antwoord krijgen; en iii) 
dat er ook effectieve verhaalprocedures 
beschikbaar zijn voor retailbeleggers in 
het geval van grensoverschrijdende 
geschillen, met name wanneer de 
ontwikkelaar van het beleggingsproduct 
in een andere lidstaat of in een derde land 
gevestigd is.

Or. en
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Motivering

Aangezien zij rechtstreeks in contact staan met de retailbeleggers, moeten de distributeurs 
van beleggingsproducten ook tot taak hebben ervoor te zorgen dat een retailbelegger tegen de 
ontwikkelaar van het product een klacht kan indienen over het essentiële-informatiedocument 
en dat hij een beroepsprocedure kan aanspannen. Deze beroepsprocedure moet ook 
beschikbaar zijn voor retailbeleggers in het geval van grensoverschrijdende geschillen, met 
name wanneer de ontwikkelaar van het beleggingsproduct in een andere lidstaat of in een 
derde land gevestigd is.

Amendement 583
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De ontwikkelaar van beleggingsproducten 
voert passende procedures en regelingen in 
om ervoor te zorgen dat retailbeleggers die 
een klacht met betrekking tot het 
essentiële-informatiedocument hebben 
ingediend, een tijdig en passend antwoord 
krijgen.

De ontwikkelaar van beleggingsproducten 
voert passende procedures en regelingen in 
om ervoor te zorgen dat retailbeleggers die 
een klacht met betrekking tot het 
essentiële-informatiedocument hebben 
ingediend, een tijdig en passend antwoord 
krijgen, overeenkomstig de richtlijn inzake 
alternatieve geschillenbeslechting.

Or. en

Motivering

Het is nergens voor nodig om werk dat al gedaan is met betrekking tot alternatieve 
geschillenbeslechting nog eens over te doen.

Amendement 584
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Artikel 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 15 Schrappen
1. Wanneer een retailbelegger tegen een 
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ontwikkelaar van beleggingsproducten of 
een verhandelaar van 
beleggingsproducten een procedure voor 
alternatieve geschillenbeslechting naar 
nationaal recht instelt met betrekking tot 
rechten en verplichtingen uit hoofde van 
deze verordening, neemt de ontwikkelaar 
van beleggingsproducten of de 
verhandelaar van deze producten deel aan 
de procedure voorzover deze voldoet aan 
de volgende eisen:
a) de procedure leidt tot beslissingen die 
niet verbindend zijn;
b) de termijn om het geschil bij de 
rechtbank aanhangig te maken wordt 
geschorst voor de duur van de procedure 
voor alternatieve geschillenbeslechting;
c) de verjaringstermijn van de vordering 
wordt geschorst voor de duur van de 
procedure;
d) de procedure verloopt kosteloos of 
tegen billijke kosten, zoals nader bepaald 
in de nationale wetgeving;
e) elektronische middelen zijn voor de 
partijen niet de enige manier om toegang 
te krijgen tot de procedure;
f) tijdelijke maatregelen zijn in 
uitzonderlijke gevallen mogelijk wanneer 
de spoed van de situatie dit vereist.
2. De lidstaten stellen de Commissie 
uiterlijk op [voeg de concrete datum in 6 
maanden na de 
inwerkingtreding/toepassing van deze 
verordening] in kennis van de instanties 
die bevoegd zijn om de in lid 1 bedoelde 
procedures af te handelen. Zij delen de 
Commissie onverwijld alle latere 
wijzigingen mee met betrekking tot deze 
instanties.
3. De instanties die bevoegd zijn om de in 
lid 1 bedoelde procedures af te handelen, 
werken onderling samen voor de 
beslechting van grensoverschrijdende 
geschillen uit hoofde van deze 
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verordening.

Or. en

Motivering

Alternatieve geschillenbeslechting is een belangrijk thema, maar omwille van de consistentie 
moet dat thema in de desbetreffende richtlijn worden behandeld en niet in deze verordening.

Amendement 585
Ildikó Gáll-Pelcz

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer een retailbelegger tegen een 
ontwikkelaar van beleggingsproducten of 
een verhandelaar van 
beleggingsproducten een procedure voor 
alternatieve geschillenbeslechting naar 
nationaal recht instelt met betrekking tot 
rechten en verplichtingen uit hoofde van 
deze verordening, neemt de ontwikkelaar 
van beleggingsproducten of de 
verhandelaar van deze producten deel aan 
de procedure voorzover deze voldoet aan 
de volgende eisen:

Schrappen

a) de procedure leidt tot beslissingen die 
niet verbindend zijn;
b) de termijn om het geschil bij de 
rechtbank aanhangig te maken wordt 
geschorst voor de duur van de procedure 
voor alternatieve geschillenbeslechting;
c) de verjaringstermijn van de vordering 
wordt geschorst voor de duur van de 
procedure;
d) de procedure verloopt kosteloos of 
tegen billijke kosten, zoals nader bepaald 
in de nationale wetgeving;
e) elektronische middelen zijn voor de 
partijen niet de enige manier om toegang 
te krijgen tot de procedure;
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f) tijdelijke maatregelen zijn in 
uitzonderlijke gevallen mogelijk wanneer 
de spoed van de situatie dit vereist.

Or. en

Motivering

De wetgevingen van de lidstaten inzake geschillenbeslechting lopen sterk uiteen en het is 
vrijwel onmogelijk om ze te harmoniseren en gemeenschappelijke regels op te stellen. Gezien 
de verschillen in de nationale wetgevingen is het niet mogelijk gemeenschappelijke regels 
inzake alternatieve geschillenbeslechting op te stellen. Deze kwestie moet op nationaal niveau 
worden geregeld.

Amendement 586
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer een retailbelegger tegen een 
ontwikkelaar van beleggingsproducten of 
een verhandelaar van beleggingsproducten 
een procedure voor alternatieve 
geschillenbeslechting naar nationaal recht 
instelt met betrekking tot rechten en 
verplichtingen uit hoofde van deze 
verordening, neemt de ontwikkelaar van 
beleggingsproducten of de verhandelaar 
van deze producten deel aan de procedure 
voorzover deze voldoet aan de volgende 
eisen:

1. Wanneer een retailbelegger tegen een 
ontwikkelaar van beleggingsproducten of 
een verhandelaar van beleggingsproducten 
een procedure voor alternatieve 
geschillenbeslechting naar nationaal recht 
instelt met betrekking tot rechten en 
verplichtingen uit hoofde van deze 
verordening, neemt de ontwikkelaar van 
beleggingsproducten of de verhandelaar 
van deze producten deel of kan hij 
deelnemen aan die procedure 
overeenkomstig de regels van Richtlijn 
[...] inzake alternatieve 
geschillenbeslechting.

Or. en

Amendement 587
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer een retailbelegger tegen een 
ontwikkelaar van beleggingsproducten of 
een verhandelaar van beleggingsproducten
een procedure voor alternatieve 
geschillenbeslechting naar nationaal recht 
instelt met betrekking tot rechten en 
verplichtingen uit hoofde van deze 
verordening, neemt de ontwikkelaar van 
beleggingsproducten of de verhandelaar 
van deze producten deel aan de procedure 
voorzover deze voldoet aan de volgende 
eisen:

1. Overeenkomstig de Richtlijn [...] inzake 
alternatieve geschillenbeslechting en 
Verordening [...] inzake 
onlinegeschillenbeslechting zien de 
lidstaten erop toe dat wanneer een 
retailbelegger tegen een ontwikkelaar of 
een verhandelaar van een PRIP een
procedure voor alternatieve 
geschillenbeslechting naar nationaal recht 
instelt met betrekking tot rechten en 
verplichtingen uit hoofde van deze 
verordening, de ontwikkelaar of de 
verhandelaar van dat PRIP deelneemt aan 
de procedure voorzover deze voldoet aan 
de volgende eisen

Or. en

Motivering

In het geval van alternatieve geschillenbeslechting moeten de richtlijn van het Europees 
Parlement en de Raad betreffende alternatieve beslechting voor consumentengeschillen en tot 
wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG verbindend zijn voor 
deze richtlijn.

Amendement 588
Sharon Bowles

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer een retailbelegger tegen een 
ontwikkelaar van beleggingsproducten of 
een verhandelaar van beleggingsproducten 
een procedure voor alternatieve 
geschillenbeslechting naar nationaal recht 
instelt met betrekking tot rechten en 
verplichtingen uit hoofde van deze 
verordening, neemt de ontwikkelaar van 
beleggingsproducten of de verhandelaar 
van deze producten deel aan de procedure

1. Overeenkomstig de richtlijn inzake 
alternatieve geschillenbeslechting voor 
consumentengeschillen 
[2011/0373(COD)] en de verordening  
betreffende onlinebeslechting van 
consumentengeschillen 
[2011/0374(COD)] zien de lidstaten erop 
toe dat wanneer een retailbelegger tegen 
een ontwikkelaar van beleggingsproducten
of een verhandelaar van 
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voorzover deze voldoet aan de volgende 
eisen:

beleggingsproducten  een procedure voor 
alternatieve geschillenbeslechting naar 
nationaal recht instelt met betrekking tot 
rechten en verplichtingen uit hoofde van 
deze verordening, de ontwikkelaar van 
beleggingsproducten of de verhandelaar 
van deze producten deelneemt aan die
procedure.

Or. en

Motivering

De PRIPs-verordening moet niet strijdig zijn met de inhoud van de ADR- richtlijn en -
verordening, die binnenkort in werking zullen treden. Daarom verwijzen wij daarnaar en 
schrappen we de opsomming van criteria daaronder om verwarring te voorkomen.

Amendement 589
Alfredo Pallone

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer een retailbelegger tegen een 
ontwikkelaar van beleggingsproducten of 
een verhandelaar van beleggingsproducten 
een procedure voor alternatieve 
geschillenbeslechting naar nationaal recht 
instelt met betrekking tot rechten en 
verplichtingen uit hoofde van deze 
verordening, neemt de ontwikkelaar van 
beleggingsproducten of de verhandelaar 
van deze producten deel aan de procedure 
voorzover deze voldoet aan de volgende 
eisen:

1. Wanneer een retailbelegger tegen een 
ontwikkelaar van beleggingsproducten of 
een verhandelaar van beleggingsproducten 
een procedure voor alternatieve 
geschillenbeslechting naar nationaal recht 
instelt met betrekking tot rechten en 
verplichtingen uit hoofde van deze 
verordening, kan de ontwikkelaar van 
beleggingsproducten of de verhandelaar 
van deze producten deelnemen aan de 
procedure voorzover deze voldoet aan de 
volgende eisen:

Or. en

Amendement 590
Arlene McCarthy
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Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer een retailbelegger tegen een 
ontwikkelaar van beleggingsproducten of 
een verhandelaar van beleggingsproducten 
een procedure voor alternatieve 
geschillenbeslechting naar nationaal recht 
instelt met betrekking tot rechten en 
verplichtingen uit hoofde van deze 
verordening, neemt de ontwikkelaar van 
beleggingsproducten of de verhandelaar 
van deze producten deel aan de procedure
voorzover deze voldoet aan de volgende 
eisen:

1. Wanneer een retailbelegger tegen een 
ontwikkelaar van beleggingsproducten of 
een verhandelaar van beleggingsproducten 
een procedure voor alternatieve 
geschillenbeslechting naar nationaal recht 
instelt met betrekking tot rechten en 
verplichtingen uit hoofde van deze 
verordening, neemt de ontwikkelaar van 
beleggingsproducten of de verhandelaar 
van deze producten deel aan die procedure.

Or. en

Motivering

Gezien het feit dat er onlangs een akkoord is bereikt over de ADR-richtlijn, die voor 
minimumharmonisatie zorgt en waarin criteria voor alternatieve 
geschillenbeslechtingsregelingen in de EU zijn opgenomen, moet deze verordening geen 
andere criteria vaststellen.  In de ADR-richtlijn wordt het bijvoorbeeld aan de lidstaten 
overgelaten om te besluiten of beslissingen verbindend zijn en het zou niet consequent zijn als 
deze verordening andere criteria voor regelingen zou vaststellen.

Amendement 591
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de procedure leidt tot beslissingen die 
niet verbindend zijn;

Schrappen

Or. en

Amendement 592
Sharon Bowles
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Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de procedure leidt tot beslissingen die 
niet verbindend zijn;

Schrappen

Or. en

Amendement 593
Arlene McCarthy

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de procedure leidt tot beslissingen die 
niet verbindend zijn;

Schrappen

Or. en

Amendement 594
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de procedure leidt tot beslissingen die 
niet verbindend zijn;

Schrappen

Or. en

Motivering

In het VK, Denemarken en Noorwegen (EER) zijn beslissingen verbindend voor het 
bedrijfsleven maar niet voor de consument, en met het voorstel onder a) worden gevestigde 
consumentenrechten in die landen teruggedraaid. Dit amendement is gebaseerd op een 
voorstel van het BEUC.
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Amendement 595
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de procedure leidt tot beslissingen die
niet verbindend zijn;

a) de procedure leidt tot beslissingen die op 
uitdrukkelijk verzoek verbindend kunnen
zijn voor de PRIP-ontwikkelaar en de 
retailbelegger;

Or. en

Motivering

Het voordeel van alternatieve geschillenbeslechting is dat de productontwikkelaar en de 
retailcliënt een tijd- en kostenbesparend geschillenbeslechtingssysteem tot hun beschikking 
krijgen, en bovendien worden de gewone rechtbanken zo ontlast. De partijen moeten ervoor 
kunnen kiezen om daar gebruik van te maken.

Amendement 596
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de termijn om het geschil bij de 
rechtbank aanhangig te maken wordt 
geschorst voor de duur van de procedure 
voor alternatieve geschillenbeslechting;

Schrappen

Or. en

Amendement 597
Sharon Bowles

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de termijn om het geschil bij de 
rechtbank aanhangig te maken wordt 
geschorst voor de duur van de procedure 
voor alternatieve geschillenbeslechting;

Schrappen

Or. en

Amendement 598
Arlene McCarthy

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de termijn om het geschil bij de 
rechtbank aanhangig te maken wordt 
geschorst voor de duur van de procedure 
voor alternatieve geschillenbeslechting;

Schrappen

Or. en

Amendement 599
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 15– lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de verjaringstermijn van de vordering 
wordt geschorst voor de duur van de 
procedure;

Schrappen

Or. en

Amendement 600
Sharon Bowles
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Voorstel voor een verordening
Artikel 15– lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de verjaringstermijn van de vordering 
wordt geschorst voor de duur van de 
procedure;

Schrappen

Or. en

Amendement 601
Arlene McCarthy

Voorstel voor een verordening
Artikel 15– lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de verjaringstermijn van de vordering 
wordt geschorst voor de duur van de 
procedure;

Schrappen

Or. en

Amendement 602
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de procedure verloopt kosteloos of 
tegen billijke kosten, zoals nader bepaald 
in de nationale wetgeving;

Schrappen

Or. en

Amendement 603
Sharon Bowles
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Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de procedure verloopt kosteloos of 
tegen billijke kosten, zoals nader bepaald 
in de nationale wetgeving;

Schrappen

Or. en

Amendement 604
Arlene McCarthy

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de procedure verloopt kosteloos of 
tegen billijke kosten, zoals nader bepaald 
in de nationale wetgeving;

Schrappen

Or. en

Amendement 605
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) elektronische middelen zijn voor de 
partijen niet de enige manier om toegang 
te krijgen tot de procedure;

Schrappen

Or. en

Amendement 606
Sharon Bowles



PE504.398v01-00 148/184 AM\926906NL.doc

NL

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) elektronische middelen zijn voor de 
partijen niet de enige manier om toegang 
te krijgen tot de procedure;

Schrappen

Or. en

Amendement 607
Arlene McCarthy

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) elektronische middelen zijn voor de 
partijen niet de enige manier om toegang 
te krijgen tot de procedure;

Schrappen

Or. en

Amendement 608
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 15– lid 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) tijdelijke maatregelen zijn in 
uitzonderlijke gevallen mogelijk wanneer 
de spoed van de situatie dit vereist.

Schrappen

Or. en

Amendement 609
Sharon Bowles
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Voorstel voor een verordening
Artikel 15– lid 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) tijdelijke maatregelen zijn in 
uitzonderlijke gevallen mogelijk wanneer 
de spoed van de situatie dit vereist.

Schrappen

Or. en

Amendement 610
Arlene McCarthy

Voorstel voor een verordening
Artikel 15– lid 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) tijdelijke maatregelen zijn in 
uitzonderlijke gevallen mogelijk wanneer 
de spoed van de situatie dit vereist.

Schrappen

Or. en

Amendement 611
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten stellen de Commissie 
uiterlijk op [voeg de concrete datum in 6 
maanden na de 
inwerkingtreding/toepassing van deze 
verordening] in kennis van de instanties 
die bevoegd zijn om de in lid 1 bedoelde 
procedures af te handelen. Zij delen de 
Commissie onverwijld alle latere 
wijzigingen mee met betrekking tot deze 
instanties.

Schrappen
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Or. en

Amendement 612
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Bij de uitoefening van de in artikel 19 
bedoelde bevoegdheden werken de
bevoegde autoriteiten nauw samen om 
ervoor te zorgen dat de administratieve 
maatregelen en sancties leiden tot de 
beoogde resultaten van deze verordening
en coördineren zij hun optreden om 
mogelijke duplicering of overlapping bij 
het opleggen van administratieve 
maatregelen en sancties in 
grensoverschrijdende gevallen te 
voorkomen.

2. De bevoegde autoriteiten beschikken, 
overeenkomstig het nationale recht, over 
alle toezichthoudende bevoegdheden, met 
inbegrip van onderzoeksbevoegdheden, 
die zij nodig hebben om de krachtens deze 
verordening op hen rustende taken te 
vervullen.

Or. en

Motivering

Het is van belang dat de bevoegdheden waarover de bevoegde autoriteiten beschikken te 
verduidelijken en de formulering af te stemmen op die van MiFID 2.

Amendement 613
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Bij de uitoefening van de in artikel 
19 bedoelde bevoegdheden werken de 
bevoegde autoriteiten nauw samen om 
ervoor te zorgen dat de administratieve 
maatregelen en sancties leiden tot de met 
deze verordening beoogde resultaten en 
coördineren zij hun optreden om 
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mogelijke duplicering of overlapping bij 
het opleggen van administratieve 
maatregelen en sancties in 
grensoverschrijdende gevallen te 
voorkomen.

Or. en

Amendement 614
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De instanties die bevoegd zijn om de in 
lid 1 bedoelde procedures af te handelen, 
werken onderling samen voor de 
beslechting van grensoverschrijdende 
geschillen uit hoofde van deze 
verordening.

Schrappen

Or. en

Amendement 615
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Dit artikel is van toepassing op de 
volgende inbreuken:

1. Dit artikel is van toepassing op alle 
inbreuken op deze verordening.

Or. en

Motivering

Er is geen behoefte aan een limitatieve lijst van inbreuken op de verordening.
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Amendement 616
Sharon Bowles

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Dit artikel is van toepassing op de 
volgende inbreuken:

1. Dit artikel is onder meer van toepassing 
op de volgende inbreuken:

Or. en

Amendement 617
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Dit artikel is van toepassing op de 
volgende inbreuken:

1. Dit artikel is van toepassing op alle 
inbreuken op deze verordening.

Or. en

Amendement 618
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) het essentiële-informatiedocument is 
niet in overeenstemming met artikel 6, 
leden 1 tot en met 3, en artikel 7;

Schrappen

Or. en

Amendement 619
Sirpa Pietikäinen
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Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) het essentiële-informatiedocument is 
niet in overeenstemming met artikel 6, 
leden 1 tot en met 3, en artikel 7;

Schrappen

Or. en

Amendement 620
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) het essentiële-informatiedocument 
bevat niet de in artikel 8, leden 1 en 2, 
bedoelde informatie of wordt niet 
voorgesteld in overeenstemming met 
artikel 8, lid 4;

Schrappen

Or. en

Amendement 621
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) het essentiële-informatiedocument 
bevat niet de in artikel 8, leden 1 en 2, 
bedoelde informatie of wordt niet 
voorgesteld in overeenstemming met 
artikel 8, lid 4;

Schrappen

Or. en
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Amendement 622
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Artikel 19– lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) een publicitaire mededeling bevat in 
strijd met artikel 9 informatie met 
betrekking tot het beleggingsproduct die 
in tegenspraak is met de informatie van 
het essentiële-informatiedocument;

Schrappen

Or. en

Amendement 623
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 19– lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) een publicitaire mededeling bevat in 
strijd met artikel 9 informatie met 
betrekking tot het beleggingsproduct die 
in tegenspraak is met de informatie van 
het essentiële-informatiedocument;

Schrappen

Or. en

Amendement 624
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) het essentiële-informatiedocument is 
niet aangepast en herzien in 

Schrappen
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overeenstemming met artikel 10;

Or. en

Amendement 625
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) het essentiële-informatiedocument is 
niet aangepast en herzien in 
overeenstemming met artikel 10;

Schrappen

Or. en

Amendement 626
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) het essentiële-informatiedocument is 
niet tijdig verstrekt in overeenstemming 
met artikel 12, lid 1;

Schrappen

Or. en

Amendement 627
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) het essentiële-informatiedocument is 
niet tijdig verstrekt in overeenstemming 

Schrappen
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met artikel 12, lid 1;

Or. en

Amendement 628
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Artikel 19– lid 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) het essentiële-informatiedocument is 
niet kosteloos verstrekt in 
overeenstemming met artikel 13, lid 1.

Schrappen

Or. en

Amendement 629
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 19– lid 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) het essentiële-informatiedocument is 
niet kosteloos verstrekt in 
overeenstemming met artikel 13, lid 1.

Schrappen

Or. en

Amendement 630
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) een bevel waarbij het aanbieden op de 
markt van een beleggingsproduct wordt 

a) een bevel waarbij het aanbieden op de 
markt van een PRIP wordt verboden;
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verboden;

Or. en

Amendement 631
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) een bevel waarbij het aanbieden op de 
markt van een beleggingsproduct wordt 
opgeschort;

b) een bevel waarbij het aanbieden op de 
markt van een PRIP wordt opgeschort;

Or. en

Amendement 632
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Artikel 19– lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) een waarschuwing die openbaar wordt 
gemaakt en waarin de verantwoordelijke 
persoon en de aard van de inbreuk worden 
bekendgemaakt;

c) een waarschuwing die openbaar wordt 
gemaakt en waarin de verantwoordelijke 
rechtspersoon en de aard van de inbreuk 
worden bekendgemaakt;

Or. en

Amendement 633
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) een bevel tot publicatie van een nieuwe d) een bevel waarbij het verstrekken van 
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versie van het essentiële-
informatiedocument.

een essentiële-informatiedocument dat 
niet aan de voorschriften van de artikelen 
6, 7, 8 en 10 voldoet, wordt verboden;

Or. en

Amendement 634
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 2 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) geldelijke sancties;

Or. en

Amendement 635
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 2 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) geldelijke sancties;

Or. en

Amendement 636
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 2 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) geldelijke sancties;

Or. en
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Amendement 637
Pervenche Berès

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 2 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) geldelijke sancties;

Or. en

Motivering

Deze verordening moet de bevoegde autoriteiten de mogelijkheid geven om geldelijke sancties 
op te leggen.

Amendement 638
Sylvie Goulard

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 2 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) in het geval van een rechtspersoon, 
administratieve geldboetes van maximaal 
10 % van de totale jaaromzet van de 
betreffende rechtspersoon in het 
voorgaande bedrijfsjaar; wanneer de 
rechtspersoon een dochteronderneming 
van een moederonderneming is, is de 
desbetreffende totale jaaromzet gelijk aan 
de totale jaaromzet die blijkt uit de 
geconsolideerde rekening van de 
uiteindelijke moederonderneming in het 
voorgaande boekjaar;

Or. en

Amendement 639
Sylvie Goulard
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Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 2 – letter d ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d ter) ingeval het een natuurlijke persoon 
betreft, administratieve geldboeten 
oplopend tot maximaal 5 000 000 EUR of, 
in de lidstaten waar de euro niet de 
officiële valuta is, het overeenkomstige 
bedrag in de nationale valuta op de datum 
van inwerkingtreding van deze 
verordening.

Or. en

Motivering

Deze amendementen moeten zorgen voor harmonisering met betrekking tot de administratieve 
geldboeten met overige voorgestelde Uniewetgeving, met name de voorgestelde MiFID en de 
voorgestelde icbe V- richtlijn.

Amendement 640
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten zorgen ervoor dat wanneer 
de bevoegde autoriteiten krachtens lid 2 
een of meerdere administratieve 
maatregelen en sancties hebben opgelegd, 
deze gemachtigd zijn de ontwikkelaar of de
verhandelaar van het beleggingsproduct
ertoe te verplichten een rechtstreekse 
mededeling tot de betrokken retailbelegger 
te richten waarin hem informatie over de 
administratieve maatregel of sanctie wordt 
verstrekt en hem wordt meegedeeld waar 
klachten of schadevorderingen kunnen 
worden ingediend.

3. De lidstaten zorgen ervoor dat wanneer 
de bevoegde autoriteiten krachtens lid 2 
een of meerdere administratieve 
maatregelen en sancties hebben opgelegd, 
deze gemachtigd zijn de ontwikkelaar van 
het PRIP of de persoon die het PRIP 
aanbeveelt of verkoopt ertoe te verplichten 
een rechtstreekse mededeling tot de 
betrokken retailbelegger te richten waarin 
hem informatie over de administratieve 
maatregel of sanctie wordt verstrekt en 
hem wordt meegedeeld waar klachten of 
schadevorderingen kunnen worden 
ingediend.
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Or. en

Amendement 641
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bevoegde autoriteiten passen de in 
artikel 19, lid 2, bedoelde administratieve 
maatregelen en sancties toe rekening 
houdend met alle relevante 
omstandigheden, waaronder:

De bevoegde autoriteiten passen de in 
artikel 19, lid 2, bedoelde administratieve 
maatregelen en sancties toe rekening 
houdend met alle relevante 
omstandigheden, waaronder in 
voorkomend geval:

Or. en

Amendement 642
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de mate waarin de betrokken persoon
verantwoordelijk kan worden gesteld;

b) de mate waarin de betrokken 
rechtspersoon verantwoordelijk kan 
worden gesteld;

Or. en

Amendement 643
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de mate waarin de betrokken persoon b) de mate waarin de betrokken
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verantwoordelijk kan worden gesteld; natuurlijke of rechtspersoon
verantwoordelijk kan worden gesteld;

Or. en

Amendement 644
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de wil tot samenwerking van de persoon
die verantwoordelijk is voor de inbreuk;

d) de wil tot samenwerking van de 
rechtspersoon die verantwoordelijk is voor 
de inbreuk;

Or. en

Amendement 645
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de wil tot samenwerking van de persoon
die verantwoordelijk is voor de inbreuk;

d) de wil tot samenwerking van de 
natuurlijke of rechtspersoon die 
verantwoordelijk is voor de inbreuk;

Or. en

Amendement 646
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – alinea 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) eerdere inbreuken door de e) eerdere inbreuken door de 
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verantwoordelijke persoon. verantwoordelijke rechtspersoon.

Or. en

Amendement 647
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – alinea 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) eerdere inbreuken door de 
verantwoordelijke persoon.

e) eerdere inbreuken door de 
verantwoordelijke natuurlijke of 
rechtspersoon.

Or. en

Amendement 648
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – alinea 1 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) alle maatregelen die de 
verantwoordelijke persoon heeft genomen 
om te voorkomen dat de inbreuk zich in 
de toekomst opnieuw voordoet.

Or. en

Amendement 649
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – alinea 1 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) andere relevante factoren.
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Or. en

Amendement 650
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – alinea 1 – letter e ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e ter) elke vergoeding die de 
verantwoordelijke persoon aan 
retailbeleggers heeft verstrekt naar 
aanleiding van de inbreuk;

Or. en

Amendement 651
Pervenche Berès

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten verstrekken de EBA, de
EIOPA en de ESMA jaarlijks eenmaal 
geaggregeerde informatie met betrekking 
tot alle administratieve maatregelen en 
sancties die in overeenstemming met 
artikel 18 en artikel 19, lid 2, zijn 
opgelegd.

2. De lidstaten verstrekken de bevoegde 
ETA (EBA, EIOPA of ESMA) jaarlijks 
eenmaal geaggregeerde informatie met 
betrekking tot alle administratieve sancties 
en overige maatregelen die in 
overeenstemming met artikel 18 en artikel 
19, lid 2, zijn opgelegd.

Or. en

Motivering

De lidstaten moeten de informatie over de producten verstrekken aan de ETA die daarvoor 
bevoegd is.

Amendement 652
Krišjānis Kariņš
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Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten verstrekken de EBA, de 
EIOPA en de ESMA jaarlijks eenmaal 
geaggregeerde informatie met betrekking 
tot alle administratieve maatregelen en 
sancties die in overeenstemming met 
artikel 18 en artikel 19, lid 2, zijn 
opgelegd.

2. De bevoegde autoriteit verstrekt de 
EBA, de EIOPA en de ESMA jaarlijks 
eenmaal geaggregeerde informatie met 
betrekking tot alle administratieve 
maatregelen en sancties die in 
overeenstemming met artikel 18 en artikel 
19, lid 2, zijn opgelegd.

Or. en

Amendement 653
Sharon Bowles

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De sancties en maatregelen die voor de in 
artikel 19, lid 1, bedoelde inbreuken 
worden opgelegd, worden onverwijld aan 
het publiek bekendgemaakt en bevatten ten 
minste informatie over het soort inbreuk op 
deze verordening en de identiteit van de 
verantwoordelijke personen, tenzij 
openbaarmaking hiervan de financiële 
markten ernstig in gevaar zou brengen.

De sancties en maatregelen die voor de in 
artikel 19, lid 1, bedoelde inbreuken 
worden opgelegd, worden onverwijld aan 
het publiek bekendgemaakt en bevatten ten 
minste informatie over het soort inbreuk op 
deze verordening en de identiteit van de 
verantwoordelijke personen. Het staat de 
bevoegde autoriteiten vrij de identiteit van 
de bestrafte entiteit na minimaal vijf jaar 
niet meer op hun website te vermelden.

Or. en

Amendement 654
Sharon Bowles

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer bekendmaking de betrokken 
partijen onevenredige schade zou 
berokkenen, maken de bevoegde 
autoriteiten de sancties of maatregelen 
bekend zonder vermelding van namen.

Schrappen

Or. en

Amendement 655
Burkhard Balz

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer bekendmaking de betrokken 
partijen onevenredige schade zou 
berokkenen, maken de bevoegde 
autoriteiten de sancties of maatregelen
bekend zonder vermelding van namen.

Wanneer bekendmaking de betrokken 
partijen onevenredige schade zou 
berokkenen of lopende onderzoeken zou 
schaden, kunnen de bevoegde autoriteiten
afzien van bekendmaking van de sancties 
of maatregelen, de bekendmaking 
uitstellen of de bekendmaking publiceren
zonder vermelding van namen. De 
bevoegde autoriteiten blijven gehouden de 
administratieve maatregelen en sancties 
op vertrouwelijke basis te melden aan de 
EBA, de EIOPA en de ESMA.

Or. en

Amendement 656
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen wordt aan de 

1. De bevoegdheid tot vaststelling van 
technische normen wordt aan de 
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Commissie toegekend onder de in dit 
artikel neergelegde voorwaarden.

Commissie verleend onder de in dit artikel
gestelde voorwaarden.

Or. en

Motivering

Om voldoende flexibiliteit te bieden en het bedrijfsleven en de ETA'S in staat te stellen om 
snel te reageren op marktontwikkelingen, is het beter te bepalen dat de drie ETA's 
gezamenlijke technische reguleringsnormen opstellen dan de Commissie te machtigen tot het 
vaststellen van gedelegeerde handelingen.

Amendement 657
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De bevoegdheid om de in artikel 8, lid 5, 
artikel 10, lid 2, en artikel 12, lid 4, 
bedoelde gedelegeerde handelingen vast te 
stellen wordt aan de Commissie verleend 
voor een termijn van [4 jaar] vanaf de 
inwerkingtreding van deze verordening. De 
bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend 
met termijnen van dezelfde duur verlengd, 
tenzij het Europees Parlement of de Raad 
zich uiterlijk drie maanden voor het einde 
van elke termijn tegen deze verlenging 
verzet.

2. De bevoegdheid om de in artikel 8, lid 5, 
artikel 10, lid 2, en artikel 12, lid 4, 
bedoelde technische normen vast te stellen 
wordt aan de Commissie verleend voor een 
termijn van [4 jaar] vanaf de 
inwerkingtreding van deze verordening. De 
bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend 
met termijnen van dezelfde duur verlengd, 
tenzij het Europees Parlement of de Raad 
zich uiterlijk drie maanden voor het einde 
van elke termijn tegen deze verlenging 
verzet.

Or. en

Motivering

Om voldoende flexibiliteit te bieden en het bedrijfsleven en de ETA'S in staat te stellen om 
snel te reageren op marktontwikkelingen, is het beter te bepalen dat de drie ETA's 
gezamenlijke technische reguleringsnormen opstellen dan de Commissie te machtigen tot het 
vaststellen van gedelegeerde handelingen.

Amendement 658
Pervenche Berès
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Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De bevoegdheid om de in artikel 8, lid 5, 
artikel 10, lid 2, en artikel 12, lid 4, 
bedoelde gedelegeerde handelingen vast te 
stellen wordt aan de Commissie verleend 
voor een termijn van [4 jaar] vanaf de 
inwerkingtreding van deze verordening. De 
bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend 
met termijnen van dezelfde duur verlengd, 
tenzij het Europees Parlement of de Raad 
zich uiterlijk drie maanden voor het einde 
van elke termijn tegen deze verlenging 
verzet.

2. De bevoegdheid om de in artikel 8, lid 5, 
artikel 10, lid 2, artikel 12, lid 4, artikel 13 
bis, lid 10, en artikel 13 ter, lid 9, bedoelde 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
wordt aan de Commissie verleend voor een 
termijn van [2 jaar] vanaf de 
inwerkingtreding van deze verordening. De 
bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend 
met termijnen van dezelfde duur verlengd, 
tenzij het Europees Parlement of de Raad 
zich uiterlijk drie maanden voor het einde 
van elke termijn tegen deze verlenging 
verzet.

Or. en

Motivering

De termijn voor de vaststelling van de gedelegeerde handelingen door de Commissie moet 
overeenstemmen met het verslag over de toepassing van PRIP's: zolang die gedelegeerde 
handelingen niet zijn vastgesteld, is het onmogelijk om een volledig en nauwkeurig verslag 
over de toepassing van de verordening op te stellen.

Amendement 659
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het Europees Parlement of de Raad kan 
de in artikel 8, lid 5, artikel 10, lid 2, en 
artikel 12, lid 4, bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 
intrekken. Het besluit tot intrekking 
beëindigt de delegatie van de in dat besluit 
genoemde bevoegdheid. Het wordt van 
kracht op de dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 

3. Het Europees Parlement of de Raad kan 
de in artikel 8, lid 5, artikel 10, lid 2, en 
artikel 12, lid 4, bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 
intrekken. Het besluit tot intrekking 
beëindigt de delegatie van de in dat besluit 
genoemde bevoegdheid. Het wordt van 
kracht op de dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
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van de Europese Unie of op een daarin 
genoemde latere datum. Het laat de 
geldigheid van de reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet.

van de Europese Unie of op een daarin 
genoemde latere datum. Het besluit laat de 
geldigheid van de reeds van kracht zijnde 
technische normen onverlet.

Or. en

Motivering

Om voldoende flexibiliteit te bieden en het bedrijfsleven en de ETA's in staat te stellen om snel 
te reageren op marktontwikkelingen, is het beter te bepalen dat de drie ETA's gezamenlijke 
technische reguleringsnormen opstellen dan de Commissie te machtigen tot het vaststellen 
van gedelegeerde handelingen.

Amendement 660
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Zodra de Commissie een gedelegeerde 
handeling heeft vastgesteld, doet zij 
daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het 
Europees Parlement en de Raad.

4. Zodra de Commissie een technische 
norm heeft vastgesteld, doet zij daarvan 
gelijktijdig kennisgeving aan het Europees 
Parlement en de Raad.

Or. en

Motivering

Om voldoende flexibiliteit te bieden en het bedrijfsleven en de ETA's in staat te stellen om snel 
te reageren op marktontwikkelingen, is het beter te bepalen dat de drie ETA's gezamenlijke 
technische reguleringsnormen opstellen dan de Commissie te machtigen tot het vaststellen 
van gedelegeerde handelingen.

Amendement 661
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Een overeenkomstig artikel 8, lid 5, 5. Een overeenkomstig artikel 8, lid 5, 
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artikel 10, lid 2, en artikel 12, lid 4, 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien het Europees 
Parlement noch de Raad daartegen binnen 
een termijn van twee maanden na de 
kennisgeving van de handeling aan het 
Europees Parlement en de Raad bezwaar 
heeft gemaakt, of indien zowel het 
Europees Parlement als de Raad voor het 
verstrijken van de termijn van twee 
maanden de Commissie hebben 
medegedeeld dat zij daartegen geen 
bezwaar zullen maken. Deze termijn wordt 
op initiatief van het Europees Parlement of 
de Raad met [2 maanden] verlengd.

artikel 10, lid 2, en artikel 12, lid 4, 
vastgestelde technische norm treedt alleen 
in werking indien het Europees Parlement 
noch de Raad daartegen binnen een termijn 
van twee maanden na de kennisgeving van 
de handeling aan het Europees Parlement 
en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of 
indien zowel het Europees Parlement als de 
Raad voor het verstrijken van de termijn 
van twee maanden de Commissie hebben 
medegedeeld dat zij daartegen geen 
bezwaar zullen maken. Deze termijn wordt 
op initiatief van het Europees Parlement of 
de Raad met [2 maanden] verlengd.

Or. en

Motivering

Om voldoende flexibiliteit te bieden en het bedrijfsleven en de ETA's in staat te stellen om snel 
te reageren op marktontwikkelingen, is het beter te bepalen dat de drie ETA's gezamenlijke 
technische reguleringsnormen opstellen dan de Commissie te machtigen tot het vaststellen 
van gedelegeerde handelingen.

Amendement 662
Sharon Bowles

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Een overeenkomstig artikel 8, lid 5, 
artikel 10, lid 2, en artikel 12, lid 4, 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien het Europees 
Parlement noch de Raad daartegen binnen 
een termijn van twee maanden na de 
kennisgeving van de handeling aan het 
Europees Parlement en de Raad bezwaar 
heeft gemaakt, of indien zowel het 
Europees Parlement als de Raad voor het 
verstrijken van de termijn van twee 
maanden de Commissie hebben 
medegedeeld dat zij daartegen geen 

5. Een overeenkomstig artikel 8, lid 5, 
artikel 10, lid 2, en artikel 12, lid 4, 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien het Europees 
Parlement noch de Raad daartegen binnen 
een termijn van drie maanden na de 
kennisgeving van de handeling aan het 
Europees Parlement en de Raad bezwaar 
heeft gemaakt, of indien zowel het 
Europees Parlement als de Raad voor het 
verstrijken van de termijn van twee 
maanden de Commissie hebben 
medegedeeld dat zij daartegen geen 
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bezwaar zullen maken. Deze termijn wordt 
op initiatief van het Europees Parlement of 
de Raad met [2 maanden] verlengd.

bezwaar zullen maken. Deze termijn wordt 
op initiatief van het Europees Parlement of 
de Raad met [3 maanden] verlengd.

Or. en

Amendement 663
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Een overeenkomstig artikel 8, lid 5, 
artikel 10, lid 2, en artikel 12, lid 4, 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien het Europees 
Parlement noch de Raad daartegen binnen 
een termijn van twee maanden na de 
kennisgeving van de handeling aan het 
Europees Parlement en de Raad bezwaar 
heeft gemaakt, of indien zowel het 
Europees Parlement als de Raad voor het 
verstrijken van de termijn van twee 
maanden de Commissie hebben 
medegedeeld dat zij daartegen geen 
bezwaar zullen maken. Deze termijn wordt 
op initiatief van het Europees Parlement of 
de Raad met [2 maanden] verlengd.

5. Een overeenkomstig artikel 8, lid 5, 
artikel 10, lid 2, en artikel 12, lid 4, 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien het Europees 
Parlement noch de Raad daartegen binnen 
een termijn van drie maanden na de 
kennisgeving van de handeling aan het 
Europees Parlement en de Raad bezwaar 
heeft gemaakt, of indien zowel het 
Europees Parlement als de Raad voor het 
verstrijken van de termijn van twee 
maanden de Commissie hebben 
medegedeeld dat zij daartegen geen 
bezwaar zullen maken. Deze termijn wordt 
op initiatief van het Europees Parlement of 
de Raad met [3 maanden] verlengd.

Wanneer een gedelegeerde handeling net 
vóór of tijdens een reces wordt 
uitgevaardigd, wordt de termijn geacht in 
te gaan op de datum waarop de eerste 
plenaire vergadering na dat reces 
plaatsvindt. In alle gevallen, met inbegrip 
van verlenging, kan de termijn zo worden 
verlengd dat hij drie volledige plenaire 
vergaderingen beslaat.

Or. en
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Motivering

Dit amendement moet ervoor zorgen dat het Europees Parlement een passende rol speelt bij 
de vaststelling van gedelegeerde handelingen.

Amendement 664
Sharon Bowles

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Onverminderd de andere 
bepalingen van de ESMA-verordening 
bedraagt de termijn waarover het 
Parlement en de Raad beschikken om 
bezwaar aan te tekenen wanneer de 
Commissie de ontwerpen van technische 
reguleringsnormen ongewijzigd 
overneemt, twee maanden (vanwege de 
complexiteit en het aantal betrokken 
onderwerpen). Deze termijn kan op 
initiatief van het Parlement of de Raad 
eenmaal met een maand worden verlengd.

Or. en

Amendement 665
Sharon Bowles

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 23 bis
Nadere bepalingen inzake ontwerpen van 

technische reguleringsnormen
1. Onverminderd de termijnen die zijn 
vastgesteld voor de indiening van de 
ontwerpen van technische 
reguleringsnormen bij de Commissie, 
wordt overeengekomen dat de indiening 
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zo gefaseerd wordt dat teksten of reeksen 
teksten 12, 18 en 24 maanden van tevoren 
worden ingediend.
2. De Commissie stelt geen technische 
reguleringsnormen vast indien de 
onderzoekstijd van het Parlement als 
gevolg van een reces minder dan twee 
maanden inclusief verlenging bedraagt.
3. De Europese toezichthoudende 
autoriteiten kunnen het Europees 
Parlement tijdens de opstellingsfase van 
de ontwerpen van technische 
reguleringsnormen raadplegen, met name 
wanneer er twijfels zijn over het 
toepassingsgebied van de verordening.
4. Wanneer de bevoegde commissie van 
het Europees Parlement een ontwerp van 
technische reguleringsnorm verwerpt en 
er minder dan twee weken over zijn voor 
het begin van de volgende zitting, heeft 
het Parlement recht op verdere verlenging 
van de termijn tot de datum van de 
daaropvolgende zitting.
5. Wanneer een ontwerp van technische 
reguleringsnorm verworpen wordt op 
minder ingrijpende punten, kan de 
Commissie een versneld tijdschema 
vaststellen voor de voorlegging van 
herziene ontwerpen.
6. De Commissie zorgt ervoor dat alle 
vragen van het onderzoeksteam van het 
Parlement die formeel via de voorzitter 
van de bevoegde commissie worden 
gesteld, beantwoord worden voordat de 
ontwerpnorm wordt goedgekeurd.

Or. en

Amendement 666
Burkhard Balz

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Beheermaatschappijen en 
beleggingsmaatschappijen als bedoeld in 
artikel 2, lid 1, en artikel 27 van Richtlijn 
2009/65/EG en personen die icbe's in de 
zin van artikel 1, lid 2, van deze richtlijn 
verhandelen, zijn van de verplichtingen uit 
hoofde van deze verordening vrijgesteld tot 
[PB: voeg de datum 5 jaar vanaf de 
inwerkingtreding in].

Beheermaatschappijen en 
beleggingsmaatschappijen als bedoeld in 
artikel 2, lid 1, en artikel 27 van Richtlijn 
2009/65/EG en personen die icbe's in de 
zin van artikel 1, lid 2, van deze richtlijn 
verhandelen, zijn van de verplichtingen uit 
hoofde van deze verordening vrijgesteld tot 
hoofdstuk IX van Richtlijn 2009/65/EG of 
deze verordening gewijzigd is, waarbij de 
vroegste datum bepalend is.

De in de eerste alinea bedoelde vrijstelling 
geldt ook voor abi-beheerders als bedoeld 
in artikel 4, lid 1, onder b),  van Richtlijn 
2011/61/EU, en personen die rechten van 
deelneming in abi's verkopen als bedoeld 
in artikel 4, lid 1, onder a), van die 
richtlijn, indien bepaald is dat een 
essentiële beleggersinformatie 
overeenkomstig artikel 78 van Richtlijn 
2009/65/EG krachtens het nationale recht 
verplicht is.

Or. en

Amendement 667
Werner Langen

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Bestaande producten die voor de 
datum van inwerkingtreding van deze 
verordening ontwikkeld zijn, zijn 
vrijgesteld van de bepalingen van deze 
verordening tot [PB: gelieve de datum in 
te voegen - 1 jaar na de datum van 
inwerkingtreding].

Or. de
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Amendement 668
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De vrijstelling van lid 1 geldt ook 
voor beheersmaatschappijen en 
beleggingsmaatschappijen van niet-icbe-
fondsen die aan retailbeleggers worden 
aangeboden, indien voor die fondsen 
krachtens het nationale recht de artikelen 
78 tot en met 81 van Richtlijn 2009/65/EG 
moeten worden toegepast.

Or. en

Amendement 669
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Wanneer een lidstaat regels inzake 
de vorm en de inhoud van het essentiële-
informatiedocument als bedoeld in de 
artikelen 78 tot en met 81 van Richtlijn 
2009/65/EG toepast op niet-icbe-fondsen 
die aan retailbeleggers worden 
aangeboden, is de vrijstelling van lid 1 
ook van toepassing op 
beheersmaatschappijen en 
beleggingsmaatschappijen die aandelen in 
die fondsen aanbevelen of verkopen aan 
retailbeleggers.

Or. en
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Motivering

De lidstaten moeten kunnen toestaan dat niet-icbe-fondsen die momenteel op nationaal niveau 
onderworpen zijn aan de vereisten inzake essentiële beleggersinformatie als bedoeld in de 
icbe 4-richtlijn ook onder de overgangsperiode vallen. Dat zou bijdragen tot gelijke 
concurrentievoorwaarden tussen beleggingsproducten.

Amendement 670
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. Beheersmaatschappijen en 
beleggingsmaatschappijen als bedoeld in 
artikel 4, lid 1, onder b), van Richtlijn 
2011/61/EU, en personen die rechten van 
deelneming in abi's verkopen als bedoeld 
in artikel 4, lid 1, onder a), van die 
richtlijn, zijn vrijgesteld van de 
verplichting uit hoofde van deze 
verordening mits zij een essentiële-
informatiedocument verstrekken 
krachtens nationale wetgeving in 
overeenstemming met artikel 78 van 
Richtlijn 2009/65/EG of relevante 
bepalingen in nationale wetgeving, tot 
[PB: gelieve de datum in te voegen - vijf 
jaar na de inwerkingtreding].

Or. en

Motivering

Veel lidstaten hebben de regels inzake het essentiële-informatiedocument voor icbe's 
uitgebreid tot andere, op nationaal niveau gereguleerde open-ended-retailbeleggingsfondsen. 
Die fondsen moeten ook kunnen profiteren van de tijdelijke vrijstelling, aangezien beleggers 
in die fondsen nog maar net geïnformeerd zijn over het nieuwe document en de abi-
beheerders al de kosten van de van de tenuitvoerlegging van de regels inzake het essentiële-
informatiedocument hebben moeten dragen, net als icbe-beheerders. 

Amendement 671
Sylvie Goulard
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Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Binnen vier jaar na de inwerkingtreding 
van deze verordening maakt de Commissie 
een evaluatie ervan. De evaluatie omvat 
een algemeen overzicht betreffende de 
praktische toepassing van de in deze 
verordening vastgestelde regels rekening 
houdend met de ontwikkelingen op de 
markt voor retailbeleggingsproducten. 
Met betrekking tot icbe's als omschreven 
in artikel 1, lid 2, van Richtlijn 
2009/65/EG wordt in de evaluatie 
nagegaan of de overgangsregeling 
krachtens artikel 24 van deze verordening
wordt verlengd dan wel of de bepalingen 
inzake essentiële beleggersinformatie in 
Richtlijn 2009/65/EG na de vaststelling 
van eventuele noodzakelijke aanpassingen 
kunnen worden vervangen of 
gelijkwaardig kunnen worden geacht aan 
het essentiële-informatiedocument als 
bedoeld in deze verordening. In de 
evaluatie wordt eveneens onderzocht of 
het toepassingsgebied van deze 
verordening tot andere financiële 
producten kan worden verruimd.

1. Na de inwerkingtreding van deze 
verordening maakt de Commissie een 
evaluatie van de Uniewetgeving op het 
gebied van financiële diensten, teneinde te 
beoordelen: i) of er overeenkomstig de 
bepalingen van deze verordening
gestandaardiseerde essentiële-
informatiedocumenten moeten worden 
ingevoerd voor categorieën financiële 
instrumenten die niet onder deze 
verordening vallen, met name de 
producten die onder Richtlijn 2003/71/EG 
en Richtlijn 2009/138/EG vallen; ii) of er 
geharmoniseerde marktgedragsregels 
moeten worden ingevoerd voor de
verhandeling van financiële producten; en 
iii) of de Europese toezichthoudende 
autoriteiten en de nationale bevoegde 
autoriteiten de bevoegdheid moeten 
krijgen om in te grijpen bij specifieke 
categorieën financiële producten, onder 
meer door producten te verbieden omwille 
van de beleggersbescherming en de 
financiële stabiliteit, waarbij rekening 
wordt gehouden met de bevoegdheden die 
in dit verband worden toegekend bij 
Verordening (EU) nr. xx/xx van het 
Europees Parlement en de Raad van 
[datum] inzake markten voor financiële 
instrumenten en tot wijziging van 
Verordening [EMIR] betreffende otc-
derivaten, centrale tegenpartijen en 
transactieregisters.

Or. en

Motivering

Er moet worden gezorgd voor een gelijk speelveld tussen de verschillende soorten 
beleggingsproducten om willekeur te voorkomen ten koste van beleggingsproducten die niet 
onder de voorgestelde verordening vallen, zoals niet-complexe financiële instrumenten. Ook 
moeten op geharmoniseerde wijze voorschriften inzake marktgedrag in verband met de 
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verhandeling van financiële producten worden ingevoerd. De ETA's en de nationale bevoegde 
autoriteiten moeten de bevoegdheid krijgen om in te grijpen bij specifieke categorieën 
financiële producten.

Amendement 672
Wolf Klinz

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Binnen vier jaar na de inwerkingtreding 
van deze verordening maakt de Commissie 
een evaluatie ervan. De evaluatie omvat 
een algemeen overzicht betreffende de 
praktische toepassing van de in deze 
verordening vastgestelde regels rekening 
houdend met de ontwikkelingen op de 
markt voor retailbeleggingsproducten. Met 
betrekking tot icbe's als omschreven in 
artikel 1, lid 2, van Richtlijn 2009/65/EG 
wordt in de evaluatie nagegaan of de 
overgangsregeling krachtens artikel 24 van 
deze verordening wordt verlengd dan wel 
of de bepalingen inzake essentiële 
beleggersinformatie in Richtlijn 
2009/65/EG na de vaststelling van 
eventuele noodzakelijke aanpassingen 
kunnen worden vervangen of gelijkwaardig 
kunnen worden geacht aan het essentiële-
informatiedocument als bedoeld in deze 
verordening. In de evaluatie wordt
eveneens onderzocht of het 
toepassingsgebied van deze verordening tot 
andere financiële producten kan worden 
verruimd.

1. Binnen vier jaar na de inwerkingtreding 
van deze verordening maakt de Commissie 
een evaluatie ervan. De evaluatie omvat 
een algemeen overzicht betreffende de 
praktische toepassing van de in deze 
verordening vastgestelde regels rekening 
houdend met de ontwikkelingen op de 
markt voor retailbeleggingsproducten. Met 
betrekking tot icbe's als omschreven in 
artikel 1, lid 2, van Richtlijn 2009/65/EG 
wordt in de evaluatie nagegaan of de 
overgangsregeling krachtens artikel 24 van 
deze verordening wordt verlengd dan wel 
of de bepalingen inzake essentiële 
beleggersinformatie in Richtlijn 
2009/65/EG na de vaststelling van 
eventuele noodzakelijke aanpassingen
kunnen worden vervangen of gelijkwaardig 
kunnen worden geacht aan het essentiële-
informatiedocument als bedoeld in deze 
verordening. De Commissie beoordeelt 
tevens welke wijzigingen moeten worden 
aangebracht in Richtlijn 2003/71/EG, 
teneinde de samenvatting met essentiële 
informatie als bedoeld in artikel 5, lid 2, 
van die richtlijn te combineren met het 
essentiële-informatiedocument van deze 
verordening, met als doel de samenvatting 
van het prospectus te vervangen door het 
essentiële-informatiedocument. Tot slot 
wordt in de evaluatie eveneens onderzocht 
of het toepassingsgebied van deze 
verordening tot andere financiële 
producten kan worden verruimd.
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Or. en

Amendement 673
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Binnen vier jaar na de inwerkingtreding 
van deze verordening maakt de Commissie 
een evaluatie ervan. De evaluatie omvat 
een algemeen overzicht betreffende de 
praktische toepassing van de in deze 
verordening vastgestelde regels rekening 
houdend met de ontwikkelingen op de 
markt voor retailbeleggingsproducten. Met 
betrekking tot icbe's als omschreven in 
artikel 1, lid 2, van Richtlijn 2009/65/EG 
wordt in de evaluatie nagegaan of de 
overgangsregeling krachtens artikel 24 van 
deze verordening wordt verlengd dan wel 
of de bepalingen inzake essentiële 
beleggersinformatie in Richtlijn 
2009/65/EG na de vaststelling van 
eventuele noodzakelijke aanpassingen 
kunnen worden vervangen of gelijkwaardig 
kunnen worden geacht aan het essentiële-
informatiedocument als bedoeld in deze 
verordening. In de evaluatie wordt 
eveneens onderzocht of het
toepassingsgebied van deze verordening tot 
andere financiële producten kan worden 
verruimd.

1. Binnen vier jaar na de inwerkingtreding 
van deze verordening maakt de Commissie 
een evaluatie ervan. De evaluatie omvat 
een algemeen overzicht betreffende de 
praktische toepassing van de in deze 
verordening vastgestelde regels rekening 
houdend met de ontwikkelingen op de 
markt voor retailbeleggingsproducten. Met 
betrekking tot icbe's als omschreven in 
artikel 1, lid 2, van Richtlijn 2009/65/EG 
wordt in de evaluatie nagegaan of de 
overgangsregeling krachtens artikel 24 van 
deze verordening wordt verlengd dan wel 
of de bepalingen inzake essentiële 
beleggersinformatie in Richtlijn 
2009/65/EG na de vaststelling van 
eventuele noodzakelijke aanpassingen 
kunnen worden vervangen of gelijkwaardig 
kunnen worden geacht aan het essentiële-
informatiedocument als bedoeld in deze 
verordening. In de evaluatie wordt 
eveneens onderzocht of het 
toepassingsgebied van deze verordening tot 
andere aan retailbeleggers aangeboden 
retailproducten kan worden verruimd.

Or. en

Amendement 674
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Binnen vier jaar na de inwerkingtreding 
van deze verordening maakt de Commissie 
een evaluatie ervan. De evaluatie omvat 
een algemeen overzicht betreffende de 
praktische toepassing van de in deze 
verordening vastgestelde regels rekening 
houdend met de ontwikkelingen op de 
markt voor retailbeleggingsproducten. Met 
betrekking tot icbe's als omschreven in 
artikel 1, lid 2, van Richtlijn 2009/65/EG 
wordt in de evaluatie nagegaan of de 
overgangsregeling krachtens artikel 24 van 
deze verordening wordt verlengd dan wel 
of de bepalingen inzake essentiële 
beleggersinformatie in Richtlijn 
2009/65/EG na de vaststelling van 
eventuele noodzakelijke aanpassingen 
kunnen worden vervangen of gelijkwaardig 
kunnen worden geacht aan het essentiële-
informatiedocument als bedoeld in deze 
verordening. In de evaluatie wordt 
eveneens onderzocht of het 
toepassingsgebied van deze verordening tot 
andere financiële producten kan worden 
verruimd.

1. Binnen vier jaar na de inwerkingtreding 
van deze verordening maakt de Commissie 
een evaluatie ervan. De evaluatie omvat 
een algemeen overzicht betreffende de 
praktische toepassing van de in deze 
verordening vastgestelde regels rekening 
houdend met de ontwikkelingen op de
markt voor retailbeleggingsproducten. Met 
betrekking tot icbe's als omschreven in 
artikel 1, lid 2, van Richtlijn 2009/65/EG 
wordt in de evaluatie nagegaan of de 
overgangsregeling krachtens artikel 24 van 
deze verordening wordt verlengd dan wel 
of de bepalingen inzake essentiële 
beleggersinformatie in Richtlijn 
2009/65/EG na de vaststelling van 
eventuele noodzakelijke aanpassingen 
kunnen worden vervangen of gelijkwaardig 
kunnen worden geacht aan het essentiële-
informatiedocument als bedoeld in deze 
verordening. In de evaluatie wordt 
eveneens onderzocht of het 
toepassingsgebied van deze verordening tot 
andere financiële producten kan worden 
verruimd, met inbegrip van producten die 
onder Richtlijn 2003/71/EG vallen en 
andere beleggings- en spaarproducten.

Or. en

Motivering

De herzieningsclausule van deze verordening moet ook de uitbreiding van het 
toepassingsgebied tot andere retail financiële producten omvatten, met inbegrip van 
"onverpakte" beleggingen en alle andere vormen van spaarproducten.

Amendement 675
Elena Băsescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Binnen vier jaar na de inwerkingtreding 
van deze verordening maakt de Commissie 
een evaluatie ervan. De evaluatie omvat 
een algemeen overzicht betreffende de 
praktische toepassing van de in deze 
verordening vastgestelde regels rekening 
houdend met de ontwikkelingen op de 
markt voor retailbeleggingsproducten. Met 
betrekking tot icbe's als omschreven in 
artikel 1, lid 2, van Richtlijn 2009/65/EG 
wordt in de evaluatie nagegaan of de 
overgangsregeling krachtens artikel 24 van
deze verordening wordt verlengd dan wel 
of de bepalingen inzake essentiële 
beleggersinformatie in Richtlijn 
2009/65/EG na de vaststelling van 
eventuele noodzakelijke aanpassingen 
kunnen worden vervangen of gelijkwaardig 
kunnen worden geacht aan het essentiële-
informatiedocument als bedoeld in deze 
verordening. In de evaluatie wordt 
eveneens onderzocht of het 
toepassingsgebied van deze verordening tot 
andere financiële producten kan worden 
verruimd.

1. Binnen vier jaar na de inwerkingtreding 
van deze verordening maakt de Commissie 
een evaluatie ervan. De evaluatie omvat 
een algemeen overzicht betreffende de 
praktische toepassing van de in deze 
verordening vastgestelde regels rekening 
houdend met de ontwikkelingen op de 
markt voor retailbeleggingsproducten. Met 
betrekking tot icbe's als omschreven in 
artikel 1, lid 2, van Richtlijn 2009/65/EG 
wordt in de evaluatie nagegaan of de 
overgangsregeling krachtens artikel 24 van 
deze verordening wordt verlengd dan wel 
of de bepalingen inzake essentiële 
beleggersinformatie in Richtlijn 
2009/65/EG na de vaststelling van 
eventuele noodzakelijke aanpassingen 
kunnen worden vervangen of gelijkwaardig 
kunnen worden geacht aan het essentiële-
informatiedocument als bedoeld in deze 
verordening. In de evaluatie wordt 
eveneens onderzocht of het 
toepassingsgebied van deze verordening 
kan worden verruimd tot andere nieuwe of 
innoverende financiële producten die in 
de Unie worden aangeboden.

Or. en

Amendement 676
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Binnen vier jaar na de inwerkingtreding 
van deze verordening maakt de Commissie 
een evaluatie ervan. De evaluatie omvat 
een algemeen overzicht betreffende de 
praktische toepassing van de in deze 
verordening vastgestelde regels rekening 

1. Binnen vier jaar na de inwerkingtreding 
van deze verordening maakt de Commissie 
een evaluatie ervan. De evaluatie omvat 
een algemeen overzicht betreffende de 
praktische toepassing van de in deze 
verordening vastgestelde regels rekening 
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houdend met de ontwikkelingen op de 
markt voor retailbeleggingsproducten. Met 
betrekking tot icbe's als omschreven in 
artikel 1, lid 2, van Richtlijn 2009/65/EG 
wordt in de evaluatie nagegaan of de 
overgangsregeling krachtens artikel 24 van 
deze verordening wordt verlengd dan wel 
of de bepalingen inzake essentiële 
beleggersinformatie in Richtlijn 
2009/65/EG na de vaststelling van 
eventuele noodzakelijke aanpassingen 
kunnen worden vervangen of gelijkwaardig 
kunnen worden geacht aan het essentiële-
informatiedocument als bedoeld in deze 
verordening. In de evaluatie wordt 
eveneens onderzocht of het 
toepassingsgebied van deze verordening tot 
andere financiële producten kan worden 
verruimd.

houdend met de ontwikkelingen op de 
markt voor retailbeleggingsproducten. Met 
betrekking tot icbe's als omschreven in 
artikel 1, lid 2, van Richtlijn 2009/65/EG 
wordt in de evaluatie nagegaan of de 
overgangsregeling krachtens artikel 24 van 
deze verordening wordt verlengd dan wel 
of de bepalingen inzake essentiële 
beleggersinformatie in Richtlijn 
2009/65/EG na de vaststelling van 
eventuele noodzakelijke aanpassingen 
kunnen worden vervangen of gelijkwaardig 
kunnen worden geacht aan het essentiële-
informatiedocument als bedoeld in deze 
verordening. In de evaluatie wordt 
eveneens onderzocht of het 
toepassingsgebied van deze verordening tot 
andere aan retailbeleggers aangeboden
producten en instrumenten kan worden 
verruimd.

Or. en

Amendement 677
Pervenche Berès

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Met ingang van de datum van 
inwerkingtreding van deze verordening 
stellen ontwikkelaars van 
beleggingsproducten het essentiële-
informatiedocument op overeenkomstig 
de voorschriften van deze richtlijn en 
staken zij desgevallend het opstellen van 
de samenvatting van het prospectus voor 
de financiële producten als bedoeld in 
artikel 5 van Richtlijn 2003/71/EG.

Or. en
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Amendement 678
Sylvie Goulard

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Binnen vier jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
maakt de Commissie een evaluatie ervan. 
De evaluatie omvat een algemeen 
overzicht betreffende de praktische 
toepassing van de in deze verordening 
vastgestelde regels rekening houdend met 
de ontwikkelingen op de markt voor 
retailbeleggingsproducten. Met betrekking 
tot icbe's als omschreven in artikel 1, lid 
2, van Richtlijn 2009/65/EG wordt in de 
evaluatie nagegaan of de 
overgangsregeling krachtens artikel 24 
van deze verordening wordt verlengd dan 
wel of de bepalingen inzake essentiële 
beleggersinformatie in Richtlijn 
2009/65/EG na de vaststelling van 
eventueel noodzakelijke aanpassingen 
kunnen worden vervangen of 
gelijkwaardig kunnen worden geacht aan 
het essentiële-informatiedocument als 
bedoeld in deze verordening. In de 
evaluatie wordt eveneens onderzocht of 
het toepassingsgebied van deze 
verordening tot andere financiële 
producten kan worden verruimd.

Or. en

Amendement 679
Thomas Händel

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Zij is van toepassing met ingang van [twee Zij is van toepassing met ingang van [een
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jaar na de inwerkingtreding]. jaar na de inwerkingtreding].

Or. de

Amendement 680
Alfredo Pallone

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze verordening is verbindend in al haar 
onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk 
in elke lidstaat.

Deze verordening is verbindend in al haar 
onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk 
in elke lidstaat.

Gedurende de eerste twaalf maanden van 
toepassing van deze verordening staan de 
bevoegde autoriteiten de ontwikkelaars 
van beleggingsproducten toe de nodige 
regelingen te treffen om aan deze 
verordening te voldoen.

Or. en


