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Τροπολογία 65
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Στους μικροεπενδυτές προσφέρεται όλο 
και περισσότερο ευρεία ποικιλία διαφόρων 
τύπων επενδυτικών προϊόντων όταν 
εξετάζουν το ενδεχόμενο να 
πραγματοποιήσουν μια επένδυση. Τα 
προϊόντα αυτά παρέχουν συχνά ειδικές 
επενδυτικές λύσεις προσαρμοσμένες στις 
ανάγκες των μικροεπενδυτών, αλλά είναι 
συχνά περίπλοκα και δυσνόητα. Οι 
υφιστάμενες γνωστοποιήσεις πληροφοριών
στους επενδυτές για τα εν λόγω 
επενδυτικά προϊόντα είναι ασυντόνιστες 
και συχνά δεν βοηθούν τους 
μικροεπενδυτές να συγκρίνουν μεταξύ των 
διαφόρων προϊόντων και να κατανοούν τα 
χαρακτηριστικά τους. Κατά συνέπεια, οι 
μικροεπενδυτές έχουν συχνά 
πραγματοποιήσει επενδύσεις με κινδύνους 
και κόστος που δεν ήταν πλήρως 
κατανοητά από τους εν λόγω επενδυτές, 
και έχουν υποστεί ως εκ τούτου 
απρόβλεπτες ζημίες σε κάποιες 
περιπτώσεις.

(1) Στους μικροεπενδυτές προσφέρεται όλο 
και περισσότερο ευρεία ποικιλία διαφόρων 
τύπων δέσμης επενδυτικών προϊόντων για 
ιδιώτες επενδυτές (PRIP) όταν εξετάζουν 
το ενδεχόμενο να πραγματοποιήσουν μια 
επένδυση. Τα προϊόντα αυτά ενδέχεται να
παρέχουν ειδικές επενδυτικές λύσεις 
προσαρμοσμένες στις ανάγκες των 
μικροεπενδυτών, αλλά είναι συχνά 
περίπλοκα και δυσνόητα. Οι υφιστάμενες 
γνωστοποιήσεις πληροφοριών στους 
επενδυτές για τις εν λόγω δέσμες 
επενδυτικών προϊόντων για ιδιώτες 
επενδυτές είναι ασυντόνιστες και συχνά 
δεν βοηθούν τους μικροεπενδυτές να 
συγκρίνουν μεταξύ των διαφόρων 
προϊόντων και να κατανοούν τα 
χαρακτηριστικά τους ή δεν συμβάλλουν 
στη «χρηματοοικονομική εκπαίδευση» 
των επενδυτών. Κατά συνέπεια, οι 
μικροεπενδυτές έχουν συχνά 
πραγματοποιήσει επενδύσεις με κινδύνους 
και κόστος που δεν ήταν πλήρως 
κατανοητά από τους εν λόγω επενδυτές,
και έχουν υποστεί ως εκ τούτου 
απρόβλεπτες ζημίες σε κάποιες 
περιπτώσεις.

Or.en

Τροπολογία 66
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Στους μικροεπενδυτές προσφέρεται όλο 
και περισσότερο ευρεία ποικιλία διαφόρων 
τύπων επενδυτικών προϊόντων όταν 
εξετάζουν το ενδεχόμενο να 
πραγματοποιήσουν μια επένδυση. Τα 
προϊόντα αυτά παρέχουν συχνά ειδικές 
επενδυτικές λύσεις προσαρμοσμένες στις 
ανάγκες των μικροεπενδυτών, αλλά είναι 
συχνά περίπλοκα και δυσνόητα. Οι 
υφιστάμενες γνωστοποιήσεις πληροφοριών 
στους επενδυτές για τα εν λόγω επενδυτικά 
προϊόντα είναι ασυντόνιστες και συχνά δεν 
βοηθούν τους μικροεπενδυτές να 
συγκρίνουν μεταξύ των διαφόρων 
προϊόντων και να κατανοούν τα 
χαρακτηριστικά τους. Κατά συνέπεια, οι 
μικροεπενδυτές έχουν συχνά 
πραγματοποιήσει επενδύσεις με κινδύνους 
και κόστος που δεν ήταν πλήρως 
κατανοητά από τους εν λόγω επενδυτές, 
και έχουν υποστεί ως εκ τούτου 
απρόβλεπτες ζημίες σε κάποιες 
περιπτώσεις.

(1) Στους μικροεπενδυτές προσφέρεται όλο 
και περισσότερο ευρεία ποικιλία διαφόρων 
τύπων δεσμών επενδυτικών προϊόντων για 
ιδιώτες επενδυτές όταν εξετάζουν το 
ενδεχόμενο να πραγματοποιήσουν μια 
επένδυση. Τα προϊόντα αυτά παρέχουν 
συχνά ειδικές επενδυτικές λύσεις 
προσαρμοσμένες στις ανάγκες των 
μικροεπενδυτών, αλλά είναι συχνά 
περίπλοκα και δυσνόητα. Οι υφιστάμενες 
γνωστοποιήσεις πληροφοριών στους 
επενδυτές για τα εν λόγω επενδυτικά 
προϊόντα είναι ασυντόνιστες και συχνά δεν 
βοηθούν τους μικροεπενδυτές να 
συγκρίνουν μεταξύ των διαφόρων 
προϊόντων και να κατανοούν τα 
χαρακτηριστικά τους. Κατά συνέπεια, οι 
μικροεπενδυτές έχουν συχνά 
πραγματοποιήσει επενδύσεις με κινδύνους 
και κόστος που δεν ήταν πλήρως 
κατανοητά από τους εν λόγω επενδυτές, 
και έχουν υποστεί ως εκ τούτου 
απρόβλεπτες ζημίες σε κάποιες 
περιπτώσεις.

Or.en

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός για τα βασικά έγγραφα πληροφοριών όπως εκπονήθηκε αποσκοπεί στη βελτίωση 
της κατανόησης και της συγκρισιμότητας των δεσμών επενδυτικών προϊόντων για ιδιώτες 
επενδυτές. Ως εκ τούτου, ο κανονισμός θα πρέπει να καλύπτει μόνο τις εν λόγω δέσμες 
προϊόντων. Οι καταναλωτές μπορούν κάλλιστα να επωφεληθούν από ένα ΒΕΠ ή ένα παρόμοιο 
έγγραφο για άλλους τύπους προϊόντων. Ωστόσο, ο παρών κανονισμός έχει εκπονηθεί για δέσμες 
επενδυτικών προϊόντων για ιδιώτες επενδυτές και η αλλαγή του πεδίου εφαρμογής του θα 
επηρέαζε δυσμενώς το περιεχόμενο, το καθεστώς ευθύνης κ.λπ. Η εν λόγω αιτιολόγηση ισχύει 
για όλες τις παρόμοιες τροποποιήσεις.

Τροπολογία 67
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Δεδομένου ότι οι παραγωγοί 
επενδυτικών προϊόντων μπορούν να 
χρησιμοποιούν επενδυτικές εταιρείες 
ειδικού σκοπού και εταιρείες συμμετοχών 
για να παρακάμπτουν τους κανόνες 
γνωστοποίησης του ΒΕΠ, ο παρών 
κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται για 
τις μετοχές ή τα μερίδια των εν λόγω 
εταιρειών.

Or.en

Αιτιολόγηση

Οι μετοχές ή τα μερίδια των επενδυτικών εταιρειών ειδικού σκοπού και των εταιρειών 
συμμετοχών χρησιμοποιούνται ολοένα και περισσότερο από ορισμένους παραγωγούς 
επενδυτικών προϊόντων με σκοπό την παράκαμψη κανονισμών και την αποφυγή νομοθετικών 
περιορισμών. Πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι εν λόγω εταιρείες δεν απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση παροχής του ΒΕΠ στους μικροεπενδυτές. Ως εκ τούτου, κατά την αξιολόγηση της 
εφαρμογής του κανονισμού θα πρέπει να υπερισχύει η αρχή της διαφάνειας ώστε να 
αποφεύγονται οι στρατηγικές καταστρατήγησης και τα κενά. Η παρούσα τροπολογία βασίζεται 
σε πρόταση των γαλλικών ρυθμιστικών αρχών.

Τροπολογία 68
Elena Băsescu

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η βελτίωση των διατάξεων σχετικά με 
τη διαφάνεια των επενδυτικών προϊόντων 
που προσφέρονται στους μικροεπενδυτές 
αποτελεί σημαντικό μέτρο για την 
προστασία των επενδυτών και αναγκαία 
προϋπόθεση για την αποκατάσταση της 
εμπιστοσύνης των μικροεπενδυτών στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές. Τα πρώτα 
βήματα προς την κατεύθυνση αυτή έχουν 
ήδη ληφθεί σε επίπεδο Ένωσης μέσω της 

(2) Η βελτίωση των διατάξεων σχετικά με 
τη διαφάνεια των επενδυτικών προϊόντων 
που προσφέρονται στους μικροεπενδυτές 
αποτελεί σημαντικό μέτρο για την 
προστασία των επενδυτών και αναγκαία 
προϋπόθεση για την αποκατάσταση της 
εμπιστοσύνης των μικροεπενδυτών στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές, ιδίως μετά τη 
χρηματοπιστωτική κρίση. Τα πρώτα 
βήματα προς την κατεύθυνση αυτή έχουν 
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ανάπτυξης του καθεστώτος βασικών 
πληροφοριών για τους επενδυτές που 
θεσπίστηκε με την οδηγία 2009/65/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για 
τον συντονισμό των νομοθετικών, 
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων 
σχετικά με ορισμένους οργανισμούς 
συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες 
(ΟΣΕΚΑ).

ήδη ληφθεί σε επίπεδο Ένωσης μέσω της 
ανάπτυξης του καθεστώτος βασικών 
πληροφοριών για τους επενδυτές που 
θεσπίστηκε με την οδηγία 2009/65/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για 
τον συντονισμό των νομοθετικών, 
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων 
σχετικά με ορισμένους οργανισμούς 
συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες 
(ΟΣΕΚΑ).

Or.en

Τροπολογία 69
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η βελτίωση των διατάξεων σχετικά με 
τη διαφάνεια των επενδυτικών προϊόντων 
που προσφέρονται στους μικροεπενδυτές 
αποτελεί σημαντικό μέτρο για την 
προστασία των επενδυτών και αναγκαία 
προϋπόθεση για την αποκατάσταση της 
εμπιστοσύνης των μικροεπενδυτών στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές. Τα πρώτα 
βήματα προς την κατεύθυνση αυτή έχουν 
ήδη ληφθεί σε επίπεδο Ένωσης μέσω της 
ανάπτυξης του καθεστώτος βασικών 
πληροφοριών για τους επενδυτές που 
θεσπίστηκε με την οδηγία 2009/65/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για 
τον συντονισμό των νομοθετικών, 
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων 
σχετικά με ορισμένους οργανισμούς 
συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες 
(ΟΣΕΚΑ).

(2) Η βελτίωση των διατάξεων σχετικά με 
τη διαφάνεια των δεσμών επενδυτικών 
προϊόντων για ιδιώτες επενδυτές που 
προσφέρονται στους μικροεπενδυτές 
αποτελεί σημαντικό μέτρο για την 
προστασία των επενδυτών και αναγκαία 
προϋπόθεση για την αποκατάσταση της 
εμπιστοσύνης των μικροεπενδυτών στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές. Τα πρώτα 
βήματα προς την κατεύθυνση αυτή έχουν 
ήδη ληφθεί σε επίπεδο Ένωσης μέσω της 
ανάπτυξης του καθεστώτος βασικών 
πληροφοριών για τους επενδυτές που 
θεσπίστηκε με την οδηγία 2009/65/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για 
τον συντονισμό των νομοθετικών, 
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων 
σχετικά με ορισμένους οργανισμούς 
συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες 
(ΟΣΕΚΑ).

Or.en
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Τροπολογία 70
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Οι διαφορετικοί κανόνες που 
ποικίλλουν ανάλογα με τον κλάδο που 
προσφέρει τα επενδυτικά προϊόντα και με 
τις εθνικές ρυθμίσεις για τον συγκεκριμένο 
τομέα δημιουργούν άνισους όρους 
ανταγωνισμού μεταξύ των διαφόρων 
προϊόντων και των διαφόρων διαύλων 
διανομής, προκαλώντας επιπλέον εμπόδια 
στην ενιαία αγορά στον τομέα των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και 
προϊόντων. Τα κράτη μέλη έχουν ήδη 
προβεί σε αποκλίνουσες και ασυντόνιστες 
ενέργειες για την αντιμετώπιση των 
ελλείψεων σε μέτρα προστασίας των 
επενδυτών και είναι πιθανό ότι η εξέλιξη 
αυτή θα συνεχιστεί. Οι αποκλίνουσες 
προσεγγίσεις ως προς τις γνωστοποιήσεις 
για τα επενδυτικά προϊόντα εμποδίζουν 
την ανάπτυξη ισότιμων όρων 
ανταγωνισμού μεταξύ των διαφόρων 
παραγωγών επενδυτικών προϊόντων και 
των πωλητών των εν λόγω προϊόντων και, 
ως εκ τούτου, στρεβλώνουν τον 
ανταγωνισμό. Επίσης, ένα πιθανό 
αποτέλεσμα θα είναι το άνισο επίπεδο 
προστασίας των επενδυτών στην Ένωση. 
Οι διαφορές αυτές αποτελούν εμπόδιο για 
την εγκαθίδρυση και την ομαλή λειτουργία 
της ενιαίας αγοράς. Κατά συνέπεια, το 
άρθρο 114 της ΣΛΕΕ, όπως ερμηνεύεται 
σύμφωνα με την πάγια νομολογία του 
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
αποτελεί την κατάλληλη νομική βάση.

(3) Οι διαφορετικοί κανόνες που 
ποικίλλουν ανάλογα με τον κλάδο που 
προσφέρει τις δέσμες επενδυτικών 
προϊόντων για ιδιώτες επενδυτές και με 
τις εθνικές ρυθμίσεις για τον συγκεκριμένο 
τομέα δημιουργούν άνισους όρους 
ανταγωνισμού μεταξύ των διαφόρων 
προϊόντων και των διαφόρων διαύλων 
διανομής, προκαλώντας επιπλέον εμπόδια 
στην ενιαία αγορά στον τομέα των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και 
προϊόντων. Τα κράτη μέλη έχουν ήδη 
προβεί σε αποκλίνουσες και ασυντόνιστες 
ενέργειες για την αντιμετώπιση των 
ελλείψεων σε μέτρα προστασίας των 
επενδυτών και είναι πιθανό ότι η εξέλιξη 
αυτή θα συνεχιστεί. Οι αποκλίνουσες 
προσεγγίσεις ως προς τις γνωστοποιήσεις 
για τις δέσμες επενδυτικών προϊόντων για 
ιδιώτες επενδυτές εμποδίζουν την 
ανάπτυξη ισότιμων όρων ανταγωνισμού 
μεταξύ των διαφόρων παραγωγών δεσμών
επενδυτικών προϊόντων για ιδιώτες 
επενδυτές και των πωλητών των εν λόγω 
προϊόντων και, ως εκ τούτου, στρεβλώνουν 
τον ανταγωνισμό. Επίσης, ένα πιθανό 
αποτέλεσμα θα είναι το άνισο επίπεδο 
προστασίας των επενδυτών στην Ένωση. 
Οι διαφορές αυτές αποτελούν εμπόδιο για 
την εγκαθίδρυση και την ομαλή λειτουργία 
της ενιαίας αγοράς. Κατά συνέπεια, το 
άρθρο 114 της ΣΛΕΕ, όπως ερμηνεύεται 
σύμφωνα με την πάγια νομολογία του 
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
αποτελεί την κατάλληλη νομική βάση.

Or.en



PE504.397v02-00 8/194 AM\927693EL.doc

EL

Τροπολογία 71
Elena Băsescu

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Είναι αναγκαίο να θεσπιστούν 
ομοιόμορφοι κανόνες στο επίπεδο της 
Ένωσης που θα εφαρμόζονται σε όλους 
τους συμμετέχοντες στην αγορά 
επενδυτικών προϊόντων και θα αφορούν τη 
διαφάνεια, έτσι ώστε να αποτρέπονται οι 
διαφορές. Είναι αναγκαίος ένας 
κανονισμός ώστε να εξασφαλιστεί ότι το 
κοινό πρότυπο για τα βασικά έγγραφα 
πληροφοριών θα θεσπιστεί με τέτοιον 
ενιαίο τρόπο, ώστε να είναι σε θέση να 
εναρμονίζει τη μορφή και το περιεχόμενο 
των εγγράφων αυτών. Οι άμεσα 
εφαρμοστέοι κανόνες του κανονισμού θα 
διασφαλίζουν ότι όλοι οι συμμετέχοντες 
στην αγορά επενδυτικών προϊόντων 
υπόκεινται στις ίδιες απαιτήσεις. Έτσι θα 
διασφαλιστούν επίσης ομοιόμορφες 
γνωστοποιήσεις αποτρέποντας την 
υιοθέτηση αποκλινουσών εθνικών 
απαιτήσεων συνεπεία της μεταφοράς μιας 
οδηγίας. Η χρήση κανονισμού ενδείκνυται 
επίσης προκειμένου να διασφαλιστεί ότι 
όλοι οι πωλητές επενδυτικών προϊόντων 
υπόκεινται σε ομοιόμορφες απαιτήσεις 
όσον αφορά την παροχή των βασικού 
εγγράφου πληροφοριών στους 
μικροεπενδυτές.

(4) Είναι αναγκαίο να θεσπιστούν 
ομοιόμορφοι κανόνες στο επίπεδο της 
Ένωσης που θα εφαρμόζονται σε όλους 
τους συμμετέχοντες στην αγορά 
επενδυτικών προϊόντων και θα αφορούν τη 
διαφάνεια, έτσι ώστε να αποτρέπονται οι 
διαφορές και να μειωθεί το κόστος και η 
αβεβαιότητα για τους παρόχους και τους 
διανομείς των προϊόντων. Είναι 
αναγκαίος ένας κανονισμός ώστε να 
εξασφαλιστεί ότι το κοινό πρότυπο για τα 
βασικά έγγραφα πληροφοριών θα 
θεσπιστεί με τέτοιον ενιαίο τρόπο, ώστε να 
είναι σε θέση να εναρμονίζει τη μορφή και 
το περιεχόμενο των εγγράφων αυτών. Οι 
άμεσα εφαρμοστέοι κανόνες του 
κανονισμού θα διασφαλίζουν ότι όλοι οι 
συμμετέχοντες στην αγορά επενδυτικών 
προϊόντων υπόκεινται στις ίδιες 
απαιτήσεις. Έτσι θα διασφαλιστούν επίσης 
ομοιόμορφες γνωστοποιήσεις 
αποτρέποντας την υιοθέτηση 
αποκλινουσών εθνικών απαιτήσεων 
συνεπεία της μεταφοράς μιας οδηγίας. Η 
χρήση κανονισμού ενδείκνυται επίσης 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλοι οι 
πωλητές επενδυτικών προϊόντων 
υπόκεινται σε ομοιόμορφες απαιτήσεις 
όσον αφορά την παροχή των βασικού 
εγγράφου πληροφοριών στους 
μικροεπενδυτές.

Or.en

Τροπολογία 72
Syed Kamall
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Είναι αναγκαίο να θεσπιστούν 
ομοιόμορφοι κανόνες στο επίπεδο της 
Ένωσης που θα εφαρμόζονται σε όλους 
τους συμμετέχοντες στην αγορά 
επενδυτικών προϊόντων και θα αφορούν τη 
διαφάνεια, έτσι ώστε να αποτρέπονται οι 
διαφορές. Είναι αναγκαίος ένας 
κανονισμός ώστε να εξασφαλιστεί ότι το 
κοινό πρότυπο για τα βασικά έγγραφα 
πληροφοριών θα θεσπιστεί με τέτοιον 
ενιαίο τρόπο, ώστε να είναι σε θέση να 
εναρμονίζει τη μορφή και το περιεχόμενο 
των εγγράφων αυτών. Οι άμεσα 
εφαρμοστέοι κανόνες του κανονισμού θα 
διασφαλίζουν ότι όλοι οι συμμετέχοντες 
στην αγορά επενδυτικών προϊόντων 
υπόκεινται στις ίδιες απαιτήσεις. Έτσι θα 
διασφαλιστούν επίσης ομοιόμορφες 
γνωστοποιήσεις αποτρέποντας την 
υιοθέτηση αποκλινουσών εθνικών 
απαιτήσεων συνεπεία της μεταφοράς μιας 
οδηγίας. Η χρήση κανονισμού ενδείκνυται 
επίσης προκειμένου να διασφαλιστεί ότι 
όλοι οι πωλητές επενδυτικών προϊόντων 
υπόκεινται σε ομοιόμορφες απαιτήσεις 
όσον αφορά την παροχή των βασικού 
εγγράφου πληροφοριών στους 
μικροεπενδυτές.

(4) Είναι αναγκαίο να θεσπιστούν 
ομοιόμορφοι κανόνες στο επίπεδο της 
Ένωσης που θα εφαρμόζονται σε όλους 
τους συμμετέχοντες στην αγορά δεσμών
επενδυτικών προϊόντων για ιδιώτες 
επενδυτές και θα αφορούν τη διαφάνεια, 
έτσι ώστε να αποτρέπονται οι διαφορές. 
Είναι αναγκαίος ένας κανονισμός ώστε να 
εξασφαλιστεί ότι το κοινό πρότυπο για τα 
βασικά έγγραφα πληροφοριών θα 
θεσπιστεί με τέτοιον ενιαίο τρόπο, ώστε να 
είναι σε θέση να εναρμονίζει τη μορφή και 
το περιεχόμενο των εγγράφων αυτών. Οι 
άμεσα εφαρμοστέοι κανόνες του 
κανονισμού θα διασφαλίζουν ότι όλοι οι 
συμμετέχοντες στην αγορά δεσμών
επενδυτικών προϊόντων για ιδιώτες 
επενδυτές υπόκεινται στις ίδιες 
απαιτήσεις. Έτσι θα διασφαλιστούν επίσης 
ομοιόμορφες γνωστοποιήσεις 
αποτρέποντας την υιοθέτηση 
αποκλινουσών εθνικών απαιτήσεων 
συνεπεία της μεταφοράς μιας οδηγίας. Η 
χρήση κανονισμού ενδείκνυται επίσης 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλοι οι 
πωλητές δεσμών επενδυτικών προϊόντων 
για ιδιώτες επενδυτές υπόκεινται σε 
ομοιόμορφες απαιτήσεις όσον αφορά την 
παροχή των βασικού εγγράφου 
πληροφοριών στους μικροεπενδυτές.

Or.en

Τροπολογία 73
Werner Langen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Αν και η βελτίωση των 
γνωστοποιήσεων για τα επενδυτικά 
προϊόντα είναι ουσιαστικής σημασίας για 
την ανάκτηση της εμπιστοσύνης των 
επενδυτών στις χρηματοπιστωτικές αγορές, 
εξίσου σημαντικές είναι οι 
αποτελεσματικά ρυθμιζόμενες διαδικασίες 
πώλησης για τα προϊόντα αυτά. Ο παρών 
κανονισμός είναι συμπληρωματικός προς 
τα μέτρα για την διανομή της οδηγίας 
2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Είναι 
επίσης συμπληρωματικός των μέτρων 
που λαμβάνονται για την διανομή των 
ασφαλιστικών προϊόντων στην οδηγία
2002/92/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

(5) Αν και η βελτίωση των 
γνωστοποιήσεων για τα επενδυτικά 
προϊόντα είναι ουσιαστικής σημασίας για 
την ανάκτηση της εμπιστοσύνης των 
επενδυτών στις χρηματοπιστωτικές αγορές, 
εξίσου σημαντικές είναι οι 
αποτελεσματικά ρυθμιζόμενες διαδικασίες 
πώλησης για τα προϊόντα αυτά. Διατάξεις 
που περιέχονται σε άλλη κοινοτική 
νομοθετική πράξη, οι οποίες ρυθμίζουν 
συγκεκριμένες πτυχές της εμπορίας 
επενδυτικών προϊόντων, έχουν 
προτεραιότητα έναντι των ρυθμίσεων του 
παρόντος κανονισμού. Αυτό ισχύει ιδίως 
σε σχέση με τις οδηγίες 2004/39/ΕΚ και
2002/92/ΕΚ.

Or.de

Τροπολογία 74
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Αν και η βελτίωση των 
γνωστοποιήσεων για τα επενδυτικά 
προϊόντα είναι ουσιαστικής σημασίας για 
την ανάκτηση της εμπιστοσύνης των 
επενδυτών στις χρηματοπιστωτικές αγορές, 
εξίσου σημαντικές είναι οι 
αποτελεσματικά ρυθμιζόμενες διαδικασίες 
πώλησης για τα προϊόντα αυτά. Ο παρών 
κανονισμός είναι συμπληρωματικός προς 
τα μέτρα για την διανομή της οδηγίας 
2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Είναι 
επίσης συμπληρωματικός των μέτρων που 
λαμβάνονται για την διανομή των 
ασφαλιστικών προϊόντων στην οδηγία 

(5) Αν και η βελτίωση των 
γνωστοποιήσεων για τις δέσμες 
επενδυτικών προϊόντων για ιδιώτες 
επενδυτές είναι ουσιαστικής σημασίας για 
την ανάκτηση της εμπιστοσύνης των 
επενδυτών στις χρηματοπιστωτικές αγορές, 
εξίσου σημαντικές είναι οι 
αποτελεσματικά ρυθμιζόμενες διαδικασίες 
πώλησης για τα προϊόντα αυτά. Ο παρών 
κανονισμός είναι συμπληρωματικός προς 
τα μέτρα για την διανομή 
(συμπεριλαμβανομένων των επενδυτικών 
συμβουλών, των μέτρων προστασίας των 
επενδυτών και άλλων υπηρεσιών 
πωλήσεων) της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του 
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2002/92/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου. Είναι επίσης 
συμπληρωματικός των μέτρων που 
λαμβάνονται για την διανομή των 
ασφαλιστικών προϊόντων στην οδηγία 
2002/92/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Or.en

Αιτιολόγηση

Τα μέτρα για τις γνωστοποιήσεις σχετικά με τα προϊόντα που προτείνονται στον παρόντα 
κανονισμό συμπληρώνουν τα μέτρα προστασίας των επενδυτών σχετικά με επενδυτικές 
συμβουλές, τα μέτρα προστασίας των επενδυτών και τις υπηρεσίες πωλήσεων που καλύπτονται 
από την οδηγία 2004/39/ΕΚ.

Τροπολογία 75
Thomas Händel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 
εφαρμόζεται σε όλα τα προϊόντα, 
ανεξάρτητα από τη μορφή ή την δομή 
τους, που παράγονται από τον κλάδο των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών για να 
παρέχουν επενδυτικές ευκαιρίες στους 
μικροεπενδυτές, όταν η απόδοση που 
προσφέρεται στον επενδυτή είναι 
εκτεθειμένη στις επιδόσεις ενός ή 
περισσοτέρων περιουσιακών στοιχείων ή 
τιμών αναφοράς διαφορετικών από το 
επιτόκιο. Αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει 
επενδυτικά προϊόντα όπως τα επενδυτικά 
κεφάλαια, τα ασφαλιστήρια συμβόλαια 
ζωής με επενδυτικό στοιχείο, και τα 
δομημένα προϊόντα λιανικής. Για τα 
προϊόντα αυτά, οι επενδύσεις δεν είναι 
άμεσες όπως γίνεται με την αγορά ή την 
κατοχή των ίδιων των περιουσιακών 
στοιχείων. Αντίθετα, τα προϊόντα αυτά 
παρεμβαίνουν μεταξύ του επενδυτή και 

(6) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 
εφαρμόζεται σε όλα τα προϊόντα, 
ανεξάρτητα από τη μορφή ή την δομή 
τους, που παράγονται από τον κλάδο των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών για να 
παρέχουν επενδυτικές ευκαιρίες στους 
μικροεπενδυτές, όταν η απόδοση που
προσφέρεται στον επενδυτή είναι 
εκτεθειμένη στις επιδόσεις ενός ή 
περισσοτέρων περιουσιακών στοιχείων ή 
τιμών αναφοράς. Αυτό θα πρέπει να 
περιλαμβάνει επενδυτικά προϊόντα όπως 
τα επενδυτικά κεφάλαια, τα ασφαλιστήρια 
συμβόλαια ζωής με επενδυτικό στοιχείο, 
και τα δομημένα προϊόντα λιανικής.
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των αγορών μέσω μιας διαδικασίας 
«δέσμοποίησης», συσκευασίας ή 
ομαδοποίησης περιουσιακών στοιχείων 
ώστε να δημιουργηθούν διάφορα 
ανοίγματα, να παρέχονται διαφορετικά 
χαρακτηριστικά προϊόντων ή να 
επιτυγχάνονται διαφορετικές 
διαρθρώσεις κόστους σε σύγκριση με την 
άμεση κατοχή. Αυτές οι «δέσμες» 
μπορούν να επιτρέψουν στους 
μικροεπενδυτές να ασκούν επενδυτικές 
στρατηγικές στις οποίες κάτω από άλλες
συνθήκες δεν θα μπορούσαν να έχουν 
πρόσβαση ή θα ήταν ανέφικτες, αλλά 
μπορεί επίσης να απαιτούν τη 
διαθεσιμότητα πρόσθετων πληροφοριών 
που διατίθενται, ιδίως προκειμένου να 
καταστούν δυνατές οι συγκρίσεις μεταξύ 
των διαφόρων τρόπων συγκρότησης 
δεσμών επενδύσεων.

Or.de

Τροπολογία 76
Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 
εφαρμόζεται σε όλα τα προϊόντα, 
ανεξάρτητα από τη μορφή ή την δομή 
τους, που παράγονται από τον κλάδο των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών για να 
παρέχουν επενδυτικές ευκαιρίες στους 
μικροεπενδυτές, όταν η απόδοση που 
προσφέρεται στον επενδυτή είναι 
εκτεθειμένη στις επιδόσεις ενός ή 
περισσοτέρων περιουσιακών στοιχείων ή 
τιμών αναφοράς διαφορετικών από το 
επιτόκιο. Αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει 
επενδυτικά προϊόντα όπως τα επενδυτικά 
κεφάλαια, τα ασφαλιστήρια συμβόλαια 
ζωής με επενδυτικό στοιχείο, και τα 

(6) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 
εφαρμόζεται σε όλα τα προϊόντα, 
ανεξάρτητα από τη μορφή ή την δομή 
τους, που παράγονται από τον κλάδο των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών για να 
παρέχουν επενδυτικές ευκαιρίες στους 
μικροεπενδυτές, όταν η απόδοση που 
προσφέρεται στον επενδυτή είναι 
εκτεθειμένη στις επιδόσεις ενός ή 
περισσοτέρων περιουσιακών στοιχείων ή 
τιμών αναφοράς διαφορετικών από το 
επιτόκιο. Αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει 
επενδυτικά προϊόντα όπως τα επενδυτικά 
κεφάλαια, τα ασφαλιστήρια συμβόλαια 
ζωής με επενδυτικό στοιχείο, και τα 
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δομημένα προϊόντα λιανικής. Για τα 
προϊόντα αυτά, οι επενδύσεις δεν είναι 
άμεσες όπως γίνεται με την αγορά ή την 
κατοχή των ίδιων των περιουσιακών 
στοιχείων. Αντίθετα, τα προϊόντα αυτά 
παρεμβαίνουν μεταξύ του επενδυτή και 
των αγορών μέσω μιας διαδικασίας 
«δέσμοποίησης», συσκευασίας ή 
ομαδοποίησης περιουσιακών στοιχείων 
ώστε να δημιουργηθούν διάφορα 
ανοίγματα, να παρέχονται διαφορετικά 
χαρακτηριστικά προϊόντων ή να 
επιτυγχάνονται διαφορετικές 
διαρθρώσεις κόστους σε σύγκριση με την 
άμεση κατοχή. Αυτές οι «δέσμες» 
μπορούν να επιτρέψουν στους 
μικροεπενδυτές να ασκούν επενδυτικές 
στρατηγικές στις οποίες κάτω από άλλες 
συνθήκες δεν θα μπορούσαν να έχουν 
πρόσβαση ή θα ήταν ανέφικτες, αλλά
μπορεί επίσης να απαιτούν τη 
διαθεσιμότητα πρόσθετων πληροφοριών 
που διατίθενται, ιδίως προκειμένου να 
καταστούν δυνατές οι συγκρίσεις μεταξύ 
των διαφόρων τρόπων συγκρότησης 
δεσμών επενδύσεων.

δομημένα προϊόντα λιανικής καθώς και τα 
εταιρικά ομόλογα και τα μέσα που 
εκδίδουν επενδυτικές εταιρείες ειδικού 
σκοπού (SPV).

Or.en

Τροπολογία 77
Pervenche Berès

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 
εφαρμόζεται σε όλα τα προϊόντα, 
ανεξάρτητα από τη μορφή ή την δομή 
τους, που παράγονται από τον κλάδο των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών για να 
παρέχουν επενδυτικές ευκαιρίες στους 
μικροεπενδυτές, όταν η απόδοση που 
προσφέρεται στον επενδυτή είναι 
εκτεθειμένη στις επιδόσεις ενός ή 

(6) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 
εφαρμόζεται σε όλα τα προϊόντα ή τις 
υποκείμενες επενδύσεις, ανεξάρτητα από 
τη μορφή ή την δομή τους, που παράγονται 
από τον κλάδο των χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών για να παρέχουν επενδυτικές 
ευκαιρίες στους μικροεπενδυτές, όταν η 
απόδοση που προσφέρεται στον επενδυτή 
είναι εκτεθειμένη στις επιδόσεις ενός ή 
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περισσοτέρων περιουσιακών στοιχείων ή 
τιμών αναφοράς διαφορετικών από το 
επιτόκιο. Αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει 
επενδυτικά προϊόντα όπως τα επενδυτικά 
κεφάλαια, τα ασφαλιστήρια συμβόλαια 
ζωής με επενδυτικό στοιχείο, και τα 
δομημένα προϊόντα λιανικής. Για τα 
προϊόντα αυτά, οι επενδύσεις δεν είναι 
άμεσες όπως γίνεται με την αγορά ή την 
κατοχή των ίδιων των περιουσιακών 
στοιχείων. Αντίθετα, τα προϊόντα αυτά 
παρεμβαίνουν μεταξύ του επενδυτή και 
των αγορών μέσω μιας διαδικασίας 
«δέσμοποίησης», συσκευασίας ή 
ομαδοποίησης περιουσιακών στοιχείων 
ώστε να δημιουργηθούν διάφορα 
ανοίγματα, να παρέχονται διαφορετικά 
χαρακτηριστικά προϊόντων ή να 
επιτυγχάνονται διαφορετικές 
διαρθρώσεις κόστους σε σύγκριση με την 
άμεση κατοχή. Αυτές οι «δέσμες» 
μπορούν να επιτρέψουν στους 
μικροεπενδυτές να ασκούν επενδυτικές 
στρατηγικές στις οποίες κάτω από άλλες 
συνθήκες δεν θα μπορούσαν να έχουν 
πρόσβαση ή θα ήταν ανέφικτες, αλλά 
μπορεί επίσης να απαιτούν τη 
διαθεσιμότητα πρόσθετων πληροφοριών 
που διατίθενται, ιδίως προκειμένου να 
καταστούν δυνατές οι συγκρίσεις μεταξύ 
των διαφόρων τρόπων συγκρότησης 
δεσμών επενδύσεων.

περισσοτέρων περιουσιακών στοιχείων ή 
τιμών αναφοράς. Αυτό θα πρέπει να 
περιλαμβάνει επενδυτικά προϊόντα όπως 
τα επενδυτικά κεφάλαια, τα ασφαλιστήρια 
συμβόλαια ζωής και τις υποκείμενες 
επενδύσεις τους, και τα προϊόντα λιανικής, 
συμπεριλαμβανομένων των περιουσιακών 
στοιχείων που θα μπορούσαν να 
κατέχονται άμεσα, όπως εταιρικά ή 
κρατικά ομόλογα και μετοχές που 
αποτελούν αντικείμενο δημόσιας 
προσφοράς ή εισάγονται προς 
διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά. 

Or.en

Τροπολογία 78
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 
εφαρμόζεται σε όλα τα προϊόντα, 
ανεξάρτητα από τη μορφή ή την δομή 

(6) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 
εφαρμόζεται σε όλα τα προϊόντα, 
ανεξάρτητα από τη μορφή ή την δομή 
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τους, που παράγονται από τον κλάδο των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών για να 
παρέχουν επενδυτικές ευκαιρίες στους 
μικροεπενδυτές, όταν η απόδοση που 
προσφέρεται στον επενδυτή είναι 
εκτεθειμένη στις επιδόσεις ενός ή 
περισσοτέρων περιουσιακών στοιχείων ή 
τιμών αναφοράς διαφορετικών από το 
επιτόκιο. Αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει 
επενδυτικά προϊόντα όπως τα επενδυτικά 
κεφάλαια, τα ασφαλιστήρια συμβόλαια 
ζωής με επενδυτικό στοιχείο, και τα 
δομημένα προϊόντα λιανικής. Για τα 
προϊόντα αυτά, οι επενδύσεις δεν είναι 
άμεσες όπως γίνεται με την αγορά ή την 
κατοχή των ίδιων των περιουσιακών 
στοιχείων. Αντίθετα, τα προϊόντα αυτά
παρεμβαίνουν μεταξύ του επενδυτή και 
των αγορών μέσω μιας διαδικασίας 
«δέσμοποίησης», συσκευασίας ή 
ομαδοποίησης περιουσιακών στοιχείων 
ώστε να δημιουργηθούν διάφορα 
ανοίγματα, να παρέχονται διαφορετικά 
χαρακτηριστικά προϊόντων ή να 
επιτυγχάνονται διαφορετικές διαρθρώσεις 
κόστους σε σύγκριση με την άμεση 
κατοχή. Αυτές οι «δέσμες» μπορούν να 
επιτρέψουν στους μικροεπενδυτές να 
ασκούν επενδυτικές στρατηγικές στις 
οποίες κάτω από άλλες συνθήκες δεν θα 
μπορούσαν να έχουν πρόσβαση ή θα ήταν 
ανέφικτες, αλλά μπορεί επίσης να 
απαιτούν τη διαθεσιμότητα πρόσθετων 
πληροφοριών που διατίθενται, ιδίως 
προκειμένου να καταστούν δυνατές οι 
συγκρίσεις μεταξύ των διαφόρων τρόπων 
συγκρότησης δεσμών επενδύσεων.

τους, που παράγονται από τον κλάδο των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών για να 
παρέχουν επενδυτικές ευκαιρίες στους 
μικροεπενδυτές, όταν η απόδοση που 
προσφέρεται στον επενδυτή είναι 
εκτεθειμένη στις επιδόσεις ενός ή 
περισσοτέρων περιουσιακών στοιχείων ή 
τιμών αναφοράς διαφορετικών από το 
επιτόκιο. Αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει 
επενδυτικά προϊόντα όπως τα επενδυτικά 
κεφάλαια, τα ασφαλιστήρια συμβόλαια 
ζωής με επενδυτικό στοιχείο, και τα 
προϊόντα λιανικής, συμπεριλαμβανομένων 
των περιουσιακών στοιχείων που θα 
μπορούσαν να κατέχονται άμεσα, όπως 
κρατικά ομόλογα ή μετοχές που 
αποτελούν αντικείμενο δημόσιας 
προσφοράς ή εισάγονται προς 
διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά η 
οποία βρίσκεται στο έδαφος κράτους 
μέλους ή λειτουργεί εντός αυτού. Οι 
δέσμες δομημένων προϊόντων λιανικής
παρεμβαίνουν μεταξύ του επενδυτή και 
των αγορών μέσω μιας διαδικασίας 
«δεσμοποίησης», συσκευασίας ή 
ομαδοποίησης περιουσιακών στοιχείων 
ώστε να δημιουργηθούν διάφορα 
ανοίγματα, να παρέχονται διαφορετικά 
χαρακτηριστικά προϊόντων ή να 
επιτυγχάνονται διαφορετικές διαρθρώσεις 
κόστους σε σύγκριση με την άμεση 
κατοχή. Αυτές οι «δέσμες» μπορούν να 
επιτρέψουν στους μικροεπενδυτές να 
ασκούν επενδυτικές στρατηγικές στις 
οποίες κάτω από άλλες συνθήκες δεν θα 
μπορούσαν να έχουν πρόσβαση ή θα ήταν 
ανέφικτες, αλλά μπορεί επίσης να 
απαιτούν τη διαθεσιμότητα πρόσθετων 
πληροφοριών που διατίθενται, ιδίως 
προκειμένου να καταστούν δυνατές οι 
συγκρίσεις μεταξύ των διαφόρων τρόπων 
συγκρότησης δεσμών επενδύσεων.

Or.en
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Τροπολογία 79
Markus Ferber

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 
εφαρμόζεται σε όλα τα προϊόντα, 
ανεξάρτητα από τη μορφή ή την δομή 
τους, που παράγονται από τον κλάδο των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών για να 
παρέχουν επενδυτικές ευκαιρίες στους 
μικροεπενδυτές, όταν η απόδοση που 
προσφέρεται στον επενδυτή είναι 
εκτεθειμένη στις επιδόσεις ενός ή 
περισσοτέρων περιουσιακών στοιχείων ή 
τιμών αναφοράς διαφορετικών από το 
επιτόκιο. Αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει 
επενδυτικά προϊόντα όπως τα επενδυτικά 
κεφάλαια, τα ασφαλιστήρια συμβόλαια 
ζωής με επενδυτικό στοιχείο, και τα 
δομημένα προϊόντα λιανικής. Για τα 
προϊόντα αυτά, οι επενδύσεις δεν είναι 
άμεσες όπως γίνεται με την αγορά ή την 
κατοχή των ίδιων των περιουσιακών 
στοιχείων. Αντίθετα, τα προϊόντα αυτά 
παρεμβαίνουν μεταξύ του επενδυτή και 
των αγορών μέσω μιας διαδικασίας 
«δέσμοποίησης», συσκευασίας ή 
ομαδοποίησης περιουσιακών στοιχείων 
ώστε να δημιουργηθούν διάφορα 
ανοίγματα, να παρέχονται διαφορετικά 
χαρακτηριστικά προϊόντων ή να 
επιτυγχάνονται διαφορετικές διαρθρώσεις 
κόστους σε σύγκριση με την άμεση 
κατοχή. Αυτές οι «δέσμες» μπορούν να 
επιτρέψουν στους μικροεπενδυτές να 
ασκούν επενδυτικές στρατηγικές στις 
οποίες κάτω από άλλες συνθήκες δεν θα 
μπορούσαν να έχουν πρόσβαση ή θα ήταν 
ανέφικτες, αλλά μπορεί επίσης να 
απαιτούν τη διαθεσιμότητα πρόσθετων 
πληροφοριών που διατίθενται, ιδίως 
προκειμένου να καταστούν δυνατές οι 
συγκρίσεις μεταξύ των διαφόρων τρόπων 
συγκρότησης δεσμών επενδύσεων.

(6) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 
εφαρμόζεται σε όλα τα προϊόντα, 
ανεξάρτητα από τη μορφή ή την δομή 
τους, που παράγονται από τον κλάδο των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών για να 
παρέχουν επενδυτικές ευκαιρίες στους 
μικροεπενδυτές, όταν η απόδοση που 
προσφέρεται στον επενδυτή είναι 
εκτεθειμένη στις επιδόσεις ενός ή 
περισσοτέρων περιουσιακών στοιχείων ή 
τιμών αναφοράς διαφορετικών από το 
επιτόκιο, συμπεριλαμβανομένων των 
δομημένων καταθέσεων. Αυτό θα πρέπει 
να περιλαμβάνει επενδυτικά προϊόντα 
όπως τα επενδυτικά κεφάλαια, τα 
ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής με 
επενδυτικό στοιχείο, και τα δομημένα 
προϊόντα λιανικής. Για τα προϊόντα αυτά, 
οι επενδύσεις δεν είναι άμεσες όπως 
γίνεται με την αγορά ή την κατοχή των 
ίδιων των περιουσιακών στοιχείων. 
Αντίθετα, τα προϊόντα αυτά παρεμβαίνουν 
μεταξύ του επενδυτή και των αγορών μέσω 
μιας διαδικασίας «δεσμοποίησης», 
συσκευασίας ή ομαδοποίησης 
περιουσιακών στοιχείων ώστε να 
δημιουργηθούν διάφορα ανοίγματα, να 
παρέχονται διαφορετικά χαρακτηριστικά 
προϊόντων ή να επιτυγχάνονται 
διαφορετικές διαρθρώσεις κόστους σε 
σύγκριση με την άμεση κατοχή. Αυτές οι 
«δέσμες» μπορούν να επιτρέψουν στους 
μικροεπενδυτές να ασκούν επενδυτικές 
στρατηγικές στις οποίες κάτω από άλλες 
συνθήκες δεν θα μπορούσαν να έχουν 
πρόσβαση ή θα ήταν ανέφικτες, αλλά 
μπορεί επίσης να απαιτούν τη 
διαθεσιμότητα πρόσθετων πληροφοριών 
που διατίθενται, ιδίως προκειμένου να 
καταστούν δυνατές οι συγκρίσεις μεταξύ 
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των διαφόρων τρόπων συγκρότησης 
δεσμών επενδύσεων.

Or.en

Αιτιολόγηση

Στόχος του κανονισμού είναι οι μικροεπενδυτές να είναι σε θέση να κατανοούν και να 
συγκρίνουν τα βασικά χαρακτηριστικά των δεσμών επενδυτικών προϊόντων, οι οποίες 
χαρακτηρίζονται από την πολυπλοκότητά τους. Οι απλές τραπεζικές καταθέσεις και τα 
βιβλιάρια αποταμιεύσεων δεν έχουν τόσο πολύπλοκο χαρακτήρα και, ως εκ τούτου, τα απλά 
αποταμιευτικά προϊόντα θα πρέπει να εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού. 
Ωστόσο, λόγω του πολύπλοκου χαρακτήρα τους, οι δομημένες καταθέσεις θα πρέπει να 
συμπεριληφθούν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού.

Τροπολογία 80
Elena Băsescu

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 
εφαρμόζεται σε όλα τα προϊόντα, 
ανεξάρτητα από τη μορφή ή την δομή 
τους, που παράγονται από τον κλάδο των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών για να 
παρέχουν επενδυτικές ευκαιρίες στους 
μικροεπενδυτές, όταν η απόδοση που 
προσφέρεται στον επενδυτή είναι 
εκτεθειμένη στις επιδόσεις ενός ή 
περισσοτέρων περιουσιακών στοιχείων ή 
τιμών αναφοράς διαφορετικών από το 
επιτόκιο. Αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει 
επενδυτικά προϊόντα όπως τα επενδυτικά 
κεφάλαια, τα ασφαλιστήρια συμβόλαια 
ζωής με επενδυτικό στοιχείο, και τα 
δομημένα προϊόντα λιανικής. Για τα 
προϊόντα αυτά, οι επενδύσεις δεν είναι 
άμεσες όπως γίνεται με την αγορά ή την 
κατοχή των ίδιων των περιουσιακών 
στοιχείων. Αντίθετα, τα προϊόντα αυτά 
παρεμβαίνουν μεταξύ του επενδυτή και 
των αγορών μέσω μιας διαδικασίας 
«δέσμοποίησης», συσκευασίας ή 

(6) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 
εφαρμόζεται σε όλα τα προϊόντα, 
ανεξάρτητα από τη μορφή ή την δομή 
τους, που παράγονται από τον κλάδο των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών για να 
παρέχουν επενδυτικές ευκαιρίες στους 
μικροεπενδυτές, όταν η απόδοση που 
προσφέρεται στον επενδυτή είναι 
εκτεθειμένη στις επιδόσεις ενός ή 
περισσοτέρων περιουσιακών στοιχείων ή 
τιμών αναφοράς διαφορετικών από το 
επιτόκιο. Αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει 
επενδυτικά προϊόντα όπως τα επενδυτικά 
κεφάλαια, τα ασφαλιστήρια συμβόλαια 
ζωής με επενδυτικό στοιχείο, και τα 
δομημένα προϊόντα λιανικής. Για τα 
προϊόντα αυτά, οι επενδύσεις δεν είναι 
άμεσες όπως γίνεται με την αγορά ή την 
κατοχή των ίδιων των περιουσιακών 
στοιχείων. Αντίθετα, τα προϊόντα αυτά 
παρεμβαίνουν μεταξύ του επενδυτή και 
των αγορών μέσω μιας διαδικασίας 
«δεσμοποίησης», συσκευασίας ή 
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ομαδοποίησης περιουσιακών στοιχείων 
ώστε να δημιουργηθούν διάφορα 
ανοίγματα, να παρέχονται διαφορετικά 
χαρακτηριστικά προϊόντων ή να 
επιτυγχάνονται διαφορετικές διαρθρώσεις 
κόστους σε σύγκριση με την άμεση 
κατοχή. Αυτές οι «δέσμες» μπορούν να 
επιτρέψουν στους μικροεπενδυτές να 
ασκούν επενδυτικές στρατηγικές στις 
οποίες κάτω από άλλες συνθήκες δεν θα 
μπορούσαν να έχουν πρόσβαση ή θα ήταν 
ανέφικτες, αλλά μπορεί επίσης να 
απαιτούν τη διαθεσιμότητα πρόσθετων 
πληροφοριών που διατίθενται, ιδίως 
προκειμένου να καταστούν δυνατές οι 
συγκρίσεις μεταξύ των διαφόρων τρόπων 
συγκρότησης δεσμών επενδύσεων.

ομαδοποίησης περιουσιακών στοιχείων 
ώστε να δημιουργηθούν διάφορα 
ανοίγματα, να παρέχονται διαφορετικά 
χαρακτηριστικά προϊόντων ή να 
επιτυγχάνονται διαφορετικές διαρθρώσεις 
κόστους σε σύγκριση με την άμεση 
κατοχή. Αυτές οι «δέσμες» μπορούν να 
επιτρέψουν στους μικροεπενδυτές να 
ασκούν επενδυτικές στρατηγικές στις 
οποίες κάτω από άλλες συνθήκες δεν θα 
μπορούσαν να έχουν πρόσβαση ή θα ήταν 
ανέφικτες, αλλά μπορεί επίσης να 
απαιτούν τη διαθεσιμότητα πρόσθετων 
πληροφοριών που διατίθενται, ιδίως 
προκειμένου να καταστούν δυνατές οι 
συγκρίσεις μεταξύ των διαφόρων τρόπων 
συγκρότησης δεσμών επενδύσεων και να 
διασφαλιστεί ότι οι μικροεπενδυτές είναι 
σε θέση να κατανοούν τα βασικά 
χαρακτηριστικά και τους κινδύνους των 
επενδυτικών προϊόντων λιανικής.

Or.en

Τροπολογία 81
Corien Wortmann-Kool

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 
εφαρμόζεται σε όλα τα προϊόντα, 
ανεξάρτητα από τη μορφή ή την δομή 
τους, που παράγονται από τον κλάδο των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών για να 
παρέχουν επενδυτικές ευκαιρίες στους 
μικροεπενδυτές, όταν η απόδοση που 
προσφέρεται στον επενδυτή είναι 
εκτεθειμένη στις επιδόσεις ενός ή 
περισσοτέρων περιουσιακών στοιχείων ή 
τιμών αναφοράς διαφορετικών από το 
επιτόκιο. Αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει 
επενδυτικά προϊόντα όπως τα επενδυτικά 
κεφάλαια, τα ασφαλιστήρια συμβόλαια 

(6) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 
εφαρμόζεται σε όλα τα προϊόντα, 
ανεξάρτητα από τη μορφή ή την δομή 
τους, που παράγονται από τον κλάδο των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών για να 
παρέχουν επενδυτικές ευκαιρίες στους 
μικροεπενδυτές, όταν η απόδοση που 
προσφέρεται στον επενδυτή είναι 
εκτεθειμένη στις επιδόσεις ενός ή 
περισσοτέρων περιουσιακών στοιχείων ή 
τιμών αναφοράς διαφορετικών από το 
επιτόκιο. Αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει 
επενδυτικά προϊόντα όπως τα επενδυτικά 
κεφάλαια, τα ασφαλιστήρια συμβόλαια 
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ζωής με επενδυτικό στοιχείο, και τα 
δομημένα προϊόντα λιανικής. Για τα 
προϊόντα αυτά, οι επενδύσεις δεν είναι 
άμεσες όπως γίνεται με την αγορά ή την 
κατοχή των ίδιων των περιουσιακών 
στοιχείων. Αντίθετα, τα προϊόντα αυτά 
παρεμβαίνουν μεταξύ του επενδυτή και 
των αγορών μέσω μιας διαδικασίας 
«δέσμοποίησης», συσκευασίας ή 
ομαδοποίησης περιουσιακών στοιχείων 
ώστε να δημιουργηθούν διάφορα 
ανοίγματα, να παρέχονται διαφορετικά 
χαρακτηριστικά προϊόντων ή να 
επιτυγχάνονται διαφορετικές διαρθρώσεις 
κόστους σε σύγκριση με την άμεση 
κατοχή. Αυτές οι «δέσμες» μπορούν να 
επιτρέψουν στους μικροεπενδυτές να 
ασκούν επενδυτικές στρατηγικές στις 
οποίες κάτω από άλλες συνθήκες δεν θα 
μπορούσαν να έχουν πρόσβαση ή θα ήταν 
ανέφικτες, αλλά μπορεί επίσης να 
απαιτούν τη διαθεσιμότητα πρόσθετων 
πληροφοριών που διατίθενται, ιδίως 
προκειμένου να καταστούν δυνατές οι 
συγκρίσεις μεταξύ των διαφόρων τρόπων 
συγκρότησης δεσμών επενδύσεων.

ζωής με επενδυτικό στοιχείο, και τα 
δομημένα προϊόντα λιανικής. Για τα 
προϊόντα αυτά, οι επενδύσεις δεν είναι 
άμεσες όπως γίνεται με την αγορά ή την 
κατοχή των ίδιων των περιουσιακών 
στοιχείων. Αντίθετα, τα προϊόντα αυτά 
παρεμβαίνουν μεταξύ του επενδυτή και 
των αγορών μέσω μιας διαδικασίας 
«δεσμοποίησης», συσκευασίας ή 
ομαδοποίησης περιουσιακών στοιχείων 
ώστε να δημιουργηθούν διάφορα 
ανοίγματα, να παρέχονται διαφορετικά 
χαρακτηριστικά προϊόντων ή να 
επιτυγχάνονται διαφορετικές διαρθρώσεις 
κόστους σε σύγκριση με την άμεση 
κατοχή. Αυτές οι «δέσμες» μπορούν να 
επιτρέψουν στους μικροεπενδυτές να 
ασκούν επενδυτικές στρατηγικές στις 
οποίες κάτω από άλλες συνθήκες δεν θα 
μπορούσαν να έχουν πρόσβαση ή θα ήταν 
ανέφικτες, αλλά μπορεί επίσης να 
απαιτούν τη διαθεσιμότητα πρόσθετων
πληροφοριών που διατίθενται, ιδίως 
προκειμένου να καταστούν δυνατές οι 
συγκρίσεις μεταξύ των διαφόρων τρόπων 
συγκρότησης δεσμών επενδύσεων. Τα 
περιουσιακά στοιχεία τα οποία θα 
μπορούσαν να κατέχονται άμεσα, όπως οι 
μετοχές εταιρειών ή τα κρατικά ομόλογα, 
δεν είναι δέσμες επενδυτικών προϊόντων 
και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να 
εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού.

Or.en

Τροπολογία 82
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 
εφαρμόζεται σε όλα τα προϊόντα, 

(6) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 
εφαρμόζεται σε όλα τα προϊόντα, 
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ανεξάρτητα από τη μορφή ή την δομή 
τους, που παράγονται από τον κλάδο των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών για να 
παρέχουν επενδυτικές ευκαιρίες στους 
μικροεπενδυτές, όταν η απόδοση που 
προσφέρεται στον επενδυτή είναι 
εκτεθειμένη στις επιδόσεις ενός ή 
περισσοτέρων περιουσιακών στοιχείων ή 
τιμών αναφοράς διαφορετικών από το 
επιτόκιο. Αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει 
επενδυτικά προϊόντα όπως τα επενδυτικά 
κεφάλαια, τα ασφαλιστήρια συμβόλαια 
ζωής με επενδυτικό στοιχείο, και τα
δομημένα προϊόντα λιανικής. Για τα 
προϊόντα αυτά, οι επενδύσεις δεν είναι 
άμεσες όπως γίνεται με την αγορά ή την 
κατοχή των ίδιων των περιουσιακών 
στοιχείων. Αντίθετα, τα προϊόντα αυτά 
παρεμβαίνουν μεταξύ του επενδυτή και 
των αγορών μέσω μιας διαδικασίας 
«δέσμοποίησης», συσκευασίας ή 
ομαδοποίησης περιουσιακών στοιχείων 
ώστε να δημιουργηθούν διάφορα 
ανοίγματα, να παρέχονται διαφορετικά 
χαρακτηριστικά προϊόντων ή να 
επιτυγχάνονται διαφορετικές διαρθρώσεις 
κόστους σε σύγκριση με την άμεση 
κατοχή. Αυτές οι «δέσμες» μπορούν να 
επιτρέψουν στους μικροεπενδυτές να 
ασκούν επενδυτικές στρατηγικές στις 
οποίες κάτω από άλλες συνθήκες δεν θα 
μπορούσαν να έχουν πρόσβαση ή θα ήταν 
ανέφικτες, αλλά μπορεί επίσης να 
απαιτούν τη διαθεσιμότητα πρόσθετων 
πληροφοριών που διατίθενται, ιδίως 
προκειμένου να καταστούν δυνατές οι 
συγκρίσεις μεταξύ των διαφόρων τρόπων 
συγκρότησης δεσμών επενδύσεων.

ανεξάρτητα από τη μορφή ή την δομή 
τους, που παράγονται από τον κλάδο των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών για να 
παρέχουν επενδυτικές ευκαιρίες στους 
μικροεπενδυτές, όταν το ποσό που 
καταβάλλεται στον επενδυτή υπόκειται σε 
διακυμάνσεις επειδή είναι εκτεθειμένο 
στις τιμές αναφοράς ή στις επιδόσεις ενός 
ή περισσοτέρων περιουσιακών στοιχείων 
που δεν αγοράζονται απευθείας από τον 
επενδυτή. Αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει 
μεταξύ άλλων επενδυτικά προϊόντα όπως 
τα επενδυτικά κεφάλαια, τα ασφαλιστήρια 
συμβόλαια ζωής με επενδυτικό στοιχείο, 
και τις δομημένες καταθέσεις. Για τα 
προϊόντα αυτά, οι επενδύσεις δεν είναι 
άμεσες όπως γίνεται με την αγορά ή την 
κατοχή των ίδιων των περιουσιακών 
στοιχείων. Αντίθετα, τα προϊόντα αυτά 
παρεμβαίνουν μεταξύ του επενδυτή και 
των αγορών μέσω μιας διαδικασίας 
«δεσμοποίησης», συσκευασίας ή 
ομαδοποίησης περιουσιακών στοιχείων 
ώστε να δημιουργηθούν διάφορα 
ανοίγματα, να παρέχονται διαφορετικά 
χαρακτηριστικά προϊόντων ή να 
επιτυγχάνονται διαφορετικές διαρθρώσεις 
κόστους σε σύγκριση με την άμεση 
κατοχή. Αυτές οι «δέσμες» μπορούν να 
επιτρέψουν στους μικροεπενδυτές να 
ασκούν επενδυτικές στρατηγικές στις 
οποίες κάτω από άλλες συνθήκες δεν θα 
μπορούσαν να έχουν πρόσβαση ή θα ήταν 
ανέφικτες, αλλά μπορεί επίσης να 
απαιτούν τη διαθεσιμότητα πρόσθετων 
πληροφοριών που διατίθενται, ιδίως 
προκειμένου να καταστούν δυνατές οι 
συγκρίσεις μεταξύ των διαφόρων τρόπων 
συγκρότησης δεσμών επενδύσεων.

Or.en

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός για τα βασικά έγγραφα πληροφοριών όπως εκπονήθηκε αποσκοπεί στη βελτίωση 
της κατανόησης και της συγκρισιμότητας των δεσμών επενδυτικών προϊόντων για ιδιώτες 
επενδυτές. Σε αυτό το στάδιο ο κανονισμός θα πρέπει να περιοριστεί στις εν λόγω δέσμες 
προϊόντων και θα πρέπει να καλύπτει μόνο τα επενδυτικά προϊόντα για τα οποία έχει 
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πραγματοποιηθεί πλήρης ανάλυση κόστους – οφέλους από την Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή.

Τροπολογία 83
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Η ΕΕΑΤΕ, η ΕΕΕΑΑΕΣ και η 
ΕΡΑΑΚΑ, ως φορείς υψηλής 
εξειδίκευσης, υπέβαλαν στην Επιτροπή 
τα συμπεράσματά τους σχετικά με την 
απαίτηση για την παροχή ΒΕΠ. Στην 
τελική έκθεση της ειδικής ομάδας (6 
Οκτωβρίου 2010), συμφωνήθηκε ένας 
ορισμός και στη συνέχεια εγκρίθηκε από 
την Επιτροπή. Ο ορισμός είναι 
αποτέλεσμα εκτεταμένου διαλόγου και 
διαβουλεύσεων με όλους τους 
ενδιαφερόμενους φορείς και θα πρέπει να 
εφαρμόζεται. Ο περιορισμός του πεδίου 
εφαρμογής του κανονισμού στις δέσμες 
επενδυτικών προϊόντων για ιδιώτες 
επενδυτές θα καταστήσει το ΒΕΠ πιο 
αποτελεσματικό στην πράξη καθώς 
πρόκειται για μια πιο στοχευμένη και 
χρήσιμη προσέγγιση για τους 
καταναλωτές η οποία στοχεύει μόνο στα 
προϊόντα για τα οποία θα είναι εμφανώς 
χρήσιμο το ΒΕΠ. Η επανεξέταση του 
πεδίου εφαρμογής σε μεταγενέστερο 
στάδιο θα επιτρέψει την αξιολόγηση των 
αρχικών επιπτώσεων του ΒΕΠ και 
οποιαδήποτε πιθανή επέκταση του πεδίου 
εφαρμογής, εφόσον κρίνεται σκόπιμο σε 
περίπτωση που εντοπίζονται περιπτώσεις 
κερδοσκοπίας και πρόκλησης ζημίας 
στον καταναλωτή, θα μπορούσε να 
πραγματοποιηθεί κατόπιν πλήρους 
ανάλυσης κόστους – οφέλους.

Or.en
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Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής βασίζεται στην εμπειρογνωμοσύνη των αρχών που προϋπήρχαν της 
Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής. Ο ορισμός που περιορίζει το πεδίο εφαρμογής στις δέσμες 
επενδυτικών προϊόντων για ιδιώτες επενδυτές θα πρέπει να εφαρμόζεται σε αυτήν τη βάση. Εάν 
το πεδίο εφαρμογής πρέπει να διευρυνθεί, θα πρέπει να διεξαχθεί πλήρης ανάλυση στο πλαίσιο 
της οποίας θα εξεταστούν τα οφέλη και το κόστος για τους καταναλωτές καθώς η σύνδεση με 
άλλες οδηγίες και κανονισμούς.

Τροπολογία 84
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει 
επίσης να ισχύει για μετοχές ή μερίδια 
εταιρειών επενδύσεων ειδικού σκοπού και 
εταιρειών συμμετοχών, τα οποία μπορεί 
να χρησιμοποιήσει ένας παραγωγός 
επενδυτικού προϊόντος για να 
παρακάμψει τον παρόντα κανονισμό. 

Or.en

Τροπολογία 85
Thomas Händel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι ο 
παρών κανονισμός εφαρμόζεται μόνο 
στις εν λόγω δέσμες επενδυτικών 
προϊόντων, τα ασφαλιστικά προϊόντα που 
δεν προσφέρουν επενδυτικές ευκαιρίες 
και τα προϊόντα τα οποία είναι 
εκτεθειμένα αποκλειστικά στα επιτόκια 
θα πρέπει να αποκλείονται από το πεδίο 
εφαρμογής του κανονισμού. Τα 

(7) Τα επενδυτικά κεφάλαια που 
διατίθενται σε θεσμικούς επενδυτές δεν 
υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού, διότι δεν 
προορίζονται προς πώληση σε 
μικροεπενδυτές. Ωστόσο, τα επενδυτικά 
προϊόντα που έχουν σκοπό τη συσσώρευση 
αποταμιεύσεων για ατομικές συντάξεις 
πρέπει να παραμείνουν στο πεδίο 
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περιουσιακά στοιχεία τα οποία θα 
μπορούσαν να κατέχονται άμεσα, όπως οι 
μετοχές εταιρειών ή τα κρατικά ομόλογα, 
δεν είναι δέσμες επενδυτικών προϊόντων 
και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να 
εξαιρεθούν. Δεδομένου ότι στόχος του 
παρόντος κανονισμού είναι η βελτίωση 
της συγκρισιμότητας και της κατανόησης 
των πληροφοριών σχετικά με επενδυτικά 
προϊόντα που διατίθενται στην αγορά σε 
μικροεπενδυτές, τα συστήματα 
επαγγελματικής συνταξιοδότησης που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας 2003/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
3ης Ιουνίου 2003, για τις δραστηριότητες 
και την εποπτεία των ιδρυμάτων που 
προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελματικών
συνταξιοδοτικών παροχών ή της οδηγίας 
2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την 
ανάληψη και την άσκηση 
δραστηριοτήτων ασφάλισης και 
αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II), δεν 
πρέπει να υπόκεινται στον παρόντα 
κανονισμό. Ομοίως, ορισμένα 
επαγγελματικά συνταξιοδοτικά προϊόντα 
τα οποία δεν εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της οδηγίας 2003/41/ΕΚ θα 
πρέπει να εξαιρεθούν από το πεδίο 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, 
υπό την προϋπόθεση ότι απαιτείται 
παροχή χρηματοδοτικής συνεισφοράς 
από τον εργοδότη σύμφωνα με το εθνικό 
δίκαιο και υπό την προϋπόθεση ότι ο 
εργαζόμενος δεν έχει επιλογή ως προς τον 
πάροχο συνταξιοδοτικών προϊόντων. Τα 
επενδυτικά κεφάλαια που διατίθενται σε 
θεσμικούς επενδυτές επίσης δεν υπάγονται 
στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού, διότι δεν προορίζονται προς 
πώληση σε μικροεπενδυτές. Ωστόσο, τα 
επενδυτικά προϊόντα που έχουν σκοπό τη 
συσσώρευση αποταμιεύσεων για ατομικές 
συντάξεις πρέπει να παραμείνουν στο 
πεδίο εφαρμογής, επειδή συχνά 
ανταγωνίζονται με τα άλλα προϊόντα στο 

εφαρμογής, επειδή συχνά ανταγωνίζονται 
με τα άλλα προϊόντα στο πλαίσιο του 
παρόντος κανονισμού και διανέμονται με 
παρόμοιο τρόπο στους μικροεπενδυτές.
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πλαίσιο του παρόντος κανονισμού και 
διανέμονται με παρόμοιο τρόπο στους 
μικροεπενδυτές.

Or.de

Τροπολογία 86
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι ο 
παρών κανονισμός εφαρμόζεται μόνο 
στις εν λόγω δέσμες επενδυτικών 
προϊόντων, τα ασφαλιστικά προϊόντα που 
δεν προσφέρουν επενδυτικές ευκαιρίες και 
τα προϊόντα τα οποία είναι εκτεθειμένα 
αποκλειστικά στα επιτόκια θα πρέπει να 
αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογής του 
κανονισμού. Τα περιουσιακά στοιχεία τα 
οποία θα μπορούσαν να κατέχονται 
άμεσα, όπως οι μετοχές εταιρειών ή τα 
κρατικά ομόλογα, δεν είναι δέσμες 
επενδυτικών προϊόντων και, ως εκ 
τούτου, θα πρέπει να εξαιρεθούν.
Δεδομένου ότι στόχος του παρόντος 
κανονισμού είναι η βελτίωση της 
συγκρισιμότητας και της κατανόησης των 
πληροφοριών σχετικά με επενδυτικά 
προϊόντα που διατίθενται στην αγορά σε 
μικροεπενδυτές, τα συστήματα 
επαγγελματικής συνταξιοδότησης που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας 2003/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
3ης Ιουνίου 2003, για τις δραστηριότητες 
και την εποπτεία των ιδρυμάτων που 
προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελματικών 
συνταξιοδοτικών παροχών ή της οδηγίας 
2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την 
ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων 

(7) Τα ασφαλιστικά προϊόντα που δεν 
προσφέρουν επενδυτικές ευκαιρίες και τα 
προϊόντα τα οποία είναι εκτεθειμένα 
αποκλειστικά στα επιτόκια θα πρέπει να 
αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογής του 
κανονισμού. Δεδομένου ότι στόχος του 
παρόντος κανονισμού είναι η βελτίωση της 
συγκρισιμότητας και της κατανόησης των 
πληροφοριών σχετικά με επενδυτικά 
προϊόντα που διατίθενται στην αγορά σε 
μικροεπενδυτές, τα συστήματα 
επαγγελματικής συνταξιοδότησης που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας 2003/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
3ης Ιουνίου 2003, για τις δραστηριότητες 
και την εποπτεία των ιδρυμάτων που 
προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελματικών 
συνταξιοδοτικών παροχών ή της οδηγίας 
2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την 
ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων 
ασφάλισης και αντασφάλισης 
(Φερεγγυότητα II), δεν πρέπει να 
υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό. 
Ομοίως, ορισμένα επαγγελματικά 
συνταξιοδοτικά προϊόντα τα οποία δεν 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας 2003/41/ΕΚ θα πρέπει να 
εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού, υπό την 
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ασφάλισης και αντασφάλισης 
(Φερεγγυότητα II), δεν πρέπει να 
υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό. 
Ομοίως, ορισμένα επαγγελματικά 
συνταξιοδοτικά προϊόντα τα οποία δεν 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας 2003/41/ΕΚ θα πρέπει να 
εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού, υπό την 
προϋπόθεση ότι απαιτείται παροχή 
χρηματοδοτικής συνεισφοράς από τον 
εργοδότη σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και 
υπό την προϋπόθεση ότι ο εργαζόμενος δεν 
έχει επιλογή ως προς τον πάροχο 
συνταξιοδοτικών προϊόντων. Τα 
επενδυτικά κεφάλαια που διατίθενται σε 
θεσμικούς επενδυτές επίσης δεν υπάγονται 
στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού, διότι δεν προορίζονται προς 
πώληση σε μικροεπενδυτές. Ωστόσο, τα 
επενδυτικά προϊόντα που έχουν σκοπό τη 
συσσώρευση αποταμιεύσεων για ατομικές 
συντάξεις πρέπει να παραμείνουν στο 
πεδίο εφαρμογής, επειδή συχνά 
ανταγωνίζονται με τα άλλα προϊόντα στο 
πλαίσιο του παρόντος κανονισμού και 
διανέμονται με παρόμοιο τρόπο στους 
μικροεπενδυτές.

προϋπόθεση ότι απαιτείται παροχή 
χρηματοδοτικής συνεισφοράς από τον 
εργοδότη σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και 
υπό την προϋπόθεση ότι ο εργαζόμενος δεν 
έχει επιλογή ως προς τον πάροχο 
συνταξιοδοτικών προϊόντων. Τα 
επενδυτικά κεφάλαια που διατίθενται σε 
θεσμικούς επενδυτές επίσης δεν υπάγονται 
στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού, διότι δεν προορίζονται προς 
πώληση σε μικροεπενδυτές. Ωστόσο, τα 
επενδυτικά προϊόντα που έχουν σκοπό τη 
συσσώρευση αποταμιεύσεων για ατομικές 
συντάξεις πρέπει να παραμείνουν στο 
πεδίο εφαρμογής, επειδή συχνά 
ανταγωνίζονται με τα άλλα προϊόντα στο 
πλαίσιο του παρόντος κανονισμού και 
διανέμονται με παρόμοιο τρόπο στους 
μικροεπενδυτές.

Or.en

Τροπολογία 87
Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι ο 
παρών κανονισμός εφαρμόζεται μόνο 
στις εν λόγω δέσμες επενδυτικών 
προϊόντων, τα ασφαλιστικά προϊόντα που 
δεν προσφέρουν επενδυτικές ευκαιρίες 
και τα προϊόντα τα οποία είναι 
εκτεθειμένα αποκλειστικά στα επιτόκια 

(7) Δεδομένου ότι στόχος του παρόντος 
κανονισμού είναι η βελτίωση της 
συγκρισιμότητας και της κατανόησης των 
πληροφοριών σχετικά με επενδυτικά 
προϊόντα που διατίθενται στην αγορά σε 
μικροεπενδυτές, τα συστήματα 
επαγγελματικής συνταξιοδότησης που 
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θα πρέπει να αποκλείονται από το πεδίο 
εφαρμογής του κανονισμού. Τα 
περιουσιακά στοιχεία τα οποία θα 
μπορούσαν να κατέχονται άμεσα, όπως οι 
μετοχές εταιρειών ή τα κρατικά ομόλογα, 
δεν είναι δέσμες επενδυτικών προϊόντων 
και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να 
εξαιρεθούν. Δεδομένου ότι στόχος του 
παρόντος κανονισμού είναι η βελτίωση της 
συγκρισιμότητας και της κατανόησης των 
πληροφοριών σχετικά με επενδυτικά 
προϊόντα που διατίθενται στην αγορά σε 
μικροεπενδυτές, τα συστήματα 
επαγγελματικής συνταξιοδότησης που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας 2003/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
3ης Ιουνίου 2003, για τις δραστηριότητες 
και την εποπτεία των ιδρυμάτων που 
προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελματικών 
συνταξιοδοτικών παροχών ή της οδηγίας 
2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την 
ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων 
ασφάλισης και αντασφάλισης 
(Φερεγγυότητα II), δεν πρέπει να 
υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό. 
Ομοίως, ορισμένα επαγγελματικά 
συνταξιοδοτικά προϊόντα τα οποία δεν 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας 2003/41/ΕΚ θα πρέπει να 
εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού, υπό την 
προϋπόθεση ότι απαιτείται παροχή 
χρηματοδοτικής συνεισφοράς από τον 
εργοδότη σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και 
υπό την προϋπόθεση ότι ο εργαζόμενος δεν 
έχει επιλογή ως προς τον πάροχο 
συνταξιοδοτικών προϊόντων. Τα 
επενδυτικά κεφάλαια που διατίθενται σε 
θεσμικούς επενδυτές επίσης δεν υπάγονται 
στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού, διότι δεν προορίζονται προς 
πώληση σε μικροεπενδυτές. Ωστόσο, τα 
επενδυτικά προϊόντα που έχουν σκοπό τη 
συσσώρευση αποταμιεύσεων για ατομικές 
συντάξεις πρέπει να παραμείνουν στο 

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας 2003/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
3ης Ιουνίου 2003, για τις δραστηριότητες 
και την εποπτεία των ιδρυμάτων που 
προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελματικών 
συνταξιοδοτικών παροχών ή της οδηγίας 
2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την 
ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων 
ασφάλισης και αντασφάλισης 
(Φερεγγυότητα II), δεν πρέπει να 
υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό. 
Ομοίως, ορισμένα επαγγελματικά 
συνταξιοδοτικά προϊόντα τα οποία δεν 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας 2003/41/ΕΚ θα πρέπει να 
εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού, υπό την 
προϋπόθεση ότι απαιτείται παροχή 
χρηματοδοτικής συνεισφοράς από τον 
εργοδότη σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και 
υπό την προϋπόθεση ότι ο εργαζόμενος δεν 
έχει επιλογή ως προς τον πάροχο 
συνταξιοδοτικών προϊόντων. Τα 
επενδυτικά κεφάλαια που διατίθενται σε 
θεσμικούς επενδυτές επίσης δεν υπάγονται 
στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού, διότι δεν προορίζονται προς 
πώληση σε μικροεπενδυτές. Ωστόσο, τα 
επενδυτικά προϊόντα που έχουν σκοπό τη 
συσσώρευση αποταμιεύσεων για ατομικές 
συντάξεις πρέπει να παραμείνουν στο 
πεδίο εφαρμογής, επειδή συχνά 
ανταγωνίζονται με τα άλλα προϊόντα στο 
πλαίσιο του παρόντος κανονισμού και 
διανέμονται με παρόμοιο τρόπο στους 
μικροεπενδυτές.
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πεδίο εφαρμογής, επειδή συχνά 
ανταγωνίζονται με τα άλλα προϊόντα στο 
πλαίσιο του παρόντος κανονισμού και 
διανέμονται με παρόμοιο τρόπο στους 
μικροεπενδυτές.

Or.en

Τροπολογία 88
Markus Ferber

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι ο 
παρών κανονισμός εφαρμόζεται μόνο στις 
εν λόγω δέσμες επενδυτικών προϊόντων, τα 
ασφαλιστικά προϊόντα που δεν 
προσφέρουν επενδυτικές ευκαιρίες και τα 
προϊόντα τα οποία είναι εκτεθειμένα 
αποκλειστικά στα επιτόκια θα πρέπει να 
αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογής του 
κανονισμού. Τα περιουσιακά στοιχεία τα 
οποία θα μπορούσαν να κατέχονται άμεσα, 
όπως οι μετοχές εταιρειών ή τα κρατικά 
ομόλογα, δεν είναι δέσμες επενδυτικών 
προϊόντων και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να 
εξαιρεθούν. Δεδομένου ότι στόχος του 
παρόντος κανονισμού είναι η βελτίωση της 
συγκρισιμότητας και της κατανόησης των 
πληροφοριών σχετικά με επενδυτικά 
προϊόντα που διατίθενται στην αγορά σε 
μικροεπενδυτές, τα συστήματα 
επαγγελματικής συνταξιοδότησης που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας 2003/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
3ης Ιουνίου 2003, για τις δραστηριότητες 
και την εποπτεία των ιδρυμάτων που 
προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελματικών 
συνταξιοδοτικών παροχών ή της οδηγίας 
2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την 

(7) Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι ο 
παρών κανονισμός εφαρμόζεται μόνο στις 
εν λόγω δέσμες επενδυτικών προϊόντων, τα 
ασφαλιστικά προϊόντα που δεν 
προσφέρουν επενδυτικές ευκαιρίες και τα 
προϊόντα τα οποία είναι εκτεθειμένα 
αποκλειστικά στα επιτόκια, εκτός από τις 
δομημένες καταθέσεις, θα πρέπει να 
αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογής του 
κανονισμού. Τα περιουσιακά στοιχεία τα 
οποία θα μπορούσαν να κατέχονται άμεσα, 
όπως οι μετοχές εταιρειών ή τα κρατικά 
ομόλογα, δεν είναι δέσμες επενδυτικών 
προϊόντων και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να 
εξαιρεθούν. Δεδομένου ότι στόχος του 
παρόντος κανονισμού είναι η βελτίωση της 
συγκρισιμότητας και της κατανόησης των 
πληροφοριών σχετικά με επενδυτικά 
προϊόντα που διατίθενται στην αγορά σε 
μικροεπενδυτές, τα συστήματα 
επαγγελματικής συνταξιοδότησης που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας 2003/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
3ης Ιουνίου 2003, για τις δραστηριότητες 
και την εποπτεία των ιδρυμάτων που 
προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελματικών 
συνταξιοδοτικών παροχών ή της οδηγίας 
2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
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ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων 
ασφάλισης και αντασφάλισης 
(Φερεγγυότητα II), δεν πρέπει να 
υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό. 
Ομοίως, ορισμένα επαγγελματικά 
συνταξιοδοτικά προϊόντα τα οποία δεν 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας 2003/41/ΕΚ θα πρέπει να 
εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού, υπό την 
προϋπόθεση ότι απαιτείται παροχή 
χρηματοδοτικής συνεισφοράς από τον 
εργοδότη σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και 
υπό την προϋπόθεση ότι ο εργαζόμενος δεν 
έχει επιλογή ως προς τον πάροχο 
συνταξιοδοτικών προϊόντων. Τα 
επενδυτικά κεφάλαια που διατίθενται σε 
θεσμικούς επενδυτές επίσης δεν υπάγονται 
στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού, διότι δεν προορίζονται προς 
πώληση σε μικροεπενδυτές. Ωστόσο, τα 
επενδυτικά προϊόντα που έχουν σκοπό τη 
συσσώρευση αποταμιεύσεων για ατομικές 
συντάξεις πρέπει να παραμείνουν στο 
πεδίο εφαρμογής, επειδή συχνά 
ανταγωνίζονται με τα άλλα προϊόντα στο 
πλαίσιο του παρόντος κανονισμού και 
διανέμονται με παρόμοιο τρόπο στους 
μικροεπενδυτές.

25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την 
ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων 
ασφάλισης και αντασφάλισης 
(Φερεγγυότητα II), δεν πρέπει να 
υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό. 
Ομοίως, ορισμένα επαγγελματικά 
συνταξιοδοτικά προϊόντα τα οποία δεν 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας 2003/41/ΕΚ θα πρέπει να 
εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού, υπό την 
προϋπόθεση ότι απαιτείται παροχή 
χρηματοδοτικής συνεισφοράς από τον 
εργοδότη σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και 
υπό την προϋπόθεση ότι ο εργαζόμενος δεν 
έχει επιλογή ως προς τον πάροχο 
συνταξιοδοτικών προϊόντων. Τα 
επενδυτικά κεφάλαια που διατίθενται σε 
θεσμικούς επενδυτές επίσης δεν υπάγονται 
στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού, διότι δεν προορίζονται προς 
πώληση σε μικροεπενδυτές. Ωστόσο, τα 
επενδυτικά προϊόντα που έχουν σκοπό τη 
συσσώρευση αποταμιεύσεων για ατομικές 
συντάξεις πρέπει να παραμείνουν στο 
πεδίο εφαρμογής, επειδή συχνά 
ανταγωνίζονται με τα άλλα προϊόντα στο 
πλαίσιο του παρόντος κανονισμού και 
διανέμονται με παρόμοιο τρόπο στους 
μικροεπενδυτές.

Or.en

Αιτιολόγηση

Στόχος του κανονισμού είναι οι μικροεπενδυτές να είναι σε θέση να κατανοούν και να 
συγκρίνουν τα βασικά χαρακτηριστικά των δεσμών επενδυτικών προϊόντων, οι οποίες 
χαρακτηρίζονται από την πολυπλοκότητά τους. Οι απλές τραπεζικές καταθέσεις και τα 
βιβλιάρια αποταμιεύσεων δεν έχουν τόσο πολύπλοκο χαρακτήρα και, ως εκ τούτου, τα 
αποταμιευτικά προϊόντα θα πρέπει να εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού. 
Ωστόσο, λόγω του πολύπλοκου χαρακτήρα τους, οι δομημένες καταθέσεις θα πρέπει να 
συμπεριληφθούν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού.

Τροπολογία 89
Syed Kamall
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι ο 
παρών κανονισμός εφαρμόζεται μόνο στις 
εν λόγω δέσμες επενδυτικών προϊόντων, τα 
ασφαλιστικά προϊόντα που δεν 
προσφέρουν επενδυτικές ευκαιρίες και τα 
προϊόντα τα οποία είναι εκτεθειμένα 
αποκλειστικά στα επιτόκια θα πρέπει να 
αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογής του 
κανονισμού. Τα περιουσιακά στοιχεία τα 
οποία θα μπορούσαν να κατέχονται άμεσα, 
όπως οι μετοχές εταιρειών ή τα κρατικά 
ομόλογα, δεν είναι δέσμες επενδυτικών 
προϊόντων και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να 
εξαιρεθούν. Δεδομένου ότι στόχος του 
παρόντος κανονισμού είναι η βελτίωση της 
συγκρισιμότητας και της κατανόησης των 
πληροφοριών σχετικά με επενδυτικά 
προϊόντα που διατίθενται στην αγορά σε 
μικροεπενδυτές, τα συστήματα 
επαγγελματικής συνταξιοδότησης που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας 2003/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
3ης Ιουνίου 2003, για τις δραστηριότητες 
και την εποπτεία των ιδρυμάτων που 
προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελματικών 
συνταξιοδοτικών παροχών ή της οδηγίας 
2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την 
ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων 
ασφάλισης και αντασφάλισης 
(Φερεγγυότητα II), δεν πρέπει να 
υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό. 
Ομοίως, ορισμένα επαγγελματικά 
συνταξιοδοτικά προϊόντα τα οποία δεν 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας 2003/41/ΕΚ θα πρέπει να 
εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού, υπό την 
προϋπόθεση ότι απαιτείται παροχή 
χρηματοδοτικής συνεισφοράς από τον 
εργοδότη σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και 

(7) Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι ο 
παρών κανονισμός εφαρμόζεται μόνο στις 
εν λόγω δέσμες επενδυτικών προϊόντων 
για ιδιώτες επενδυτές, τα ασφαλιστικά 
προϊόντα που δεν προσφέρουν επενδυτικές 
ευκαιρίες και οι καταθέσεις, εκτός από τις 
δομημένες καταθέσεις, και τα προϊόντα τα 
οποία είναι εκτεθειμένα αποκλειστικά στα 
επιτόκια θα πρέπει να αποκλείονται από το 
πεδίο εφαρμογής του κανονισμού. Τα 
περιουσιακά στοιχεία τα οποία θα 
μπορούσαν να κατέχονται άμεσα, όπως οι 
μετοχές εταιρειών ή τα κρατικά ομόλογα, 
δεν είναι δέσμες επενδυτικών προϊόντων 
και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να 
εξαιρεθούν. Δεδομένου ότι στόχος του 
παρόντος κανονισμού είναι η βελτίωση της 
συγκρισιμότητας και της κατανόησης των 
πληροφοριών σχετικά με δέσμες 
επενδυτικών προϊόντων για ιδιώτες 
επενδυτές που διατίθενται στην αγορά σε 
μικροεπενδυτές, τα συστήματα 
επαγγελματικής συνταξιοδότησης που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας 2003/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
3ης Ιουνίου 2003, για τις δραστηριότητες 
και την εποπτεία των ιδρυμάτων που 
προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελματικών 
συνταξιοδοτικών παροχών και της οδηγίας 
2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την 
ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων 
ασφάλισης και αντασφάλισης 
(Φερεγγυότητα II), δεν πρέπει να 
υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό. 
Ομοίως, ορισμένα επαγγελματικά 
συνταξιοδοτικά προϊόντα τα οποία δεν 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας 2003/41/ΕΚ καθώς και τα 
επισήμως αναγνωρισμένα 
συνταξιοδοτικά προϊόντα και συστήματα 
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υπό την προϋπόθεση ότι ο εργαζόμενος 
δεν έχει επιλογή ως προς τον πάροχο 
συνταξιοδοτικών προϊόντων. Τα 
επενδυτικά κεφάλαια που διατίθενται σε 
θεσμικούς επενδυτές επίσης δεν υπάγονται 
στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού, διότι δεν προορίζονται προς 
πώληση σε μικροεπενδυτές. Ωστόσο, τα 
επενδυτικά προϊόντα που έχουν σκοπό τη 
συσσώρευση αποταμιεύσεων για ατομικές 
συντάξεις πρέπει να παραμείνουν στο 
πεδίο εφαρμογής, επειδή συχνά 
ανταγωνίζονται με τα άλλα προϊόντα στο 
πλαίσιο του παρόντος κανονισμού και 
διανέμονται με παρόμοιο τρόπο στους 
μικροεπενδυτές.

κοινωνικής ασφάλισης που υπόκεινται 
στο εθνικό δίκαιο ή στο δίκαιο της 
Ένωσης, θα πρέπει να εξαιρεθούν από το 
πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού, υπό την προϋπόθεση ότι 
απαιτείται παροχή χρηματοδοτικής 
συνεισφοράς από τον εργοδότη σύμφωνα 
με το εθνικό δίκαιο. Τα επενδυτικά 
κεφάλαια που διατίθενται σε θεσμικούς 
επενδυτές επίσης δεν υπάγονται στο πεδίο 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, 
διότι δεν προορίζονται προς πώληση σε 
μικροεπενδυτές. Ωστόσο, τα επενδυτικά 
προϊόντα που έχουν σκοπό τη συσσώρευση 
αποταμιεύσεων για ατομικές συντάξεις 
πρέπει να παραμείνουν στο πεδίο 
εφαρμογής, επειδή συχνά ανταγωνίζονται
με τα άλλα προϊόντα στο πλαίσιο του 
παρόντος κανονισμού και διανέμονται με 
παρόμοιο τρόπο στους μικροεπενδυτές.

Or.en

Τροπολογία 90
Burkhard Balz

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι ο 
παρών κανονισμός εφαρμόζεται μόνο στις 
εν λόγω δέσμες επενδυτικών προϊόντων, τα 
ασφαλιστικά προϊόντα που δεν 
προσφέρουν επενδυτικές ευκαιρίες και τα 
προϊόντα τα οποία είναι εκτεθειμένα 
αποκλειστικά στα επιτόκια θα πρέπει να 
αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογής του 
κανονισμού. Τα περιουσιακά στοιχεία τα 
οποία θα μπορούσαν να κατέχονται άμεσα, 
όπως οι μετοχές εταιρειών ή τα κρατικά 
ομόλογα, δεν είναι δέσμες επενδυτικών 
προϊόντων και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να 
εξαιρεθούν. Δεδομένου ότι στόχος του 
παρόντος κανονισμού είναι η βελτίωση της 

(7) Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι ο 
παρών κανονισμός εφαρμόζεται μόνο στις 
εν λόγω δέσμες επενδυτικών προϊόντων, τα 
ασφαλιστικά προϊόντα που δεν 
προσφέρουν επενδυτικές ευκαιρίες και τα 
προϊόντα τα οποία είναι εκτεθειμένα 
αποκλειστικά στα επιτόκια θα πρέπει να 
αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογής του 
κανονισμού. Τα περιουσιακά στοιχεία τα 
οποία θα μπορούσαν να κατέχονται άμεσα, 
όπως οι μετοχές εταιρειών ή τα κρατικά 
ομόλογα, δεν είναι δέσμες επενδυτικών 
προϊόντων και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να 
εξαιρεθούν. Το πεδίο εφαρμογής του 
κανονισμού θα πρέπει να παραμείνει 
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συγκρισιμότητας και της κατανόησης των 
πληροφοριών σχετικά με επενδυτικά 
προϊόντα που διατίθενται στην αγορά σε 
μικροεπενδυτές, τα συστήματα 
επαγγελματικής συνταξιοδότησης που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας 2003/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
3ης Ιουνίου 2003, για τις δραστηριότητες 
και την εποπτεία των ιδρυμάτων που 
προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελματικών 
συνταξιοδοτικών παροχών ή της οδηγίας 
2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την 
ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων 
ασφάλισης και αντασφάλισης 
(Φερεγγυότητα II), δεν πρέπει να 
υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό. 
Ομοίως, ορισμένα επαγγελματικά 
συνταξιοδοτικά προϊόντα τα οποία δεν 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας 2003/41/ΕΚ θα πρέπει να 
εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού, υπό την 
προϋπόθεση ότι απαιτείται παροχή 
χρηματοδοτικής συνεισφοράς από τον 
εργοδότη σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και 
υπό την προϋπόθεση ότι ο εργαζόμενος δεν 
έχει επιλογή ως προς τον πάροχο 
συνταξιοδοτικών προϊόντων. Τα 
επενδυτικά κεφάλαια που διατίθενται σε 
θεσμικούς επενδυτές επίσης δεν υπάγονται 
στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού, διότι δεν προορίζονται προς 
πώληση σε μικροεπενδυτές. Ωστόσο, τα 
επενδυτικά προϊόντα που έχουν σκοπό τη 
συσσώρευση αποταμιεύσεων για ατομικές 
συντάξεις πρέπει να παραμείνουν στο 
πεδίο εφαρμογής, επειδή συχνά 
ανταγωνίζονται με τα άλλα προϊόντα στο 
πλαίσιο του παρόντος κανονισμού και 
διανέμονται με παρόμοιο τρόπο στους 
μικροεπενδυτές.

ειδικά προσαρμοσμένο στις δέσμες 
επενδυτικών προϊόντων ώστε να 
αντανακλά τα διαφορετικά επίπεδα 
πολυπλοκότητας των προϊόντων της 
χρηματοπιστωτικής αγοράς και να 
λαμβάνει υπόψη τον αναλογικό 
χαρακτήρα των απαιτήσεων που 
επιβάλλονται στους παραγωγούς και τους 
πωλητές επενδυτικών προϊόντων.
Δεδομένου ότι στόχος του παρόντος 
κανονισμού είναι η βελτίωση της 
συγκρισιμότητας και της κατανόησης των 
πληροφοριών σχετικά με επενδυτικά 
προϊόντα που διατίθενται στην αγορά σε 
μικροεπενδυτές, τα συστήματα 
επαγγελματικής συνταξιοδότησης που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας 2003/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
3ης Ιουνίου 2003, για τις δραστηριότητες 
και την εποπτεία των ιδρυμάτων που 
προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελματικών 
συνταξιοδοτικών παροχών ή της οδηγίας 
2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την 
ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων 
ασφάλισης και αντασφάλισης 
(Φερεγγυότητα II), δεν πρέπει να 
υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό. 
Ομοίως, ορισμένα επαγγελματικά 
συνταξιοδοτικά προϊόντα τα οποία δεν 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας 2003/41/ΕΚ θα πρέπει να 
εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού, υπό την 
προϋπόθεση ότι απαιτείται παροχή 
χρηματοδοτικής συνεισφοράς από τον 
εργοδότη σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και 
υπό την προϋπόθεση ότι ο εργαζόμενος δεν 
έχει επιλογή ως προς τον πάροχο 
συνταξιοδοτικών προϊόντων. Τα 
επενδυτικά κεφάλαια που διατίθενται σε 
θεσμικούς επενδυτές επίσης δεν υπάγονται 
στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού, διότι δεν προορίζονται προς 
πώληση σε μικροεπενδυτές. Ωστόσο, τα 
επενδυτικά προϊόντα που έχουν σκοπό τη 
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συσσώρευση αποταμιεύσεων για ατομικές 
συντάξεις πρέπει να παραμείνουν στο 
πεδίο εφαρμογής, επειδή συχνά 
ανταγωνίζονται με τα άλλα προϊόντα στο 
πλαίσιο του παρόντος κανονισμού και 
διανέμονται με παρόμοιο τρόπο στους 
μικροεπενδυτές.

Or.en

Τροπολογία 91
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι ο 
παρών κανονισμός εφαρμόζεται μόνο στις 
εν λόγω δέσμες επενδυτικών προϊόντων, τα 
ασφαλιστικά προϊόντα που δεν 
προσφέρουν επενδυτικές ευκαιρίες και τα 
προϊόντα τα οποία είναι εκτεθειμένα 
αποκλειστικά στα επιτόκια θα πρέπει να 
αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογής του 
κανονισμού. Τα περιουσιακά στοιχεία τα 
οποία θα μπορούσαν να κατέχονται άμεσα, 
όπως οι μετοχές εταιρειών ή τα κρατικά 
ομόλογα, δεν είναι δέσμες επενδυτικών 
προϊόντων και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να 
εξαιρεθούν. Δεδομένου ότι στόχος του 
παρόντος κανονισμού είναι η βελτίωση της 
συγκρισιμότητας και της κατανόησης των 
πληροφοριών σχετικά με επενδυτικά 
προϊόντα που διατίθενται στην αγορά σε 
μικροεπενδυτές, τα συστήματα 
επαγγελματικής συνταξιοδότησης που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας 2003/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
3ης Ιουνίου 2003, για τις δραστηριότητες 
και την εποπτεία των ιδρυμάτων που 
προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελματικών 
συνταξιοδοτικών παροχών ή της οδηγίας 
2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

(7) Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι ο 
παρών κανονισμός εφαρμόζεται μόνο στις 
εν λόγω δέσμες επενδυτικών προϊόντων, τα 
ασφαλιστικά προϊόντα που δεν 
προσφέρουν επενδυτικές ευκαιρίες και οι 
μη δομημένες καταθέσεις θα πρέπει να 
αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογής του 
κανονισμού. Τα περιουσιακά στοιχεία τα 
οποία θα μπορούσαν να κατέχονται άμεσα, 
όπως οι μετοχές εταιρειών ή τα κρατικά 
ομόλογα, δεν είναι δέσμες επενδυτικών 
προϊόντων και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να 
εξαιρεθούν. Δεδομένου ότι στόχος του 
παρόντος κανονισμού είναι η βελτίωση της 
συγκρισιμότητας και της κατανόησης των 
πληροφοριών σχετικά με επενδυτικά 
προϊόντα που διατίθενται στην αγορά σε 
μικροεπενδυτές, τα συστήματα 
επαγγελματικής συνταξιοδότησης που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας 2003/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
3ης Ιουνίου 2003, για τις δραστηριότητες 
και την εποπτεία των ιδρυμάτων που 
προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελματικών 
συνταξιοδοτικών παροχών ή της οδηγίας 
2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
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Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την 
ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων 
ασφάλισης και αντασφάλισης 
(Φερεγγυότητα II), δεν πρέπει να 
υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό. 
Ομοίως, ορισμένα επαγγελματικά 
συνταξιοδοτικά προϊόντα τα οποία δεν 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας 2003/41/ΕΚ θα πρέπει να 
εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού, υπό την 
προϋπόθεση ότι απαιτείται παροχή 
χρηματοδοτικής συνεισφοράς από τον 
εργοδότη σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και 
υπό την προϋπόθεση ότι ο εργαζόμενος δεν 
έχει επιλογή ως προς τον πάροχο 
συνταξιοδοτικών προϊόντων. Τα 
επενδυτικά κεφάλαια που διατίθενται σε 
θεσμικούς επενδυτές επίσης δεν υπάγονται 
στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού, διότι δεν προορίζονται προς 
πώληση σε μικροεπενδυτές. Ωστόσο, τα 
επενδυτικά προϊόντα που έχουν σκοπό τη 
συσσώρευση αποταμιεύσεων για ατομικές 
συντάξεις πρέπει να παραμείνουν στο 
πεδίο εφαρμογής, επειδή συχνά 
ανταγωνίζονται με τα άλλα προϊόντα στο 
πλαίσιο του παρόντος κανονισμού και 
διανέμονται με παρόμοιο τρόπο στους 
μικροεπενδυτές.

25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την 
ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων 
ασφάλισης και αντασφάλισης 
(Φερεγγυότητα II), δεν πρέπει να 
υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό. 
Ομοίως, ορισμένα επαγγελματικά 
συνταξιοδοτικά προϊόντα τα οποία δεν 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας 2003/41/ΕΚ θα πρέπει να 
εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού, υπό την 
προϋπόθεση ότι απαιτείται παροχή 
χρηματοδοτικής συνεισφοράς από τον 
εργοδότη σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και 
υπό την προϋπόθεση ότι ο εργαζόμενος δεν 
έχει επιλογή ως προς τον πάροχο 
συνταξιοδοτικών προϊόντων. Τα 
επενδυτικά κεφάλαια που διατίθενται σε 
θεσμικούς επενδυτές επίσης δεν υπάγονται 
στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού, διότι δεν προορίζονται προς 
πώληση σε μικροεπενδυτές. Ωστόσο, τα 
επενδυτικά προϊόντα που έχουν σκοπό τη 
συσσώρευση αποταμιεύσεων για ατομικές 
συντάξεις πρέπει να παραμείνουν στο 
πεδίο εφαρμογής, επειδή συχνά 
ανταγωνίζονται με τα άλλα προϊόντα στο 
πλαίσιο του παρόντος κανονισμού και 
διανέμονται με παρόμοιο τρόπο στους 
μικροεπενδυτές.

Or.en

Τροπολογία 92
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι ο 
παρών κανονισμός εφαρμόζεται μόνο στις 
εν λόγω δέσμες επενδυτικών προϊόντων, τα 
ασφαλιστικά προϊόντα που δεν 

(7) Δεδομένου ότι ο παρών κανονισμός 
εφαρμόζεται μόνο στις δέσμες 
επενδυτικών προϊόντων για ιδιώτες 
επενδυτές (PRIP), οι καταθέσεις, εκτός 
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προσφέρουν επενδυτικές ευκαιρίες και τα 
προϊόντα τα οποία είναι εκτεθειμένα 
αποκλειστικά στα επιτόκια θα πρέπει να
αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογής του 
κανονισμού. Τα περιουσιακά στοιχεία τα 
οποία θα μπορούσαν να κατέχονται άμεσα, 
όπως οι μετοχές εταιρειών ή τα κρατικά 
ομόλογα, δεν είναι δέσμες επενδυτικών 
προϊόντων και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να 
εξαιρεθούν. Δεδομένου ότι στόχος του 
παρόντος κανονισμού είναι η βελτίωση της 
συγκρισιμότητας και της κατανόησης των 
πληροφοριών σχετικά με επενδυτικά 
προϊόντα που διατίθενται στην αγορά σε 
μικροεπενδυτές, τα συστήματα 
επαγγελματικής συνταξιοδότησης που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας 2003/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
3ης Ιουνίου 2003, για τις δραστηριότητες 
και την εποπτεία των ιδρυμάτων που 
προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελματικών 
συνταξιοδοτικών παροχών ή της οδηγίας 
2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την 
ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων 
ασφάλισης και αντασφάλισης 
(Φερεγγυότητα II), δεν πρέπει να 
υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό. 
Ομοίως, ορισμένα επαγγελματικά
συνταξιοδοτικά προϊόντα τα οποία δεν 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας 2003/41/ΕΚ θα πρέπει να 
εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού, υπό την 
προϋπόθεση ότι απαιτείται παροχή 
χρηματοδοτικής συνεισφοράς από τον 
εργοδότη σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και
υπό την προϋπόθεση ότι ο εργαζόμενος 
δεν έχει επιλογή ως προς τον πάροχο 
συνταξιοδοτικών προϊόντων. Τα 
επενδυτικά κεφάλαια που διατίθενται σε 
θεσμικούς επενδυτές επίσης δεν υπάγονται 
στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού, διότι δεν προορίζονται προς
πώληση σε μικροεπενδυτές. Ωστόσο, τα 
επενδυτικά προϊόντα που έχουν σκοπό τη 

των δομημένων καταθέσεων, και τα 
ασφαλιστικά προϊόντα των οποίων τα 
οφέλη δεν είναι εκτεθειμένα σε 
διακυμάνσεις τιμών των υποκείμενων 
επενδύσεων αποκλείονται από το πεδίο 
εφαρμογής του κανονισμού. Τα 
περιουσιακά στοιχεία τα οποία θα 
μπορούσαν να κατέχονται άμεσα, όπως οι 
μετοχές εταιρειών ή τα κρατικά ομόλογα, 
δεν είναι δέσμες επενδυτικών προϊόντων 
και, ως εκ τούτου, εξαιρούνται. Δεδομένου 
ότι στόχος του παρόντος κανονισμού είναι 
η βελτίωση της συγκρισιμότητας και της 
κατανόησης των πληροφοριών σχετικά με 
δέσμες επενδυτικών προϊόντων για 
ιδιώτες επενδυτές που διατίθενται στην 
αγορά σε μικροεπενδυτές, τα συστήματα 
συνταξιοδότησης που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της οδηγίας 2003/41/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 3ης Ιουνίου 2003, για τις 
δραστηριότητες και την εποπτεία των 
ιδρυμάτων που προσφέρουν υπηρεσίες 
επαγγελματικών συνταξιοδοτικών 
παροχών και της οδηγίας 2009/138/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, 
σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση 
δραστηριοτήτων ασφάλισης και 
αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II), δεν 
πρέπει να υπόκεινται στον παρόντα 
κανονισμό. Ομοίως, τα συνταξιοδοτικά 
προϊόντα καθώς και άλλα επισήμως 
αναγνωρισμένα συνταξιοδοτικά προϊόντα 
και συστήματα κοινωνικής ασφάλισης 
που υπόκεινται στο εθνικό δίκαιο ή στο 
δίκαιο της Ένωσης, θα πρέπει να 
εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού, σε περίπτωση που
απαιτείται παροχή χρηματοδοτικής 
συνεισφοράς από τον εργοδότη σύμφωνα 
με το εθνικό δίκαιο. Τα επενδυτικά 
κεφάλαια που διατίθενται σε θεσμικούς 
επενδυτές επίσης δεν υπάγονται στο πεδίο 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, 
διότι δεν προορίζονται προς πώληση σε 
μικροεπενδυτές. Ο περιορισμός του 
πεδίου εφαρμογής του κανονισμού στις 
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συσσώρευση αποταμιεύσεων για 
ατομικές συντάξεις πρέπει να 
παραμείνουν στο πεδίο εφαρμογής, 
επειδή συχνά ανταγωνίζονται με τα άλλα 
προϊόντα στο πλαίσιο του παρόντος 
κανονισμού και διανέμονται με παρόμοιο 
τρόπο στους μικροεπενδυτές.

δέσμες επενδυτικών προϊόντων για 
ιδιώτες επενδυτές θα καταστήσει το ΒΕΠ 
πιο συναφές και, συνακόλουθα, πιο 
αποτελεσματικό. Στο πλαίσιο της 
αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του 
ΒΕΠ θα μπορούσε να εξεταστεί το 
ενδεχόμενο επέκτασης του πεδίου 
εφαρμογής.

Or.en

Τροπολογία 93
Wolf Klinz

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Προκειμένου να υπάρξει σαφήνεια 
όσον αφορά την αλληλεπίδραση μεταξύ 
των υποχρεώσεων που καθορίζονται από 
τον παρόντα κανονισμό και των 
υποχρεώσεων που θεσπίζονται με την 
οδηγία 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
4ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με το 
ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να 
δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά 
κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς 
διαπραγμάτευση και την τροποποίηση της 
οδηγίας 2001/34 και της οδηγίας 
2009/138/ΕΚ, είναι αναγκαίο να 
διευκρινιστεί ότι οι εν λόγω οδηγίες 
εξακολουθούν να ισχύουν παράλληλα με 
τον παρόντα κανονισμό.

(8) Προκειμένου να υπάρξει σαφήνεια 
όσον αφορά την αλληλεπίδραση μεταξύ 
των υποχρεώσεων που καθορίζονται από 
τον παρόντα κανονισμό και των 
υποχρεώσεων που θεσπίζονται με την 
οδηγία 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
4ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με το 
ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να 
δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά 
κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς 
διαπραγμάτευση και την τροποποίηση της 
οδηγίας 2001/34 και της οδηγίας 
2009/138/ΕΚ, είναι αναγκαίο να 
διευκρινιστεί ότι οι εν λόγω οδηγίες 
εξακολουθούν να ισχύουν παράλληλα με 
τον παρόντα κανονισμό. Λαμβάνοντας 
δεόντως υπόψη το περιληπτικό σημείωμα 
το οποίο παρέχει βασικές πληροφορίες, 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 5 
παράγραφος 2 της οδηγίας 2003/71/ΕΚ, 
το βασικό έγγραφο πληροφοριών 
ενσωματώνεται στο εν λόγω έγγραφο 
μετά την αναθεώρηση του παρόντος 
κανονισμού.

Or.en
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Τροπολογία 94
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) Οι παραγωγοί επενδυτικών 
προϊόντων θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι 
το επενδυτικό προϊόν που παράγουν είναι 
συμβατό με το προφίλ των 
μικροεπενδυτών στους οποίους 
απευθύνεται. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να 
εφαρμόζουν εκ των προτέρων μια 
διαδικασία δέουσας επιμέλειας ώστε να 
διασφαλίζουν ότι τα επενδυτικά τους 
προϊόντα δεν εκθέτουν τους 
μικροεπενδυτές σε υποκείμενα 
περιουσιακά στοιχεία, τα χαρακτηριστικά 
κινδύνου και ανταμοιβής των οποίων δεν
μπορούν να είναι ευκόλως κατανοητά.

Or.en

Τροπολογία 95
Burkhard Balz

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) Οι αρμόδιες αρχές και η ΕΑΤ, η 
ΕΑΑΕΣ και η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να 
λαμβάνουν, κατόπιν αιτήματος, όλες τις 
πληροφορίες που είναι αναγκαίες για τον 
έλεγχο του περιεχομένου των βασικών 
εγγράφων πληροφοριών, την αξιολόγηση 
της συμμόρφωσης με τον παρόντα 
κανονισμό και τη διασφάλιση της 
προστασίας των πελατών και των 
επενδυτών στις χρηματοπιστωτικές 
αγορές. Ωστόσο, οι αρμόδιες αρχές δεν 
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θα πρέπει να υποχρεούνται να προβαίνουν 
στην εκ των προτέρων έγκριση κάθε 
μεμονωμένου βασικού εγγράφου 
πληροφοριών. Το δικαίωμα παρέμβασης 
σε προϊόντα θα πρέπει να ασκείται 
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της 
οδηγίας .../.../ΕΕ [MiFID II] και του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../... [MiFIR].

Or.en

Τροπολογία 96
Elena Băsescu

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Οι παραγωγοί επενδυτικών προϊόντων 
– όπως οι διαχειριστές επενδυτικών 
κεφαλαίων, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, 
οι εκδότες τίτλων, τα πιστωτικά ιδρύματα 
ή οι εταιρείες επενδύσεων – θα πρέπει να 
καταρτίζουν το βασικό έγγραφο 
πληροφοριών για τα επενδυτικά προϊόντα 
που παράγουν, καθώς βρίσκονται στην 
καλύτερη θέση να γνωρίζουν το προϊόν και 
είναι υπεύθυνοι για αυτό. Το έγγραφο θα 
πρέπει να καταρτίζεται από τον παραγωγό 
επενδυτικών προϊόντων πριν να μπορούν 
τα προϊόντα να πωληθούν σε 
μικροεπενδυτές. Ωστόσο, σε περίπτωση 
που ένα προϊόν δεν πωλείται σε 
μικροεπενδυτές, δεν υπάρχει ανάγκη να 
συνταχθεί βασικό έγγραφο πληροφοριών, 
και όταν είναι ανέφικτο να συντάξει ο 
παραγωγός του επενδυτικού προϊόντος το 
βασικό έγγραφο πληροφοριών, αυτό 
μπορεί να ανατεθεί σε άλλους. 
Προκειμένου να διασφαλιστεί η ευρεία 
διάδοση και διαθεσιμότητα βασικών 
εγγράφων πληροφοριών, ο παρών 
κανονισμός θα πρέπει να προβλέπει τη 
δημοσίευση εκ μέρους του παραγωγού 
επενδυτικών προϊόντων μέσω δικτυακού 

(9) Οι παραγωγοί επενδυτικών προϊόντων
– όπως οι διαχειριστές επενδυτικών 
κεφαλαίων, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, 
οι εκδότες τίτλων, τα πιστωτικά ιδρύματα 
ή οι εταιρείες επενδύσεων – θα πρέπει να 
καταρτίζουν το βασικό έγγραφο 
πληροφοριών για τα επενδυτικά προϊόντα 
που παράγουν, καθώς βρίσκονται στην 
καλύτερη θέση να γνωρίζουν το προϊόν και 
είναι υπεύθυνοι για αυτό. Το έγγραφο θα 
πρέπει να καταρτίζεται από τον παραγωγό 
επενδυτικών προϊόντων πριν να μπορούν 
τα προϊόντα να πωληθούν σε 
μικροεπενδυτές. Ωστόσο, σε περίπτωση 
που ένα προϊόν δεν πωλείται σε 
μικροεπενδυτές, δεν υπάρχει ανάγκη να 
συνταχθεί βασικό έγγραφο πληροφοριών, 
και όταν είναι ανέφικτο να συντάξει ο 
παραγωγός του επενδυτικού προϊόντος το 
βασικό έγγραφο πληροφοριών, αυτό 
μπορεί να ανατεθεί σε άλλους. Όταν 
λαμβάνεται απόφαση σχετικά με την 
αδυναμία σύνταξης του ΒΕΠ από τον 
παραγωγό του επενδυτικού προϊόντος θα 
πρέπει να παρέχονται σαφείς 
αιτιολογήσεις και διευκρινίσεις.
Προκειμένου να διασφαλιστεί η ευρεία 
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τόπου της επιλογής του. διάδοση και διαθεσιμότητα βασικών 
εγγράφων πληροφοριών, ο παρών 
κανονισμός θα πρέπει να προβλέπει τη 
δημοσίευση εκ μέρους του παραγωγού 
επενδυτικών προϊόντων μέσω δικτυακού 
τόπου της επιλογής του.

Or.en

Τροπολογία 97
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Οι παραγωγοί επενδυτικών προϊόντων 
– όπως οι διαχειριστές επενδυτικών 
κεφαλαίων, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, 
οι εκδότες τίτλων, τα πιστωτικά ιδρύματα 
ή οι εταιρείες επενδύσεων – θα πρέπει να 
καταρτίζουν το βασικό έγγραφο 
πληροφοριών για τα επενδυτικά προϊόντα 
που παράγουν, καθώς βρίσκονται στην 
καλύτερη θέση να γνωρίζουν το προϊόν και 
είναι υπεύθυνοι για αυτό. Το έγγραφο θα
πρέπει να καταρτίζεται από τον παραγωγό 
επενδυτικών προϊόντων πριν να μπορούν 
τα προϊόντα να πωληθούν σε 
μικροεπενδυτές. Ωστόσο, σε περίπτωση 
που ένα προϊόν δεν πωλείται σε 
μικροεπενδυτές, δεν υπάρχει ανάγκη να 
συνταχθεί βασικό έγγραφο πληροφοριών, 
και όταν είναι ανέφικτο να συντάξει ο 
παραγωγός του επενδυτικού προϊόντος το 
βασικό έγγραφο πληροφοριών, αυτό 
μπορεί να ανατεθεί σε άλλους. 
Προκειμένου να διασφαλιστεί η ευρεία 
διάδοση και διαθεσιμότητα βασικών 
εγγράφων πληροφοριών, ο παρών 
κανονισμός θα πρέπει να προβλέπει τη 
δημοσίευση εκ μέρους του παραγωγού 
επενδυτικών προϊόντων μέσω δικτυακού 
τόπου της επιλογής του.

(9) Οι παραγωγοί επενδυτικών προϊόντων 
– όπως οι διαχειριστές επενδυτικών 
κεφαλαίων, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, 
οι εκδότες τίτλων, τα πιστωτικά ιδρύματα 
ή οι εταιρείες επενδύσεων – θα πρέπει να 
καταρτίζουν το βασικό έγγραφο 
πληροφοριών για τα επενδυτικά προϊόντα 
που παράγουν, καθώς βρίσκονται στην 
καλύτερη θέση να γνωρίζουν το προϊόν και 
είναι υπεύθυνοι για αυτό. Το έγγραφο θα 
πρέπει να καταρτίζεται από τον παραγωγό 
δεσμών επενδυτικών προϊόντων για 
ιδιώτες επενδυτές πριν να μπορούν τα 
προϊόντα να πωληθούν σε μικροεπενδυτές. 
Επιπλέον, κάθε πωλητής δεσμών 
επενδυτικών προϊόντων για ιδιώτες 
επενδυτές, ο οποίος δεν είναι ο 
παραγωγός του προϊόντος, θα πρέπει να 
παρέχει στον μικροεπενδυτή σε χωριστό 
έγγραφο λεπτομερείς πληροφορίες για το 
κόστος τους και τις υπηρεσίες σύμφωνα 
με την [αναδιατυπωμένη] οδηγία MiFID 
και την [αναδιατυπωμένη] οδηγία για την 
ασφαλιστική διαμεσολάβηση, καθώς και 
πρόσθετες σχετικές πληροφορίες που 
είναι αναγκαίες ώστε ο μικροεπενδυτής 
να μπορέσει να αξιολογήσει την 
καταλληλότητα της δέσμης επενδυτικών 
προϊόντων για ιδιώτες επενδυτές με βάση 
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τις ανάγκες του και τις οποίες δεν μπορεί 
να παράσχει ο παραγωγός της δέσμης 
επενδυτικών προϊόντων για ιδιώτες 
επενδυτές. Ωστόσο, σε περίπτωση που ένα 
προϊόν δεν πωλείται σε μικροεπενδυτές, 
δεν υπάρχει ανάγκη να συνταχθεί βασικό 
έγγραφο πληροφοριών, και όταν είναι 
ανέφικτο να συντάξει ο παραγωγός της 
δέσμης επενδυτικών προϊόντων για 
ιδιώτες επενδυτές το βασικό έγγραφο 
πληροφοριών, αυτό μπορεί να ανατεθεί σε 
άλλους. Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
ευρεία διάδοση και διαθεσιμότητα 
βασικών εγγράφων πληροφοριών, ο παρών 
κανονισμός θα πρέπει να προβλέπει τη 
δημοσίευση εκ μέρους του παραγωγού 
δέσμης επενδυτικών προϊόντων για 
ιδιώτες επενδυτές μέσω δικτυακού τόπου 
της επιλογής του.

Or.en

Αιτιολόγηση

Ο παραγωγός του προϊόντος δεν είναι σε θέση να παρέχει πλήρη εικόνα του κόστους και των 
υπηρεσιών καθώς δεν έχει πρόσβαση σε λεπτομέρειες που αφορούν τον τελικό πελάτη, εκτός 
εάν ο παραγωγός και ο διανομέας/πωλητής του προϊόντος υπάγονται στην ίδια οντότητα.

Τροπολογία 98
Thomas Händel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Οι παραγωγοί επενδυτικών προϊόντων 
– όπως οι διαχειριστές επενδυτικών 
κεφαλαίων, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, 
οι εκδότες τίτλων, τα πιστωτικά ιδρύματα 
ή οι εταιρείες επενδύσεων – θα πρέπει να 
καταρτίζουν το βασικό έγγραφο 
πληροφοριών για τα επενδυτικά προϊόντα 
που παράγουν, καθώς βρίσκονται στην 
καλύτερη θέση να γνωρίζουν το προϊόν και 
είναι υπεύθυνοι για αυτό. Το έγγραφο θα 

(9) Οι παραγωγοί επενδυτικών προϊόντων 
– όπως οι διαχειριστές επενδυτικών 
κεφαλαίων, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, 
οι εκδότες τίτλων, τα πιστωτικά ιδρύματα 
ή οι εταιρείες επενδύσεων – θα πρέπει να 
καταρτίζουν το βασικό έγγραφο 
πληροφοριών για τα επενδυτικά προϊόντα 
που παράγουν, καθώς βρίσκονται στην 
καλύτερη θέση να γνωρίζουν το προϊόν και 
είναι υπεύθυνοι για αυτό. Το έγγραφο θα 
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πρέπει να καταρτίζεται από τον παραγωγό 
επενδυτικών προϊόντων πριν να μπορούν 
τα προϊόντα να πωληθούν σε 
μικροεπενδυτές. Ωστόσο, σε περίπτωση 
που ένα προϊόν δεν πωλείται σε 
μικροεπενδυτές, δεν υπάρχει ανάγκη να 
συνταχθεί βασικό έγγραφο πληροφοριών, 
και όταν είναι ανέφικτο να συντάξει ο 
παραγωγός του επενδυτικού προϊόντος το 
βασικό έγγραφο πληροφοριών, αυτό 
μπορεί να ανατεθεί σε άλλους. 
Προκειμένου να διασφαλιστεί η ευρεία 
διάδοση και διαθεσιμότητα βασικών 
εγγράφων πληροφοριών, ο παρών 
κανονισμός θα πρέπει να προβλέπει τη 
δημοσίευση εκ μέρους του παραγωγού 
επενδυτικών προϊόντων μέσω δικτυακού 
τόπου της επιλογής του.

πρέπει να καταρτίζεται από τον παραγωγό 
επενδυτικών προϊόντων πριν να μπορούν 
τα προϊόντα να πωληθούν σε 
μικροεπενδυτές. Ωστόσο, σε περίπτωση 
που ένα προϊόν δεν πωλείται σε 
μικροεπενδυτές, δεν υπάρχει ανάγκη να 
συνταχθεί βασικό έγγραφο πληροφοριών, 
και όταν είναι ανέφικτο να συντάξει ο 
παραγωγός του επενδυτικού προϊόντος το 
βασικό έγγραφο πληροφοριών, αυτό 
μπορεί να ανατεθεί σε άλλους. 
Προκειμένου να διασφαλιστεί η ευρεία 
διάδοση και διαθεσιμότητα βασικών 
εγγράφων πληροφοριών, ο παρών 
κανονισμός θα πρέπει να προβλέπει τη 
δημοσίευση εκ μέρους του παραγωγού 
επενδυτικών προϊόντων μέσω δικτυακού 
τόπου της επιλογής του, καθώς και μέσω 
κεντρικού δικτυακού τόπου που θα 
δημιουργηθεί από την ΕΚΤ και την 
εκάστοτε εθνική εποπτική αρχή.

Or.de

Τροπολογία 99
Petru Constantin Luhan

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Οι παραγωγοί επενδυτικών προϊόντων 
– όπως οι διαχειριστές επενδυτικών 
κεφαλαίων, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, 
οι εκδότες τίτλων, τα πιστωτικά ιδρύματα 
ή οι εταιρείες επενδύσεων – θα πρέπει να 
καταρτίζουν το βασικό έγγραφο 
πληροφοριών για τα επενδυτικά προϊόντα 
που παράγουν, καθώς βρίσκονται στην 
καλύτερη θέση να γνωρίζουν το προϊόν και 
είναι υπεύθυνοι για αυτό. Το έγγραφο θα 
πρέπει να καταρτίζεται από τον παραγωγό 
επενδυτικών προϊόντων πριν να μπορούν 
τα προϊόντα να πωληθούν σε 
μικροεπενδυτές. Ωστόσο, σε περίπτωση 

(9) Οι παραγωγοί επενδυτικών προϊόντων 
– όπως οι διαχειριστές επενδυτικών 
κεφαλαίων, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, 
οι εκδότες τίτλων, τα πιστωτικά ιδρύματα 
ή οι εταιρείες επενδύσεων – θα πρέπει να 
καταρτίζουν το βασικό έγγραφο 
πληροφοριών για τα επενδυτικά προϊόντα 
που παράγουν, καθώς βρίσκονται στην 
καλύτερη θέση να γνωρίζουν το προϊόν και 
είναι υπεύθυνοι για τη σύνταξη του 
βασικού εγγράφου πληροφοριών καθώς 
και για το περιεχόμενό του. Οι παραγωγοί 
επενδυτικών προϊόντων θέτουν το βασικό 
έγγραφο πληροφοριών στη διάθεση του 
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που ένα προϊόν δεν πωλείται σε 
μικροεπενδυτές, δεν υπάρχει ανάγκη να 
συνταχθεί βασικό έγγραφο πληροφοριών, 
και όταν είναι ανέφικτο να συντάξει ο 
παραγωγός του επενδυτικού προϊόντος το 
βασικό έγγραφο πληροφοριών, αυτό 
μπορεί να ανατεθεί σε άλλους. 
Προκειμένου να διασφαλιστεί η ευρεία 
διάδοση και διαθεσιμότητα βασικών 
εγγράφων πληροφοριών, ο παρών 
κανονισμός θα πρέπει να προβλέπει τη 
δημοσίευση εκ μέρους του παραγωγού 
επενδυτικών προϊόντων μέσω δικτυακού 
τόπου της επιλογής του.

πωλητή του επενδυτικού προϊόντος. Το 
έγγραφο θα πρέπει να καταρτίζεται από 
τον παραγωγό επενδυτικών προϊόντων πριν 
να μπορούν τα προϊόντα να πωληθούν σε 
μικροεπενδυτές. Ωστόσο, σε περίπτωση 
που ένα προϊόν δεν πωλείται σε 
μικροεπενδυτές, δεν υπάρχει ανάγκη να 
συνταχθεί βασικό έγγραφο πληροφοριών, 
και όταν είναι ανέφικτο να συντάξει ο 
παραγωγός του επενδυτικού προϊόντος το 
βασικό έγγραφο πληροφοριών, αυτό 
μπορεί να ανατεθεί σε άλλους. 
Προκειμένου να διασφαλιστεί η ευρεία 
διάδοση και διαθεσιμότητα βασικών 
εγγράφων πληροφοριών, ο παρών
κανονισμός θα πρέπει να προβλέπει τη 
δημοσίευση εκ μέρους του παραγωγού 
επενδυτικών προϊόντων μέσω δικτυακού 
τόπου της επιλογής του.

Or.en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 100
Corien Wortmann-Kool

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Οι παραγωγοί επενδυτικών προϊόντων 
– όπως οι διαχειριστές επενδυτικών 
κεφαλαίων, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, 
οι εκδότες τίτλων, τα πιστωτικά ιδρύματα 
ή οι εταιρείες επενδύσεων – θα πρέπει να 
καταρτίζουν το βασικό έγγραφο 
πληροφοριών για τα επενδυτικά προϊόντα 

(9) Οι παραγωγοί επενδυτικών προϊόντων 
– όπως οι διαχειριστές επενδυτικών 
κεφαλαίων, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, 
οι εκδότες τίτλων, τα πιστωτικά ιδρύματα 
ή οι εταιρείες επενδύσεων – θα πρέπει να 
καταρτίζουν το βασικό έγγραφο 
πληροφοριών για τα επενδυτικά προϊόντα 
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που παράγουν, καθώς βρίσκονται στην 
καλύτερη θέση να γνωρίζουν το προϊόν και 
είναι υπεύθυνοι για αυτό. Το έγγραφο θα 
πρέπει να καταρτίζεται από τον παραγωγό 
επενδυτικών προϊόντων πριν να μπορούν 
τα προϊόντα να πωληθούν σε 
μικροεπενδυτές. Ωστόσο, σε περίπτωση 
που ένα προϊόν δεν πωλείται σε 
μικροεπενδυτές, δεν υπάρχει ανάγκη να 
συνταχθεί βασικό έγγραφο πληροφοριών, 
και όταν είναι ανέφικτο να συντάξει ο 
παραγωγός του επενδυτικού προϊόντος το 
βασικό έγγραφο πληροφοριών, αυτό 
μπορεί να ανατεθεί σε άλλους. 
Προκειμένου να διασφαλιστεί η ευρεία 
διάδοση και διαθεσιμότητα βασικών 
εγγράφων πληροφοριών, ο παρών 
κανονισμός θα πρέπει να προβλέπει τη 
δημοσίευση εκ μέρους του παραγωγού 
επενδυτικών προϊόντων μέσω δικτυακού 
τόπου της επιλογής του.

που παράγουν, καθώς βρίσκονται στην 
καλύτερη θέση να γνωρίζουν το προϊόν και 
είναι υπεύθυνοι για αυτό. Το έγγραφο θα 
πρέπει να καταρτίζεται από τον παραγωγό 
επενδυτικών προϊόντων πριν να μπορούν 
τα προϊόντα να πωληθούν σε 
μικροεπενδυτές. Η απαίτηση κατάρτισης 
του βασικού εγγράφου πληροφοριών δεν 
θα πρέπει να ισχύει για τους 
διαμεσολαβητές που διαθέτουν στην 
αγορά, διανέμουν ή πωλούν το επενδυτικό 
προϊόν σε έναν μικροεπενδυτή. Σε 
περίπτωση που ένα προϊόν δεν πωλείται σε 
μικροεπενδυτές, δεν υπάρχει ανάγκη να 
συνταχθεί βασικό έγγραφο πληροφοριών, 
και όταν είναι ανέφικτο να συντάξει ο 
παραγωγός του επενδυτικού προϊόντος το 
βασικό έγγραφο πληροφοριών, αυτό 
μπορεί να ανατεθεί σε άλλους. 
Προκειμένου να διασφαλιστεί η ευρεία 
διάδοση και διαθεσιμότητα βασικών 
εγγράφων πληροφοριών, ο παρών 
κανονισμός θα πρέπει να προβλέπει τη 
δημοσίευση εκ μέρους του παραγωγού 
επενδυτικών προϊόντων μέσω δικτυακού 
τόπου της επιλογής του.

Or.en

Αιτιολόγηση

Η απαίτηση για τον πωλητή του επενδυτικού προϊόντος να καταρτίζει το ΒΕΠ, όπως προτείνει ο 
εισηγητής, προκαλεί σύγχυση όσον αφορά τις αρμοδιότητες και οδηγεί σε περιττές επικαλύψεις 
ρυθμίσεων καθώς οι εν λόγω διαμεσολαβητές καλύπτονται από τις οδηγίες MiFID και IMD.

Τροπολογία 101
Marianne Thyssen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Οι παραγωγοί επενδυτικών προϊόντων 
– όπως οι διαχειριστές επενδυτικών 
κεφαλαίων, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, 

(9) Οι παραγωγοί επενδυτικών προϊόντων 
– όπως οι διαχειριστές επενδυτικών 
κεφαλαίων, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, 
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οι εκδότες τίτλων, τα πιστωτικά ιδρύματα 
ή οι εταιρείες επενδύσεων – θα πρέπει να 
καταρτίζουν το βασικό έγγραφο 
πληροφοριών για τα επενδυτικά προϊόντα 
που παράγουν, καθώς βρίσκονται στην 
καλύτερη θέση να γνωρίζουν το προϊόν και 
είναι υπεύθυνοι για αυτό. Το έγγραφο θα 
πρέπει να καταρτίζεται από τον παραγωγό 
επενδυτικών προϊόντων πριν να μπορούν 
τα προϊόντα να πωληθούν σε 
μικροεπενδυτές. Ωστόσο, σε περίπτωση 
που ένα προϊόν δεν πωλείται σε 
μικροεπενδυτές, δεν υπάρχει ανάγκη να 
συνταχθεί βασικό έγγραφο πληροφοριών, 
και όταν είναι ανέφικτο να συντάξει ο 
παραγωγός του επενδυτικού προϊόντος το 
βασικό έγγραφο πληροφοριών, αυτό 
μπορεί να ανατεθεί σε άλλους. 
Προκειμένου να διασφαλιστεί η ευρεία 
διάδοση και διαθεσιμότητα βασικών 
εγγράφων πληροφοριών, ο παρών 
κανονισμός θα πρέπει να προβλέπει τη 
δημοσίευση εκ μέρους του παραγωγού 
επενδυτικών προϊόντων μέσω δικτυακού 
τόπου της επιλογής του.

οι εκδότες τίτλων, τα πιστωτικά ιδρύματα 
ή οι εταιρείες επενδύσεων – θα πρέπει να 
καταρτίζουν το βασικό έγγραφο 
πληροφοριών για τα επενδυτικά προϊόντα 
που παράγουν, καθώς βρίσκονται στην 
καλύτερη θέση να γνωρίζουν το προϊόν και 
είναι υπεύθυνοι για αυτό. Το έγγραφο θα 
πρέπει να καταρτίζεται από τον παραγωγό 
επενδυτικών προϊόντων πριν να μπορούν
τα προϊόντα να πωληθούν σε 
μικροεπενδυτές. Ωστόσο, σε περίπτωση 
που ένα προϊόν δεν πωλείται σε 
μικροεπενδυτές, δεν υπάρχει ανάγκη να 
συνταχθεί βασικό έγγραφο πληροφοριών, 
και όταν είναι ανέφικτο να συντάξει ο 
παραγωγός του επενδυτικού προϊόντος το 
βασικό έγγραφο πληροφοριών, αυτό 
μπορεί να ανατεθεί σε άλλους. Σε 
περίπτωση που η κατάρτιση του εν λόγω 
εγγράφου πρόκειται να ανατεθεί εξ 
ολοκλήρου ή εν μέρει σε τρίτους, ο 
παραγωγός του επενδυτικού προϊόντος 
εξακολουθεί να φέρει την αποκλειστική 
ευθύνη για την κατάρτιση και το 
περιεχόμενό του. Ο παραγωγός του 
προϊόντος παρέχει το εν λόγω βασικό 
έγγραφο πληροφοριών στους πωλητές του 
επενδυτικού προϊόντος. Προκειμένου να 
διασφαλιστεί η ευρεία διάδοση και 
διαθεσιμότητα βασικών εγγράφων 
πληροφοριών, ο παρών κανονισμός θα 
πρέπει να προβλέπει τη δημοσίευση εκ 
μέρους του παραγωγού επενδυτικών 
προϊόντων μέσω δικτυακού τόπου της 
επιλογής του.

Or.nl

Τροπολογία 102
Wolf Klinz

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Οι παραγωγοί επενδυτικών προϊόντων 
– όπως οι διαχειριστές επενδυτικών 
κεφαλαίων, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, 
οι εκδότες τίτλων, τα πιστωτικά ιδρύματα 
ή οι εταιρείες επενδύσεων – θα πρέπει να 
καταρτίζουν το βασικό έγγραφο 
πληροφοριών για τα επενδυτικά προϊόντα 
που παράγουν, καθώς βρίσκονται στην 
καλύτερη θέση να γνωρίζουν το προϊόν και 
είναι υπεύθυνοι για αυτό. Το έγγραφο θα 
πρέπει να καταρτίζεται από τον παραγωγό 
επενδυτικών προϊόντων πριν να μπορούν 
τα προϊόντα να πωληθούν σε 
μικροεπενδυτές. Ωστόσο, σε περίπτωση 
που ένα προϊόν δεν πωλείται σε 
μικροεπενδυτές, δεν υπάρχει ανάγκη να 
συνταχθεί βασικό έγγραφο πληροφοριών,
και όταν είναι ανέφικτο να συντάξει ο 
παραγωγός του επενδυτικού προϊόντος το 
βασικό έγγραφο πληροφοριών, αυτό 
μπορεί να ανατεθεί σε άλλους. 
Προκειμένου να διασφαλιστεί η ευρεία 
διάδοση και διαθεσιμότητα βασικών 
εγγράφων πληροφοριών, ο παρών 
κανονισμός θα πρέπει να προβλέπει τη 
δημοσίευση εκ μέρους του παραγωγού 
επενδυτικών προϊόντων μέσω δικτυακού 
τόπου της επιλογής του.

(9) Οι παραγωγοί επενδυτικών προϊόντων 
– όπως οι διαχειριστές επενδυτικών 
κεφαλαίων, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, 
οι εκδότες τίτλων, τα πιστωτικά ιδρύματα 
ή οι εταιρείες επενδύσεων – θα πρέπει να 
καταρτίζουν το βασικό έγγραφο 
πληροφοριών για τα επενδυτικά προϊόντα 
που παράγουν, καθώς βρίσκονται στην 
καλύτερη θέση να γνωρίζουν το προϊόν και 
είναι υπεύθυνοι για αυτό. Το έγγραφο θα 
πρέπει να καταρτίζεται από τον παραγωγό 
επενδυτικών προϊόντων πριν να μπορούν 
τα προϊόντα να πωληθούν σε 
μικροεπενδυτές. Ωστόσο, σε περίπτωση 
που ένα προϊόν δεν πωλείται σε 
μικροεπενδυτές, δεν υπάρχει ανάγκη να 
συνταχθεί βασικό έγγραφο πληροφοριών, 
και όταν είναι ανέφικτο να συντάξει ο 
παραγωγός του επενδυτικού προϊόντος το 
βασικό έγγραφο πληροφοριών, αυτό 
μπορεί να ανατεθεί σε άλλους. Σε 
περίπτωση που το βασικό έγγραφο 
πληροφοριών δεν είναι άμεσα διαθέσιμο, 
ο μικροεπενδυτής μπορεί εντούτοις να 
επενδύσει με ίδια πρωτοβουλία σε ένα 
επενδυτικό προϊόν, εφόσον η επιλογή του 
είναι συνειδητή και έχει συμβουλευτεί τον 
διαμεσολαβητή σύμφωνα με την οδηγία 
2004/39/ΕΚ ή την οδηγία 2002/92/ΕΚ. 
Προκειμένου να διασφαλιστεί η ευρεία 
διάδοση και διαθεσιμότητα βασικών 
εγγράφων πληροφοριών, ο παρών 
κανονισμός θα πρέπει να προβλέπει τη 
δημοσίευση εκ μέρους του παραγωγού 
επενδυτικών προϊόντων μέσω δικτυακού 
τόπου της επιλογής του.

Or.en

Τροπολογία 103
Syed Kamall



AM\927693EL.doc 45/194 PE504.397v02-00

EL

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Οι παραγωγοί επενδυτικών προϊόντων 
– όπως οι διαχειριστές επενδυτικών 
κεφαλαίων, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, 
οι εκδότες τίτλων, τα πιστωτικά ιδρύματα 
ή οι εταιρείες επενδύσεων – θα πρέπει να 
καταρτίζουν το βασικό έγγραφο 
πληροφοριών για τα επενδυτικά προϊόντα 
που παράγουν, καθώς βρίσκονται στην 
καλύτερη θέση να γνωρίζουν το προϊόν και 
είναι υπεύθυνοι για αυτό. Το έγγραφο θα 
πρέπει να καταρτίζεται από τον παραγωγό 
επενδυτικών προϊόντων πριν να μπορούν 
τα προϊόντα να πωληθούν σε 
μικροεπενδυτές. Ωστόσο, σε περίπτωση 
που ένα προϊόν δεν πωλείται σε 
μικροεπενδυτές, δεν υπάρχει ανάγκη να 
συνταχθεί βασικό έγγραφο πληροφοριών, 
και όταν είναι ανέφικτο να συντάξει ο 
παραγωγός του επενδυτικού προϊόντος το 
βασικό έγγραφο πληροφοριών, αυτό 
μπορεί να ανατεθεί σε άλλους. 
Προκειμένου να διασφαλιστεί η ευρεία 
διάδοση και διαθεσιμότητα βασικών 
εγγράφων πληροφοριών, ο παρών 
κανονισμός θα πρέπει να προβλέπει τη 
δημοσίευση εκ μέρους του παραγωγού 
επενδυτικών προϊόντων μέσω δικτυακού 
τόπου της επιλογής του.

(9) Οι παραγωγοί δεσμών επενδυτικών 
προϊόντων για ιδιώτες επενδυτές – όπως 
οι διαχειριστές επενδυτικών κεφαλαίων, οι 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις, οι εκδότες 
τίτλων, τα πιστωτικά ιδρύματα ή οι 
εταιρείες επενδύσεων – θα πρέπει να 
καταρτίζουν το βασικό έγγραφο 
πληροφοριών για τις δέσμες επενδυτικών 
προϊόντων για ιδιώτες επενδυτές που 
παράγουν, καθώς βρίσκονται στην 
καλύτερη θέση να γνωρίζουν το προϊόν και 
είναι υπεύθυνοι για αυτό. Το έγγραφο θα 
πρέπει να καταρτίζεται από τον παραγωγό 
δεσμών επενδυτικών προϊόντων για 
ιδιώτες επενδυτές πριν να μπορούν τα 
προϊόντα να πωληθούν σε μικροεπενδυτές. 
Ωστόσο, σε περίπτωση που ένα προϊόν δεν 
πωλείται σε μικροεπενδυτές, δεν υπάρχει 
ανάγκη να συνταχθεί βασικό έγγραφο 
πληροφοριών, και όταν είναι ανέφικτο να 
συντάξει ο παραγωγός της δέσμης 
επενδυτικών προϊόντων για ιδιώτες 
επενδυτές το βασικό έγγραφο 
πληροφοριών, αυτό μπορεί να ανατεθεί σε 
άλλους. Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
ευρεία διάδοση και διαθεσιμότητα 
βασικών εγγράφων πληροφοριών, ο παρών 
κανονισμός θα πρέπει να προβλέπει τη 
δημοσίευση εκ μέρους του παραγωγού 
δεσμών επενδυτικών προϊόντων για 
ιδιώτες επενδυτές μέσω δικτυακού τόπου 
της επιλογής του.

Or.en

Τροπολογία 104
Petru Constantin Luhan

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9α) Το βασικό έγγραφο πληροφοριών 
πρέπει να καταρτίζεται από ένα μόνο 
μέρος, διαφορετικά θα δημιουργηθεί 
νομική αβεβαιότητα. Σε κάθε βασικό 
έγγραφο πληροφοριών πρέπει να 
αναγράφεται το όνομα του προσώπου ή η 
επωνυμία της οντότητας που δηλώνει 
ρητώς ότι φέρει την ευθύνη για το 
περιεχόμενο του βασικού εγγράφου 
πληροφοριών. Κατά κανόνα, το όνομα 
αυτό θα πρέπει να είναι του παραγωγού 
του επενδυτικού προϊόντος.

Or.en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 105
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Προκειμένου να καλύπτονται οι 
ανάγκες των μικροεπενδυτών, είναι 
αναγκαίο να εξασφαλίζεται ότι οι 
πληροφορίες σχετικά με επενδυτικά 
προϊόντα είναι ακριβείς, δίκαιες, σαφείς 
και μη παραπλανητικές για τους εν λόγω 
επενδυτές. Ο παρών κανονισμός πρέπει, 
συνεπώς, να ορίσει κοινά πρότυπα για τη 
σύνταξη του βασικού εγγράφου 
πληροφοριών, ώστε να εξασφαλιστεί ότι 
είναι κατανοητό για τους μικροεπενδυτές. 

(10) Προκειμένου να καλύπτονται οι 
ανάγκες των μικροεπενδυτών, είναι 
αναγκαίο να εξασφαλίζεται ότι οι 
πληροφορίες σχετικά με δέσμες 
επενδυτικών προϊόντων για ιδιώτες 
επενδυτές είναι ακριβείς, δίκαιες, σαφείς 
και μη παραπλανητικές για τους εν λόγω 
επενδυτές. Ο παρών κανονισμός πρέπει, 
συνεπώς, να ορίσει κοινά πρότυπα για τη 
σύνταξη του βασικού εγγράφου 
πληροφοριών, ώστε να εξασφαλιστεί ότι 
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Λόγω των προβλημάτων που έχουν πολλοί 
μικροεπενδυτές όσον αφορά την 
κατανόηση της ειδικευμένης 
χρηματοοικονομικής ορολογίας, ιδιαίτερη 
προσοχή πρέπει να δοθεί στο λεξιλόγιο και 
το ύφος της γραφής που χρησιμοποιούνται 
στο έγγραφο. Πρέπει επίσης να οριστούν 
κανόνες σχετικά με τη γλώσσα στην οποία 
θα πρέπει να συντάσσεται. Επιπλέον, οι 
μικροεπενδυτές θα πρέπει να είναι σε 
θέση να κατανοούν το βασικό έγγραφο 
πληροφοριών αφ εαυτού χωρίς να 
χρειάζεται να ανατρέχουν σε άλλες 
πληροφορίες.

είναι κατανοητό για τους μικροεπενδυτές. 
Λόγω των προβλημάτων που έχουν πολλοί 
μικροεπενδυτές όσον αφορά την 
κατανόηση της ειδικευμένης 
χρηματοοικονομικής ορολογίας, ιδιαίτερη 
προσοχή πρέπει να δοθεί στο λεξιλόγιο και 
το ύφος της γραφής που χρησιμοποιούνται 
στο έγγραφο. Πρέπει επίσης να οριστούν 
κανόνες σχετικά με τη γλώσσα στην οποία 
θα πρέπει να συντάσσεται.

Or.en

Αιτιολόγηση

Ο επενδυτής δεν θα πρέπει να θεωρεί το ΒΕΠ ως αυτόνομο έγγραφο αλλά να το εξετάζει στο 
πλαίσιο του σχετικού ενημερωτικού δελτίου ή της συμβατικής συμφωνίας στην οποία βασίζεται 
η δέσμη επενδυτικών προϊόντων για ιδιώτες επενδυτές.

Τροπολογία 106
Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Προκειμένου να καλύπτονται οι 
ανάγκες των μικροεπενδυτών, είναι 
αναγκαίο να εξασφαλίζεται ότι οι 
πληροφορίες σχετικά με επενδυτικά 
προϊόντα είναι ακριβείς, δίκαιες, σαφείς 
και μη παραπλανητικές για τους εν λόγω 
επενδυτές. Ο παρών κανονισμός πρέπει, 
συνεπώς, να ορίσει κοινά πρότυπα για τη 
σύνταξη του βασικού εγγράφου 
πληροφοριών, ώστε να εξασφαλιστεί ότι 
είναι κατανοητό για τους μικροεπενδυτές. 
Λόγω των προβλημάτων που έχουν πολλοί 
μικροεπενδυτές όσον αφορά την 
κατανόηση της ειδικευμένης 
χρηματοοικονομικής ορολογίας, ιδιαίτερη 

(10) Προκειμένου να καλύπτονται οι 
ανάγκες των μικροεπενδυτών, είναι 
αναγκαίο να εξασφαλίζεται ότι οι 
πληροφορίες σχετικά με επενδυτικά 
προϊόντα είναι ακριβείς, δίκαιες, σαφείς 
και μη παραπλανητικές για τους εν λόγω 
επενδυτές. Ο παρών κανονισμός πρέπει, 
συνεπώς, να ορίσει κοινά πρότυπα για τη 
σύνταξη του βασικού εγγράφου 
πληροφοριών, ώστε να εξασφαλιστεί ότι 
είναι κατανοητό για τους μικροεπενδυτές. 
Λόγω των προβλημάτων που έχουν πολλοί 
μικροεπενδυτές όσον αφορά την 
κατανόηση της ειδικευμένης 
χρηματοοικονομικής ορολογίας, ιδιαίτερη 
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προσοχή πρέπει να δοθεί στο λεξιλόγιο και 
το ύφος της γραφής που χρησιμοποιούνται 
στο έγγραφο. Πρέπει επίσης να οριστούν 
κανόνες σχετικά με τη γλώσσα στην οποία 
θα πρέπει να συντάσσεται. Επιπλέον, οι 
μικροεπενδυτές θα πρέπει να είναι σε θέση 
να κατανοούν το βασικό έγγραφο 
πληροφοριών αφ εαυτού χωρίς να 
χρειάζεται να ανατρέχουν σε άλλες 
πληροφορίες.

προσοχή πρέπει να δοθεί στο λεξιλόγιο και 
το ύφος της γραφής που χρησιμοποιούνται 
στο έγγραφο. Πρέπει επίσης να οριστούν 
κανόνες σχετικά με τη γλώσσα στην οποία 
θα πρέπει να συντάσσεται. Επιπλέον, οι 
μικροεπενδυτές θα πρέπει να είναι σε θέση 
να κατανοούν το βασικό έγγραφο 
πληροφοριών αφ εαυτού χωρίς να 
χρειάζεται να ανατρέχουν σε άλλες 
πληροφορίες για να ερμηνεύσουν το 
νόημά του. Το βασικό έγγραφο 
πληροφοριών θα πρέπει να περιλαμβάνει 
παραπομπές στα πρόσθετα διαθέσιμα 
έγγραφα ώστε ο επενδυτής να μπορεί να 
λάβει μια πλήρως τεκμηριωμένη 
απόφαση. Συμπληρωματικές, 
εξατομικευμένες πληροφορίες μπορούν να 
παρέχονται από τον διανομέα στον 
επενδυτή σε χωριστό έγγραφο, ενώ την 
ευθύνη για το εν λόγω χωριστό έγγραφο 
θα πρέπει να αναλαμβάνει ο διανομέας.

Or.en

Τροπολογία 107
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Προκειμένου να καλύπτονται οι 
ανάγκες των μικροεπενδυτών, είναι 
αναγκαίο να εξασφαλίζεται ότι οι 
πληροφορίες σχετικά με επενδυτικά 
προϊόντα είναι ακριβείς, δίκαιες, σαφείς 
και μη παραπλανητικές για τους εν λόγω 
επενδυτές. Ο παρών κανονισμός πρέπει, 
συνεπώς, να ορίσει κοινά πρότυπα για τη 
σύνταξη του βασικού εγγράφου 
πληροφοριών, ώστε να εξασφαλιστεί ότι 
είναι κατανοητό για τους μικροεπενδυτές. 
Λόγω των προβλημάτων που έχουν πολλοί 
μικροεπενδυτές όσον αφορά την 
κατανόηση της ειδικευμένης 

(10) Προκειμένου να καλύπτονται οι 
ανάγκες των μικροεπενδυτών, είναι 
αναγκαίο να εξασφαλίζεται ότι οι 
πληροφορίες σχετικά με επενδυτικά 
προϊόντα είναι ακριβείς, δίκαιες, σαφείς 
και μη παραπλανητικές για τους εν λόγω 
επενδυτές. Ο παρών κανονισμός πρέπει, 
συνεπώς, να ορίσει κοινά πρότυπα για τη 
σύνταξη του βασικού εγγράφου 
πληροφοριών, ώστε να εξασφαλιστεί ότι 
είναι κατανοητό για τους μικροεπενδυτές. 
Λόγω των προβλημάτων που έχουν πολλοί 
μικροεπενδυτές όσον αφορά την 
κατανόηση της ειδικευμένης 
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χρηματοοικονομικής ορολογίας, ιδιαίτερη 
προσοχή πρέπει να δοθεί στο λεξιλόγιο και 
το ύφος της γραφής που χρησιμοποιούνται 
στο έγγραφο. Πρέπει επίσης να οριστούν 
κανόνες σχετικά με τη γλώσσα στην οποία 
θα πρέπει να συντάσσεται. Επιπλέον, οι 
μικροεπενδυτές θα πρέπει να είναι σε θέση 
να κατανοούν το βασικό έγγραφο 
πληροφοριών αφ εαυτού χωρίς να 
χρειάζεται να ανατρέχουν σε άλλες 
πληροφορίες.

χρηματοοικονομικής ορολογίας, ιδιαίτερη 
προσοχή πρέπει να δοθεί στο λεξιλόγιο και 
το ύφος της γραφής που χρησιμοποιούνται 
στο έγγραφο. Πρέπει επίσης να οριστούν 
κανόνες σχετικά με τη γλώσσα στην οποία 
θα πρέπει να συντάσσεται. Επιπλέον, οι 
μικροεπενδυτές θα πρέπει να είναι σε θέση 
να κατανοούν το βασικό έγγραφο 
πληροφοριών αφ εαυτού χωρίς να 
χρειάζεται να ανατρέχουν σε άλλες 
πληροφορίες. Ωστόσο, αυτό δεν θα πρέπει 
να αποκλείει τη χρήση εντός του βασικού 
εγγράφου πληροφοριών παραπομπών σε 
άλλα έγγραφα τα οποία μπορεί να 
περιέχουν πρόσθετες πληροφορίες που 
ενδεχομένως να ενδιαφέρουν ορισμένους 
μικροεπενδυτές.

Or.en

Τροπολογία 108
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Προκειμένου να καλύπτονται οι 
ανάγκες των μικροεπενδυτών, είναι 
αναγκαίο να εξασφαλίζεται ότι οι 
πληροφορίες σχετικά με επενδυτικά 
προϊόντα είναι ακριβείς, δίκαιες, σαφείς 
και μη παραπλανητικές για τους εν λόγω 
επενδυτές. Ο παρών κανονισμός πρέπει, 
συνεπώς, να ορίσει κοινά πρότυπα για τη 
σύνταξη του βασικού εγγράφου 
πληροφοριών, ώστε να εξασφαλιστεί ότι 
είναι κατανοητό για τους μικροεπενδυτές. 
Λόγω των προβλημάτων που έχουν πολλοί 
μικροεπενδυτές όσον αφορά την 
κατανόηση της ειδικευμένης 
χρηματοοικονομικής ορολογίας, ιδιαίτερη 
προσοχή πρέπει να δοθεί στο λεξιλόγιο και 
το ύφος της γραφής που χρησιμοποιούνται 
στο έγγραφο. Πρέπει επίσης να οριστούν 

(10) Προκειμένου να καλύπτονται οι 
ανάγκες των μικροεπενδυτών, είναι 
αναγκαίο να εξασφαλίζεται ότι οι 
πληροφορίες σχετικά με δέσμες
επενδυτικών προϊόντων για ιδιώτες 
επενδυτές είναι ακριβείς, δίκαιες, σαφείς 
και μη παραπλανητικές για τους εν λόγω 
επενδυτές. Ο παρών κανονισμός πρέπει, 
συνεπώς, να ορίσει κοινά πρότυπα για τη 
σύνταξη του βασικού εγγράφου 
πληροφοριών, ώστε να εξασφαλιστεί ότι 
γίνεται κατανοητό από τους 
μικροεπενδυτές. Λόγω των προβλημάτων 
που έχουν πολλοί μικροεπενδυτές όσον 
αφορά την κατανόηση της ειδικευμένης 
χρηματοοικονομικής ορολογίας, ιδιαίτερη 
προσοχή πρέπει να δοθεί στο λεξιλόγιο και 
το ύφος της γραφής. Πρέπει επίσης να 
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κανόνες σχετικά με τη γλώσσα στην οποία 
θα πρέπει να συντάσσεται. Επιπλέον, οι 
μικροεπενδυτές θα πρέπει να είναι σε θέση 
να κατανοούν το βασικό έγγραφο 
πληροφοριών αφ εαυτού χωρίς να 
χρειάζεται να ανατρέχουν σε άλλες 
πληροφορίες.

οριστούν κανόνες σχετικά με τη γλώσσα 
στην οποία θα πρέπει να συντάσσεται. 
Επιπλέον, οι μικροεπενδυτές θα πρέπει να 
είναι σε θέση να κατανοούν το βασικό 
έγγραφο πληροφοριών αφ εαυτού χωρίς να 
χρειάζεται να ανατρέχουν σε άλλες 
πληροφορίες. Ωστόσο, αυτό δεν 
απαγορεύει τη χρήση πρόσθετων 
εγγράφων με σκοπό την προσαρμογή των 
χαρακτηριστικών μιας δέσμης 
επενδυτικών προϊόντων για ιδιώτες 
επενδυτές στις ιδιαίτερες ανάγκες ή 
επιλογές ενός πελάτη.

Or.en

Τροπολογία 109
Krišjānis Kariņš

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Προκειμένου να καλύπτονται οι 
ανάγκες των μικροεπενδυτών, είναι 
αναγκαίο να εξασφαλίζεται ότι οι 
πληροφορίες σχετικά με επενδυτικά 
προϊόντα είναι ακριβείς, δίκαιες, σαφείς 
και μη παραπλανητικές για τους εν λόγω 
επενδυτές. Ο παρών κανονισμός πρέπει, 
συνεπώς, να ορίσει κοινά πρότυπα για τη 
σύνταξη του βασικού εγγράφου 
πληροφοριών, ώστε να εξασφαλιστεί ότι 
είναι κατανοητό για τους μικροεπενδυτές. 
Λόγω των προβλημάτων που έχουν πολλοί 
μικροεπενδυτές όσον αφορά την 
κατανόηση της ειδικευμένης 
χρηματοοικονομικής ορολογίας, ιδιαίτερη 
προσοχή πρέπει να δοθεί στο λεξιλόγιο και 
το ύφος της γραφής που χρησιμοποιούνται 
στο έγγραφο. Πρέπει επίσης να οριστούν 
κανόνες σχετικά με τη γλώσσα στην οποία 
θα πρέπει να συντάσσεται. Επιπλέον, οι 
μικροεπενδυτές θα πρέπει να είναι σε θέση 
να κατανοούν το βασικό έγγραφο 

(10) Προκειμένου να καλύπτονται οι 
ανάγκες των μικροεπενδυτών, είναι 
αναγκαίο να εξασφαλίζεται ότι οι 
πληροφορίες σχετικά με επενδυτικά 
προϊόντα είναι ακριβείς, δίκαιες, σαφείς 
και μη παραπλανητικές για τους εν λόγω 
επενδυτές. Ο παρών κανονισμός πρέπει, 
συνεπώς, να ορίσει κοινά πρότυπα για τη 
σύνταξη του βασικού εγγράφου 
πληροφοριών, ώστε να εξασφαλιστεί ότι 
είναι κατανοητό για τους μικροεπενδυτές. 
Λόγω των προβλημάτων που έχουν πολλοί 
μικροεπενδυτές όσον αφορά την 
κατανόηση της ειδικευμένης 
χρηματοοικονομικής ορολογίας, ιδιαίτερη 
προσοχή πρέπει να δοθεί στο λεξιλόγιο και 
το ύφος της γραφής που χρησιμοποιούνται 
στο έγγραφο. Πρέπει επίσης να οριστούν 
κανόνες σχετικά με τη γλώσσα στην οποία 
θα πρέπει να συντάσσεται. Ο υπολογισμός 
του κόστους που μπορεί να προκύψει θα 
πρέπει επίσης να εξηγείται κατά τρόπο 
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πληροφοριών αφ εαυτού χωρίς να 
χρειάζεται να ανατρέχουν σε άλλες 
πληροφορίες.

κατανοητό. Επιπλέον, οι μικροεπενδυτές 
θα πρέπει να είναι σε θέση να κατανοούν 
το βασικό έγγραφο πληροφοριών αφ 
εαυτού χωρίς να χρειάζεται να ανατρέχουν 
σε άλλες πληροφορίες.

Or.en

Τροπολογία 110
Corien Wortmann-Kool

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10α) Οι παραγωγοί επενδυτικών 
προϊόντων θα πρέπει να είναι σε θέση να 
παρέχουν στην αρμόδια αρχή, κατόπιν 
αιτήματός της, όλα τα σχετικά βασικά 
έγγραφα πληροφοριών. Για την παροχή 
του βασικού εγγράφου πληροφοριών δεν 
θα πρέπει να απαιτείται προηγούμενη 
έγκριση της αρμόδιας αρχής.

Or.en

Τροπολογία 111
Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Οι μικροεπενδυτές θα πρέπει να 
λαμβάνουν τις πληροφορίες που είναι 
αναγκαίες για να λαμβάνουν επενδυτικές 
αποφάσεις εν επιγνώσει και να συγκρίνουν 
διαφορετικά επενδυτικά προϊόντα αλλά, αν 
οι πληροφορίες δεν είναι σύντομες και 
περιεκτικές, υπάρχει κίνδυνος να μην τις 
χρησιμοποιούν. Το βασικό έγγραφο 
πληροφοριών, ως εκ τούτου, πρέπει να 

(11) Οι μικροεπενδυτές θα πρέπει να 
λαμβάνουν τις πληροφορίες που είναι 
αναγκαίες για να λαμβάνουν επενδυτικές 
αποφάσεις εν επιγνώσει και να συγκρίνουν 
διαφορετικά επενδυτικά προϊόντα αλλά, αν 
οι πληροφορίες δεν είναι σύντομες και 
περιεκτικές, υπάρχει κίνδυνος να μην τις 
χρησιμοποιούν. Το βασικό έγγραφο 
πληροφοριών, ως εκ τούτου, πρέπει να 
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περιέχει μόνο τις βασικές πληροφορίες, 
ιδίως σε ό, τι αφορά τη φύση και τα 
χαρακτηριστικά του προϊόντος, 
συμπεριλαμβανομένου του κατά πόσον
είναι δυνατόν να χαθούν κεφάλαια, του 
κόστους και του προφίλ κινδύνου του 
προϊόντος, καθώς και σχετικές 
πληροφορίες για τις επιδόσεις, και 
ορισμένες άλλες ειδικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να απαιτούνται για την 
κατανόηση των χαρακτηριστικών των 
συγκεκριμένων ειδών προϊόντων, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για 
προγραμματισμό συνταξιοδότησης.

περιέχει μόνο τις βασικές πληροφορίες, 
ιδίως σε ό, τι αφορά τη φύση και τα 
χαρακτηριστικά του προϊόντος, τον 
επενδυτή-στόχο του προϊόντος, κατά 
περίπτωση μια δήλωση ότι είναι πάντοτε
δυνατόν να χαθούν κεφάλαια, το κόστος
και το προφίλ κινδύνου του προϊόντος με 
την μορφή συνοπτικού δείκτη και μιας 
αναλυτικής περιγραφής ώστε να 
καταστούν κατανοητά τα 
χαρακτηριστικά, καθώς και σχετικές 
πληροφορίες για τις επιδόσεις, και 
ορισμένες άλλες ειδικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να απαιτούνται για την 
κατανόηση των χαρακτηριστικών των 
συγκεκριμένων ειδών προϊόντων, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για 
προγραμματισμό συνταξιοδότησης.

Or.en

Τροπολογία 112
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Οι μικροεπενδυτές θα πρέπει να 
λαμβάνουν τις πληροφορίες που είναι 
αναγκαίες για να λαμβάνουν επενδυτικές 
αποφάσεις εν επιγνώσει και να συγκρίνουν 
διαφορετικά επενδυτικά προϊόντα αλλά, 
αν οι πληροφορίες δεν είναι σύντομες και 
περιεκτικές, υπάρχει κίνδυνος να μην τις 
χρησιμοποιούν. Το βασικό έγγραφο 
πληροφοριών, ως εκ τούτου, πρέπει να 
περιέχει μόνο τις βασικές πληροφορίες, 
ιδίως σε ό, τι αφορά τη φύση και τα 
χαρακτηριστικά του προϊόντος, 
συμπεριλαμβανομένου του κατά πόσον 
είναι δυνατόν να χαθούν κεφάλαια, του 
κόστους και του προφίλ κινδύνου του 
προϊόντος, καθώς και σχετικές 

(11) Οι μικροεπενδυτές θα πρέπει να 
λαμβάνουν τις πληροφορίες που είναι 
αναγκαίες για να λαμβάνουν επενδυτικές 
αποφάσεις εν επιγνώσει και να συγκρίνουν 
διαφορετικές δέσμες επενδυτικών 
προϊόντων για ιδιώτες επενδυτές αλλά, αν 
οι πληροφορίες δεν είναι σύντομες και 
περιεκτικές, υπάρχει κίνδυνος να μην τις 
χρησιμοποιούν. Το βασικό έγγραφο 
πληροφοριών, ως εκ τούτου, πρέπει να 
περιέχει μόνο τις βασικές πληροφορίες, 
ιδίως σε ό, τι αφορά τη φύση και τα 
χαρακτηριστικά του προϊόντος, 
συμπεριλαμβανομένου του κατά πόσον 
είναι δυνατόν να χαθούν κεφάλαια, του 
κόστους και του προφίλ κινδύνου του 
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πληροφορίες για τις επιδόσεις, και 
ορισμένες άλλες ειδικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να απαιτούνται για την 
κατανόηση των χαρακτηριστικών των 
συγκεκριμένων ειδών προϊόντων, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για 
προγραμματισμό συνταξιοδότησης.

προϊόντος, καθώς και σχετικές 
πληροφορίες για τις επιδόσεις, και 
ορισμένες άλλες ειδικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να απαιτούνται για την 
κατανόηση των χαρακτηριστικών των 
συγκεκριμένων ειδών προϊόντων, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που
προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για 
προγραμματισμό συνταξιοδότησης.
Ωστόσο, η εταιρεία που πωλεί τις δέσμες 
επενδυτικών προϊόντων για ιδιώτες 
επενδυτές μπορεί να πρέπει να παρέχει 
στον πελάτη, πέραν του αυτόνομου ΒΕΠ, 
πρόσθετες εξατομικευμένες πληροφορίες
και στοιχεία σχετικά με τον τρόπο 
υπολογισμού του προϊόντος πριν από την 
τελική σύναψη μιας συναλλαγής ανάλογα 
με τη φύση της δέσμης επενδυτικών 
προϊόντων για ιδιώτες επενδυτές.

Or.en

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός καλύπτει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και για ορισμένα εξ αυτών απαιτείται η 
παροχή πρόσθετων γνωστοποιήσεων σχετικά με τα χαρακτηριστικά του προϊόντος (π.χ. 
ασφάλιστρα, διάρκεια και οφέλη), τα οποία καθορίζονται βάσει των ατομικών 
χαρακτηριστικών (για παράδειγμα ηλικία ή πόσο επένδυσης) ή/και προσωπικών επιλογών του 
πελάτη (π.χ. η επιλογή κεφαλαίου). Ως εκ τούτου, για να διευκολύνει το ΒΕΠ τους καταναλωτές 
να λαμβάνουν τεκμηριωμένες επενδυτικές αποφάσεις θα πρέπει να περιέχει παραπομπές σε 
άλλα έγγραφα. 

Τροπολογία 113
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Οι μικροεπενδυτές θα πρέπει να 
λαμβάνουν τις πληροφορίες που είναι 
αναγκαίες για να λαμβάνουν επενδυτικές 
αποφάσεις εν επιγνώσει και να συγκρίνουν 
διαφορετικά επενδυτικά προϊόντα αλλά, αν 
οι πληροφορίες δεν είναι σύντομες και 

(11) Οι μικροεπενδυτές θα πρέπει να 
λαμβάνουν τις πληροφορίες που είναι 
αναγκαίες για να λαμβάνουν επενδυτικές 
αποφάσεις εν επιγνώσει και να συγκρίνουν 
διαφορετικά επενδυτικά προϊόντα αλλά, αν 
οι πληροφορίες δεν είναι σύντομες και 
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περιεκτικές, υπάρχει κίνδυνος να μην τις 
χρησιμοποιούν. Το βασικό έγγραφο 
πληροφοριών, ως εκ τούτου, πρέπει να 
περιέχει μόνο τις βασικές πληροφορίες, 
ιδίως σε ό, τι αφορά τη φύση και τα 
χαρακτηριστικά του προϊόντος, 
συμπεριλαμβανομένου του κατά πόσον 
είναι δυνατόν να χαθούν κεφάλαια, του 
κόστους και του προφίλ κινδύνου του 
προϊόντος, καθώς και σχετικές 
πληροφορίες για τις επιδόσεις, και 
ορισμένες άλλες ειδικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να απαιτούνται για την 
κατανόηση των χαρακτηριστικών των 
συγκεκριμένων ειδών προϊόντων, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για 
προγραμματισμό συνταξιοδότησης.

περιεκτικές, υπάρχει κίνδυνος να μην τις 
χρησιμοποιούν. Το βασικό έγγραφο 
πληροφοριών, ως εκ τούτου, πρέπει να 
περιέχει μόνο τις βασικές πληροφορίες, 
ιδίως σε ό, τι αφορά τη φύση και τα 
χαρακτηριστικά του προϊόντος, 
συμπεριλαμβανομένου του κατά πόσον 
είναι δυνατόν να χαθούν κεφάλαια, του 
κόστους και του προφίλ κινδύνου του 
προϊόντος, καθώς και σχετικές 
πληροφορίες για τις επιδόσεις, και 
ορισμένες άλλες ειδικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να απαιτούνται για την 
κατανόηση των χαρακτηριστικών των 
συγκεκριμένων ειδών προϊόντων, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για 
προγραμματισμό συνταξιοδότησης. 
Πρόσθετες σχετικές πληροφορίες σχετικά 
με το κόστος των υπηρεσιών συμβουλών 
και διανομής και πληροφορίες σχετικά με 
την ειδική φορολογική κατάσταση ενός 
μεμονωμένου μικροεπενδυτή θα πρέπει 
να περιέχονται σε ένα έγγραφο το οποίο 
παρέχεται από την οντότητα που πωλεί 
τη δέσμη επενδυτικών προϊόντων για 
ιδιώτες επενδυτές ή παρέχει συμβουλές 
σχετικά με την αυτήν.

Or.en

Αιτιολόγηση

Η οδηγίες MiFID II και IMD II θα καθορίσουν τις απαιτήσεις σχετικά με τις πληροφορίες τις 
οποίες οι σύμβουλοι/διανομείς πρέπει να παρέχουν σχετικά με τις υπηρεσίες τους και δεν 
συντρέχει λόγος να περιορίζονται οι εταιρείες όσον αφορά τον τρόπο παροχής των 
πληροφοριών. Για παράδειγμα, στα κράτη μέλη όπου οι σύμβουλοι λαμβάνουν αμοιβή αντί για 
προμήθεια, οι πληροφορίες που παρέχουν θα περιλαμβάνουν τιμολογιακές χρεώσεις και θα 
διαφέρουν σε κάποιο βαθμό από τις πληροφορίες που παρέχονται σε άλλες περιπτώσεις.

Τροπολογία 114
Pervenche Berès

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Οι μικροεπενδυτές θα πρέπει να 
λαμβάνουν τις πληροφορίες που είναι 
αναγκαίες για να λαμβάνουν επενδυτικές 
αποφάσεις εν επιγνώσει και να συγκρίνουν 
διαφορετικά επενδυτικά προϊόντα αλλά, αν 
οι πληροφορίες δεν είναι σύντομες και 
περιεκτικές, υπάρχει κίνδυνος να μην τις 
χρησιμοποιούν. Το βασικό έγγραφο 
πληροφοριών, ως εκ τούτου, πρέπει να 
περιέχει μόνο τις βασικές πληροφορίες, 
ιδίως σε ό, τι αφορά τη φύση και τα 
χαρακτηριστικά του προϊόντος,
συμπεριλαμβανομένου του κατά πόσον 
είναι δυνατόν να χαθούν κεφάλαια, του 
κόστους και του προφίλ κινδύνου του 
προϊόντος, καθώς και σχετικές 
πληροφορίες για τις επιδόσεις, και 
ορισμένες άλλες ειδικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να απαιτούνται για την 
κατανόηση των χαρακτηριστικών των 
συγκεκριμένων ειδών προϊόντων, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για 
προγραμματισμό συνταξιοδότησης.

(11) Οι μικροεπενδυτές θα πρέπει να 
λαμβάνουν τις πληροφορίες που είναι 
αναγκαίες για να λαμβάνουν επενδυτικές 
αποφάσεις εν επιγνώσει και να συγκρίνουν 
διαφορετικά επενδυτικά προϊόντα αλλά, αν 
οι πληροφορίες δεν είναι σύντομες και 
περιεκτικές, υπάρχει κίνδυνος να μην τις 
χρησιμοποιούν. Το βασικό έγγραφο 
πληροφοριών, ως εκ τούτου, πρέπει να 
περιέχει μόνο τις βασικές πληροφορίες, 
ιδίως σε ό, τι αφορά τη φύση και τα 
χαρακτηριστικά του προϊόντος, 
συμπεριλαμβανομένου του κατά πόσον 
είναι δυνατόν να χαθούν κεφάλαια, του 
κόστους, του κινδύνου και του 
φορολογικού καθεστώτος του προϊόντος 
και της υποκείμενης επένδυσής του, 
καθώς και σχετικές πληροφορίες για τις 
επιδόσεις, και ορισμένες άλλες ειδικές 
πληροφορίες που ενδέχεται να απαιτούνται 
για την κατανόηση των χαρακτηριστικών 
των συγκεκριμένων ειδών προϊόντων, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για 
προγραμματισμό συνταξιοδότησης. Η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να 
εξετάσει τη δυνατότητα παροχής 
βασικών πληροφοριών σχετικά με το 
προφίλ κινδύνου των κρατικών ομολόγων 
που εκδίδουν τα κράτη μέλη της ΕΕ από 
τον ευρωπαϊκό δημόσιο οργανισμό 
αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, 
που αναφέρεται στο ψήφισμα της 16ης 
Ιανουαρίου 2013 σχετικά με την πρόταση 
κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1060/2009 για τους οργανισμούς 
αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, 
να παρέχει βασικές πληροφορίες.

Or.en



PE504.397v02-00 56/194 AM\927693EL.doc

EL

Τροπολογία 115
Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) Οι επενδυτές θα πρέπει να έχουν 
σαφή εικόνα του κόστους και των 
αμοιβών που θα κληθούν να καταβάλουν 
στο πλαίσιο της επένδυσής τους, όχι μόνο 
κατά τη σύναψη της συναλλαγής αλλά 
και κατά τη διάρκεια της επένδυσης. Η 
αμοιβή θα πρέπει να γνωστοποιείται 
πλήρως σε συνδυαστικούς, σωρευτικούς 
όρους. Οι χρεώσεις για την παροχή 
συμβουλών θα πρέπει να υπολογίζονται 
με απλούστερο τρόπο ώστε ο επενδυτής 
να μπορεί να κατανοεί με μεγαλύτερη 
ευκολία το κόστος με το οποίο θα 
επιβαρυνθεί και το οποίο θα πρέπει να 
εκφράζεται κατά προτίμηση με τη μορφή 
ωριαίας αμοιβής. 

Or.en

Τροπολογία 116
Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11β) Η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να αναπτύξει 
έναν επιγραμμικό αναλυτή κεφαλαίων, 
όμοιο με εκείνο που ανέπτυξε η FINRA 
στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο οποίος θα 
παρέχει στους επενδυτές τη δυνατότητα 
να υπολογίζουν την τελική αξία της 
επένδυσής τους λαμβανομένων υπόψη 
των αμοιβών και του κόστους.

Or.en
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Τροπολογία 117
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Το βασικό έγγραφο πληροφοριών θα 
πρέπει να καταρτίζεται σε μορφότυπο που 
επιτρέπει στους μικροεπενδυτές να 
συγκρίνουν διαφορετικά επενδυτικά 
προϊόντα, δεδομένου ότι οι συμπεριφορές 
και ικανότητες των καταναλωτών είναι 
τέτοιες ώστε ο μορφότυπος, η παρουσίαση 
και το περιεχόμενο των πληροφοριών 
πρέπει να σταθμίζονται προσεκτικά, ώστε 
να μεγιστοποιείται η κατανόηση και η 
χρήση των πληροφοριών. Η ίδια σειρά 
ενοτήτων και οι τίτλοι για τις εν λόγω 
ενότητες θα πρέπει να εφαρμόζονται για 
κάθε έγγραφο. Επιπλέον, οι λεπτομέρειες 
των πληροφοριών που πρόκειται να 
περιλαμβάνονται στο βασικό έγγραφο 
πληροφοριών για διαφορετικά προϊόντα 
και η παρουσίαση των πληροφοριών 
αυτών θα πρέπει να εναρμονιστούν 
περαιτέρω μέσω κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων που θα λαμβάνουν υπόψη την 
υφιστάμενη και την συνεχιζόμενη έρευνα 
σχετικά με τη συμπεριφορά των 
καταναλωτών, καθώς και τα αποτελέσματα 
των δοκιμών όσον αφορά την 
αποτελεσματικότητα των διαφόρων 
τρόπων παρουσίασης των πληροφοριών 
στους καταναλωτές. Επιπλέον, ορισμένα 
επενδυτικά προϊόντα παρέχουν στους 
μικροεπενδυτές δυνατότητα επιλογής 
μεταξύ πολλαπλών υποκείμενων 
επενδύσεων. Τα εν λόγω προϊόντα θα 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την 
κατάρτιση του μορφοτύπου.

(12) Το βασικό έγγραφο πληροφοριών θα 
πρέπει να καταρτίζεται σε τυποποιημένο
μορφότυπο που επιτρέπει στους 
μικροεπενδυτές να συγκρίνουν 
διαφορετικές δέσμες επενδυτικών 
προϊόντων για ιδιώτες επενδυτές, 
δεδομένου ότι οι συμπεριφορές και 
ικανότητες των καταναλωτών είναι τέτοιες 
ώστε ο μορφότυπος, η παρουσίαση και το 
περιεχόμενο των πληροφοριών πρέπει να 
σταθμίζονται προσεκτικά, ώστε να 
μεγιστοποιείται η κατανόηση και η χρήση 
των πληροφοριών. Η ίδια σειρά ενοτήτων 
και οι τίτλοι για τις εν λόγω ενότητες θα 
πρέπει να εφαρμόζονται για κάθε έγγραφο. 
Επιπλέον, οι λεπτομέρειες των 
πληροφοριών που πρόκειται να 
περιλαμβάνονται στο βασικό έγγραφο 
πληροφοριών για διαφορετικά προϊόντα 
και η παρουσίαση των πληροφοριών 
αυτών θα πρέπει να εναρμονιστούν 
περαιτέρω μέσω κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων που θα λαμβάνουν υπόψη την 
υφιστάμενη και την συνεχιζόμενη έρευνα 
σχετικά με τη συμπεριφορά των 
καταναλωτών, καθώς και τα αποτελέσματα 
των δοκιμών όσον αφορά την 
αποτελεσματικότητα των διαφόρων 
τρόπων παρουσίασης των πληροφοριών 
στους καταναλωτές. Επιπλέον, ορισμένες 
δέσμες επενδυτικών προϊόντων για 
ιδιώτες επενδυτές παρέχουν στους 
μικροεπενδυτές δυνατότητα επιλογής 
μεταξύ πολλαπλών υποκείμενων 
επενδύσεων. Τα εν λόγω προϊόντα θα 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την 
κατάρτιση του μορφοτύπου.
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Τροπολογία 118
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Το βασικό έγγραφο πληροφοριών θα 
πρέπει να καταρτίζεται σε μορφότυπο που 
επιτρέπει στους μικροεπενδυτές να 
συγκρίνουν διαφορετικά επενδυτικά 
προϊόντα, δεδομένου ότι οι συμπεριφορές 
και ικανότητες των καταναλωτών είναι 
τέτοιες ώστε ο μορφότυπος, η παρουσίαση 
και το περιεχόμενο των πληροφοριών 
πρέπει να σταθμίζονται προσεκτικά, ώστε 
να μεγιστοποιείται η κατανόηση και η
χρήση των πληροφοριών. Η ίδια σειρά 
ενοτήτων και οι τίτλοι για τις εν λόγω 
ενότητες θα πρέπει να εφαρμόζονται για 
κάθε έγγραφο. Επιπλέον, οι λεπτομέρειες 
των πληροφοριών που πρόκειται να 
περιλαμβάνονται στο βασικό έγγραφο 
πληροφοριών για διαφορετικά προϊόντα 
και η παρουσίαση των πληροφοριών 
αυτών θα πρέπει να εναρμονιστούν 
περαιτέρω μέσω κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων που θα λαμβάνουν υπόψη την 
υφιστάμενη και την συνεχιζόμενη έρευνα 
σχετικά με τη συμπεριφορά των 
καταναλωτών, καθώς και τα αποτελέσματα 
των δοκιμών όσον αφορά την 
αποτελεσματικότητα των διαφόρων 
τρόπων παρουσίασης των πληροφοριών 
στους καταναλωτές. Επιπλέον, ορισμένα 
επενδυτικά προϊόντα παρέχουν στους 
μικροεπενδυτές δυνατότητα επιλογής 
μεταξύ πολλαπλών υποκείμενων 
επενδύσεων. Τα εν λόγω προϊόντα θα 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την 
κατάρτιση του μορφοτύπου.

(12) Το βασικό έγγραφο πληροφοριών θα 
πρέπει να καταρτίζεται σε μορφότυπο που 
επιτρέπει στους μικροεπενδυτές να 
συγκρίνουν διαφορετικά επενδυτικά 
προϊόντα, δεδομένου ότι οι συμπεριφορές 
και ικανότητες των καταναλωτών είναι 
τέτοιες ώστε ο μορφότυπος, η παρουσίαση 
και το περιεχόμενο των πληροφοριών να
πρέπει να σχεδιάζονται και να 
καταρτίζονται προσεκτικά, ώστε να 
μεγιστοποιείται η εξοικείωση με το 
έγγραφο συμβάλλοντας κατά αυτόν τον 
τρόπο στην ενίσχυση της 
χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης και
στην κατανόηση και τη χρήση των 
πληροφοριών. Η ίδια σειρά ενοτήτων και 
οι τίτλοι για τις εν λόγω ενότητες θα 
πρέπει να εφαρμόζονται για κάθε έγγραφο. 
Επιπλέον, οι λεπτομέρειες των 
πληροφοριών που πρόκειται να 
περιλαμβάνονται στο βασικό έγγραφο 
πληροφοριών για διαφορετικά προϊόντα 
και η παρουσίαση των πληροφοριών 
αυτών θα πρέπει να εναρμονιστούν 
περαιτέρω μέσω κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων που θα λαμβάνουν υπόψη την 
υφιστάμενη και την συνεχιζόμενη έρευνα 
σχετικά με τη συμπεριφορά των 
καταναλωτών, καθώς και τα αποτελέσματα 
των δοκιμών όσον αφορά την 
αποτελεσματικότητα των διαφόρων 
τρόπων παρουσίασης των πληροφοριών 
στους καταναλωτές. Επιπλέον, ορισμένα 
επενδυτικά προϊόντα παρέχουν στους 
μικροεπενδυτές δυνατότητα επιλογής 
μεταξύ πολλαπλών υποκείμενων 



AM\927693EL.doc 59/194 PE504.397v02-00

EL

επενδύσεων και μπορεί να συνεπάγονται 
κόστος και χρεώσεις που εξαρτώνται από 
τα προσωπικά χαρακτηριστικά του 
πελάτη, όπως η ηλικία του ή το πόσο που 
έχει επιλέξει να επενδύσει. Τα εν λόγω 
προϊόντα θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 
κατά την κατάρτιση του μορφοτύπου.

Or.en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό το έγγραφο να μπορεί να καλύπτει το ευρύ φάσμα των διαθέσιμων δεσμών 
επενδυτικών προϊόντων για ιδιώτες επενδυτές. Πιο συγκεκριμένα, ορισμένες δέσμες 
επενδυτικών προϊόντων για ιδιώτες επενδυτές, όπως η ασφάλιση ζωής, μπορεί να έχουν 
πρόσθετα χαρακτηριστικά. Το κόστος της ασφάλισης ζωής εξαρτάται από την ηλικία του 
μεμονωμένου επενδυτή και πρέπει να γνωστοποιείται στον καταναλωτή προτού λάβει μια 
τεκμηριωμένη απόφαση για το αν θα αγοράσει το προϊόν.

Τροπολογία 119
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Το βασικό έγγραφο πληροφοριών θα 
πρέπει να καταρτίζεται σε μορφότυπο που 
επιτρέπει στους μικροεπενδυτές να 
συγκρίνουν διαφορετικά επενδυτικά 
προϊόντα, δεδομένου ότι οι συμπεριφορές 
και ικανότητες των καταναλωτών είναι 
τέτοιες ώστε ο μορφότυπος, η παρουσίαση 
και το περιεχόμενο των πληροφοριών 
πρέπει να σταθμίζονται προσεκτικά, ώστε 
να μεγιστοποιείται η κατανόηση και η 
χρήση των πληροφοριών. Η ίδια σειρά 
ενοτήτων και οι τίτλοι για τις εν λόγω 
ενότητες θα πρέπει να εφαρμόζονται για 
κάθε έγγραφο. Επιπλέον, οι λεπτομέρειες 
των πληροφοριών που πρόκειται να 
περιλαμβάνονται στο βασικό έγγραφο 
πληροφοριών για διαφορετικά προϊόντα
και η παρουσίαση των πληροφοριών 
αυτών θα πρέπει να εναρμονιστούν 

(12) Το βασικό έγγραφο πληροφοριών θα 
πρέπει να καταρτίζεται σε τυποποιημένο
μορφότυπο που επιτρέπει στους 
μικροεπενδυτές να συγκρίνουν 
διαφορετικές δέσμες επενδυτικών 
προϊόντων για ιδιώτες επενδυτές, 
δεδομένου ότι οι συμπεριφορές και 
ικανότητες των καταναλωτών είναι τέτοιες 
ώστε ο μορφότυπος, η παρουσίαση και το 
περιεχόμενο των πληροφοριών πρέπει να 
σταθμίζονται προσεκτικά, ώστε να 
μεγιστοποιείται η χρηματοοικονομική 
εκπαίδευση και η κατανόηση και η χρήση 
των πληροφοριών. Η ίδια σειρά ενοτήτων 
και οι τίτλοι για τις εν λόγω ενότητες θα 
πρέπει να εφαρμόζονται για κάθε έγγραφο. 
Επιπλέον, οι λεπτομέρειες των 
πληροφοριών που πρόκειται να 
περιλαμβάνονται στο βασικό έγγραφο 
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περαιτέρω μέσω κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων που θα λαμβάνουν υπόψη την 
υφιστάμενη και την συνεχιζόμενη έρευνα 
σχετικά με τη συμπεριφορά των 
καταναλωτών, καθώς και τα αποτελέσματα 
των δοκιμών όσον αφορά την 
αποτελεσματικότητα των διαφόρων 
τρόπων παρουσίασης των πληροφοριών 
στους καταναλωτές. Επιπλέον, ορισμένα 
επενδυτικά προϊόντα παρέχουν στους 
μικροεπενδυτές δυνατότητα επιλογής 
μεταξύ πολλαπλών υποκείμενων 
επενδύσεων. Τα εν λόγω προϊόντα θα 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την 
κατάρτιση του μορφοτύπου.

πληροφοριών για διαφορετικές δέσμες 
επενδυτικών προϊόντων για ιδιώτες 
επενδυτές και η παρουσίαση των 
πληροφοριών αυτών θα πρέπει να 
εναρμονιστούν περαιτέρω μέσω κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων που θα 
λαμβάνουν υπόψη την υφιστάμενη και την 
συνεχιζόμενη έρευνα σχετικά με τη 
συμπεριφορά των καταναλωτών, καθώς 
και τα αποτελέσματα των δοκιμών όσον 
αφορά την αποτελεσματικότητα των 
διαφόρων τρόπων παρουσίασης των 
πληροφοριών στους καταναλωτές. 
Επιπλέον, ορισμένες δέσμες επενδυτικών 
προϊόντων για ιδιώτες επενδυτές
παρέχουν στους μικροεπενδυτές 
δυνατότητα επιλογής μεταξύ πολλαπλών 
υποκείμενων επενδύσεων και μπορεί να 
συνεπάγονται κόστος και χρεώσεις που 
ποικίλουν ανάλογα με τα προσωπικά 
χαρακτηριστικά του πελάτη, όπως η 
ηλικία του ή το πόσο που έχει επιλέξει να 
επενδύσει. Τα εν λόγω προϊόντα θα πρέπει 
να λαμβάνονται υπόψη κατά την 
κατάρτιση του μορφοτύπου.

Or.en

Τροπολογία 120
Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Μια ετικέτα προειδοποίησης για τα 
περίπλοκα προϊόντα που η αρμόδια αρχή 
θεωρεί ακατάλληλα για τους 
μικροεπενδυτές θα πρέπει να εμφανίζεται 
στο επάνω μέρος του βασικού εγγράφου 
πληροφοριών. Αυτό το πρόσθετο επίπεδο 
διαφάνειας θα συμβάλει ώστε οι 
καταναλωτές να λαμβάνουν 
τεκμηριωμένες αποφάσεις όσον αφορά το 
επίπεδο κινδύνου που αναλαμβάνουν και 
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να αποφεύγεται η καταχρηστική πώληση 
προϊόντων.

Or.en

Τροπολογία 121
Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Οι μικροεπενδυτές επιζητούν όλο και 
περισσότερο όχι μόνο οικονομικό όφελος 
με τις επενδυτικές αποφάσεις τους. Συχνά, 
επιδιώκουν επίσης άλλους σκοπούς όπως 
κοινωνικούς ή περιβαλλοντικούς στόχους. 
Επιπλέον, η πληροφόρηση σχετικά με τις 
μη οικονομικές πτυχές των επενδύσεων 
μπορεί να είναι σημαντική για τα πρόσωπα 
που επιθυμούν να πραγματοποιούν 
βιώσιμες, μακροπρόθεσμες επενδύσεις. 
Ωστόσο, οι πληροφορίες σχετικά με 
κοινωνικά και περιβαλλοντικά 
αποτελέσματα ή αποτελέσματα σχετικά με 
τη διακυβέρνηση που επιδιώκει ο 
παραγωγός επενδυτικών προϊόντων μπορεί 
να είναι δύσκολο να συγκριθούν ή μπορεί 
και να είναι ανύπαρκτες. Ως εκ τούτου, 
είναι σκόπιμο να εναρμονιστούν 
περαιτέρω οι λεπτομέρειες των 
πληροφοριών σχετικά με το εάν τα 
περιβαλλοντικά ή κοινωνικά ζητήματα ή 
τα ζητήματα διακυβέρνησης έχουν ληφθεί 
υπόψη και, εάν ναι, με ποιους τρόπους.

(13) Οι μικροεπενδυτές επιζητούν όλο και 
περισσότερο όχι μόνο οικονομικό όφελος 
με τις επενδυτικές αποφάσεις τους. Συχνά, 
επιδιώκουν επίσης άλλους σκοπούς όπως 
κοινωνικούς ή περιβαλλοντικούς στόχους. 
Επιπλέον, η πληροφόρηση σχετικά με τις 
μη οικονομικές πτυχές των επενδύσεων 
μπορεί να είναι σημαντική για τα πρόσωπα 
που επιθυμούν να πραγματοποιούν 
βιώσιμες, μακροπρόθεσμες επενδύσεις. 
Ωστόσο, οι πληροφορίες σχετικά με 
κοινωνικά και περιβαλλοντικά 
αποτελέσματα ή αποτελέσματα σχετικά με 
τη διακυβέρνηση που επιδιώκει ο 
παραγωγός επενδυτικών προϊόντων μπορεί 
να είναι δύσκολο να συγκριθούν ή μπορεί 
και να είναι ανύπαρκτες. Ως εκ τούτου, 
είναι σκόπιμο να εναρμονιστούν 
περαιτέρω οι λεπτομέρειες των 
πληροφοριών σχετικά με το εάν τα 
περιβαλλοντικά ή κοινωνικά ζητήματα ή
τα ζητήματα διακυβέρνησης έχουν ληφθεί 
υπόψη και, εάν ναι, με ποιους τρόπους. 
Επιπλέον, ο παραγωγός του προϊόντος θα 
πρέπει να αναφέρει στο βασικό έγγραφο 
πληροφοριών εάν το προϊόν του αποτελεί 
άμεση επένδυση στην πραγματική 
οικονομία ή εάν αποτελεί σύνθετο δείκτη.

Or.en
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Τροπολογία 122
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το 
βασικό έγγραφο πληροφοριών περιέχει 
αξιόπιστες πληροφορίες, ο παρών 
κανονισμός θα πρέπει να απαιτεί από τους 
παραγωγούς επενδυτικών προϊόντων να 
επικαιροποιούν το βασικό έγγραφο 
πληροφοριών. Προς τον σκοπό αυτό, είναι 
αναγκαίο να θεσπιστούν, με κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη που θα εκδοθεί από 
την Επιτροπή, λεπτομερείς κανόνες 
σχετικά με τους όρους και τη συχνότητα 
της επανεξέτασης των πληροφοριών και 
την αναθεώρηση του βασικού εγγράφου 
πληροφοριών.

(15) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το 
βασικό έγγραφο πληροφοριών περιέχει 
αξιόπιστες πληροφορίες, ο παρών 
κανονισμός θα πρέπει να απαιτεί από τους 
παραγωγούς επενδυτικών προϊόντων να 
επικαιροποιούν το βασικό έγγραφο 
πληροφοριών. Ομοίως, η οντότητα που
παρέχει ή πωλεί τη δέσμη επενδυτικών 
προϊόντων για ιδιώτες επενδυτές θα 
πρέπει να επικαιροποιεί τις πληροφορίες 
που παρέχει στον μικροεπενδυτή. Προς 
τον σκοπό αυτό, είναι αναγκαίο να 
θεσπιστούν, με κατ’ εξουσιοδότηση πράξη 
που θα εκδοθεί από την Επιτροπή,
λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τους 
όρους και τη συχνότητα της επανεξέτασης 
των πληροφοριών και την αναθεώρηση του 
βασικού εγγράφου πληροφοριών και του 
βασικού εγγράφου υπηρεσιών.

Or.en

Τροπολογία 123
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το 
βασικό έγγραφο πληροφοριών περιέχει 
αξιόπιστες πληροφορίες, ο παρών 
κανονισμός θα πρέπει να απαιτεί από τους 
παραγωγούς επενδυτικών προϊόντων να 
επικαιροποιούν το βασικό έγγραφο 
πληροφοριών. Προς τον σκοπό αυτό, είναι 
αναγκαίο να θεσπιστούν, με κατ’ 

(15) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το 
βασικό έγγραφο πληροφοριών περιέχει 
αξιόπιστες πληροφορίες, ο παρών 
κανονισμός θα πρέπει να απαιτεί από τους 
παραγωγούς δεσμών επενδυτικών 
προϊόντων για ιδιώτες επενδυτές να 
επικαιροποιούν το βασικό έγγραφο 
πληροφοριών. Προς τον σκοπό αυτό, είναι 
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εξουσιοδότηση πράξη που θα εκδοθεί από 
την Επιτροπή, λεπτομερείς κανόνες 
σχετικά με τους όρους και τη συχνότητα 
της επανεξέτασης των πληροφοριών και 
την αναθεώρηση του βασικού εγγράφου 
πληροφοριών.

αναγκαίο να θεσπιστούν, με κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη που θα εκδοθεί από 
την Επιτροπή, λεπτομερείς κανόνες 
σχετικά με τους όρους και τη συχνότητα 
της επανεξέτασης των πληροφοριών και 
την αναθεώρηση του βασικού εγγράφου 
πληροφοριών.

Or.en

Τροπολογία 124
Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το 
βασικό έγγραφο πληροφοριών περιέχει 
αξιόπιστες πληροφορίες, ο παρών 
κανονισμός θα πρέπει να απαιτεί από τους 
παραγωγούς επενδυτικών προϊόντων να 
επικαιροποιούν το βασικό έγγραφο 
πληροφοριών. Προς τον σκοπό αυτό, είναι 
αναγκαίο να θεσπιστούν, με κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη που θα εκδοθεί από 
την Επιτροπή, λεπτομερείς κανόνες 
σχετικά με τους όρους και τη συχνότητα 
της επανεξέτασης των πληροφοριών και 
την αναθεώρηση του βασικού εγγράφου 
πληροφοριών.

(15) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το 
βασικό έγγραφο πληροφοριών περιέχει 
αξιόπιστες πληροφορίες, ο παρών 
κανονισμός θα πρέπει να απαιτεί από τους 
παραγωγούς επενδυτικών προϊόντων να 
επικαιροποιούν το βασικό έγγραφο 
πληροφοριών. Προς τον σκοπό αυτό, είναι 
αναγκαίο να θεσπιστούν, με κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη που θα εκδοθεί από 
την Επιτροπή, λεπτομερείς κανόνες 
σχετικά με τους όρους και τη συχνότητα 
της επανεξέτασης των πληροφοριών και 
την αναθεώρηση του βασικού εγγράφου 
πληροφοριών. Το βασικό έγγραφο 
πληροφοριών και όλες οι 
επικαιροποιήσεις του θα πρέπει να 
υποβάλλονται προς έγκριση στην αρμόδια 
αρχή ώστε να διασφαλίζεται ότι το ΒΕΠ 
συμμορφώνεται με τον παρόντα 
κανονισμό.

Or.en

Τροπολογία 125
Sharon Bowles
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Τα βασικά έγγραφα πληροφοριών 
αποτελούν το υπόβαθρο για τη λήψη 
επενδυτικών αποφάσεων από 
μικροεπενδυτές. Για το λόγο αυτό, οι 
παραγωγοί επενδυτικών προϊόντων έχουν 
σημαντική ευθύνη έναντι των 
μικροεπενδυτών και πρέπει να 
εξασφαλίζουν ότι συμμορφώνονται με 
τους κανόνες του παρόντος κανονισμού. 
Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να 
διασφαλιστεί ότι οι μικροεπενδυτές που 
βασίστηκαν σε ένα βασικό έγγραφο 
πληροφοριών για μια επενδυτική απόφαση 
έχουν πραγματικό δικαίωμα προσφυγής. 
Επίσης, θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι 
όλοι οι μικροεπενδυτές σε όλη την Ένωση 
έχουν το ίδιο δικαίωμα να ζητούν 
αποζημίωση για ζημίες που μπορεί να 
υποστούν λόγω περιπτώσεων μη 
συμμόρφωσης των παραγωγών 
επενδυτικών προϊόντων με τις απαιτήσεις 
που προβλέπονται στον παρόντα 
κανονισμό. Επομένως, θα πρέπει να 
εναρμονιστούν οι κανόνες όσον αφορά την 
ευθύνη των παραγωγών επενδυτικών 
προϊόντων. Ο παρών κανονισμός θα 
πρέπει να καταστήσει σαφές ότι ο 
μικροεπενδυτής θα πρέπει να είναι σε 
θέση να καταλογίζει ευθύνες στους 
παραγωγούς για μια παράβαση του 
παρόντος κανονισμού σε περίπτωση που 
υφίσταται ζημία μέσω της χρήσης του 
βασικού εγγράφου πληροφοριών.

(16) Τα βασικά έγγραφα πληροφοριών 
αποτελούν το υπόβαθρο για τη λήψη 
επενδυτικών αποφάσεων από 
μικροεπενδυτές. Για το λόγο αυτό, οι 
παραγωγοί επενδυτικών προϊόντων έχουν 
σημαντική ευθύνη έναντι των 
μικροεπενδυτών και πρέπει να 
εξασφαλίζουν ότι συμμορφώνονται με 
τους κανόνες του παρόντος κανονισμού. 
Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να 
διασφαλιστεί ότι οι μικροεπενδυτές που 
βασίστηκαν σε ένα βασικό έγγραφο 
πληροφοριών για μια επενδυτική απόφαση 
έχουν πραγματικό δικαίωμα προσφυγής. 
Επίσης, θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι 
όλοι οι μικροεπενδυτές σε όλη την Ένωση
έχουν το ίδιο δικαίωμα να ζητούν 
αποζημίωση για ζημίες που μπορεί να 
υποστούν λόγω περιπτώσεων μη 
συμμόρφωσης των παραγωγών 
επενδυτικών προϊόντων με τις απαιτήσεις 
που προβλέπονται στον παρόντα 
κανονισμό. Επομένως, θα πρέπει να 
εναρμονιστούν οι κανόνες όσον αφορά την 
ευθύνη των παραγωγών επενδυτικών 
προϊόντων.

Or.en

Τροπολογία 126
Elena Băsescu

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16



AM\927693EL.doc 65/194 PE504.397v02-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Τα βασικά έγγραφα πληροφοριών 
αποτελούν το υπόβαθρο για τη λήψη 
επενδυτικών αποφάσεων από 
μικροεπενδυτές. Για το λόγο αυτό, οι 
παραγωγοί επενδυτικών προϊόντων έχουν 
σημαντική ευθύνη έναντι των 
μικροεπενδυτών και πρέπει να 
εξασφαλίζουν ότι συμμορφώνονται με 
τους κανόνες του παρόντος κανονισμού. 
Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να 
διασφαλιστεί ότι οι μικροεπενδυτές που 
βασίστηκαν σε ένα βασικό έγγραφο 
πληροφοριών για μια επενδυτική απόφαση 
έχουν πραγματικό δικαίωμα προσφυγής. 
Επίσης, θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι 
όλοι οι μικροεπενδυτές σε όλη την Ένωση 
έχουν το ίδιο δικαίωμα να ζητούν 
αποζημίωση για ζημίες που μπορεί να 
υποστούν λόγω περιπτώσεων μη 
συμμόρφωσης των παραγωγών 
επενδυτικών προϊόντων με τις απαιτήσεις 
που προβλέπονται στον παρόντα 
κανονισμό. Επομένως, θα πρέπει να 
εναρμονιστούν οι κανόνες όσον αφορά την 
ευθύνη των παραγωγών επενδυτικών 
προϊόντων. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει 
να καταστήσει σαφές ότι ο μικροεπενδυτής 
θα πρέπει να είναι σε θέση να καταλογίζει 
ευθύνες στους παραγωγούς για μια 
παράβαση του παρόντος κανονισμού σε 
περίπτωση που υφίσταται ζημία μέσω της 
χρήσης του βασικού εγγράφου 
πληροφοριών.

(16) Τα βασικά έγγραφα πληροφοριών 
αποτελούν το υπόβαθρο για τη λήψη 
επενδυτικών αποφάσεων από 
μικροεπενδυτές. Για το λόγο αυτό, οι 
παραγωγοί επενδυτικών προϊόντων έχουν 
σημαντική ευθύνη έναντι των 
μικροεπενδυτών και πρέπει να 
εξασφαλίζουν ότι συμμορφώνονται με 
τους κανόνες του παρόντος κανονισμού. 
Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να 
διασφαλιστεί ότι οι μικροεπενδυτές που 
βασίστηκαν σε ένα βασικό έγγραφο 
πληροφοριών για μια επενδυτική απόφαση 
έχουν πραγματικό δικαίωμα προσφυγής. 
Επίσης, θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι 
όλοι οι μικροεπενδυτές σε όλη την Ένωση 
έχουν το ίδιο δικαίωμα να ζητούν 
αποζημίωση για ζημίες που μπορεί να 
υποστούν λόγω περιπτώσεων μη 
συμμόρφωσης των παραγωγών 
επενδυτικών προϊόντων με τις απαιτήσεις 
που προβλέπονται στον παρόντα 
κανονισμό. Επομένως, θα πρέπει να 
εναρμονιστούν οι κανόνες όσον αφορά την 
ευθύνη των παραγωγών επενδυτικών 
προϊόντων. Επίσης, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί συνοχή όσον αφορά τις 
κυρώσεις, θα πρέπει να εφαρμοστεί μια 
εναρμονισμένη προσέγγιση. Ο παρών 
κανονισμός θα πρέπει να καταστήσει 
σαφές ότι ο μικροεπενδυτής θα πρέπει να 
είναι σε θέση να καταλογίζει ευθύνες 
στους παραγωγούς για μια παράβαση του 
παρόντος κανονισμού σε περίπτωση που 
υφίσταται ζημία μέσω της χρήσης του 
βασικού εγγράφου πληροφοριών.

Or.en
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Τα βασικά έγγραφα πληροφοριών 
αποτελούν το υπόβαθρο για τη λήψη 
επενδυτικών αποφάσεων από 
μικροεπενδυτές. Για το λόγο αυτό, οι 
παραγωγοί επενδυτικών προϊόντων έχουν 
σημαντική ευθύνη έναντι των 
μικροεπενδυτών και πρέπει να 
εξασφαλίζουν ότι συμμορφώνονται με 
τους κανόνες του παρόντος κανονισμού. 
Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να 
διασφαλιστεί ότι οι μικροεπενδυτές που 
βασίστηκαν σε ένα βασικό έγγραφο 
πληροφοριών για μια επενδυτική απόφαση 
έχουν πραγματικό δικαίωμα προσφυγής. 
Επίσης, θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι 
όλοι οι μικροεπενδυτές σε όλη την Ένωση 
έχουν το ίδιο δικαίωμα να ζητούν 
αποζημίωση για ζημίες που μπορεί να 
υποστούν λόγω περιπτώσεων μη 
συμμόρφωσης των παραγωγών 
επενδυτικών προϊόντων με τις απαιτήσεις 
που προβλέπονται στον παρόντα 
κανονισμό. Επομένως, θα πρέπει να 
εναρμονιστούν οι κανόνες όσον αφορά την 
ευθύνη των παραγωγών επενδυτικών 
προϊόντων. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει 
να καταστήσει σαφές ότι ο μικροεπενδυτής 
θα πρέπει να είναι σε θέση να καταλογίζει 
ευθύνες στους παραγωγούς για μια 
παράβαση του παρόντος κανονισμού σε 
περίπτωση που υφίσταται ζημία μέσω της 
χρήσης του βασικού εγγράφου 
πληροφοριών.

(16) Τα βασικά έγγραφα πληροφοριών 
αποτελούν το υπόβαθρο για τη λήψη 
επενδυτικών αποφάσεων από 
μικροεπενδυτές. Για το λόγο αυτό, οι 
παραγωγοί επενδυτικών προϊόντων έχουν 
σημαντική ευθύνη έναντι των 
μικροεπενδυτών και πρέπει να 
εξασφαλίζουν ότι συμμορφώνονται με 
τους κανόνες του παρόντος κανονισμού. 
Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να 
διασφαλιστεί ότι οι μικροεπενδυτές που 
βασίστηκαν σε ένα βασικό έγγραφο 
πληροφοριών για μια επενδυτική απόφαση 
έχουν πραγματικό δικαίωμα προσφυγής.
Επίσης, θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι 
όλοι οι μικροεπενδυτές σε όλη την Ένωση 
έχουν το ίδιο δικαίωμα να ζητούν 
αποζημίωση για ζημίες που μπορεί να 
υποστούν λόγω περιπτώσεων μη 
συμμόρφωσης των παραγωγών 
επενδυτικών προϊόντων με τις απαιτήσεις 
που προβλέπονται στον παρόντα 
κανονισμό. Επομένως, θα πρέπει να 
εναρμονιστούν οι κανόνες όσον αφορά την 
ευθύνη των παραγωγών επενδυτικών 
προϊόντων. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει 
να καταστήσει σαφές ότι ο μικροεπενδυτής 
θα πρέπει να είναι σε θέση να καταλογίζει 
ευθύνες στους παραγωγούς για μια 
παράβαση του παρόντος κανονισμού σε 
περίπτωση που υφίσταται ζημία μέσω της 
παραπλανητικής ή ανακριβούς χρήσης 
του βασικού εγγράφου πληροφοριών.

Or.en
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(16) Τα βασικά έγγραφα πληροφοριών 
αποτελούν το υπόβαθρο για τη λήψη 
επενδυτικών αποφάσεων από 
μικροεπενδυτές. Για το λόγο αυτό, οι 
παραγωγοί επενδυτικών προϊόντων έχουν 
σημαντική ευθύνη έναντι των 
μικροεπενδυτών και πρέπει να 
εξασφαλίζουν ότι συμμορφώνονται με 
τους κανόνες του παρόντος κανονισμού. 
Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να 
διασφαλιστεί ότι οι μικροεπενδυτές που 
βασίστηκαν σε ένα βασικό έγγραφο 
πληροφοριών για μια επενδυτική απόφαση 
έχουν πραγματικό δικαίωμα προσφυγής. 
Επίσης, θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι 
όλοι οι μικροεπενδυτές σε όλη την Ένωση 
έχουν το ίδιο δικαίωμα να ζητούν 
αποζημίωση για ζημίες που μπορεί να 
υποστούν λόγω περιπτώσεων μη 
συμμόρφωσης των παραγωγών 
επενδυτικών προϊόντων με τις απαιτήσεις 
που προβλέπονται στον παρόντα 
κανονισμό. Επομένως, θα πρέπει να 
εναρμονιστούν οι κανόνες όσον αφορά την 
ευθύνη των παραγωγών επενδυτικών 
προϊόντων. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει 
να καταστήσει σαφές ότι ο μικροεπενδυτής 
θα πρέπει να είναι σε θέση να καταλογίζει 
ευθύνες στους παραγωγούς για μια 
παράβαση του παρόντος κανονισμού σε 
περίπτωση που υφίσταται ζημία μέσω της 
χρήσης του βασικού εγγράφου 
πληροφοριών.

(16) Τα βασικά έγγραφα πληροφοριών 
αποτελούν το υπόβαθρο για τη λήψη 
επενδυτικών αποφάσεων από 
μικροεπενδυτές. Για το λόγο αυτό, οι 
παραγωγοί δεσμών επενδυτικών 
προϊόντων για ιδιώτες επενδυτές έχουν 
σημαντική ευθύνη έναντι των 
μικροεπενδυτών και πρέπει να 
εξασφαλίζουν ότι συμμορφώνονται με 
τους κανόνες του παρόντος κανονισμού. 
Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να 
διασφαλιστεί ότι οι μικροεπενδυτές που 
βασίστηκαν σε ένα βασικό έγγραφο 
πληροφοριών για μια επενδυτική απόφαση 
έχουν πραγματικό δικαίωμα προσφυγής. 
Επίσης, θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι 
όλοι οι μικροεπενδυτές σε όλη την Ένωση 
έχουν το ίδιο δικαίωμα να ζητούν 
αποζημίωση για ζημίες που μπορεί να 
υποστούν λόγω περιπτώσεων μη 
συμμόρφωσης των παραγωγών δεσμών
επενδυτικών προϊόντων για ιδιώτες 
επενδυτές με τις απαιτήσεις που 
προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. 
Επομένως, θα πρέπει να εναρμονιστούν οι 
κανόνες όσον αφορά την ευθύνη των 
παραγωγών δεσμών επενδυτικών 
προϊόντων για ιδιώτες επενδυτές. Ο 
παρών κανονισμός θα πρέπει να 
καταστήσει σαφές ότι ο μικροεπενδυτής θα 
πρέπει να είναι σε θέση να καταλογίζει 
ευθύνες στους παραγωγούς για μια 
παράβαση του παρόντος κανονισμού σε 
περίπτωση που υφίσταται ζημία μέσω της 
χρήσης του βασικού εγγράφου 
πληροφοριών που ήταν παραπλανητική, 
ανακριβής ή ανακόλουθη με το 
ενημερωτικό δελτίο ή με τους όρους και 
τις προϋποθέσεις του προϊόντος εάν δεν 
έχει καταρτιστεί ενημερωτικό δελτίο.

Or.en
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Ο εν λόγω περιορισμός είναι απαραίτητος ώστε να καταστεί σαφές ότι ο παραγωγός προϊόντων 
θα πρέπει να φέρει την ευθύνη για το βασικό έγγραφο πληροφοριών μόνο στον βαθμό που είναι 
παραπλανητικό, ανακριβές ή ανακόλουθο με το ενημερωτικό δελτίο ή τους σχετικούς όρους και 
προϋποθέσεις του προϊόντος.

Τροπολογία 129
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Δεδομένου ότι γενικά οι 
μικροεπενδυτές δεν διαθέτουν σαφή 
εικόνα σχετικά με τις εσωτερικές 
διαδικασίες των παραγωγών επενδυτικών 
προϊόντων, θα πρέπει να καθιερωθεί η 
αντιστροφή του βάρους της απόδειξης. Ο 
παραγωγός θα πρέπει να αποδείξει ότι το 
βασικό έγγραφο πληροφοριών 
καταρτίστηκε σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό. Ωστόσο, ο μικροεπενδυτής θα 
πρέπει να αποδείξει ότι η ζημία που 
υπέστη οφείλεται στη χρήση των 
πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο 
βασικό έγγραφο πληροφοριών επειδή το 
θέμα αυτό εμπίπτει στην άμεση 
προσωπική σφαίρα του μικροεπενδυτή.

διαγράφεται
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Δεδομένου ότι γενικά οι 
μικροεπενδυτές δεν διαθέτουν σαφή 

διαγράφεται
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εικόνα σχετικά με τις εσωτερικές 
διαδικασίες των παραγωγών επενδυτικών 
προϊόντων, θα πρέπει να καθιερωθεί η 
αντιστροφή του βάρους της απόδειξης. Ο 
παραγωγός θα πρέπει να αποδείξει ότι το 
βασικό έγγραφο πληροφοριών 
καταρτίστηκε σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό. Ωστόσο, ο μικροεπενδυτής θα 
πρέπει να αποδείξει ότι η ζημία που 
υπέστη οφείλεται στη χρήση των 
πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο
βασικό έγγραφο πληροφοριών επειδή το 
θέμα αυτό εμπίπτει στην άμεση 
προσωπική σφαίρα του μικροεπενδυτή.

Or.en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 131
Wolf Klinz

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Δεδομένου ότι γενικά οι 
μικροεπενδυτές δεν διαθέτουν σαφή 
εικόνα σχετικά με τις εσωτερικές 
διαδικασίες των παραγωγών επενδυτικών 
προϊόντων, θα πρέπει να καθιερωθεί η 
αντιστροφή του βάρους της απόδειξης. Ο 
παραγωγός θα πρέπει να αποδείξει ότι το 
βασικό έγγραφο πληροφοριών 
καταρτίστηκε σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό. Ωστόσο, ο μικροεπενδυτής θα 
πρέπει να αποδείξει ότι η ζημία που 
υπέστη οφείλεται στη χρήση των 
πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο 
βασικό έγγραφο πληροφοριών επειδή το 

διαγράφεται
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θέμα αυτό εμπίπτει στην άμεση 
προσωπική σφαίρα του μικροεπενδυτή.

Or.en

Τροπολογία 132
Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Δεδομένου ότι γενικά οι 
μικροεπενδυτές δεν διαθέτουν σαφή 
εικόνα σχετικά με τις εσωτερικές 
διαδικασίες των παραγωγών επενδυτικών 
προϊόντων, θα πρέπει να καθιερωθεί η 
αντιστροφή του βάρους της απόδειξης. Ο 
παραγωγός θα πρέπει να αποδείξει ότι το 
βασικό έγγραφο πληροφοριών 
καταρτίστηκε σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό. Ωστόσο, ο μικροεπενδυτής θα 
πρέπει να αποδείξει ότι η ζημία που 
υπέστη οφείλεται στη χρήση των 
πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο 
βασικό έγγραφο πληροφοριών επειδή το 
θέμα αυτό εμπίπτει στην άμεση 
προσωπική σφαίρα του μικροεπενδυτή.

διαγράφεται
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Δεδομένου ότι γενικά οι 
μικροεπενδυτές δεν διαθέτουν σαφή εικόνα 
σχετικά με τις εσωτερικές διαδικασίες των 
παραγωγών επενδυτικών προϊόντων, θα 

(17) Δεδομένου ότι γενικά οι 
μικροεπενδυτές δεν διαθέτουν σαφή εικόνα 
σχετικά με τις εσωτερικές διαδικασίες των 
παραγωγών επενδυτικών προϊόντων, το 
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πρέπει να καθιερωθεί η αντιστροφή του 
βάρους της απόδειξης. Ο παραγωγός θα 
πρέπει να αποδείξει ότι το βασικό έγγραφο 
πληροφοριών καταρτίστηκε σύμφωνα με 
τον παρόντα κανονισμό. Ωστόσο, ο 
μικροεπενδυτής θα πρέπει να αποδείξει 
ότι η ζημία που υπέστη οφείλεται στη 
χρήση των πληροφοριών που 
περιλαμβάνονται στο βασικό έγγραφο 
πληροφοριών επειδή το θέμα αυτό 
εμπίπτει στην άμεση προσωπική σφαίρα 
του μικροεπενδυτή.

βάρος της απόδειξης δεν μπορεί να το 
φέρει αποκλειστικά ο επενδυτής. Ο 
μικροεπενδυτής θα πρέπει να αναφέρει 
τους λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι
το βασικό έγγραφο πληροφοριών δεν 
πληροί τις υποχρεώσεις που απορρέουν 
από τον παρόντα κανονισμό. Ο 
παραγωγός του επενδυτικού προϊόντος να 
απαντήσει στην αιτίαση αυτή.

Or.fr

Αιτιολόγηση

Μπορεί να σχεδιαστεί ένα κατάλληλο καθεστώς ευθύνης χωρίς να παραβιάζεται κατ’ ανάγκη 
μια βασική δικονομική αρχή (το βάρος της απόδειξης). Πρβλ. το κείμενο που εγκρίθηκε για 
τους οίκους αξιολόγησης.

Τροπολογία 134
Thomas Händel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Δεδομένου ότι γενικά οι 
μικροεπενδυτές δεν διαθέτουν σαφή εικόνα 
σχετικά με τις εσωτερικές διαδικασίες των 
παραγωγών επενδυτικών προϊόντων, θα 
πρέπει να καθιερωθεί η αντιστροφή του 
βάρους της απόδειξης. Ο παραγωγός θα 
πρέπει να αποδείξει ότι το βασικό έγγραφο 
πληροφοριών καταρτίστηκε σύμφωνα με 
τον παρόντα κανονισμό. Ωστόσο, ο 
μικροεπενδυτής θα πρέπει να αποδείξει 
ότι η ζημία που υπέστη οφείλεται στη 
χρήση των πληροφοριών που 
περιλαμβάνονται στο βασικό έγγραφο 
πληροφοριών επειδή το θέμα αυτό 
εμπίπτει στην άμεση προσωπική σφαίρα 
του μικροεπενδυτή.

(17) Δεδομένου ότι γενικά οι 
μικροεπενδυτές δεν διαθέτουν σαφή εικόνα 
σχετικά με τις εσωτερικές διαδικασίες των 
παραγωγών επενδυτικών προϊόντων, θα 
πρέπει να καθιερωθεί η αντιστροφή του 
βάρους της απόδειξης. Ο παραγωγός θα 
πρέπει να αποδείξει ότι το βασικό έγγραφο 
πληροφοριών καταρτίστηκε σύμφωνα με 
τον παρόντα κανονισμό.

Or.de
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Τροπολογία 135
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Όσον αφορά θέματα σχετικά με την
αστική ευθύνη ενός παραγωγού 
επενδυτικών προϊόντων που δεν 
καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, 
τα εν λόγω θέματα θα πρέπει να διέπονται
από την εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία που 
καθορίζεται από τους σχετικούς κανόνες 
του διεθνούς ιδιωτικού δικαίου. Το 
δικαστήριο που είναι αρμόδιο να 
αποφασίσει σχετικά με μια αξίωση για 
αστική ευθύνη που έχει ασκηθεί από 
μικροεπενδυτή θα πρέπει να καθορίζεται 
από τους σχετικούς κανόνες περί διεθνούς 
δικαιοδοσίας.

(18) Η αστική ευθύνη ενός παραγωγού 
δεσμών επενδυτικών προϊόντων για 
ιδιώτες επενδυτές θα πρέπει να διέπεται
από την εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία που 
καθορίζεται από τους σχετικούς κανόνες 
του διεθνούς ιδιωτικού δικαίου. Το 
δικαστήριο που είναι αρμόδιο να 
αποφασίσει σχετικά με μια αξίωση για 
αστική ευθύνη που έχει ασκηθεί από 
μικροεπενδυτή θα πρέπει να καθορίζεται 
από τους σχετικούς κανόνες περί διεθνούς 
δικαιοδοσίας.

Or.en

Αιτιολόγηση

Βλέπε προηγούμενη αιτιολόγηση.

Τροπολογία 136
Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Όσον αφορά θέματα σχετικά με την
αστική ευθύνη ενός παραγωγού 
επενδυτικών προϊόντων που δεν 
καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, 
τα εν λόγω θέματα θα πρέπει να διέπονται
από την εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία που 
καθορίζεται από τους σχετικούς κανόνες 

(18) Η αστική ευθύνη ενός παραγωγού 
επενδυτικού προϊόντος θα πρέπει να 
διέπεται από την εφαρμοστέα εθνική 
νομοθεσία που καθορίζεται από τους 
σχετικούς κανόνες του διεθνούς ιδιωτικού 
δικαίου. Το δικαστήριο που είναι αρμόδιο 
να αποφασίσει σχετικά με μια αξίωση για 
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του διεθνούς ιδιωτικού δικαίου. Το 
δικαστήριο που είναι αρμόδιο να 
αποφασίσει σχετικά με μια αξίωση για 
αστική ευθύνη που έχει ασκηθεί από 
μικροεπενδυτή θα πρέπει να καθορίζεται 
από τους σχετικούς κανόνες περί διεθνούς 
δικαιοδοσίας.

αστική ευθύνη που έχει ασκηθεί από 
μικροεπενδυτή θα πρέπει να καθορίζεται 
από τους σχετικούς κανόνες περί διεθνούς 
δικαιοδοσίας.

Or.en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία εναρμονίζει τις δέσμες επενδυτικών προϊόντων για ιδιώτες επενδυτικών 
προϊόντων με τη διατύπωση που χρησιμοποιείται στην οδηγία ΟΣΕΚΑ για την αστική ευθύνη.

Τροπολογία 137
Thomas Händel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Προκειμένου οι μικροεπενδυτές να 
είναι σε θέση να λαμβάνουν επενδυτικές 
αποφάσεις εν επιγνώσει, οι πωλητές 
επενδυτικών προϊόντων θα πρέπει να 
υποχρεούνται να παρέχουν το βασικό 
έγγραφο πληροφοριών εγκαίρως πριν από 
κάθε συναλλαγή. Αυτή η απαίτηση θα 
πρέπει να εφαρμόζεται εν γένει ανεξάρτητα 
από τον τόπο ή τον τρόπο που λαμβάνει 
χώρα η πράξη. Στους πωλητές 
περιλαμβάνονται τόσο οι διανομείς όσο 
και οι ίδιοι οι παραγωγοί επενδυτικών 
προϊόντων όταν επιλέγουν να πωλούν τα 
προϊόντα απευθείας σε μικροεπενδυτές. 
Για να εξασφαλιστεί η απαραίτητη 
ευελιξία και αναλογικότητα, οι 
μικροεπενδυτές οι οποίοι επιθυμούν να 
πραγματοποιήσουν μια συναλλαγή με 
μέσο επικοινωνίας εξ αποστάσεως θα 
πρέπει να είναι σε θέση να λάβουν το 
βασικό έγγραφο πληροφοριών μετά την 
ολοκλήρωση της συναλλαγής. Ακόμη και 
σε αυτή την περίπτωση, το βασικό 
έγγραφο πληροφοριών είναι χρήσιμο για 

(19) Προκειμένου οι μικροεπενδυτές να 
είναι σε θέση να λαμβάνουν επενδυτικές 
αποφάσεις εν επιγνώσει, οι πωλητές 
επενδυτικών προϊόντων θα πρέπει να 
υποχρεούνται να παρέχουν το βασικό 
έγγραφο πληροφοριών εγκαίρως πριν από 
κάθε συναλλαγή. Αυτή η απαίτηση θα 
πρέπει να εφαρμόζεται ανεξάρτητα από 
τον τόπο ή τον τρόπο που λαμβάνει χώρα η 
πράξη. Στους πωλητές περιλαμβάνονται 
τόσο οι διανομείς όσο και οι ίδιοι οι 
παραγωγοί επενδυτικών προϊόντων όταν 
επιλέγουν να πωλούν τα προϊόντα 
απευθείας σε μικροεπενδυτές. Ο παρών 
κανονισμός εφαρμόζεται με την επιφύλαξη 
της οδηγίας 2002/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
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τον επενδυτή επειδή, για παράδειγμα, 
παρέχει στους επενδυτές τη δυνατότητα 
να συγκρίνουν το προϊόν που αγοράστηκε 
με εκείνο που περιγράφεται στο βασικό 
έγγραφο πληροφοριών. Ο παρών 
κανονισμός εφαρμόζεται με την επιφύλαξη 
της οδηγίας 2002/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Or.de

Τροπολογία 138
Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Προκειμένου οι μικροεπενδυτές να 
είναι σε θέση να λαμβάνουν επενδυτικές 
αποφάσεις εν επιγνώσει, οι πωλητές 
επενδυτικών προϊόντων θα πρέπει να 
υποχρεούνται να παρέχουν το βασικό 
έγγραφο πληροφοριών εγκαίρως πριν από 
κάθε συναλλαγή. Αυτή η απαίτηση θα 
πρέπει να εφαρμόζεται εν γένει 
ανεξάρτητα από τον τόπο ή τον τρόπο που 
λαμβάνει χώρα η πράξη. Στους πωλητές 
περιλαμβάνονται τόσο οι διανομείς όσο 
και οι ίδιοι οι παραγωγοί επενδυτικών 
προϊόντων όταν επιλέγουν να πωλούν τα 
προϊόντα απευθείας σε μικροεπενδυτές. 
Για να εξασφαλιστεί η απαραίτητη 
ευελιξία και αναλογικότητα, οι 
μικροεπενδυτές οι οποίοι επιθυμούν να 
πραγματοποιήσουν μια συναλλαγή με 
μέσο επικοινωνίας εξ αποστάσεως θα 
πρέπει να είναι σε θέση να λάβουν το 
βασικό έγγραφο πληροφοριών μετά την 
ολοκλήρωση της συναλλαγής. Ακόμη και 
σε αυτή την περίπτωση, το βασικό 
έγγραφο πληροφοριών είναι χρήσιμο για 
τον επενδυτή επειδή, για παράδειγμα, 
παρέχει στους επενδυτές τη δυνατότητα 
να συγκρίνουν το προϊόν που αγοράστηκε 

(19) Προκειμένου οι μικροεπενδυτές να 
είναι σε θέση να λαμβάνουν επενδυτικές 
αποφάσεις εν επιγνώσει, οι πωλητές 
επενδυτικών προϊόντων θα πρέπει να 
υποχρεούνται να παρέχουν το βασικό 
έγγραφο πληροφοριών εγκαίρως πριν από 
κάθε συναλλαγή. Ο επενδυτής θα πρέπει 
να επιβεβαιώσει με υπογραφή, είτε 
αυτοπροσώπως είτε με ηλεκτρονική 
υπογραφή, ότι έλαβε και διάβασε το ΒΕΠ. 
Αυτή η απαίτηση θα πρέπει να 
εφαρμόζεται εν γένει ανεξάρτητα από τον 
τόπο ή τον τρόπο που λαμβάνει χώρα η 
πράξη. Στους πωλητές περιλαμβάνονται 
τόσο οι διανομείς όσο και οι ίδιοι οι 
παραγωγοί επενδυτικών προϊόντων όταν 
επιλέγουν να πωλούν τα προϊόντα 
απευθείας σε μικροεπενδυτές. Ο παρών 
κανονισμός εφαρμόζεται με την 
επιφύλαξη της οδηγίας 2002/65/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου. Εφόσον είναι δυνατόν, θα 
πρέπει να παρέχεται στους επενδυτές ένα 
δικαίωμα υπαναχώρησης δυνάμει του 
οποίου μπορούν να αποφασίζουν την 
ακύρωση της συναλλαγής.
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με εκείνο που περιγράφεται στο βασικό 
έγγραφο πληροφοριών. Ο παρών 
κανονισμός εφαρμόζεται με την 
επιφύλαξη της οδηγίας 2002/65/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου.

Or.en

Τροπολογία 139
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Προκειμένου οι μικροεπενδυτές να 
είναι σε θέση να λαμβάνουν επενδυτικές 
αποφάσεις εν επιγνώσει, οι πωλητές 
επενδυτικών προϊόντων θα πρέπει να 
υποχρεούνται να παρέχουν το βασικό 
έγγραφο πληροφοριών εγκαίρως πριν από 
κάθε συναλλαγή. Αυτή η απαίτηση θα 
πρέπει να εφαρμόζεται εν γένει 
ανεξάρτητα από τον τόπο ή τον τρόπο που 
λαμβάνει χώρα η πράξη. Στους πωλητές 
περιλαμβάνονται τόσο οι διανομείς όσο 
και οι ίδιοι οι παραγωγοί επενδυτικών 
προϊόντων όταν επιλέγουν να πωλούν τα 
προϊόντα απευθείας σε μικροεπενδυτές. 
Για να εξασφαλιστεί η απαραίτητη 
ευελιξία και αναλογικότητα, οι 
μικροεπενδυτές οι οποίοι επιθυμούν να 
πραγματοποιήσουν μια συναλλαγή με μέσο 
επικοινωνίας εξ αποστάσεως θα πρέπει να 
είναι σε θέση να λάβουν το βασικό 
έγγραφο πληροφοριών μετά την 
ολοκλήρωση της συναλλαγής. Ακόμη και 
σε αυτή την περίπτωση, το βασικό 
έγγραφο πληροφοριών είναι χρήσιμο για 
τον επενδυτή επειδή, για παράδειγμα, 
παρέχει στους επενδυτές τη δυνατότητα να 
συγκρίνουν το προϊόν που αγοράστηκε με 
εκείνο που περιγράφεται στο βασικό 
έγγραφο πληροφοριών. Ο παρών 

(19) Προκειμένου οι μικροεπενδυτές να 
είναι σε θέση να λαμβάνουν επενδυτικές 
αποφάσεις εν επιγνώσει, οι πωλητές 
δεσμών επενδυτικών προϊόντων για 
ιδιώτες επενδυτές θα πρέπει να 
υποχρεούνται να παρέχουν το βασικό 
έγγραφο πληροφοριών εγκαίρως πριν από 
κάθε συναλλαγή. Αυτή η απαίτηση θα 
πρέπει να εφαρμόζεται εν γένει 
ανεξάρτητα από τον τόπο ή τον τρόπο που 
λαμβάνει χώρα η πράξη. Στους πωλητές 
περιλαμβάνονται τόσο οι διανομείς όσο 
και οι ίδιοι οι παραγωγοί δεσμών
επενδυτικών προϊόντων για ιδιώτες 
επενδυτές όταν επιλέγουν να πωλούν τα 
προϊόντα απευθείας σε μικροεπενδυτές. 
Για να εξασφαλιστεί η απαραίτητη 
ευελιξία και αναλογικότητα, οι 
μικροεπενδυτές οι οποίοι επιθυμούν να 
πραγματοποιήσουν μια συναλλαγή με μέσο 
επικοινωνίας εξ αποστάσεως θα πρέπει να 
είναι σε θέση να λάβουν το βασικό 
έγγραφο πληροφοριών μετά την 
ολοκλήρωση της συναλλαγής. Ακόμη και 
σε αυτή την περίπτωση, το βασικό 
έγγραφο πληροφοριών είναι χρήσιμο για 
τον επενδυτή επειδή, για παράδειγμα, 
παρέχει στους επενδυτές τη δυνατότητα να 
συγκρίνουν το προϊόν που αγοράστηκε με 
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κανονισμός εφαρμόζεται με την επιφύλαξη 
της οδηγίας 2002/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

εκείνο που περιγράφεται στο βασικό 
έγγραφο πληροφοριών. Ο παρών 
κανονισμός εφαρμόζεται με την επιφύλαξη 
της οδηγίας 2002/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Or.en

Τροπολογία 140
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Προκειμένου οι μικροεπενδυτές να 
είναι σε θέση να λαμβάνουν επενδυτικές 
αποφάσεις εν επιγνώσει, οι πωλητές 
επενδυτικών προϊόντων θα πρέπει να 
υποχρεούνται να παρέχουν το βασικό 
έγγραφο πληροφοριών εγκαίρως πριν από 
κάθε συναλλαγή. Αυτή η απαίτηση θα 
πρέπει να εφαρμόζεται εν γένει 
ανεξάρτητα από τον τόπο ή τον τρόπο που 
λαμβάνει χώρα η πράξη. Στους πωλητές 
περιλαμβάνονται τόσο οι διανομείς όσο 
και οι ίδιοι οι παραγωγοί επενδυτικών 
προϊόντων όταν επιλέγουν να πωλούν τα 
προϊόντα απευθείας σε μικροεπενδυτές. 
Για να εξασφαλιστεί η απαραίτητη 
ευελιξία και αναλογικότητα, οι 
μικροεπενδυτές οι οποίοι επιθυμούν να 
πραγματοποιήσουν μια συναλλαγή με μέσο 
επικοινωνίας εξ αποστάσεως θα πρέπει να 
είναι σε θέση να λάβουν το βασικό 
έγγραφο πληροφοριών μετά την 
ολοκλήρωση της συναλλαγής. Ακόμη και 
σε αυτή την περίπτωση, το βασικό 
έγγραφο πληροφοριών είναι χρήσιμο για 
τον επενδυτή επειδή, για παράδειγμα, 
παρέχει στους επενδυτές τη δυνατότητα να 
συγκρίνουν το προϊόν που αγοράστηκε με 
εκείνο που περιγράφεται στο βασικό 
έγγραφο πληροφοριών. Ο παρών 
κανονισμός εφαρμόζεται με την επιφύλαξη 

(19) Προκειμένου οι μικροεπενδυτές να 
είναι σε θέση να λαμβάνουν επενδυτικές 
αποφάσεις εν επιγνώσει, οι σύμβουλοι ή οι 
πωλητές επενδυτικών προϊόντων θα πρέπει 
να υποχρεούνται να παρέχουν το βασικό 
έγγραφο πληροφοριών εγκαίρως πριν από 
κάθε συναλλαγή. Αυτή η απαίτηση θα 
πρέπει να εφαρμόζεται εν γένει 
ανεξάρτητα από τον τόπο ή τον τρόπο που 
λαμβάνει χώρα η πράξη. Στους
συμβούλους ή τους πωλητές 
περιλαμβάνονται τόσο οι διανομείς όσο 
και οι ίδιοι οι παραγωγοί επενδυτικών 
προϊόντων όταν επιλέγουν να πωλούν τα 
προϊόντα απευθείας σε μικροεπενδυτές. 
Για να εξασφαλιστεί η απαραίτητη 
ευελιξία και αναλογικότητα, οι 
μικροεπενδυτές οι οποίοι επιθυμούν να 
πραγματοποιήσουν μια συναλλαγή με μέσο 
επικοινωνίας εξ αποστάσεως θα πρέπει να 
είναι σε θέση να λάβουν το βασικό 
έγγραφο πληροφοριών μετά την 
ολοκλήρωση της συναλλαγής. Ακόμη και 
σε αυτή την περίπτωση, το βασικό 
έγγραφο πληροφοριών είναι χρήσιμο για 
τον επενδυτή επειδή, για παράδειγμα, 
παρέχει στους επενδυτές τη δυνατότητα να 
συγκρίνουν το προϊόν που αγοράστηκε με 
εκείνο που περιγράφεται στο βασικό 
έγγραφο πληροφοριών. Ο παρών 
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της οδηγίας 2002/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

κανονισμός εφαρμόζεται με την επιφύλαξη 
της οδηγίας 2002/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Or.en

Τροπολογία 141
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Θα πρέπει να θεσπισθούν 
ομοιόμορφοι κανόνες προκειμένου να 
δοθεί στον πωλητή του επενδυτικού 
προϊόντος κάποιο περιθώριο επιλογής 
όσον αφορά το μέσο με το οποίο το βασικό 
έγγραφο πληροφοριών παρέχεται στους 
μικροεπενδυτές, ώστε να είναι δυνατή η 
χρήση ηλεκτρονικών επικοινωνιών στις 
περιπτώσεις που αυτό είναι σκόπιμο λόγω 
των συνθηκών της συναλλαγής. Ωστόσο, 
οι μικροεπενδυτές πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να το λάβουν σε χαρτί. Προς 
το συμφέρον της πρόσβασης του 
καταναλωτή σε πληροφορίες, το βασικό 
έγγραφο πληροφοριών θα πρέπει να 
παρέχεται πάντοτε δωρεάν.

(20) Θα πρέπει να θεσπισθούν 
ομοιόμορφοι κανόνες προκειμένου να 
δοθεί στον πωλητή της δέσμης 
επενδυτικών προϊόντων για ιδιώτες 
επενδυτές κάποιο περιθώριο επιλογής 
όσον αφορά το μέσο με το οποίο το βασικό 
έγγραφο πληροφοριών παρέχεται στους 
μικροεπενδυτές, ώστε να είναι δυνατή η 
χρήση ηλεκτρονικών επικοινωνιών στις 
περιπτώσεις που αυτό είναι σκόπιμο λόγω 
των συνθηκών της συναλλαγής. Ωστόσο, 
οι μικροεπενδυτές πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να το λάβουν σε χαρτί. Προς 
το συμφέρον της πρόσβασης του 
καταναλωτή σε πληροφορίες, το βασικό 
έγγραφο πληροφοριών θα πρέπει να 
παρέχεται πάντοτε δωρεάν.

Or.en

Τροπολογία 142
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Θα πρέπει να θεσπισθούν 
ομοιόμορφοι κανόνες προκειμένου να 

(20) Θα πρέπει να θεσπισθούν 
ομοιόμορφοι κανόνες προκειμένου να 
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δοθεί στον πωλητή του επενδυτικού 
προϊόντος κάποιο περιθώριο επιλογής όσον 
αφορά το μέσο με το οποίο το βασικό 
έγγραφο πληροφοριών παρέχεται στους 
μικροεπενδυτές, ώστε να είναι δυνατή η 
χρήση ηλεκτρονικών επικοινωνιών στις 
περιπτώσεις που αυτό είναι σκόπιμο λόγω 
των συνθηκών της συναλλαγής. Ωστόσο, 
οι μικροεπενδυτές πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να το λάβουν σε χαρτί. Προς 
το συμφέρον της πρόσβασης του 
καταναλωτή σε πληροφορίες, το βασικό 
έγγραφο πληροφοριών θα πρέπει να 
παρέχεται πάντοτε δωρεάν.

δοθεί στον σύμβουλο ή τον πωλητή του 
επενδυτικού προϊόντος κάποιο περιθώριο 
επιλογής όσον αφορά το μέσο με το οποίο 
το βασικό έγγραφο πληροφοριών 
παρέχεται στους μικροεπενδυτές, ώστε να 
είναι δυνατή η χρήση ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών στις περιπτώσεις που αυτό 
είναι σκόπιμο λόγω των συνθηκών της 
συναλλαγής. Ωστόσο, οι μικροεπενδυτές 
πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να το 
λάβουν σε χαρτί. Προς το συμφέρον της 
πρόσβασης του καταναλωτή σε 
πληροφορίες, το βασικό έγγραφο 
πληροφοριών θα πρέπει να παρέχεται 
πάντοτε δωρεάν.

Or.en

Τροπολογία 143
Elena Băsescu

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Για την εξασφάλιση της εμπιστοσύνης 
των επενδυτών σε επενδυτικά προϊόντα για 
ιδιώτες επενδυτές, θα πρέπει να 
θεσπιστούν απαιτήσεις για κατάλληλες 
εσωτερικές διαδικασίες που θα 
εξασφαλίζουν ότι οι μικροεπενδυτές 
λαμβάνουν ουσιαστική απάντηση σε τυχόν 
καταγγελίες από τον παραγωγό 
επενδυτικών προϊόντων.

(21) Για την εξασφάλιση της εμπιστοσύνης 
των επενδυτών σε επενδυτικά προϊόντα για 
ιδιώτες επενδυτές και στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές συνολικά, θα 
πρέπει να θεσπιστούν απαιτήσεις για 
κατάλληλες εσωτερικές διαδικασίες που θα 
εξασφαλίζουν ότι οι μικροεπενδυτές 
λαμβάνουν ουσιαστική απάντηση σε τυχόν 
καταγγελίες από τον παραγωγό 
επενδυτικών προϊόντων.

Or.en

Τροπολογία 144
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21



AM\927693EL.doc 79/194 PE504.397v02-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Για την εξασφάλιση της εμπιστοσύνης 
των επενδυτών σε επενδυτικά προϊόντα
για ιδιώτες επενδυτές, θα πρέπει να 
θεσπιστούν απαιτήσεις για κατάλληλες 
εσωτερικές διαδικασίες που θα 
εξασφαλίζουν ότι οι μικροεπενδυτές 
λαμβάνουν ουσιαστική απάντηση σε τυχόν 
καταγγελίες από τον παραγωγό 
επενδυτικών προϊόντων.

(21) Για την εξασφάλιση της εμπιστοσύνης 
των επενδυτών σε δέσμες επενδυτικών 
προϊόντων για ιδιώτες επενδυτές, θα 
πρέπει να θεσπιστούν απαιτήσεις για 
κατάλληλες εσωτερικές διαδικασίες που θα 
εξασφαλίζουν ότι οι μικροεπενδυτές 
λαμβάνουν ουσιαστική απάντηση σε τυχόν 
καταγγελίες από τον παραγωγό 
επενδυτικών προϊόντων.

Or.en

Τροπολογία 145
Arlene McCarthy

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21α) Παρ' όλο που η βελτίωση των 
γνωστοποιήσεων για τα επενδυτικά 
προϊόντα είναι απαραίτητη για την 
ανάκτηση της εμπιστοσύνης των 
μικροεπενδυτών στις χρηματοπιστωτικές 
αγορές, οι κανόνες για τον σχεδιασμό των 
προϊόντων είναι εξίσου σημαντικοί για τη 
διασφάλιση της αποτελεσματικής 
προστασίας των μικροεπενδυτών. Οι 
ανεπαρκείς συμβουλές από οικονομικούς 
συμβούλους, οι προκαταλήψεις κατά τη 
λήψη αποφάσεων και στοιχεία που 
δείχνουν ότι η οικονομική δραστηριότητα 
εξαρτάται πρωτίστως από ψυχολογικούς 
παράγοντες εγείρουν ζητήματα που 
πρέπει να αντιμετωπιστούν μέσω του 
περιορισμού της πολυπλοκότητας κατά 
τη δημιουργία δεσμών επενδυτικών 
προϊόντων.

Or.en
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Τροπολογία 146
Arlene McCarthy

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21β) Προκειμένου να διαφυλαχθούν τα 
συμφέροντα των επενδυτών, πρέπει να 
θεσπιστούν κανόνες για τον καθορισμό 
των στοιχείων ενεργητικού που μπορούν 
να αφορούν τα επενδυτικά προϊόντα που 
πωλούνται σε μικροεπενδυτές. Έτσι θα 
διασφαλιστεί ότι δεν προσφέρονται στους 
μικροεπενδυτές ασυνήθιστες ή/και μη 
ρυθμιζόμενες κατηγορίες στοιχείων 
ενεργητικού. Είναι επίσης απαραίτητο να 
περιοριστεί η μέγιστη έκθεση σε κίνδυνο 
των προϊόντων ανάλογα με την 
ονομαστική τους αξία. Όσον αφορά τα 
παράγωγα μέσα, οι απαιτήσεις θα πρέπει 
να καθοριστούν με βάση την 
επιλεξιμότητα των μέσων με σκοπό τον 
περιορισμό της χρήσης παράγωγων 
μέσων στα απλά παράγωγα μέσα, σε 
δικαιώματα προαίρεσης μέσης τιμής και 
δικαιώματα προαίρεσης πρώτης γενιάς 
με προκαθορισμένο φράγμα. Ο εν λόγω 
περιορισμός στα απλά παράγωγα μέσα 
δεν θα περιορίσει τις επιλογές των 
επενδυτών αλλά θα αποτρέψει την 
ακατάλληλη και υπερβολικά περίπλοκη 
έκθεση σε κινδύνους και την παροχή 
δεσμών με περίπλοκα χαρακτηριστικά σε 
μη επαγγελματίες επενδυτές.

Or.en

Τροπολογία 147
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Οι διαδικασίες για την εναλλακτική 
επίλυση διαφορών επιτρέπουν την 
ταχύτερη και λιγότερο δαπανηρή 
διευθέτηση των διαφορών από τα 
δικαστήρια και μειώνουν την επιβάρυνση 
του δικαστικού συστήματος. Για το σκοπό 
αυτό, οι παραγωγοί και οι πωλητές 
επενδυτικών προϊόντων θα πρέπει να 
υποχρεούνται να συμμετέχουν στις εν 
λόγω διαδικασίες που έχουν κινηθεί από 
μικροεπενδυτές σχετικά με τα δικαιώματα 
και τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται με 
τον παρόντα κανονισμό, με την επιφύλαξη 
ορισμένων διασφαλίσεων σύμφωνα με 
την αρχή της αποτελεσματικής 
δικαστικής προστασίας. Ειδικότερα, οι 
διαδικασίες για την εναλλακτική επίλυση 
διαφορών δεν πρέπει να παραβιάζουν τα 
δικαιώματα τα οποία έχουν τα μέρη που 
μετέχουν στις σχετικές διαδικασίες, να 
προσφεύγουν ενώπιον των δικαστηρίων.

(22) Οι διαδικασίες για την εναλλακτική 
επίλυση διαφορών επιτρέπουν την 
ταχύτερη και λιγότερο δαπανηρή 
διευθέτηση των διαφορών από τα 
δικαστήρια και μειώνουν την επιβάρυνση 
του δικαστικού συστήματος. Για το σκοπό 
αυτό, οι παραγωγοί και οι πωλητές 
επενδυτικών προϊόντων θα πρέπει να 
συμμετέχουν στις εν λόγω διαδικασίες που 
έχουν κινηθεί από μικροεπενδυτές σχετικά 
με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που 
θεσπίζονται με τον παρόντα κανονισμό
σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται 
στην οδηγία [...] για την εναλλακτική 
επίλυση διαφορών.

Or.en

Τροπολογία 148
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Οι διαδικασίες για την εναλλακτική 
επίλυση διαφορών επιτρέπουν την 
ταχύτερη και λιγότερο δαπανηρή 
διευθέτηση των διαφορών από τα 
δικαστήρια και μειώνουν την επιβάρυνση 
του δικαστικού συστήματος. Για το σκοπό 
αυτό, οι παραγωγοί και οι πωλητές 
επενδυτικών προϊόντων θα πρέπει να 
υποχρεούνται να συμμετέχουν στις εν 
λόγω διαδικασίες που έχουν κινηθεί από 
μικροεπενδυτές σχετικά με τα δικαιώματα 

(22) Οι διαδικασίες για την εναλλακτική 
επίλυση διαφορών επιτρέπουν την 
ταχύτερη και λιγότερο δαπανηρή 
διευθέτηση των διαφορών από τα 
δικαστήρια και μειώνουν την επιβάρυνση 
του δικαστικού συστήματος. Για το σκοπό 
αυτό, οι παραγωγοί και οι πωλητές δεσμών
επενδυτικών προϊόντων για ιδιώτες 
επενδυτές θα πρέπει να υποχρεούνται να 
συμμετέχουν στις εν λόγω διαδικασίες που 
έχουν κινηθεί από μικροεπενδυτές σχετικά 
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και τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται με 
τον παρόντα κανονισμό, με την επιφύλαξη 
ορισμένων διασφαλίσεων σύμφωνα με την 
αρχή της αποτελεσματικής δικαστικής 
προστασίας. Ειδικότερα, οι διαδικασίες για 
την εναλλακτική επίλυση διαφορών δεν 
πρέπει να παραβιάζουν τα δικαιώματα τα 
οποία έχουν τα μέρη που μετέχουν στις 
σχετικές διαδικασίες, να προσφεύγουν 
ενώπιον των δικαστηρίων.

με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που 
θεσπίζονται με τον παρόντα κανονισμό, με 
την επιφύλαξη ορισμένων διασφαλίσεων 
σύμφωνα με την αρχή της 
αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας. 
Ειδικότερα, οι διαδικασίες για την 
εναλλακτική επίλυση διαφορών δεν πρέπει 
να παραβιάζουν τα δικαιώματα τα οποία 
έχουν τα μέρη που μετέχουν στις σχετικές 
διαδικασίες, να προσφεύγουν ενώπιον των 
δικαστηρίων.

Or.en

Τροπολογία 149
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Οι διαδικασίες για την εναλλακτική 
επίλυση διαφορών επιτρέπουν την 
ταχύτερη και λιγότερο δαπανηρή 
διευθέτηση των διαφορών από τα 
δικαστήρια και μειώνουν την επιβάρυνση 
του δικαστικού συστήματος. Για το σκοπό 
αυτό, οι παραγωγοί και οι πωλητές 
επενδυτικών προϊόντων θα πρέπει να 
υποχρεούνται να συμμετέχουν στις εν 
λόγω διαδικασίες που έχουν κινηθεί από 
μικροεπενδυτές σχετικά με τα δικαιώματα 
και τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται με 
τον παρόντα κανονισμό, με την επιφύλαξη 
ορισμένων διασφαλίσεων σύμφωνα με την 
αρχή της αποτελεσματικής δικαστικής 
προστασίας. Ειδικότερα, οι διαδικασίες για
την εναλλακτική επίλυση διαφορών δεν 
πρέπει να παραβιάζουν τα δικαιώματα τα 
οποία έχουν τα μέρη που μετέχουν στις 
σχετικές διαδικασίες, να προσφεύγουν 
ενώπιον των δικαστηρίων.

(22) Οι διαδικασίες για την εναλλακτική 
επίλυση διαφορών επιτρέπουν την 
ταχύτερη και λιγότερο δαπανηρή 
διευθέτηση των διαφορών από τα 
δικαστήρια και μειώνουν την επιβάρυνση 
του δικαστικού συστήματος. Για το σκοπό 
αυτό, οι παραγωγοί και οι πωλητές δεσμών
επενδυτικών προϊόντων για ιδιώτες 
επενδυτές θα πρέπει να υποχρεούνται να 
συμμετέχουν στις εν λόγω διαδικασίες που 
έχουν κινηθεί από μικροεπενδυτές σχετικά 
με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που 
θεσπίζονται με τον παρόντα κανονισμό, με 
την επιφύλαξη ορισμένων διασφαλίσεων 
σύμφωνα με την αρχή της 
αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας. 
Ειδικότερα, οι διαδικασίες για την 
εναλλακτική επίλυση διαφορών δεν πρέπει 
να παραβιάζουν τα δικαιώματα τα οποία 
έχουν τα μέρη που μετέχουν στις σχετικές 
διαδικασίες, να προσφεύγουν ενώπιον των 
δικαστηρίων. Σε περίπτωση εναλλακτικής 
επίλυσης διαφορών, οι διατάξεις του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
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Συμβουλίου για την εναλλακτική επίλυση 
καταναλωτικών διαφορών και για την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
2006/2004 και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ 
πρέπει να είναι δεσμευτικές και για την 
παρούσα οδηγία.

Or.en

Τροπολογία 150
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Δεδομένου ότι το βασικό έγγραφο 
πληροφοριών θα πρέπει να παράγεται για 
επενδυτικά προϊόντα από οντότητες που 
δραστηριοποιούνται στους τομείς των 
χρηματοπιστωτικών αγορών που αφορούν 
τις τράπεζες, τις ασφαλίσεις, τις κινητές 
αξίες και τα επενδυτικά κεφάλαια, είναι 
άκρως σημαντικό να εξασφαλιστεί η 
ομαλή συνεργασία μεταξύ των διαφόρων 
αρχών που είναι αρμόδιες για την εποπτεία 
των παραγωγών επενδυτικών προϊόντων 
ώστε να έχουν μια κοινή προσέγγιση όσον 
αφορά την εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού.

(23) Δεδομένου ότι το βασικό έγγραφο 
πληροφοριών θα πρέπει να παράγεται για 
δέσμες επενδυτικών προϊόντων για 
ιδιώτες επενδυτές από οντότητες που 
δραστηριοποιούνται στους τομείς των 
χρηματοπιστωτικών αγορών που αφορούν 
τις τράπεζες, τις ασφαλίσεις, τις κινητές 
αξίες και τα επενδυτικά κεφάλαια, είναι 
άκρως σημαντικό να εξασφαλιστεί η 
ομαλή συνεργασία μεταξύ των διαφόρων 
αρχών που είναι αρμόδιες για την εποπτεία 
των παραγωγών δεσμών επενδυτικών 
προϊόντων για ιδιώτες επενδυτές ώστε να 
έχουν μια κοινή προσέγγιση όσον αφορά 
την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Or.en

Τροπολογία 151
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Σύμφωνα με την ανακοίνωση της (24) Σύμφωνα με την ανακοίνωση της 
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Επιτροπής του Δεκεμβρίου 2010 για την 
ενίσχυση των καθεστώτων επιβολής 
κυρώσεων στον χρηματοπιστωτικό τομέα 
και προκειμένου να διασφαλιστεί η τήρηση 
των απαιτήσεων που ορίζονται στον 
παρόντα κανονισμό, είναι σημαντικό τα 
κράτη μέλη να λάβουν τα απαραίτητα 
μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι 
παραβάσεις του παρόντος κανονισμού 
υπόκεινται σε κατάλληλες διοικητικές 
κυρώσεις και μέτρα. Προκειμένου να 
διασφαλισθεί ότι οι κυρώσεις έχουν 
αποτρεπτικό αποτέλεσμα και να ενισχυθεί 
η προστασία των επενδυτών με την 
προειδοποίησή τους σχετικά με 
επενδυτικά προϊόντα που διατίθενται στο 
εμπόριο κατά παράβαση του παρόντος 
κανονισμού, οι κυρώσεις και τα μέτρα θα 
πρέπει κανονικά να δημοσιεύονται, με 
εξαίρεση ορισμένες σαφώς καθορισμένες 
περιστάσεις.

Επιτροπής του Δεκεμβρίου 2010 για την 
ενίσχυση των καθεστώτων επιβολής 
κυρώσεων στον χρηματοπιστωτικό τομέα 
και προκειμένου να διασφαλιστεί η τήρηση 
των απαιτήσεων που ορίζονται στον 
παρόντα κανονισμό, είναι σημαντικό τα 
κράτη μέλη να λάβουν τα απαραίτητα 
μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι 
παραβάσεις του παρόντος κανονισμού 
υπόκεινται σε κατάλληλες διοικητικές 
κυρώσεις και μέτρα.

Or.en

Τροπολογία 152
Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Σύμφωνα με την ανακοίνωση της 
Επιτροπής του Δεκεμβρίου 2010 για την 
ενίσχυση των καθεστώτων επιβολής 
κυρώσεων στον χρηματοπιστωτικό τομέα 
και προκειμένου να διασφαλιστεί η τήρηση 
των απαιτήσεων που ορίζονται στον 
παρόντα κανονισμό, είναι σημαντικό τα 
κράτη μέλη να λάβουν τα απαραίτητα 
μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι 
παραβάσεις του παρόντος κανονισμού 
υπόκεινται σε κατάλληλες διοικητικές 
κυρώσεις και μέτρα. Προκειμένου να 
διασφαλισθεί ότι οι κυρώσεις έχουν 
αποτρεπτικό αποτέλεσμα και να ενισχυθεί 

(24) Σύμφωνα με την ανακοίνωση της 
Επιτροπής του Δεκεμβρίου 2010 για την 
ενίσχυση των καθεστώτων επιβολής 
κυρώσεων στον χρηματοπιστωτικό τομέα 
και προκειμένου να διασφαλιστεί η τήρηση 
των απαιτήσεων που ορίζονται στον 
παρόντα κανονισμό, είναι σημαντικό τα 
κράτη μέλη να λάβουν τα απαραίτητα 
μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι 
παραβάσεις του παρόντος κανονισμού 
υπόκεινται σε κατάλληλες διοικητικές 
κυρώσεις και μέτρα. Προκειμένου να 
διασφαλισθεί ότι οι κυρώσεις έχουν 
αποτρεπτικό αποτέλεσμα και να ενισχυθεί 
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η προστασία των επενδυτών με την 
προειδοποίησή τους σχετικά με επενδυτικά 
προϊόντα που διατίθενται στο εμπόριο 
κατά παράβαση του παρόντος κανονισμού, 
οι κυρώσεις και τα μέτρα θα πρέπει 
κανονικά να δημοσιεύονται, με εξαίρεση 
ορισμένες σαφώς καθορισμένες 
περιστάσεις.

η προστασία των επενδυτών με την 
προειδοποίησή τους σχετικά με επενδυτικά 
προϊόντα που διατίθενται στο εμπόριο 
κατά παράβαση του παρόντος κανονισμού, 
οι κυρώσεις και τα μέτρα θα πρέπει να 
δημοσιεύονται.

Or.en

Τροπολογία 153
Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Προκειμένου να εκπληρωθούν οι 
στόχοι του παρόντος κανονισμού, πρέπει 
να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 
της συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τον 
καθορισμό λεπτομερειών σχετικά με την 
παρουσίαση και τον μορφότυπο του 
βασικού εγγράφου πληροφοριών, σχετικά 
με το περιεχόμενο των πληροφοριών που 
πρέπει να περιλαμβάνονται στο βασικό 
έγγραφο πληροφοριών, λεπτομερείς 
απαιτήσεις όσον αφορά το χρόνο παροχής 
του βασικού εγγράφου πληροφοριών 
καθώς και σε σχέση με την επανεξέταση 
και αναθεώρηση του εγγράφου. 
Επιβάλλεται να προβεί η Επιτροπή στις 
κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες της. Η 
Επιτροπή, όταν ετοιμάζει και συντάσσει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, θα πρέπει να 
εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και 
κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών 
εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο.

(25) Προκειμένου να εκπληρωθούν οι 
στόχοι του παρόντος κανονισμού, πρέπει 
να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 
της συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τον 
καθορισμό λεπτομερειών σχετικά με την 
παρουσίαση και τον μορφότυπο του 
βασικού εγγράφου πληροφοριών, σχετικά 
με το περιεχόμενο των πληροφοριών που 
πρέπει να περιλαμβάνονται στο βασικό 
έγγραφο πληροφοριών, λεπτομερείς 
απαιτήσεις όσον αφορά το χρόνο παροχής 
του βασικού εγγράφου πληροφοριών 
καθώς και σε σχέση με την επανεξέταση 
και αναθεώρηση του εγγράφου. 
Επιβάλλεται να προβεί η Επιτροπή στις 
κατάλληλες διαβουλεύσεις και έρευνες 
καταναλωτών κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες της. Η 
Επιτροπή, όταν ετοιμάζει και συντάσσει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, θα πρέπει να 
εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και 
κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών 
εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο.
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Or.en

Τροπολογία 154
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Αν και οι ΟΣΕΚΑ είναι επενδυτικά 
προϊόντα κατά την έννοια του παρόντος 
κανονισμού, η πρόσφατη καθιέρωση των 
απαιτήσεων σχετικά με τις βασικές 
πληροφορίες για τους επενδυτές σύμφωνα 
με την οδηγία 2009/65/ΕΚ σημαίνει ότι θα 
ήταν αναλογικό να παραχωρηθεί στους εν 
λόγω ΟΣΕΚΑ μεταβατική περίοδος 5 ετών 
μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού, κατά τη διάρκεια της οποίας 
δεν θα υπόκεινται στον παρόντα 
κανονισμό. Μετά την εν λόγω περίοδο θα 
υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό 
εφόσον δεν υπάρξει παράταση της εν λόγω 
μεταβατικής περιόδου.

(28) Αν και οι ΟΣΕΚΑ είναι επενδυτικά 
προϊόντα κατά την έννοια του παρόντος 
κανονισμού, η πρόσφατη καθιέρωση των 
απαιτήσεων σχετικά με τις βασικές 
πληροφορίες για τους επενδυτές σύμφωνα 
με την οδηγία 2009/65/ΕΚ σημαίνει ότι θα 
ήταν αναλογικό να παραχωρηθεί στους εν 
λόγω ΟΣΕΚΑ μεταβατική περίοδος 5 ετών 
μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού, κατά τη διάρκεια της οποίας 
δεν θα υπόκεινται στον παρόντα 
κανονισμό. Μετά την εν λόγω περίοδο θα 
υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό 
εφόσον δεν υπάρξει παράταση της εν λόγω 
μεταβατικής περιόδου. Η ίδια απαλλαγή 
θα πρέπει να ισχύει και για τα αμοιβαία 
κεφάλαια μη ΟΣΕΚΑ εφόσον για τα εν 
λόγω κεφάλαια απαιτείται ήδη βάσει 
εθνικού δικαίου η κατάρτιση βασικού 
εγγράφου πληροφοριών για τον επενδυτή 
σύμφωνα με τον μορφότυπο και το 
περιεχόμενο που καθορίζονται στα άρθρα 
78 έως 81 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ.

Or.en

Τροπολογία 155
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Θα πρέπει να πραγματοποιηθεί 
επανεξέταση του παρόντος κανονισμού 
τέσσερα έτη μετά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού για να ληφθούν 
υπόψη οι εξελίξεις της αγοράς, όπως η 
εμφάνιση νέων τύπων επενδυτικών 
προϊόντων, αλλά και οι εξελίξεις σε 
άλλους τομείς του δικαίου της Ένωσης και 
η πείρα των κρατών μελών. Η 
επανεξέταση θα πρέπει να αξιολογήσει εάν 
τα μέτρα που θεσπίστηκαν βελτίωσαν την 
κατανόηση του μέσου μικροεπενδυτή 
σχετικά με τα επενδυτικά προϊόντα και τη 
συγκρισιμότητα των προϊόντων. Θα πρέπει 
επίσης να εξετάσει κατά πόσον η 
μεταβατική περίοδος που ισχύει για τους 
ΟΣΕΚΑ θα πρέπει να παραταθεί, ή αν 
μπορεί να εξεταστεί το ενδεχόμενο άλλων 
επιλογών αντιμετώπισης των ΟΣΕΚΑ. 
Βάσει της επανεξέτασης, η Επιτροπή 
πρέπει να υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο 
συνοδευόμενη, αν χρειάζεται, από 
νομοθετικές προτάσεις.

(29) Θα πρέπει να πραγματοποιηθεί 
επανεξέταση του παρόντος κανονισμού 
τέσσερα έτη μετά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού για να ληφθούν 
υπόψη οι εξελίξεις της αγοράς, όπως η 
εμφάνιση νέων τύπων δεσμών
επενδυτικών προϊόντων για ιδιώτες 
καταναλωτές, αλλά και οι εξελίξεις σε 
άλλους τομείς του δικαίου της Ένωσης και 
η πείρα των κρατών μελών. Η 
επανεξέταση θα πρέπει να αξιολογήσει εάν 
τα μέτρα που θεσπίστηκαν βελτίωσαν την 
κατανόηση του μέσου μικροεπενδυτή 
σχετικά με τις δέσμες επενδυτικών 
προϊόντων για ιδιώτες επενδυτές και τη 
συγκρισιμότητα των προϊόντων. Θα πρέπει 
επίσης να εξετάσει κατά πόσον η 
μεταβατική περίοδος που ισχύει για τους 
ΟΣΕΚΑ θα πρέπει να παραταθεί, ή αν 
μπορεί να εξεταστεί το ενδεχόμενο άλλων 
επιλογών αντιμετώπισης των ΟΣΕΚΑ. 
Βάσει της επανεξέτασης, η Επιτροπή 
πρέπει να υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο 
συνοδευόμενη, αν χρειάζεται, από 
νομοθετικές προτάσεις. Η εν λόγω 
επανεξέταση θα πρέπει να αξιολογήσει 
επίσης κατά πόσο θα ενισχυόταν η 
προστασία των μικροεπενδυτών με την 
επέκταση του ΒΕΠ ή την κατάρτιση ενός 
εγγράφου παρόμοιου με το ΒΕΠ για άλλα 
προϊόντα λιανικής που δεν αποτελούν 
μέρος δέσμης, όπως οι απλοί λογαριασμοί 
καταθέσεων, οι μετοχές και τα ομόλογα.

Or.en

Τροπολογία 156
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Θα πρέπει να πραγματοποιηθεί 
επανεξέταση του παρόντος κανονισμού 
τέσσερα έτη μετά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού για να ληφθούν 
υπόψη οι εξελίξεις της αγοράς, όπως η 
εμφάνιση νέων τύπων επενδυτικών 
προϊόντων, αλλά και οι εξελίξεις σε 
άλλους τομείς του δικαίου της Ένωσης και 
η πείρα των κρατών μελών. Η 
επανεξέταση θα πρέπει να αξιολογήσει εάν 
τα μέτρα που θεσπίστηκαν βελτίωσαν την 
κατανόηση του μέσου μικροεπενδυτή 
σχετικά με τα επενδυτικά προϊόντα και τη 
συγκρισιμότητα των προϊόντων. Θα 
πρέπει επίσης να εξετάσει κατά πόσον η 
μεταβατική περίοδος που ισχύει για τους 
ΟΣΕΚΑ θα πρέπει να παραταθεί, ή αν 
μπορεί να εξεταστεί το ενδεχόμενο άλλων 
επιλογών αντιμετώπισης των ΟΣΕΚΑ. 
Βάσει της επανεξέτασης, η Επιτροπή 
πρέπει να υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο 
συνοδευόμενη, αν χρειάζεται, από 
νομοθετικές προτάσεις.

(29) Θα πρέπει να πραγματοποιηθεί 
επανεξέταση του παρόντος κανονισμού 
τέσσερα έτη μετά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού για να ληφθούν 
υπόψη οι εξελίξεις της αγοράς, όπως η 
εμφάνιση νέων τύπων δεσμών
επενδυτικών προϊόντων για ιδιώτες 
επενδυτές, αλλά και οι εξελίξεις σε άλλους 
τομείς του δικαίου της Ένωσης και η πείρα 
των κρατών μελών. Η επανεξέταση θα 
πρέπει να αξιολογήσει εάν τα μέτρα που 
θεσπίστηκαν βελτίωσαν την κατανόηση 
του μέσου μικροεπενδυτή σχετικά με τις 
δέσμες επενδυτικών προϊόντων για 
ιδιώτες επενδυτές και την ικανότητά τους 
να συγκρίνουν τα προϊόντα. Θα πρέπει 
επίσης να εξετάσει κατά πόσον η 
μεταβατική περίοδος που ισχύει για τους 
ΟΣΕΚΑ θα πρέπει να παραταθεί, ή αν 
μπορεί να εξεταστεί το ενδεχόμενο άλλων 
επιλογών αντιμετώπισης των ΟΣΕΚΑ.
Βάσει της επανεξέτασης, η Επιτροπή 
πρέπει να υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο 
συνοδευόμενη, αν χρειάζεται, από 
νομοθετικές προτάσεις. Η εν λόγω 
επανεξέταση θα πρέπει να αξιολογήσει 
επίσης κατά πόσο το ΒΕΠ θα μπορούσε 
να επεκταθεί σε επενδυτικά προϊόντα που 
δεν παρέχονται σε δέσμες, όπως οι 
λογαριασμοί ταμιευτηρίου και οι 
τρεχούμενοι λογαριασμοί, οι μετοχές και 
τα ομόλογα.

Or.en

Αιτιολόγηση

Η επανεξέταση θα πρέπει να αξιολογήσει λεπτομερώς τι είδους γνωστοποιήσεις θα ήταν 
κατάλληλες για τα εν λόγω προϊόντα. Το ΒΕΠ όπως περιγράφεται στο άρθρο 8 δεν θα κάλυπτε 
επαρκώς τους απλούς λογαριασμούς καταθέσεων ή τις μετοχές. Επιπλέον, θα πρέπει να 
εξεταστεί ο τρόπος διανομής των εν λόγω προϊόντων, ιδίως των μετοχών και των ομολόγων.
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Τροπολογία 157
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Θα πρέπει να πραγματοποιηθεί 
επανεξέταση του παρόντος κανονισμού 
τέσσερα έτη μετά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού για να ληφθούν 
υπόψη οι εξελίξεις της αγοράς, όπως η 
εμφάνιση νέων τύπων επενδυτικών 
προϊόντων, αλλά και οι εξελίξεις σε 
άλλους τομείς του δικαίου της Ένωσης και 
η πείρα των κρατών μελών. Η 
επανεξέταση θα πρέπει να αξιολογήσει εάν 
τα μέτρα που θεσπίστηκαν βελτίωσαν την 
κατανόηση του μέσου μικροεπενδυτή 
σχετικά με τα επενδυτικά προϊόντα και τη 
συγκρισιμότητα των προϊόντων. Θα πρέπει 
επίσης να εξετάσει κατά πόσον η 
μεταβατική περίοδος που ισχύει για τους 
ΟΣΕΚΑ θα πρέπει να παραταθεί, ή αν 
μπορεί να εξεταστεί το ενδεχόμενο άλλων 
επιλογών αντιμετώπισης των ΟΣΕΚΑ. 
Βάσει της επανεξέτασης, η Επιτροπή 
πρέπει να υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο 
συνοδευόμενη, αν χρειάζεται, από 
νομοθετικές προτάσεις.

(29) Θα πρέπει να πραγματοποιηθεί 
επανεξέταση του παρόντος κανονισμού 
τέσσερα έτη μετά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού για να ληφθούν 
υπόψη οι εξελίξεις της αγοράς, όπως η 
εμφάνιση νέων τύπων επενδυτικών 
προϊόντων, αλλά και οι εξελίξεις σε 
άλλους τομείς του δικαίου της Ένωσης και 
η πείρα των κρατών μελών. Η 
επανεξέταση θα πρέπει να αξιολογήσει εάν 
τα μέτρα που θεσπίστηκαν βελτίωσαν την 
κατανόηση του μέσου μικροεπενδυτή 
σχετικά με τα επενδυτικά προϊόντα και τη 
συγκρισιμότητα των προϊόντων. Θα πρέπει 
επίσης να εξετάσει κατά πόσον η 
μεταβατική περίοδος που ισχύει για τους 
ΟΣΕΚΑ θα πρέπει να παραταθεί, ή αν 
μπορεί να εξεταστεί το ενδεχόμενο άλλων 
επιλογών αντιμετώπισης των ΟΣΕΚΑ. 
Βάσει της επανεξέτασης, η Επιτροπή 
πρέπει να υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο 
συνοδευόμενη, αν χρειάζεται, από 
νομοθετικές προτάσεις. Η εν λόγω 
επανεξέταση θα πρέπει επίσης να 
αξιολογήσει κατά πόσο το ΒΕΠ θα 
μπορούσε να επεκταθεί ή να 
χρησιμοποιηθεί ως βάση για την 
κατάρτιση ενός παρόμοιου εγγράφου που 
θα παρέχει στους μικροεπενδυτές 
πληροφορίες σχετικά με άλλα προϊόντα 
λιανικής, όπως οι μετοχές και τα ομόλογα 
που πωλούνται σε μικροεπενδυτές χωρίς 
να αποτελούν μέρος δέσμης, καθώς και 
τις ειδικές απαιτήσεις όσον αφορά τις 
γνωστοποιήσεις που θα ήταν κατάλληλες 
για τις εν λόγω κατηγορίες προϊόντων.

Or.en
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Τροπολογία 158
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Προκειμένου να δοθεί στους 
παραγωγούς και τους πωλητές 
επενδυτικών προϊόντων επαρκής χρόνος 
για να προετοιμαστούν για την πρακτική 
εφαρμογή των απαιτήσεων του παρόντος 
κανονισμού, οι απαιτήσεις του παρόντος 
κανονισμού δεν θα πρέπει να τεθούν σε 
εφαρμογή νωρίτερα από δύο έτη μετά την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

(30) Προκειμένου να δοθεί στους 
παραγωγούς και τους πωλητές δεσμών
επενδυτικών προϊόντων για ιδιώτες 
επενδυτές επαρκής χρόνος για να 
προετοιμαστούν για την πρακτική 
εφαρμογή των απαιτήσεων του παρόντος 
κανονισμού, οι απαιτήσεις του παρόντος 
κανονισμού δεν θα πρέπει να τεθούν σε 
εφαρμογή νωρίτερα από δύο έτη μετά την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Or.en

Τροπολογία 159
Thomas Händel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Προκειμένου να δοθεί στους 
παραγωγούς και τους πωλητές 
επενδυτικών προϊόντων επαρκής χρόνος 
για να προετοιμαστούν για την πρακτική 
εφαρμογή των απαιτήσεων του παρόντος 
κανονισμού, οι απαιτήσεις του παρόντος 
κανονισμού δεν θα πρέπει να τεθούν σε 
εφαρμογή νωρίτερα από δύο έτη μετά την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

(30) Προκειμένου να δοθεί στους 
παραγωγούς και τους πωλητές 
επενδυτικών προϊόντων επαρκής χρόνος 
για να προετοιμαστούν για την πρακτική 
εφαρμογή των απαιτήσεων του παρόντος 
κανονισμού, οι απαιτήσεις του παρόντος 
κανονισμού δεν θα πρέπει να τεθούν σε 
εφαρμογή νωρίτερα από ένα έτος μετά την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Or.de
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Τροπολογία 160
Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Προκειμένου να δοθεί στους 
παραγωγούς και τους πωλητές 
επενδυτικών προϊόντων επαρκής χρόνος 
για να προετοιμαστούν για την πρακτική 
εφαρμογή των απαιτήσεων του παρόντος 
κανονισμού, οι απαιτήσεις του παρόντος 
κανονισμού δεν θα πρέπει να τεθούν σε 
εφαρμογή νωρίτερα από δύο έτη μετά την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

(30) Προκειμένου να δοθεί στους 
παραγωγούς και τους πωλητές 
επενδυτικών προϊόντων επαρκής χρόνος 
για να προετοιμαστούν για την πρακτική 
εφαρμογή των απαιτήσεων του παρόντος 
κανονισμού, οι απαιτήσεις του παρόντος 
κανονισμού δεν θα πρέπει να τεθούν σε 
εφαρμογή νωρίτερα από δύο έτη μετά την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού. 
Ο παρών κανονισμός δεν ισχύει για 
συναλλαγές που διενεργήθηκαν στο 
παρελθόν.

Or.en

Τροπολογία 161
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Δεδομένου ότι ο στόχος της 
προτεινόμενης δράσης, και συγκεκριμένα 
η ενίσχυση της προστασίας των 
μικροεπενδυτών και η βελτίωση της 
εμπιστοσύνης τους στα επενδυτικά 
προϊόντα, ακόμη και στην περίπτωση που 
τα εν λόγω προϊόντα πωλούνται 
διασυνοριακά, δεν μπορεί να επιτευχθεί 
επαρκώς από τα κράτη μέλη όταν ενεργούν 
ανεξάρτητα το ένα από το άλλο, και μόνο 
η ανάληψη δράσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
θα μπορούσε να αντιμετωπίσει τις 
αδυναμίες που έχουν εντοπισθεί, και 
δύνανται, συνεπώς, λόγω των 
αποτελεσμάτων της, να επιτευχθούν 

(32) Δεδομένου ότι ο στόχος της 
προτεινόμενης δράσης, και συγκεκριμένα 
η ενίσχυση της προστασίας των 
μικροεπενδυτών και η βελτίωση της 
εμπιστοσύνης τους στις δέσμες 
επενδυτικών προϊόντων για ιδιώτες 
επενδυτές, ακόμη και στην περίπτωση που 
τα εν λόγω προϊόντα πωλούνται 
διασυνοριακά, δεν μπορεί να επιτευχθεί 
επαρκώς από τα κράτη μέλη όταν ενεργούν 
ανεξάρτητα το ένα από το άλλο, και μόνο 
η ανάληψη δράσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
θα μπορούσε να αντιμετωπίσει τις 
αδυναμίες που έχουν εντοπισθεί, και 
δύνανται, συνεπώς, λόγω των 
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καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση 
μπορεί να θεσπίσει μέτρα, σύμφωνα με την 
αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 5 της συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή 
της αναλογικότητας του ίδιου άρθρου, ο 
παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα 
αναγκαία όρια για την επίτευξη των 
στόχων αυτών,

αποτελεσμάτων της, να επιτευχθούν 
καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση 
μπορεί να θεσπίσει μέτρα, σύμφωνα με την 
αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 5 της συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή 
της αναλογικότητας του ίδιου άρθρου, ο 
παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα 
αναγκαία όρια για την επίτευξη των 
στόχων αυτών,

Or.en

Τροπολογία 162
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Ο παρών κανονισμός θεσπίζει ενιαίους 
κανόνες σχετικά με τον μορφότυπο και το 
περιεχόμενο του βασικού εγγράφου 
πληροφοριών που καταρτίζεται από τους 
παραγωγούς επενδυτικών προϊόντων και 
ενιαίους κανόνες σχετικά με την παροχή 
του εν λόγω εγγράφου στους 
μικροεπενδυτές.

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει ενιαίους 
κανόνες σχετικά με τον μορφότυπο και το 
περιεχόμενο του βασικού εγγράφου 
πληροφοριών που καταρτίζεται από τους 
παραγωγούς επενδυτικών προϊόντων και 
τους διαμεσολαβητές και ενιαίους κανόνες 
σχετικά με την παροχή του εν λόγω 
εγγράφου στους μικροεπενδυτές.

Or.en

Τροπολογία 163
Elena Băsescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Ο παρών κανονισμός θεσπίζει ενιαίους 
κανόνες σχετικά με τον μορφότυπο και το 
περιεχόμενο του βασικού εγγράφου 

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει ενιαίους 
κανόνες σχετικά με τον μορφότυπο και το 
περιεχόμενο του βασικού εγγράφου 
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πληροφοριών που καταρτίζεται από τους 
παραγωγούς επενδυτικών προϊόντων και 
ενιαίους κανόνες σχετικά με την παροχή 
του εν λόγω εγγράφου στους 
μικροεπενδυτές.

πληροφοριών που καταρτίζεται από τους 
παραγωγούς επενδυτικών προϊόντων και 
ενιαίους κανόνες σχετικά με την παροχή 
του εν λόγω εγγράφου στους 
μικροεπενδυτές. Στόχος του είναι να 
διασφαλίσει ότι οι μικροεπενδυτές θα 
είναι σε θέση να κατανοούν τα βασικά 
χαρακτηριστικά και τους κινδύνους των 
επενδυτικών προϊόντων για ιδιώτες 
επενδυτές και να συγκρίνουν τα 
χαρακτηριστικά των διαφόρων 
προϊόντων. 

Or.en

Τροπολογία 164
Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει ενιαίους 
κανόνες σχετικά με τον μορφότυπο και το 
περιεχόμενο του βασικού εγγράφου 
πληροφοριών που καταρτίζεται από τους 
παραγωγούς επενδυτικών προϊόντων και 
ενιαίους κανόνες σχετικά με την παροχή 
του εν λόγω εγγράφου στους 
μικροεπενδυτές.

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει ενιαίους 
κανόνες σχετικά με τον μορφότυπο και το 
περιεχόμενο του βασικού εγγράφου 
πληροφοριών που καταρτίζεται από τους 
παραγωγούς επενδυτικών προϊόντων και 
ενιαίους κανόνες σχετικά με την παροχή 
του εν λόγω εγγράφου στους 
μικροεπενδυτές. Ο παραγωγός του 
προϊόντος φέρει την αποκλειστική ευθύνη 
για την κατάρτιση του βασικού εγγράφου 
πληροφοριών.

Or.en

Τροπολογία 165
Olle Schmidt, Nils Torvalds

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

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει ενιαίους 
κανόνες σχετικά με τον μορφότυπο και το 
περιεχόμενο του βασικού εγγράφου 
πληροφοριών που καταρτίζεται από τους 
παραγωγούς επενδυτικών προϊόντων και 
ενιαίους κανόνες σχετικά με την παροχή 
του εν λόγω εγγράφου στους 
μικροεπενδυτές.

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει ενιαίους 
κανόνες σχετικά με τον μορφότυπο και το 
περιεχόμενο του βασικού εγγράφου 
πληροφοριών που καταρτίζεται από τους 
παραγωγούς δεσμών επενδυτικών 
προϊόντων για ιδιώτες επενδυτές και τις 
πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται 
στους μικροεπενδυτές σύμφωνα με την 
[αναδιατυπωμένη] οδηγία MiFID και την 
[αναδιατυπωμένη] οδηγία IMD από τους 
πωλητές των επενδυτικών προϊόντων και 
ενιαίους κανόνες σχετικά με την παροχή 
των εν λόγω εγγράφων στους 
μικροεπενδυτές

Or.en

Αιτιολόγηση

Κατά την έννοια του παρόντος κανονισμού, ως παραγωγός του προϊόντος νοείται το πρόσωπο 
που παράγει ένα επενδυτικό προϊόν ή το πρόσωπο που έχει τροποποιήσει ουσιαστικά τη δομή 
του κινδύνου ή του κόστους ενός υφιστάμενου επενδυτικού προϊόντος. Είναι σαφές ότι την 
ευθύνη για την κατάρτιση του βασικού εγγράφου πληροφοριών θα πρέπει να φέρει ο παραγωγός 
του προϊόντος, όπως αυτός ορίζεται στον κανονισμό.

Τροπολογία 166
Pervenche Berès

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει ενιαίους 
κανόνες σχετικά με τον μορφότυπο και το 
περιεχόμενο του βασικού εγγράφου 
πληροφοριών που καταρτίζεται από τους 
παραγωγούς επενδυτικών προϊόντων και 
ενιαίους κανόνες σχετικά με την παροχή 
του εν λόγω εγγράφου στους 
μικροεπενδυτές.

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει ενιαίους 
κανόνες σχετικά με τον μορφότυπο και το 
περιεχόμενο του βασικού εγγράφου 
πληροφοριών που καταρτίζεται από τους 
παραγωγούς επενδυτικών προϊόντων και 
του παραρτήματός του που καταρτίζεται 
από τους πωλητές των επενδυτικών 
προϊόντων και ενιαίους κανόνες σχετικά 
με την παροχή του εν λόγω εγγράφου
στους μικροεπενδυτές.
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Τροπολογία 167
Corien Wortmann-Kool

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει ενιαίους 
κανόνες σχετικά με τον μορφότυπο και το 
περιεχόμενο του βασικού εγγράφου 
πληροφοριών που καταρτίζεται από τους 
παραγωγούς επενδυτικών προϊόντων και 
ενιαίους κανόνες σχετικά με την παροχή 
του εν λόγω εγγράφου στους 
μικροεπενδυτές.

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει ενιαίους 
κανόνες σχετικά με τον μορφότυπο και το 
περιεχόμενο του βασικού εγγράφου 
πληροφοριών που καταρτίζεται από τους 
παραγωγούς επενδυτικών προϊόντων και 
ενιαίους κανόνες σχετικά με την παροχή 
του εν λόγω εγγράφου στους 
μικροεπενδυτές. Η απαίτηση κατάρτισης 
του βασικού εγγράφου πληροφοριών δεν 
ισχύει για τους διαμεσολαβητές που 
διαθέτουν στην αγορά, διανέμουν ή 
πωλούν το επενδυτικό προϊόν σε έναν 
μικροεπενδυτή.

Or.en

Αιτιολόγηση

Η απαίτηση για τον πωλητή του επενδυτικού προϊόντος να καταρτίζει το ΒΕΠ, όπως προτείνει ο 
εισηγητής, προκαλεί σύγχυση όσον αφορά τις αρμοδιότητες και οδηγεί σε περιττές επικαλύψεις 
ρυθμίσεων καθώς οι εν λόγω διαμεσολαβητές καλύπτονται από τις οδηγίες MiFID και IMD.

Τροπολογία 168
Werner Langen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει ενιαίους 
κανόνες σχετικά με τον μορφότυπο και το 
περιεχόμενο του βασικού εγγράφου 
πληροφοριών που καταρτίζεται από τους 
παραγωγούς επενδυτικών προϊόντων και 

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει ενιαίους 
κανόνες σχετικά με τον μορφότυπο και το 
περιεχόμενο του βασικού εγγράφου 
πληροφοριών που καταρτίζεται από τους 
παραγωγούς επενδυτικών προϊόντων και 
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ενιαίους κανόνες σχετικά με την παροχή 
του εν λόγω εγγράφου στους 
μικροεπενδυτές.

ενιαίους κανόνες σχετικά με την παροχή 
του εν λόγω εγγράφου στους 
μικροεπενδυτές. Διατάξεις που 
περιέχονται σε άλλη κοινοτική 
νομοθετική πράξη, οι οποίες ρυθμίζουν 
συγκεκριμένες πτυχές της εμπορίας 
επενδυτικών προϊόντων, έχουν 
προτεραιότητα έναντι των ρυθμίσεων του 
παρόντος κανονισμού.

Or.de

Τροπολογία 169
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στην 
παραγωγή και την πώληση επενδυτικών 
προϊόντων.

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στην 
παραγωγή και την πώληση δεσμών
επενδυτικών προϊόντων για ιδιώτες 
επενδυτές.

Or.en

Αιτιολόγηση

Παρ' όλο που θα μπορούσε να είναι χρήσιμη η θέσπιση της απαίτησης κατάρτισης ΒΕΠ για 
άλλους τύπους επενδυτικών προϊόντων, δεν κρίνεται σκόπιμο να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής 
του παρόντος κανονισμού. Θα πρέπει να πραγματοποιηθεί πλήρης και εξονυχιστική ανάλυση 
της χρησιμότητας μιας τέτοιας απαίτησης. Ο κανονισμός για το ΒΕΠ όπως έχει εκπονηθεί δεν 
μπορεί να ισχύσει για άλλα επενδυτικά προϊόντα.

Τροπολογία 170
Alfredo Pallone

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στην Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στην 
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παραγωγή και την πώληση επενδυτικών
προϊόντων.

παραγωγή και την πώληση δεσμών
επενδυτικών προϊόντων για ιδιώτες 
επενδυτές.

Or.en

Τροπολογία 171
Thomas Händel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ωστόσο, δεν εφαρμόζεται στα ακόλουθα 
προϊόντα:

διαγράφεται

α) ασφαλιστικά προϊόντα τα οποία δεν 
προσφέρουν αξία εξαγοράς ή στα οποία η 
αξία εξαγοράς δεν είναι, εξ ολοκλήρου ή 
εν μέρει εκτεθειμένη, άμεσα ή έμμεσα, 
στις διακυμάνσεις της αγοράς·
β) καταθέσεις με ποσοστό απόδοσης που 
καθορίζεται σε σχέση με ένα επιτόκιο·
γ) κινητές αξίες που αναφέρονται στα 
στοιχεία β) έως ζ), θ) και ι) του άρθρου 1 
παράγραφος 2) της οδηγίας 2003/71/ΕΚ·
δ) άλλοι τίτλοι που δεν ενσωματώνουν 
ένα παράγωγο·
ε) συστήματα επαγγελματικής 
συνταξιοδότησης που εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2003/41/ΕΚ 
ή της οδηγίας 2009/138/ΕΚ· και
στ) συνταξιοδοτικά προϊόντα για τα οποία 
απαιτείται από την εθνική νομοθεσία 
χρηματοδοτική συνεισφορά του εργοδότη 
και στα οποία ο εργαζόμενος δεν έχει 
δυνατότητα επιλογής ως προς τον πάροχο 
του συνταξιοδοτικού προϊόντος.

Or.de
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Τροπολογία 172
Corien Wortmann-Kool

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο - α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-α) περιουσιακά στοιχεία τα οποία 
κατέχονται άμεσα και τα οποία δεν 
αποτελούν μέρος δέσμης επενδυτικών 
προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των 
μετοχών εταιρειών και των κρατικών 
ομολόγων·

Or.en

Τροπολογία 173
Ildikó Gáll-Pelcz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ασφαλιστικά προϊόντα τα οποία δεν 
προσφέρουν αξία εξαγοράς ή στα οποία η 
αξία εξαγοράς δεν είναι, εξ ολοκλήρου ή 
εν μέρει εκτεθειμένη, άμεσα ή έμμεσα, 
στις διακυμάνσεις της αγοράς·

α) προϊόντα ασφάλισης ζωής τον κίνδυνο 
της επένδυσης των οποίων δεν 
αναλαμβάνει ο ασφαλισμένος·

Or.en

Αιτιολόγηση

Εξακολουθεί να μην δικαιολογείται η συμπερίληψη των παραδοσιακών συμβολαίων μικτής 
ασφάλισης ζωής με πλεονάζουσα απόδοση στο πεδίο εφαρμογής. Όσον αφορά τον συγκριμένο 
τύπο ασφαλιστήριου συμβολαίου, ο ασφαλισμένος δεν αναλαμβάνει κανέναν κίνδυνο: μόνο η 
πλεονάζουσα απόδοση μπορεί να παρουσιάσει διακυμάνσεις ανάλογα με την επίδοση της 
επένδυσης. Η εν λόγω πλεονάζουσα απόδοση είναι μόνο μια πρόσθετη αμοιβή και δεν αποτελεί 
το ουσιώδες μέρος του ασφαλιστικού προϊόντος. Επομένως, είναι αμελητέα σε σχέση με τα 
ασφάλιστρα και το ασφαλιζόμενο ποσό. Στην περίπτωση αυτή, ο ασφαλισμένος δεν μπορεί να 
θεωρηθεί ως μικροεπενδυτής. Η εν λόγω προσέγγιση συνάδει με την οδηγία Φερεγγυότητα ΙΙ.
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Τροπολογία 174
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ασφαλιστικά προϊόντα τα οποία δεν 
προσφέρουν αξία εξαγοράς ή στα οποία η 
αξία εξαγοράς δεν είναι, εξ ολοκλήρου ή 
εν μέρει εκτεθειμένη, άμεσα ή έμμεσα, 
στις διακυμάνσεις της αγοράς·

α) προϊόντα ασφάλισης ζωής, με ή χωρίς 
μετοχές συμμετοχής στα κέρδη, τον 
κίνδυνο της επένδυσης των οποίων δεν 
αναλαμβάνει ο ασφαλισμένος και τα 
οποία εμπίπτουν στο παράρτημα Ι σημείο 
Ι της οδηγίας 2002/83/ΕΚ και στο 
παράρτημα ΙΙ σημείο Ι της οδηγίας 
2009/138/ΕΚ·

Or.en

Τροπολογία 175
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ασφαλιστικά προϊόντα τα οποία δεν 
προσφέρουν αξία εξαγοράς ή στα οποία η 
αξία εξαγοράς δεν είναι, εξ ολοκλήρου ή 
εν μέρει εκτεθειμένη, άμεσα ή έμμεσα, 
στις διακυμάνσεις της αγοράς·

α) προϊόντα ασφάλισης ζωής, με ή χωρίς 
μετοχές συμμετοχής στα κέρδη, τον 
κίνδυνο της επένδυσης των οποίων δεν 
αναλαμβάνει ο ασφαλισμένος και τα 
οποία εμπίπτουν στο παράρτημα Ι σημείο 
Ι της οδηγίας 2002/83/ΕΚ και στο 
παράρτημα ΙΙ σημείο Ι της οδηγίας 
2009/138/ΕΚ·

Or.en

Τροπολογία 176
Alfredo Pallone

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

α) ασφαλιστικά προϊόντα τα οποία δεν 
προσφέρουν αξία εξαγοράς ή στα οποία η 
αξία εξαγοράς δεν είναι, εξ ολοκλήρου ή 
εν μέρει εκτεθειμένη, άμεσα ή έμμεσα, 
στις διακυμάνσεις της αγοράς·

α) προϊόντα ασφάλισης ζωής, με ή χωρίς 
μετοχές συμμετοχής στα κέρδη, τον 
κίνδυνο της επένδυσης των οποίων δεν 
αναλαμβάνει ο ασφαλισμένος και τα 
οποία εμπίπτουν στο παράρτημα Ι σημείο 
Ι της οδηγίας 2002/83/ΕΚ και στο 
παράρτημα ΙΙ σημείο Ι της οδηγίας 
2009/138/ΕΚ·

Or.en

Τροπολογία 177
Olle Schmidt, Sharon Bowles, Nils Torvalds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ασφαλιστικά προϊόντα τα οποία δεν 
προσφέρουν αξία εξαγοράς ή στα οποία η 
αξία εξαγοράς δεν είναι, εξ ολοκλήρου ή 
εν μέρει εκτεθειμένη, άμεσα ή έμμεσα, 
στις διακυμάνσεις της αγοράς·

α) ασφαλιστικά προϊόντα των οποίων τα 
οφέλη δεν είναι εκτεθειμένα σε 
διακυμάνσεις των τιμών των 
υποκείμενων επενδύσεων·

Or.en

Τροπολογία 178
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) καταθέσεις με ποσοστό απόδοσης που 
καθορίζεται σε σχέση με ένα επιτόκιο·

β) καταθέσεις, εκτός από τις δομημένες 
καταθέσεις όπως ορίζονται στο άρθρο 4 
της [MiFID]·

Or.en
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Τροπολογία 179
Markus Ferber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) καταθέσεις με ποσοστό απόδοσης που 
καθορίζεται σε σχέση με ένα επιτόκιο·

β) καταθέσεις, εκτός από τις δομημένες 
καταθέσεις όπως ορίζονται στο άρθρο 4 
της [MiFID]·

Or.en

Αιτιολόγηση

Στόχος του κανονισμού είναι οι μικροεπενδυτές να είναι σε θέση να κατανοούν και να 
συγκρίνουν τα βασικά χαρακτηριστικά των δεσμών επενδυτικών προϊόντων, οι οποίες 
χαρακτηρίζονται από την πολυπλοκότητά τους. Οι απλές τραπεζικές καταθέσεις και τα 
βιβλιάρια αποταμιεύσεων δεν έχουν τόσο πολύπλοκο χαρακτήρα και, ως εκ τούτου, τα 
αποταμιευτικά προϊόντα θα πρέπει να εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού. 
Ωστόσο, λόγω του πολύπλοκου χαρακτήρα τους, οι δομημένες καταθέσεις θα πρέπει να 
συμπεριληφθούν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού.

Τροπολογία 180
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) καταθέσεις με ποσοστό απόδοσης που 
καθορίζεται σε σχέση με ένα επιτόκιο·

β) καταθέσεις, εκτός από τις δομημένες 
καταθέσεις όπως ορίζονται στο άρθρο 4 
της [MiFID]·

Or.en

Αιτιολόγηση

Στόχος της παρούσας τροπολογίας είναι να εξασφαλιστεί συνοχή μεταξύ του πεδίου εφαρμογής 
του κανονισμού και του πεδίου εφαρμογής του νέου καθεστώτος που προβλέπει η MiFID για τις 
δομημένες καταθέσεις.
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Τροπολογία 181
Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) καταθέσεις με ποσοστό απόδοσης που 
καθορίζεται σε σχέση με ένα επιτόκιο·

β) καταθέσεις με ποσοστό απόδοσης που 
καθορίζεται σε σχέση με ένα επιτόκιο. 
Ωστόσο, αναφέρεται κάθε σύστημα 
εγγύησης καταθέσεων, περιγράφοντας 
λεπτομερώς και επακριβώς ποιοι κίνδυνοι 
καλύπτονται από το σύστημα, κατά 
περίπτωση·

Or.en

Τροπολογία 182
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) κινητές αξίες που αναφέρονται στα 
στοιχεία β) έως ζ), θ) και ι) του άρθρου 1 
παράγραφος 2) της οδηγίας 2003/71/ΕΚ·

διαγράφεται

Or.en

Αιτιολόγηση

Καθώς δεν είναι απολύτως σαφές σε τι αναφέρεται το στοιχείο δ), το ανωτέρω στοιχείο θα 
πρέπει να διαγραφεί.

Τροπολογία 183
Sharon Bowles

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

δ) άλλοι τίτλοι που δεν ενσωματώνουν ένα 
παράγωγο·

δ) άλλοι τίτλοι που δεν ενσωματώνουν ένα 
παράγωγο, εξαιρουμένων των εταιρικών 
ομολόγων και των μέσων που εκδίδονται 
από εταιρείες επενδύσεων ειδικού 
σκοπού·

Or.en

Αιτιολόγηση

Δεν θα πρέπει να επιτρέπεται η μη σκόπιμη προώθηση των δεσμών προϊόντων έναντι των 
απλών προϊόντων που χρηματοδοτούν την πραγματική οικονομία. Οι εταιρείες επενδύσεων 
ειδικού σκοπού θα πρέπει να περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού ώστε να 
διασφαλίζεται η αποφυγή καταστρατήγησής του από τους διαχειριστές στοιχείων ενεργητικού 
μέσω της πώλησης προϊόντων από την εταιρεία χαρτοφυλακίου αντί από τον ίδιο τον πάροχο 
προϊόντων.

Τροπολογία 184
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) άλλοι τίτλοι που δεν ενσωματώνουν 
ένα παράγωγο·

διαγράφεται

Or.en

Τροπολογία 185
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) άλλοι τίτλοι που δεν ενσωματώνουν ένα 
παράγωγο·

δ) κινητές αξίες με ποσοστό απόδοσης 
που καθορίζεται σε σχέση με ένα επιτόκιο 
και οι οποίες κατέχονται άμεσα·
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Or.en

Αιτιολόγηση

Κρίνεται σκόπιμο να ευθυγραμμιστεί ο ορισμός της δέσμης επενδυτικών προϊόντων για ιδιώτες 
επενδυτές (PRIP) βάσει της καθοδήγησης που παρέχεται από την κοινή ομάδα επιπέδου 3, στην 
οποία περιλαμβάνονται οι ΕΕΑΤΕ, ΕΕΕΑΑΕΣ και ΕΡΑΑΚΑ. Σύμφωνα με τον ορισμό των εν 
λόγω εξειδικευμένων οργανισμών, τα κοινά ομόλογα θεωρούνται μη σύνθετα και δεν θα πρέπει 
να κατατάσσονται ως δέσμες επενδυτικών προϊόντων για ιδιώτες επενδυτές.

Τροπολογία 186
Sharon Bowles

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) μετοχές·

Or.en

Τροπολογία 187
Alfredo Pallone

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) κινητές αξίες των οποίων η 
ονομαστική αξία ανά μονάδα ανέρχεται 
σε τουλάχιστον 100.000 ευρώ·

Or.en

Τροπολογία 188
Burkhard Balz

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

δ α) κινητές αξίες με ποσοστό απόδοσης 
που καθορίζεται σε σχέση με ένα επιτόκιο 
και οι οποίες κατέχονται άμεσα·

Or.en

Τροπολογία 189
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) συστήματα επαγγελματικής 
συνταξιοδότησης που εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2003/41/ΕΚ 
ή της οδηγίας 2009/138/ΕΚ· και

διαγράφεται

Or.en

Αιτιολόγηση

Οι επενδυτικές αποφάσεις μιας επιχείρησης, ιδίως των ΜΜΕ, κατά την επιλογή ενός 
συνταξιοδοτικού προϊόντος για τους υπαλλήλους της, θα πρέπει να υπόκεινται στην υποχρέωση 
προσκόμισης ενός εγγράφου ΒΠΕ, καθώς οι εν λόγω αποφάσεις συνήθως λαμβάνονται από 
άτομα που διαθέτουν τις ίδιες χρηματοοικονομικές γνώσεις με τον μέσο καταναλωτή. Η 
συγκεκριμένη τροπολογία βασίζεται σε πρόταση της γερμανικής ένωσης FW.

Τροπολογία 190
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) συνταξιοδοτικά προϊόντα για τα οποία 
απαιτείται από την εθνική νομοθεσία 
χρηματοδοτική συνεισφορά του εργοδότη 

στ) συνταξιοδοτικά προϊόντα που πληρούν 
τους ακόλουθους δύο όρους:
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και στα οποία ο εργαζόμενος δεν έχει 
δυνατότητα επιλογής ως προς τον πάροχο 
του συνταξιοδοτικού προϊόντος.

– δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας 2009/138/ΕΚ ή της οδηγίας 
2003/41/ΕΚ· και
– το επίπεδο συνταξιοδοτικών παροχών 
αποτελεί στην πραγματικότητα υπόσχεση 
ή προσφορά από τον εργοδότη στον 
εργαζόμενο.
Όσον αφορά τα συνταξιοδοτικά προϊόντα 
που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 
της οδηγίας 2009/138/ΕΚ, της οδηγίας 
2003/41/ΕΚ ή του παρόντος κανονισμού, 
τα κράτη μέλη παρέχουν ισοδύναμες 
απαιτήσεις γνωστοποίησης.

Or.en

Αιτιολόγηση

Σε πολλά κράτη μέλη, υπάρχουν διάφορα είδη συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων που δεν εμπίπτουν 
ούτε στο πεδίο αρμοδιοτήτων των ΙΕΣΠ ούτε στο πεδίο των ιδιωτικών ιδρυμάτων. Ορισμένα 
από τα συστήματα αυτά θα εξαιρούνταν σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής, δυνάμει του 
άρθρου 2 στοιχείο στ), και έτσι θα ήταν υποκείμενα σε απαιτήσεις μη γνωστοποίησης σε 
επίπεδο ΕΕ, ενώ άλλα παρόμοια συστήματα δεν θα εξαιρούνταν γιατί δεν απαιτείται, σύμφωνα 
με την εθνική νομοθεσία, η χρηματοδοτική συνεισφορά του εργοδότη. Είναι σημαντικό να 
αποτραπεί οποιαδήποτε ασυνέπεια εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία 191
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) συνταξιοδοτικά προϊόντα για τα οποία 
απαιτείται από την εθνική νομοθεσία 
χρηματοδοτική συνεισφορά του εργοδότη 
και στα οποία ο εργαζόμενος δεν έχει 
δυνατότητα επιλογής ως προς τον πάροχο 
του συνταξιοδοτικού προϊόντος.

στ) όλα τα συνταξιοδοτικά προϊόντα που 
ορίζονται στο άρθρο 4 στοιχείο δ) και τα 
συνταξιοδοτικά προϊόντα για τα οποία 
απαιτείται από την εθνική νομοθεσία 
χρηματοδοτική συνεισφορά του εργοδότη 
και στα οποία ο εργοδότης έχει προβεί στη 
σχετική επιλογή ως προς τον πάροχο του 
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συνταξιοδοτικού προϊόντος· και

Or.en

Αιτιολόγηση

Δεν υφίσταται ένας ενιαίος ορισμός για τα συνταξιοδοτικά προϊόντα που να είναι αποδεκτός 
από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Δεδομένου ότι η Επιτροπή εξετάζει λεπτομερώς τα 
συνταξιοδοτικά συστήματα των κρατών μελών, δεν είναι σκόπιμο να προδικάσουμε τις εν λόγω 
εργασίες θεσπίζοντας απαιτήσεις που θα υποδήλωναν ότι ήδη υφίσταται ένας ενιαίος ορισμός.

Τροπολογία 192
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) συνταξιοδοτικά προϊόντα για τα οποία 
απαιτείται από την εθνική νομοθεσία 
χρηματοδοτική συνεισφορά του εργοδότη 
και στα οποία ο εργαζόμενος δεν έχει
δυνατότητα επιλογής ως προς τον πάροχο 
του συνταξιοδοτικού προϊόντος.

στ) συστήματα επαγγελματικής 
συνταξιοδότησης και ατομικά 
συνταξιοδοτικά προϊόντα για τα οποία 
απαιτείται από την εθνική νομοθεσία 
χρηματοδοτική συνεισφορά του εργοδότη 
και στα οποία ο εργοδότης και ο 
εργαζόμενος δεν έχουν δυνατότητα 
επιλογής ως προς τον πάροχο του 
συνταξιοδοτικού προϊόντος.

Or.en

Αιτιολόγηση

Οι επενδυτικές αποφάσεις μιας επιχείρησης, ιδίως των ΜΜΕ, κατά την επιλογή ενός 
συνταξιοδοτικού προϊόντος για τους υπαλλήλους της, θα πρέπει να υπόκεινται στην υποχρέωση 
προσκόμισης ενός εγγράφου ΒΠΕ, καθώς οι εν λόγω αποφάσεις συνήθως λαμβάνονται από 
άτομα που διαθέτουν τις ίδιες χρηματοοικονομικές γνώσεις με τον μέσο καταναλωτή. Η 
συγκεκριμένη τροπολογία βασίζεται σε πρόταση της γερμανικής ένωσης FW.

Τροπολογία 193
Burkhard Balz
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) συνταξιοδοτικά προϊόντα για τα οποία 
απαιτείται από την εθνική νομοθεσία 
χρηματοδοτική συνεισφορά του εργοδότη 
και στα οποία ο εργαζόμενος δεν έχει 
δυνατότητα επιλογής ως προς τον πάροχο 
του συνταξιοδοτικού προϊόντος.

στ) επισήμως αναγνωρισμένα 
συνταξιοδοτικά προϊόντα και συστήματα 
κοινωνικής ασφάλισης που υπόκεινται 
στην εθνική ή ενωσιακή νομοθεσία.

Or.en

Τροπολογία 194
Alfredo Pallone

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) συνταξιοδοτικά προϊόντα για τα οποία 
απαιτείται από την εθνική νομοθεσία 
χρηματοδοτική συνεισφορά του εργοδότη 
και στα οποία ο εργαζόμενος δεν έχει 
δυνατότητα επιλογής ως προς τον πάροχο 
του συνταξιοδοτικού προϊόντος.

στ) όλα τα συνταξιοδοτικά προϊόντα που 
ορίζονται στο άρθρο 4 στοιχείο δ).

Or.en

Τροπολογία 195
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) συνταξιοδοτικά προϊόντα για τα οποία 
απαιτείται από την εθνική νομοθεσία 
χρηματοδοτική συνεισφορά του εργοδότη 
και στα οποία ο εργαζόμενος δεν έχει 
δυνατότητα επιλογής ως προς τον πάροχο 

στ) συνταξιοδοτικά προϊόντα για τα οποία 
οι χρηματοδοτικές ρυθμίσεις δεν 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας 2003/41/ΕΚ ή της 
οδηγίας 2009/138/ΕΚ· και των οποίων το 
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του συνταξιοδοτικού προϊόντος. επίπεδο συνταξιοδοτικών παροχών 
αποτελεί στην πραγματικότητα υπόσχεση 
ή προσφορά από τον εργοδότη στον 
εργαζόμενο. Όσον αφορά τα 
συνταξιοδοτικά προϊόντα που δεν 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας 2003/41/ΕΚ, της οδηγίας 
2009/138/ΕΚ ή του παρόντος κανονισμού, 
τα κράτη μέλη παρέχουν ισοδύναμες 
απαιτήσεις γνωστοποίησης.

Or.en

Αιτιολόγηση

Σε πολλά κράτη μέλη, υπάρχουν διάφορα είδη συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων που δεν εμπίπτουν 
ούτε στο πεδίο αρμοδιοτήτων των ΙΕΣΠ ούτε στο πεδίο των ιδιωτικών ιδρυμάτων. Ορισμένα 
από τα συστήματα αυτά θα εξαιρούνταν σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής, δυνάμει του 
άρθρου 2 στοιχείο στ), και έτσι θα ήταν υποκείμενα σε απαιτήσεις μη γνωστοποίησης σε 
επίπεδο ΕΕ, ενώ άλλα παρόμοια συστήματα δεν θα εξαιρούνταν γιατί δεν απαιτείται, σύμφωνα 
με την εθνική νομοθεσία, η χρηματοδοτική συνεισφορά του εργοδότη. Είναι σημαντικό να 
αποτραπεί οποιαδήποτε ασυνέπεια εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία 196
Ildikó Gáll-Pelcz

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) επισήμως αναγνωρισμένα 
συνταξιοδοτικά προϊόντα και συστήματα 
κοινωνικής ασφάλισης που υπόκεινται 
στην εθνική ή ενωσιακή νομοθεσία.

Or.en

Τροπολογία 197
Alfredo Pallone

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

στ α) επισήμως αναγνωρισμένα 
συνταξιοδοτικά προϊόντα και συστήματα 
κοινωνικής ασφάλισης που υπόκεινται 
στην εθνική ή ενωσιακή νομοθεσία.

Or.en

Τροπολογία 198
Syed Kamall

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) επισήμως αναγνωρισμένα 
συνταξιοδοτικά προϊόντα και συστήματα 
κοινωνικής ασφάλισης όπως ορίζονται 
από την εθνική ή ενωσιακή νομοθεσία.

Or.en

Αιτιολόγηση

Δεν υφίσταται ένας ενιαίος ορισμός για τα συνταξιοδοτικά προϊόντα που να είναι αποδεκτός 
από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Δεδομένου ότι η Επιτροπή εξετάζει λεπτομερώς τα 
συνταξιοδοτικά συστήματα των κρατών μελών, δεν είναι σκόπιμο να προδικάσουμε τις εν λόγω 
εργασίες θεσπίζοντας απαιτήσεις που θα υποδήλωναν ότι ήδη υφίσταται ένας ενιαίος ορισμός.

Τροπολογία 199
Olle Schmidt, Nils Torvalds

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) επισήμως αναγνωρισμένα 
συστήματα κοινωνικής ασφάλισης που 
υπόκεινται στην εθνική ή ενωσιακή 
νομοθεσία.
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Or.en

Τροπολογία 200
Sharon Bowles

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) κρατικά χρεόγραφα.

Or.en

Τροπολογία 201
Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ β) βιβλιάρια και λογαριασμοί 
ταμιευτηρίου. Οι διανομείς των εν λόγω 
προϊόντων διασφαλίζουν ότι οι 
πληροφορίες που αφορούν τη ρυθμιστική 
αρχή του προϊόντος επισημαίνονται 
σαφώς στις παρεχόμενες πληροφορίες. 

Or.en

Τροπολογία 202
Alfredo Pallone

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν οι παραγωγοί επενδυτικών 
προϊόντων που υπόκεινται στον παρόντα 
κανονισμό υπόκεινται επίσης στην οδηγία 

1. Το βασικό έγγραφο πληροφοριών που 
καταρτίζεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
του παρόντος κανονισμού θεωρείται ότι 
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2003/71/ΕΚ, εφαρμόζεται τόσο ο παρών 
κανονισμός, όσο και η οδηγία
2003/71/ΕΚ.

συμμορφώνεται με τους όρους που 
ορίζονται στο άρθρο 24 παράγραφος 3 
του κανονισμού αριθ. 809/2004 όπως 
τροποποιήθηκε με τον κανονισμό 
αριθ. 486/2012 καθώς και στο άρθρο 17 
παράγραφος 1, στα άρθρα 18 και 19 της 
οδηγίας 2003/71/ΕΚ όπως 
τροποποιήθηκε με την οδηγία 
2010/73/ΕΚ.

Or.en

Τροπολογία 203
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν οι παραγωγοί επενδυτικών 
προϊόντων που υπόκεινται στον παρόντα 
κανονισμό υπόκεινται επίσης στην οδηγία
2003/71/ΕΚ, εφαρμόζεται τόσο ο παρών 
κανονισμός, όσο και η οδηγία 
2003/71/ΕΚ.

1. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται 
στο βασικό έγγραφο πληροφοριών για 
τους επενδυτές είναι σύμφωνες με τον 
παρόντα κανονισμό και θεωρούνται από 
τις αρμόδιες αρχές ως κατάλληλες 
πληροφορίες όσον αφορά τους κινδύνους 
και τις δαπάνες και θεωρούνται ότι 
πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 5 
παράγραφος 2 της οδηγίας 2003/71/ΕΚ 
σχετικά με το περιεχόμενο των βασικών 
πληροφοριών όπως αυτό προσδιορίζεται 
στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο ιθ) 
σημεία ii) και iii) της εν λόγω οδηγίας.

Or.en

Αιτιολόγηση

Η απαίτηση παροχής τόσο ενός ΒΕΠ για τις δέσμες επενδυτικών προϊόντων για ιδιώτες 
επενδυτές όσο και ενός περιληπτικού σημειώματος («Issue Specific Summary») βάσει της 
οδηγίας περί ενημερωτικών δελτίων, στο πλαίσιο μιας προσφοράς κινητών αξιών σε 
μικροεπενδυτές, έρχεται σε αντίθεση με τον στόχο της πρωτοβουλίας των δεσμών επενδυτικών 
προϊόντων για ιδιώτες επενδυτές. Η ύπαρξη δύο περιληπτικών σημειωμάτων προκαλεί σύγχυση 
στους επενδυτές.
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Τροπολογία 204
Sylvie Goulard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν οι παραγωγοί επενδυτικών 
προϊόντων που υπόκεινται στον παρόντα 
κανονισμό υπόκεινται επίσης στην οδηγία 
2003/71/ΕΚ, εφαρμόζεται τόσο ο παρών 
κανονισμός, όσο και η οδηγία 2003/71/ΕΚ.

1. Όταν οι παραγωγοί δεσμών επενδυτικών 
προϊόντων για ιδιώτες επενδυτές που 
υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό 
υπόκεινται επίσης στην οδηγία 
2003/71/ΕΚ, εφαρμόζεται τόσο ο παρών 
κανονισμός, όσο και η οδηγία 2003/71/ΕΚ.

Or.en

Τροπολογία 205
Pervenche Berès

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν οι παραγωγοί επενδυτικών 
προϊόντων που υπόκεινται στον παρόντα 
κανονισμό υπόκεινται επίσης στην οδηγία 
2003/71/ΕΚ, εφαρμόζεται τόσο ο παρών 
κανονισμός, όσο και η οδηγία 2003/71/ΕΚ.

1. Όταν οι παραγωγοί επενδυτικών 
προϊόντων που υπόκεινται στον παρόντα 
κανονισμό υπόκεινται επίσης στην οδηγία 
2003/71/ΕΚ, εφαρμόζεται τόσο ο παρών 
κανονισμός, όσο και η οδηγία 2003/71/ΕΚ 
εξαιρουμένου του άρθρου 4 παράγραφος 
2 στοιχείο κβ) της εν λόγω οδηγίας.

Or.en

Τροπολογία 206
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν οι παραγωγοί επενδυτικών 2. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται 
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προϊόντων που υπόκεινται στον παρόντα 
κανονισμό υπόκεινται επίσης στην οδηγία 
2009/138/ΕΚ, εφαρμόζεται τόσο ο παρών 
κανονισμός, όσο και η οδηγία
2009/138/ΕΚ.

στο βασικό έγγραφο πληροφοριών 
θεωρούνται από τις αρμόδιες αρχές ως 
κατάλληλες όσον αφορά τους 
υποκείμενους κινδύνους του συμβολαίου 
για τον αντισυμβαλλόμενο και 
θεωρούνται ότι πληρούν τις απαιτήσεις 
που ορίζονται στο άρθρο 185 
παράγραφος 4 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ.

Or.en

Αιτιολόγηση

Η απαίτηση παροχής τόσο ενός ΒΕΠ για τις δέσμες επενδυτικών προϊόντων για ιδιώτες 
επενδυτές όσο και ενός περιληπτικού σημειώματος («Issue Specific Summary») βάσει της 
οδηγίας περί ενημερωτικών δελτίων, στο πλαίσιο μιας προσφοράς κινητών αξιών σε 
μικροεπενδυτές, έρχεται σε αντίθεση με τον στόχο της πρωτοβουλίας των δεσμών επενδυτικών 
προϊόντων για ιδιώτες επενδυτές. Η ύπαρξη δύο περιληπτικών σημειωμάτων προκαλεί σύγχυση 
στους επενδυτές: το γεγονός αυτό αντιβαίνει στον σκοπό της κανονιστικής εναρμόνισης, 
δημιουργώντας άνισους όρους ανταγωνισμού μεταξύ αφενός των δεσμών επενδυτικών 
προϊόντων για ιδιώτες επενδυτές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας περί 
ενημερωτικών δελτίων και αφετέρου των υπόλοιπων δεσμών επενδυτικών προϊόντων για 
ιδιώτες επενδυτές.

Τροπολογία 207
Sylvie Goulard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν οι παραγωγοί επενδυτικών 
προϊόντων που υπόκεινται στον παρόντα 
κανονισμό υπόκεινται επίσης στην οδηγία
2009/138/ΕΚ, εφαρμόζεται τόσο ο παρών 
κανονισμός, όσο και η οδηγία 
2009/138/ΕΚ.

2. Όταν οι παραγωγοί δεσμών επενδυτικών 
προϊόντων για ιδιώτες επενδυτές που 
υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό 
υπόκεινται επίσης στις απαιτήσεις 
παροχής πληροφοριών για τους 
αντισυμβαλλόμενους δυνάμει της οδηγίας 
2009/138/ΕΚ, οι εν λόγω απαιτήσεις, όταν 
είναι ισοδύναμες, πληρούνται από τις 
γνωστοποιήσεις βάσει του παρόντος 
κανονισμού.

Or.en
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Τροπολογία 208
Burkhard Balz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν οι παραγωγοί επενδυτικών 
προϊόντων που υπόκεινται στον παρόντα 
κανονισμό υπόκεινται επίσης στην οδηγία 
2009/138/ΕΚ, εφαρμόζεται τόσο ο παρών 
κανονισμός, όσο και η οδηγία 
2009/138/ΕΚ.

2. Όταν οι παραγωγοί επενδυτικών 
προϊόντων που υπόκεινται στον παρόντα 
κανονισμό υπόκεινται επίσης στην οδηγία 
2009/138/ΕΚ, εφαρμόζεται τόσο ο παρών 
κανονισμός, όσο και η οδηγία 
2009/138/ΕΚ. Οι πληροφορίες που 
περιέχονται στο βασικό έγγραφο 
πληροφοριών θεωρούνται ότι πληρούν τις 
απαιτήσεις περί ειδικών πληροφοριών 
που ορίζονται στο άρθρο 185 
παράγραφος 4 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ.

Or.en

Τροπολογία 209
Alfredo Pallone

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν οι παραγωγοί επενδυτικών 
προϊόντων που υπόκεινται στον παρόντα 
κανονισμό υπόκεινται επίσης στην οδηγία 
2009/138/ΕΚ, εφαρμόζεται τόσο ο παρών 
κανονισμός, όσο και η οδηγία
2009/138/ΕΚ.

2. Το βασικό έγγραφο πληροφοριών που 
καταρτίζεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
του παρόντος κανονισμού θεωρείται ότι 
πληροί τις απαιτήσεις που ορίζονται στο 
άρθρο 185 παράγραφος 4 της οδηγίας 
2009/138/ΕΚ.

Or.en

Τροπολογία 210
Alfredo Pallone

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 23 για τον καθορισμό 
πρόσθετων απαιτήσεων ώστε να 
διασφαλίζεται ότι το περιεχόμενο και οι 
σχετικοί κανόνες του βασικού εγγράφου 
πληροφοριών καθιστούν δυνατή την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων που 
απορρέουν τόσο από την οδηγία 
2003/71/ΕΚ όσο και από την οδηγία 
2009/138/ΕΚ.

Or.en

Τροπολογία 211
Saïd El Khadraoui

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ως «επενδυτικό προϊόν» νοείται μια 
επένδυση στην οποία ανεξάρτητα από τη 
νομική μορφή της επένδυσης το ποσό που 
καταβάλλεται στον επενδυτή είναι 
εκτεθειμένο σε διακυμάνσεις των τιμών 
αναφοράς ή των επιδόσεων ενός ή 
περισσότερων περιουσιακών στοιχείων 
που δεν αγοράζονται απευθείας από τον 
επενδυτή·

α) ως «επενδυτικό προϊόν» νοείται ένα 
προϊόν μέσω του οποίου ένα πρόσωπο 
μπορεί να προβεί σε μια οικονομική 
επένδυση, ανεξάρτητα από τη νομική 
μορφή και από το εάν το ποσό που 
καταβάλλεται είναι σταθερό ή μεταβλητό·

Or.en

Τροπολογία 212
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ως «επενδυτικό προϊόν» νοείται μια 
επένδυση στην οποία ανεξάρτητα από τη 
νομική μορφή της επενδύσεων το ποσό 
που καταβάλλεται στον επενδυτή είναι 
εκτεθειμένο σε διακυμάνσεις των τιμών 
αναφοράς ή των επιδόσεων ενός ή 
περισσότερων περιουσιακών στοιχείων 
που δεν αγοράζονται απευθείας από τον 
επενδυτή·

α) ως «επενδυτικό προϊόν» νοείται μια 
επένδυση στην οποία ανεξάρτητα από τη 
νομική μορφή της επένδυσης το ποσό που 
καταβάλλεται στον επενδυτή είναι 
εκτεθειμένο σε διακυμάνσεις των τιμών 
αναφοράς ή των επιδόσεων ενός ή 
περισσότερων περιουσιακών στοιχείων·

Or.en

Τροπολογία 213
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ως «επενδυτικό προϊόν» νοείται μια 
επένδυση στην οποία ανεξάρτητα από τη 
νομική μορφή της επενδύσεων το ποσό που 
καταβάλλεται στον επενδυτή είναι 
εκτεθειμένο σε διακυμάνσεις των τιμών
αναφοράς ή των επιδόσεων ενός ή 
περισσότερων περιουσιακών στοιχείων 
που δεν αγοράζονται απευθείας από τον 
επενδυτή·

α) ως «δέσμη επενδυτικών προϊόντων για 
ιδιώτες επενδυτές» νοείται μια επένδυση 
στην οποία ανεξάρτητα από τη νομική 
μορφή της επένδυσης το ποσό που 
καταβάλλεται στον επενδυτή υπόκειται σε 
διακυμάνσεις επειδή είναι εκτεθειμένο 
στις τιμές αναφοράς ή στις επιδόσεις ενός 
ή περισσότερων περιουσιακών στοιχείων 
που δεν αγοράζονται απευθείας από τον 
επενδυτή·

Or.en

Αιτιολόγηση

Οι εν λόγω δευτερεύουσες τροποποιήσεις αποσκοπούν να καταστήσουν σαφέστερο και 
ακριβέστερο τον συγκεκριμένο ορισμό.

Τροπολογία 214
Syed Kamall
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ως «επενδυτικό προϊόν» νοείται μια 
επένδυση στην οποία ανεξάρτητα από τη 
νομική μορφή της επενδύσεων το ποσό που 
καταβάλλεται στον επενδυτή είναι 
εκτεθειμένο σε διακυμάνσεις των τιμών 
αναφοράς ή των επιδόσεων ενός ή 
περισσότερων περιουσιακών στοιχείων 
που δεν αγοράζονται απευθείας από τον 
επενδυτή·

α) ως «δέσμη επενδυτικών προϊόντων για 
ιδιώτες επενδυτές» νοείται μια επένδυση 
στην οποία ανεξάρτητα από τη νομική 
μορφή της επένδυσης το ποσό που 
καταβάλλεται στον επενδυτή είναι 
εκτεθειμένο σε διακυμάνσεις των τιμών 
αναφοράς ή των επιδόσεων ενός ή 
περισσότερων περιουσιακών στοιχείων 
που δεν αγοράζονται απευθείας από τον 
επενδυτή·

Or.en

Τροπολογία 215
Thomas Händel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ως «επενδυτικό προϊόν» νοείται μια 
επένδυση στην οποία ανεξάρτητα από τη 
νομική μορφή της επενδύσεων το ποσό 
που καταβάλλεται στον επενδυτή είναι 
εκτεθειμένο σε διακυμάνσεις των τιμών 
αναφοράς ή των επιδόσεων ενός ή 
περισσότερων περιουσιακών στοιχείων 
που δεν αγοράζονται απευθείας από τον 
επενδυτή·

α) ως «επενδυτικό προϊόν» νοείται μια 
επένδυση στην οποία ανεξάρτητα από τη 
νομική μορφή της επένδυσης το ποσό που 
καταβάλλεται στον επενδυτή είναι 
εκτεθειμένο σε διακυμάνσεις των τιμών 
αναφοράς ή των επιδόσεων ενός ή 
περισσότερων περιουσιακών στοιχείων·

Or.de

Τροπολογία 216
Alfredo Pallone

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ως «επενδυτικό προϊόν» νοείται μια 
επένδυση στην οποία ανεξάρτητα από τη 
νομική μορφή της επενδύσεων το ποσό που 
καταβάλλεται στον επενδυτή είναι 
εκτεθειμένο σε διακυμάνσεις των τιμών 
αναφοράς ή των επιδόσεων ενός ή 
περισσότερων περιουσιακών στοιχείων 
που δεν αγοράζονται απευθείας από τον 
επενδυτή·

α) ως «επενδυτικό προϊόν» νοείται μια 
επένδυση στην οποία ανεξάρτητα από τη 
νομική μορφή της επένδυσης το ποσό που 
καταβάλλεται στον επενδυτή είναι 
εκτεθειμένο σε διακυμάνσεις των τιμών 
αναφοράς, πλην των επιτοκίων, ή των 
επιδόσεων ενός ή περισσότερων 
περιουσιακών στοιχείων που δεν 
αγοράζονται απευθείας από τον επενδυτή· 
τροποποιώντας τα χαρακτηριστικά 
κινδύνου και ανταμοιβής ή το κόστος που 
συνδέεται με την επένδυση στο 
επενδυτικό προϊόν·

Or.en

Τροπολογία 217
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ως «επενδυτικό προϊόν» νοείται μια
επένδυση στην οποία ανεξάρτητα από τη 
νομική μορφή της επενδύσεων το ποσό 
που καταβάλλεται στον επενδυτή είναι 
εκτεθειμένο σε διακυμάνσεις των τιμών 
αναφοράς ή των επιδόσεων ενός ή 
περισσότερων περιουσιακών στοιχείων 
που δεν αγοράζονται απευθείας από τον 
επενδυτή·

α) ως «επενδυτικό προϊόν» νοείται κάθε 
επένδυση ή προϊόν αποταμίευσης που 
διατίθενται στην αγορά σε 
μικροεπενδυτές ανεξάρτητα από τη νομική 
τους μορφή, στο πλαίσιο των οποίων η
επένδυση και το ποσό που καταβάλλεται 
στον επενδυτή είναι εκτεθειμένα σε 
διακυμάνσεις των τιμών αναφοράς ή των 
επιδόσεων ενός ή περισσότερων 
περιουσιακών στοιχείων που δεν 
αγοράζονται απευθείας από τον επενδυτή.
Όταν η έκθεση ενός τέτοιου επενδυτικού 
προϊόντος επιτυγχάνεται μέσω της 
άμεσης κατοχής μετοχών ή μεριδίων 
επενδυτικών εταιρειών ειδικού σκοπού η 
εταιρειών χαρτοφυλακίου, τότε οι εν λόγω 
μετοχές ή μερίδια θεωρούνται βάσει του 
παρόντος ορισμού ως επενδυτικά 
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προϊόντα·

Or.en

Αιτιολόγηση

Καθώς οι μετοχές που κατέχονται άμεσα από τους επενδυτές δεν εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του κανονισμού σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής, πρέπει να διασφαλιστεί ότι 
οι παραγωγοί επενδυτικών προϊόντων δεν προβαίνουν στη συγκρότηση των δεσμών προϊόντων 
τους μέσω μιας επενδυτικής εταιρείας ειδικού σκοπού ή μιας εταιρείας χαρτοφυλακίου με 
σκοπό να απαλλαγούν από την υποχρέωση προσκόμισης ενός ΒΠΕ στους μικροεπενδυτές. Ως 
εκ τούτου, θα πρέπει να εφαρμόζεται η αρχή της διαφάνειας με σκοπό την αποφυγή των 
στρατηγικών καταστρατήγησης και των κενών. Η παρούσα τροπολογία βασίζεται σε πρόταση 
των γαλλικών ρυθμιστικών αρχών.

Τροπολογία 218
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ως «παραγωγός επενδυτικών 
προϊόντων» νοείται:

β) ως «παραγωγός δεσμών επενδυτικών 
προϊόντων για ιδιώτες επενδυτές» νοείται:

Or.en

Τροπολογία 219
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 - παράγραφος 1 - στοιχείο β - σημείο ii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii a) ο εκδότης της κινητής αξίας σε 
περίπτωση που το επενδυτικό προϊόν 
αφορά αποκλειστικά μεταβιβάσιμη 
κινητή αξία που αποτελεί αντικείμενο 
δημόσιας προσφοράς ή εισάγεται προς 
διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά 
βάσει των διατάξεων της οδηγίας 
2003/71/ΕΚ, και η οποία κατέχεται άμεσα 
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από τους επενδυτές·

Or.en

Τροπολογία 220
Pervenche Berès

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 - παράγραφος 1 - στοιχείο β - σημείο ii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii a) ο εκδότης μεταβιβάσιμων κινητών 
αξιών που αποτελούν αντικείμενο 
δημόσιας προσφοράς ή εισάγονται προς 
διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά 
δυνάμει των διατάξεων της οδηγίας 
2003/71/ΕΚ, και οι οποίες κατέχονται 
άμεσα από τους επενδυτές·

Or.en

Αιτιολόγηση

Το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού θα πρέπει να καλύπτει και τις απλές μεταβιβάσιμες κινητές 
αξίες που κατέχονται άμεσα από επενδυτές, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν αποκτηθεί στην 
πρωτογενή αγορά. Ο ορισμός του «παραγωγού επενδυτικών προϊόντων» θα πρέπει να 
προσαρμοστεί ανάλογα ώστε να καλύπτει τη συγκεκριμένη περίπτωση.

Τροπολογία 221
Alfredo Pallone

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) οι ιδιώτες πελάτες, όπως ορίζονται στο 
σημείο 12) του άρθρου 4 παράγραφος 1 
της οδηγίας 2004/39/ΕΚ·

i) οι ιδιώτες πελάτες, όπως ορίζονται στο 
σημείο 12) του άρθρου 4 παράγραφος 1 
της οδηγίας 2004/39/ΕΚ εφόσον το 
επενδυτικό προϊόν είναι 
χρηματοπιστωτικό μέσο κατά την έννοια 
του παραρτήματος Ι τμήμα Γ της εν λόγω 
οδηγίας·
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Or.en

Τροπολογία 222
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) οι πελάτες κατά την έννοια της οδηγίας 
2002/92/ΕΚ·

ii) οι πελάτες που δεν είναι επαγγελματίες 
πελάτες σύμφωνα με τον ορισμό του 
[παραρτήματος Ι της οδηγίας IMD]·

Or.en

Τροπολογία 223
Alfredo Pallone

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) οι πελάτες κατά την έννοια της οδηγίας 
2002/92/ΕΚ·

ii) οι πελάτες κατά την έννοια της οδηγίας 
2002/92/ΕΚ εφόσον το επενδυτικό προϊόν 
δεν αποτελεί προϊόν ασφαλιστηρίου 
συμβολαίου κατά την έννοια της οδηγίας 
2009/138/ΕΚ·

Or.en

Τροπολογία 224
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) ως «πωλητής» νοείται το πρόσωπο 



AM\927693EL.doc 123/194 PE504.397v02-00

EL

που προτείνει ένα επενδυτικό προϊόν σε 
έναν μικροεπενδυτή ή που ενεργεί ως 
διαμεσολαβητής για την υλοποίηση της 
επένδυσης ενός μικροεπενδυτή·

Or.en

Τροπολογία 225
Arlene McCarthy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) ως «επιλέξιμο περιουσιακό 
στοιχείο» νοείται κάθε εγκεκριμένο 
περιουσιακό στοιχείο όπως ορίζεται στο 
άρθρο 13α·

Or.en

Τροπολογία 226
Arlene McCarthy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ β) ως «απλή πράξη ανταλλαγής» 
(plain vanilla swap) νοείται κάθε 
παράγωγο μέσο του οποίου συμβαλλόμενα 
μέρη είναι αφενός ο πληρωτής σταθερού 
επιτοκίου, ο οποίος διενεργεί σταθερές 
πληρωμές, και αφετέρου ο πληρωτής 
κυμαινόμενου επιτοκίου, ο οποίος 
διενεργεί πληρωμές που εξαρτώνται από 
το ύψος των μελλοντικών επιτοκίων. Οι 
πληρωμές επιτοκίων πραγματοποιούνται 
με βάση το ονομαστικό ποσό και δεν 
αφορούν την ανταλλαγή αρχικών 
κεφαλαίων ούτε περιλαμβάνουν πρόσθετα 
χαρακτηριστικά·
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Or.en

Τροπολογία 227
Arlene McCarthy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ γ) ως «απλή προθεσμιακή πράξη» 
(plain vanilla forward contract) νοείται η 
σύμβαση που αφορά την πώληση ενός 
προκαθορισμένου ποσού ενός 
υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου από 
ένα μέρος και την αγορά του από άλλο 
μέρος, σε προκαθορισμένη τιμή και σε 
προκαθορισμένη μελλοντική ημερομηνία 
χωρίς πρόσθετα χαρακτηριστικά· 

Or.en

Τροπολογία 228
Arlene McCarthy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ δ) ως «απλό δικαίωμα προαίρεσης» 
(plain vanilla option) νοείται το 
βασικότερο είδος δικαιώματος με απλή 
ημερομηνία λήξης και τιμή άσκησης, 
χωρίς πρόσθετα χαρακτηριστικά·

Or.en

Τροπολογία 229
Arlene McCarthy
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ ε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ ε) ως «απλό δικαίωμα με φράγμα» 
(simple barrier option) νοείται το 
δικαίωμα προαίρεσης του οποίου η 
άσκηση είναι δυνατή μόνον εφόσον i) η 
τιμή του υποκείμενου στοιχείου 
ενεργητικού δεν έχει φθάσει ή υπερβεί ένα 
προκαθορισμένο επίπεδο· ή ii) η τιμή του 
υποκείμενου στοιχείου ενεργητικού έχει 
φθάσει ή υπερβεί ένα προκαθορισμένο 
επίπεδο·

Or.en

Τροπολογία 230
Arlene McCarthy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ στ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ στ) ως «δυαδικό δικαίωμα 
προαίρεσης» (binary option) νοείται το 
χρηματοοικονομικό συμβόλαιο του 
οποίου η προκαθορισμένη 
αντισταθμιστική πληρωμή εξαρτάται από 
ορισμένες ειδικές προϋποθέσεις και η 
οποία σε αντίθετη περίπτωση είναι 
μηδενική· 

Or.en

Τροπολογία 231
Arlene McCarthy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ ζ (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ ζ) ως «δικαίωμα προαίρεσης μέσης 
τιμής» (average rate option) νοείται το 
δικαίωμα προαίρεσης του οποίου η τιμή 
άσκησης αντιστοιχεί στη μέση τιμή του 
υποκείμενου στοιχείου ενεργητικού στο 
πλαίσιο μιας προκαθορισμένης χρονικής 
περιόδου·

Or.en

Τροπολογία 232
Arlene McCarthy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ η (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ η) ως «δικαίωμα προαίρεσης 
μελλοντικής εκπλήρωσης» (forward start 
option) νοείται το απλό δικαίωμα 
προαίρεσης του οποίου η τιμή άσκησης 
καθορίζεται σε ημερομηνία 
μεταγενέστερη από την ημερομηνία 
συναλλαγής·

Or.en

Τροπολογία 233
Arlene McCarthy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ θ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ θ) ως «δικαίωμα προαίρεσης με 
προθεσμιακό διακανονισμό» (option with 
deferred settlement) νοείται το απλό 
δικαίωμα προαίρεσης του οποίου η 
ημερομηνία διακανονισμού έπεται κατά 
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τουλάχιστον δύο εργάσιμες ημέρες της 
ημερομηνίας λήξης του·

Or.en

Τροπολογία 234
Arlene McCarthy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ ι (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ ι) ως «αποπληρωμή βάσει διαδρομής 
της τιμής της υποκείμενης αξίας» (path-
dependent payoff) νοείται η απόδοση ενός 
επενδυτικού προϊόντος που συνδέεται όχι 
μόνο με την αξία των υποκείμενων 
στοιχείων ενεργητικού κατά τη λήξη τους 
αλλά και με την αξία τους σε διάφορα 
χρονικά σημεία κατά τη διάρκεια ζωής 
του επενδυτικού προϊόντος·

Or.en

Τροπολογία 235
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παραγωγός επενδυτικών προϊόντων 
καταρτίζει βασικό έγγραφο πληροφοριών 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται 
στον παρόντα κανονισμό για κάθε 
επενδυτικό προϊόν που παράγει και 
δημοσιεύει το έγγραφο σε δικτυακό τόπο 
της επιλογής του πριν να μπορεί το 
επενδυτικό προϊόν να πωληθεί σε 
μικροεπενδυτές.

Ο παραγωγός επενδυτικών προϊόντων 
καταρτίζει βασικό έγγραφο πληροφοριών, 
μαζί με το ενημερωτικό δελτίο, σύμφωνα 
με τις απαιτήσεις που ορίζονται στον 
παρόντα κανονισμό για κάθε επενδυτικό 
προϊόν που παράγει και δημοσιεύει το 
έγγραφο στον δικτυακό τόπο του πριν να 
μπορεί το επενδυτικό προϊόν να 
διανεμηθεί στην αγορά και να πωληθεί σε 
μικροεπενδυτές. Το βασικό έγγραφο 
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πληροφοριών συμπληρώνεται από τον 
διανομέα, όπου απαιτείται.

Or.en

Τροπολογία 236
Markus Ferber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παραγωγός επενδυτικών προϊόντων 
καταρτίζει βασικό έγγραφο πληροφοριών 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται 
στον παρόντα κανονισμό για κάθε 
επενδυτικό προϊόν που παράγει και 
δημοσιεύει το έγγραφο σε δικτυακό τόπο 
της επιλογής του πριν να μπορεί το 
επενδυτικό προϊόν να πωληθεί σε 
μικροεπενδυτές.

Ο παραγωγός επενδυτικών προϊόντων 
καταρτίζει βασικό έγγραφο πληροφοριών 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται 
στον παρόντα κανονισμό για κάθε 
επενδυτικό προϊόν που παράγει και 
δημοσιεύει το βασικό έγγραφο 
πληροφοριών στον δικτυακό τόπο του πριν 
να μπορεί το επενδυτικό προϊόν να 
πωληθεί σε μικροεπενδυτές.

Or.en

Αιτιολόγηση

Χάριν αποσαφηνίσεως. Καθώς οι δυνητικοί μικροεπενδυτές αναζητούν το βασικό έγγραφο 
πληροφοριών στον δικτυακό τόπο του παραγωγού επενδυτικών προϊόντων, το εν λόγω έγγραφο 
πρέπει να δημοσιεύεται εκεί.

Τροπολογία 237
Thomas Händel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παραγωγός επενδυτικών προϊόντων 
καταρτίζει βασικό έγγραφο πληροφοριών 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται 
στον παρόντα κανονισμό για κάθε 
επενδυτικό προϊόν που παράγει και 

Ο παραγωγός επενδυτικών προϊόντων 
καταρτίζει βασικό έγγραφο πληροφοριών, 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται 
στον παρόντα κανονισμό και σύμφωνα με 
το υπόδειγμα που προσαρτάται στο 
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δημοσιεύει το έγγραφο σε δικτυακό τόπο 
της επιλογής του πριν να μπορεί το 
επενδυτικό προϊόν να πωληθεί σε 
μικροεπενδυτές.

παράρτημα, για κάθε επενδυτικό προϊόν 
που παράγει, και δημοσιεύει το έγγραφο σε 
δικτυακό τόπο της επιλογής του, καθώς 
και σε κεντρικό δικτυακό τόπο που θα 
δημιουργηθεί από την ΕΚΤ και την 
αντίστοιχη εθνική εποπτική αρχή, πριν να 
μπορεί το επενδυτικό προϊόν να πωληθεί 
σε μικροεπενδυτές.

Or.de

Τροπολογία 238
Petru Constantin Luhan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παραγωγός επενδυτικών προϊόντων 
καταρτίζει βασικό έγγραφο πληροφοριών 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται 
στον παρόντα κανονισμό για κάθε 
επενδυτικό προϊόν που παράγει και 
δημοσιεύει το έγγραφο σε δικτυακό τόπο 
της επιλογής του πριν να μπορεί το 
επενδυτικό προϊόν να πωληθεί σε 
μικροεπενδυτές.

Ο παραγωγός επενδυτικών προϊόντων 
καταρτίζει βασικό έγγραφο πληροφοριών 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται 
στον παρόντα κανονισμό για κάθε 
επενδυτικό προϊόν που παράγει και 
δημοσιεύει το έγγραφο σε δικτυακό τόπο 
της επιλογής του πριν να μπορεί το 
επενδυτικό προϊόν να πωληθεί σε 
μικροεπενδυτές. Υπεύθυνος για το 
περιεχόμενο του βασικού εγγράφου 
πληροφοριών ορίζεται ο παραγωγός 
επενδυτικών προϊόντων. Την ευθύνη για 
την κοινοποίηση των εν λόγω 
πληροφοριών στον μικροεπενδυτή 
αναλαμβάνει ο πωλητής. 

Or.en

Αιτιολόγηση

Για να βελτιωθεί η ασφάλεια δικαίου, θα πρέπει να τονιστεί ότι το βασικό έγγραφο 
πληροφοριών καταρτίζεται από ένα μόνο μέρος: τον παραγωγό επενδυτικών προϊόντων. Ο 
παραγωγός επενδυτικών προϊόντων είναι υπεύθυνος και για το περιεχόμενο του εν λόγω 
εγγράφου. Ο παραγωγός επενδυτικών προϊόντων θέτει το βασικό έγγραφο πληροφοριών στη 
διάθεση του πωλητή ώστε ο τελευταίος να μπορεί να το προσκομίζει στους μικροεπενδυτές.
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Τροπολογία 239
Marianne Thyssen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παραγωγός επενδυτικών προϊόντων 
καταρτίζει βασικό έγγραφο πληροφοριών 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται 
στον παρόντα κανονισμό για κάθε 
επενδυτικό προϊόν που παράγει και 
δημοσιεύει το έγγραφο σε δικτυακό τόπο 
της επιλογής του πριν να μπορεί το 
επενδυτικό προϊόν να πωληθεί σε 
μικροεπενδυτές.

Ο παραγωγός επενδυτικών προϊόντων 
καταρτίζει βασικό έγγραφο πληροφοριών 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται 
στον παρόντα κανονισμό για κάθε 
επενδυτικό προϊόν που παράγει και 
δημοσιεύει το έγγραφο σε δικτυακό τόπο 
της επιλογής του πριν να μπορεί το 
επενδυτικό προϊόν να πωληθεί σε 
μικροεπενδυτές. Ο παραγωγός 
επενδυτικών προϊόντων είναι ανά πάσα 
στιγμή υπεύθυνος για το περιεχόμενο του 
εν λόγω βασικού εγγράφου πληροφοριών.

Or.nl

Αιτιολόγηση

Πρέπει να καταστεί σαφές ότι μόνο ο παραγωγός του επενδυτικού προϊόντος είναι υπεύθυνος 
για την κατάρτιση του βασικού εγγράφου πληροφοριών (ΒΕΠ) και την ορθότητα του 
περιεχομένου του.

Τροπολογία 240
Wolf Klinz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παραγωγός επενδυτικών προϊόντων 
καταρτίζει βασικό έγγραφο πληροφοριών 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται 
στον παρόντα κανονισμό για κάθε 
επενδυτικό προϊόν που παράγει και 
δημοσιεύει το έγγραφο σε δικτυακό τόπο 
της επιλογής του πριν να μπορεί το 
επενδυτικό προϊόν να πωληθεί σε 
μικροεπενδυτές.

Ο παραγωγός επενδυτικών προϊόντων 
καταρτίζει βασικό έγγραφο πληροφοριών 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται 
στον παρόντα κανονισμό για κάθε 
επενδυτικό προϊόν που παράγει και 
δημοσιεύει το έγγραφο σε δικτυακό τόπο 
της επιλογής του πριν να μπορεί το 
επενδυτικό προϊόν να πωληθεί σε 
μικροεπενδυτές.
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Κατά παρέκκλιση του πρώτου εδαφίου, 
σε περίπτωση που το βασικό έγγραφο 
πληροφοριών δεν είναι άμεσα διαθέσιμο, 
ο μικροεπενδυτής μπορεί εν τούτοις να 
επενδύσει σε ένα προϊόν, εφόσον η 
πώληση πραγματοποιείται με ίδια 
πρωτοβουλία και τη ρητή συγκατάθεση 
του μικροεπενδυτή, και ο 
διαμεσολαβητής που πωλεί το επενδυτικό 
προϊόν παρέχει συμβουλές σύμφωνα με 
την οδηγία 2004/39/ΕΚ ή την οδηγία 
2002/92/ΕΚ.

Or.en

Τροπολογία 241
Pervenche Berès

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Ο παραγωγός επενδυτικών προϊόντων 
καταρτίζει βασικό έγγραφο πληροφοριών 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται 
στον παρόντα κανονισμό για κάθε 
επενδυτικό προϊόν που παράγει και 
δημοσιεύει το έγγραφο σε δικτυακό τόπο 
της επιλογής του πριν να μπορεί το 
επενδυτικό προϊόν να πωληθεί σε 
μικροεπενδυτές.

Ο παραγωγός επενδυτικών προϊόντων 
καταρτίζει βασικό έγγραφο πληροφοριών 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται 
στον παρόντα κανονισμό για κάθε 
επενδυτικό προϊόν που παράγει και 
δημοσιεύει το βασικό έγγραφο 
πληροφοριών στον δικτυακό τόπο του πριν 
να μπορεί το επενδυτικό προϊόν να 
πωληθεί σε μικροεπενδυτές. Το βασικό 
έγγραφο πληροφοριών συμπληρώνεται, 
κατά περίπτωση, από το παράρτημά του 
το οποίο καταρτίζει ο πωλητής του 
επενδυτικού προϊόντος.

Or.en

Τροπολογία 242
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Ο παραγωγός επενδυτικών προϊόντων 
καταρτίζει βασικό έγγραφο πληροφοριών 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται 
στον παρόντα κανονισμό για κάθε 
επενδυτικό προϊόν που παράγει και 
δημοσιεύει το έγγραφο σε δικτυακό τόπο 
της επιλογής του πριν να μπορεί το 
επενδυτικό προϊόν να πωληθεί σε 
μικροεπενδυτές.

Ο παραγωγός δέσμης επενδυτικών 
προϊόντων για ιδιώτες επενδυτές 
καταρτίζει βασικό έγγραφο πληροφοριών 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται 
στον παρόντα κανονισμό για κάθε 
επενδυτικό προϊόν που παράγει και 
δημοσιεύει το βασικό έγγραφο 
πληροφοριών στον δικτυακό τόπο του πριν 
να μπορεί η δέσμη επενδυτικών 
προϊόντων να πωληθεί σε μικροεπενδυτές.
Το βασικό έγγραφο πληροφοριών 
συμπληρώνεται από την προσκόμιση 
εγγράφων από τον πωλητή της δέσμης 
επενδυτικών προϊόντων στα οποία 
περιγράφονται οι υπηρεσίες που 
παρέχονται στον μικροεπενδυτή.

Or.en

Αιτιολόγηση

Συμφωνούμε με την τροπολογία 21 της Beres εκτός από την τελευταία πρόταση. Οι πωλητές 
επενδυτικών προϊόντων δεν διαθέτουν αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα. Ως εκ 
τούτου, δεν πρέπει να επιτρέπεται στους εν λόγω πωλητές να συμπληρώνουν το βασικό έγγραφο 
πληροφοριών. Επιπλέον, η εν λόγω προσέγγιση συνάδει με το καθεστώς ευθύνης καθώς δεν θα 
υπάρχει καμία αμφιβολία σχετικά με την κατανομή των ευθυνών. Παράλληλα, θα πρέπει να 
παρέχονται στον μικροεπενδυτή όλες οι πληροφορίες που απαιτούνται για τη λήψη 
τεκμηριωμένης απόφασης σε σχέση με την επένδυση σε ένα προϊόν.

Τροπολογία 243
Elena Băsescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Ο παραγωγός επενδυτικών προϊόντων 
καταρτίζει βασικό έγγραφο πληροφοριών 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται 
στον παρόντα κανονισμό για κάθε 
επενδυτικό προϊόν που παράγει και 
δημοσιεύει το έγγραφο σε δικτυακό τόπο 

Ο παραγωγός επενδυτικών προϊόντων 
καταρτίζει βασικό έγγραφο πληροφοριών 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται 
στον παρόντα κανονισμό για κάθε 
επενδυτικό προϊόν που παράγει και 
δημοσιεύει το έγγραφο σε δικτυακό τόπο 
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της επιλογής του πριν να μπορεί το 
επενδυτικό προϊόν να πωληθεί σε 
μικροεπενδυτές.

της επιλογής του πριν να μπορεί το 
επενδυτικό προϊόν να πωληθεί σε 
μικροεπενδυτές. Το έγγραφο θα πρέπει να 
είναι διαθέσιμο και σε έντυπη μορφή.

Or.en

Τροπολογία 244
Pervenche Berès

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5a
Διαδικασία έγκρισης προϊόντων

1. Πριν από την κατάρτιση ενός βασικού 
εγγράφου πληροφοριών σύμφωνα με το 
άρθρο 5, ο παραγωγός του προϊόντος 
αξιολογεί τη συμβατότητα του 
επενδυτικού προϊόντος με τα συμφέροντα 
των μικροεπενδυτών καθιερώνοντας μια 
τεκμηριωμένη διαδικασία έγκρισης 
προϊόντων.
2. Η διαδικασία έγκρισης προϊόντων 
διασφαλίζει ότι κάθε επενδυτικό προϊόν 
πληροί τις ανάγκες μιας αναγνωρισμένης 
αγοράς στην οποία στοχεύει, και 
διασφαλίζει ότι ο παραγωγός του 
προϊόντος έχει διεξαγάγει αξιολόγηση 
όλων των πιθανών κινδύνων που 
σχετίζονται με τις ανάγκες της 
αναγνωρισμένης αγοράς στην οποία 
στοχεύει. Η εν λόγω αξιολόγηση 
περιλαμβάνει υποβολή του επενδυτικού 
προϊόντος σε δοκιμασία προσομοίωσης 
ακραίων καταστάσεων.
3. Η διαδικασία έγκρισης προϊόντων 
διασφαλίζει ότι τα επενδυτικά προϊόντα 
που ήδη πωλούνται επανεξετάζονται 
τακτικά προκειμένου να διασφαλίζεται 
ότι το προϊόν συνεχίζει να είναι συμβατό 
με τα συμφέροντα της αναγνωρισμένης 
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αγοράς στην οποία στοχεύει.
4. Η διαδικασία έγκρισης προϊόντων 
αναθεωρείται ετησίως. Ο παραγωγός 
επενδυτικών προϊόντων πρέπει να είναι 
ανά πάσα στιγμή σε θέση να παρέχει στη 
σχετική αρμόδια αρχή επικαιροποιημένη 
και αναλυτική περιγραφή της φύσης και 
των λεπτομερειών της διαδικασίας 
έγκρισης προϊόντων.

Or.en

Τροπολογία 245
Corien Wortmann-Kool

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5a
Διαδικασία έγκρισης προϊόντων

1. Ο παραγωγός του επενδυτικού 
προϊόντος εφαρμόζει κατάλληλες 
διαδικασίες και πολιτικές για να 
εξασφαλίσει ότι κατά την ανάπτυξη του 
επενδυτικού προϊόντος λαμβάνονται 
ισόρροπα υπόψη τα συμφέροντα των 
μικροεπενδυτών, των πελατών και των 
δικαιούχων του σχετικού επενδυτικού 
προϊόντος, και ότι το χρηματοοικονομικό 
προϊόν προκύπτει σαφώς από την 
εξέταση των εν λόγω συμφερόντων.
2. Πριν από την τοποθέτηση ή τη 
διανομή στην αγορά επενδυτικών 
προϊόντων και χρηματοπιστωτικών 
μέσων απαιτείται η έγκρισή τους 
σύμφωνα με τη διαδικασία ανάπτυξης 
προϊόντων. Πρέπει να αξιολογούνται 
προσεκτικά όλοι οι συναφείς κίνδυνοι και 
να τοποθετούνται ή να διανέμονται 
προϊόντα και μέσα μόνον εφόσον είναι 
προς όφελος της ομάδας πελατών-
στόχος.
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3. Ο παραγωγός του επενδυτικού 
προϊόντος διενεργεί δοκιμές βάσει των 
οποίων καθορίζονται, στο πλαίσιο 
διαφόρων σεναρίων, οι συνολικές 
επιδόσεις του επενδυτικού προϊόντος 
καθώς και οι επιδόσεις των μεμονωμένων 
στοιχείων ενός χρηματοοικονομικού 
προϊόντος. Οι εν λόγω δοκιμές θα πρέπει 
να διασφαλίζουν ότι το 
χρηματοοικονομικό προϊόν, 
λαμβανομένης υπόψη της φύσης του 
προϊόντος, δεν έρχεται σε αντίθεση με τα 
συμφέροντα της ομάδας πελατών-στόχος.
4. Η διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων 
εξασφαλίζει ότι τα υφιστάμενα προϊόντα 
ελέγχονται τακτικά προκειμένου να 
διασφαλίζεται ότι το προϊόν εξακολουθεί 
να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της 
προσδιορισμένης αγοράς-στόχου. Η 
διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων 
αναθεωρείται ετησίως. Ένας παραγωγός 
επενδυτικών προϊόντων πρέπει να είναι 
σε θέση ανά πάσα στιγμή να παρέχει στην 
αρμόδια αρχή επικαιροποιημένη και 
εμπεριστατωμένη περιγραφή της φύσης 
και των λεπτομερειών της διαδικασίας 
ανάπτυξης προϊόντων που εφαρμόζει.
5. Σε περίπτωση που το 
χρηματοοικονομικό προϊόν θίγει τα 
συμφέροντα της ομάδας πελατών-στόχος, 
ο παραγωγός του επενδυτικού προϊόντος 
προβαίνει στην άμεση προσαρμογή του 
προϊόντος, ή παύει να προσφέρει ή να 
παράγει το χρηματοοικονομικό προϊόν 
και παύει να το διαθέτει στην αγορά.

Or.en

Τροπολογία 246
Olle Schmidt, Wolf Klinz, Nils Torvalds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το βασικό έγγραφο πληροφοριών είναι 
ακριβές, δίκαιο, σαφές και μη 
παραπλανητικό.

1. Το βασικό έγγραφο πληροφοριών 
συνιστά προσυμβατική ενημέρωση. Είναι 
ακριβές, δίκαιο, σαφές και μη 
παραπλανητικό.

Or.en

Τροπολογία 247
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το βασικό έγγραφο πληροφοριών είναι 
ακριβές, δίκαιο, σαφές και μη 
παραπλανητικό.

1. Το βασικό έγγραφο πληροφοριών είναι 
ακριβές, δίκαιο, σαφές και μη 
παραπλανητικό. Το βασικό έγγραφο 
πληροφοριών δεν περιλαμβάνει τυχόν 
διαφημιστικό υλικό ή σύσταση 
επένδυσης. 

Or.en

Τροπολογία 248
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το βασικό έγγραφο πληροφοριών είναι 
αυτοτελές έγγραφο, σαφώς ξεχωριστό από 
τα διαφημιστικά υλικά.

2. Το βασικό έγγραφο πληροφοριών είναι 
αυτοτελές έγγραφο, σαφώς ξεχωριστό από 
τα διαφημιστικά υλικά και δεν 
περιλαμβάνει τυχόν διαφημιστικό υλικό ή 
σύσταση επένδυσης.

Or.en
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Τροπολογία 249
Thomas Händel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το βασικό έγγραφο πληροφοριών είναι 
αυτοτελές έγγραφο, σαφώς ξεχωριστό από 
τα διαφημιστικά υλικά.

2. Το βασικό έγγραφο πληροφοριών είναι 
αυτοτελές έγγραφο, σαφώς ξεχωριστό από 
τα διαφημιστικά υλικά και δεν επιτρέπεται 
να περιέχει διαφήμιση προϊόντος.

Or.de

Τροπολογία 250
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το βασικό έγγραφο πληροφοριών είναι 
αυτοτελές έγγραφο, σαφώς ξεχωριστό από 
τα διαφημιστικά υλικά.

2. Το βασικό έγγραφο πληροφοριών είναι 
αυτοτελές έγγραφο, σαφώς ξεχωριστό από 
τα διαφημιστικά υλικά. Επιτρέπονται οι 
παραπομπές σε άλλα έγγραφα. Η χρήση 
παραπομπών αφορά μόνο πρόσθετες 
πληροφορίες και όχι αυτές που πρέπει να 
περιλαμβάνονται στο βασικό έγγραφο 
πληροφοριών σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό. Δεν επιτρέπεται η χρήση 
παραπομπών σε τυχόν διαφημιστικό 
υλικό.

Or.en

Τροπολογία 251
Olle Schmidt, Sharon Bowles, Nils Torvalds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το βασικό έγγραφο πληροφοριών είναι 
αυτοτελές έγγραφο, σαφώς ξεχωριστό από 
τα διαφημιστικά υλικά.

2. Το βασικό έγγραφο πληροφοριών είναι 
αυτοτελές έγγραφο, σαφώς ξεχωριστό από 
τα διαφημιστικά υλικά αλλά όχι 
χαμηλότερης ποιότητας. Δεν 
περιλαμβάνει τυχόν διαφημιστικά 
μηνύματα ή σύσταση επένδυσης.

Or.en

Τροπολογία 252
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Το βασικό έγγραφο πληροφοριών δεν 
περιλαμβάνει τυχόν διαφημιστικό υλικό ή 
σύσταση επένδυσης. 

Or.en

Τροπολογία 253
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Όσον αφορά τις δέσμες επενδυτικών 
προϊόντων για ιδιώτες επενδυτές που 
προσφέρουν στον μικροεπενδυτή 
διαφορετικές προθεσμίες λήξης, 
ιδιαίτερες παροχές ή δυνατότητες 
πληρωμής ή πολλαπλές επιλογές 
υποκείμενων κεφαλαίων, ή τις δέσμες 
επενδυτικών προϊόντων για ιδιώτες 
επενδυτές των οποίων οι ειδικές 
πληροφορίες ενδέχεται να διαφέρουν 
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βάσει των προσωπικών χαρακτηριστικών 
ή των επιλογών του μεμονωμένου πελάτη 
λιανικής, οι πληροφορίες που απαιτούνται 
σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2 
μπορούν να αναφέρονται με συνοπτικό 
τρόπο ή ως ενδεικτικά στοιχεία, για 
παράδειγμα παραθέτοντας ένα φάσμα 
τιμών. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα 
πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς στο 
ΒΕΠ σε ποια πρόσθετα έγγραφα μπορούν 
να ανατρέξουν οι πελάτες λιανικής ώστε 
να αντλήσουν πληροφορίες με βάση την 
προσωπική τους κατάσταση.

Or.en

Αιτιολόγηση

Σε πολλές περιπτώσεις, το έγγραφο ΒΕΠ δεν παρέχει επαρκείς πληροφορίες στους καταναλωτές 
ώστε να μπορούν να λαμβάνουν επενδυτικές αποφάσεις. Αυτό ισχύει ιδιαιτέρως για τις 
περιπτώσεις κατά τις οποίες παράγοντες όπως η ηλικία ή το ποσό της επένδυσης έχουν 
αντίκτυπο στις χρεώσεις του προϊόντος. Ως εκ τούτου, θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο να 
προβλέπονται στο ΒΕΠ παραπομπές σε άλλα έγγραφα και για τον λόγο αυτό έχουμε προτείνει 
τροπολογίες στο παρόν άρθρο καθώς και στην αντίστοιχη αιτιολογική σκέψη 112.

Τροπολογία 254
Olle Schmidt, Sharon Bowles, Nils Torvalds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Εφόσον οι δέσμες επενδυτικών 
προϊόντων για ιδιώτες επενδυτές 
προσφέρουν στον μικροεπενδυτή τη 
δυνατότητα επιλογής όσον αφορά την 
προθεσμία λήξης της επένδυσης, τις 
παροχές, τα ποσά πληρωμής ή τις 
υποκείμενες επενδύσεις, ή εφόσον 
ορισμένα στοιχεία των πληροφοριών των 
δεσμών επενδυτικών προϊόντων για 
ιδιώτες επενδυτές ενδέχεται να διαφέρουν 
και να εξαρτώνται από τους ιδιαίτερους 
παράγοντες ενός μεμονωμένου πελάτη 
λιανικής, οι πληροφορίες που απαιτούνται 
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σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2 
μπορούν να παρέχονται κατά τρόπο 
γενικό ή με ενδεικτικά παραδείγματα. Σε 
αυτές τις περιπτώσεις, το βασικό έγγραφο 
πληροφοριών θα πρέπει να αναφέρει 
ευκρινώς σε ποια έγγραφα παρέχονται πιο 
εξειδικευμένες πληροφορίες.

Or.en

Αιτιολόγηση

Ακόμα και όταν απαιτείται η παροχή εξατομικευμένων πληροφοριών στο πλαίσιο ενός ΒΕΠ, οι 
εν λόγω πληροφορίες θα πρέπει να παρέχονται μαζί με γενικά παραδείγματα που θα βοηθούν 
τον καταναλωτή να αποφασίσει εάν θέλει να αναζητήσει πρόσθετες πληροφορίες.

Τροπολογία 255
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Εφόσον ένα επενδυτικό προϊόν 
προσφέρει στον μικροεπενδυτή τη 
δυνατότητα επιλογής όσον αφορά την 
προθεσμία λήξης, τις ειδικές παροχές και 
τα ποσά πληρωμής της επένδυσης ή τις 
υποκείμενες επενδύσεις, ή εφόσον 
βασικές πληροφορίες για το προϊόν 
εξαρτώνται με άλλο τρόπο από τους 
ιδιαίτερους παράγοντες ενός 
μεμονωμένου πελάτη λιανικής, οι 
πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα 
με το άρθρο 8 παράγραφος 2 μπορούν να 
παρέχονται κατά τρόπο γενικό ή ως 
ενδεικτικά παραδείγματα. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις, το βασικό έγγραφο 
πληροφοριών θα πρέπει να αναφέρει 
ευκρινώς ποια έγγραφα περιέχουν πιο 
εξειδικευμένες πληροφορίες.

Or.en



AM\927693EL.doc 141/194 PE504.397v02-00

EL

Αιτιολόγηση

Για να μπορούν να λαμβάνονται τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με την πραγματοποίηση 
μιας επένδυσης, πολλές δέσμες επενδυτικών προϊόντων για ιδιώτες επενδυτές θα πρέπει να 
προσαρμοστούν στις ανάγκες των εν λόγω επενδυτών. Ωστόσο, είναι σημαντικό οι επενδυτές να 
μπορούν να προβαίνουν σε συγκρίσεις υψηλού επιπέδου μεταξύ των προϊόντων προτού 
αποφασίσουν να αναζητήσουν πρόσθετες πληροφορίες, συγκρίνοντας, μεταξύ άλλων, τον μέσο 
όρο των επιβαρύνσεων για ένα συγκεκριμένο ποσό επένδυσης, την προθεσμία λήξης του και την 
επιλογή κεφαλαίου, ή το μηνιαίο ασφάλιστρο για έναν τυπικό επενδυτή σε σχέση με ένα 
ορισμένο ποσό παροχών ασφάλισης ζωής.

Τροπολογία 256
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2γ. Στο βασικό έγγραφο πληροφοριών 
προσδιορίζονται σαφώς το σημείο και ο 
τρόπος απόκτησης πρόσθετων 
πληροφοριών σχετικά με την 
προτεινόμενη επένδυση, αναφέροντας 
μεταξύ άλλων το σημείο και τον τρόπο 
απόκτησης, ανά πάσα στιγμή, ενός 
ενημερωτικού δελτίου κατόπιν αιτήσεως 
και δωρεάν, καθώς και τη γλώσσα στην 
οποία οι εν λόγω πληροφορίες παρέχονται 
στους επενδυτές·

Or.en

Τροπολογία 257
Elena Băsescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το βασικό έγγραφο πληροφοριών 
καταρτίζεται ως σύντομο έγγραφο το 
οποίο:

3. Το βασικό έγγραφο πληροφοριών 
καταρτίζεται ως σύντομο έγγραφο το οποίο 
ευνοεί τη συγκρισιμότητα και:
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Or.en

Τροπολογία 258
Thomas Händel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το βασικό έγγραφο πληροφοριών 
καταρτίζεται ως σύντομο έγγραφο το 
οποίο:

3. Το βασικό έγγραφο πληροφοριών 
καταρτίζεται ως σύντομο έγγραφο, 
μέγιστης έκτασης 2 σελίδων DIN A4, το 
οποίο:

Or.de

Τροπολογία 259
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το βασικό έγγραφο πληροφοριών 
καταρτίζεται ως σύντομο έγγραφο το 
οποίο:

3. Το βασικό έγγραφο πληροφοριών 
καταρτίζεται ως σύντομο έγγραφο και 
συντάσσεται με σύντομο και περιεκτικό 
τρόπο, το οποίο:

Or.en

Τροπολογία 260
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – στοιχείο β – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) είναι σαφώς διατυπωμένο και γραμμένο 
σε γλώσσα που εκφράζεται με τρόπο που 

β) είναι σαφώς διατυπωμένο και γραμμένο 
σε μορφή που συμβάλλει στην ορθή 
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διευκολύνει την κατανόηση, από τον 
μικροεπενδυτή, των πληροφοριών που 
κοινοποιούνται, ιδίως όταν:

κατανόησή του από τους μικροεπενδυτές 
στους οποίους απευθύνεται. Για τον 
σκοπό αυτό:

Or.en

Τροπολογία 261
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – στοιχείο β – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) η χρησιμοποιούμενη γλώσσα είναι 
σαφής, περιεκτική και κατανοητή·

(i) η χρησιμοποιούμενη γλώσσα είναι 
σαφής, συνοπτική και κατανοητή·

Or.en

Τροπολογία 262
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – στοιχείο β – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) η χρησιμοποιούμενη γλώσσα είναι 
σαφής, περιεκτική και κατανοητή·

(i) χρησιμοποιεί σαφή και περιεκτική 
γλώσσα·

Or.en

Τροπολογία 263
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – στοιχείο β – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) αποφεύγεται η χρήση ιδιολέκτου· (ii) αποφεύγει τη χρήση ιδιολέκτου·
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Or.en

Τροπολογία 264
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – στοιχείο β – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iii) αποφεύγονται οι τεχνικοί όροι όταν 
στη θέση τους μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν λέξεις καθημερινής 
χρήσης.

(iii) αποφεύγονται τα ακρωνύμια και οι 
τεχνικοί όροι όταν στη θέση τους μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν λέξεις καθημερινής 
χρήσης.

Or.en

Τροπολογία 265
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – στοιχείο β – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iii) αποφεύγονται οι τεχνικοί όροι όταν 
στη θέση τους μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν λέξεις καθημερινής 
χρήσης.

(iii) αποφεύγονται τα ακρωνύμια και οι 
τεχνικοί όροι όταν στη θέση τους μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν λέξεις καθημερινής 
χρήσης.

Or.en

Τροπολογία 266
Thomas Händel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – στοιχείο β – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iii) αποφεύγονται οι τεχνικοί όροι όταν 
στη θέση τους μπορούν να 

(iii) αποφεύγονται οι τεχνικοί όροι.
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χρησιμοποιηθούν λέξεις καθημερινής 
χρήσης.

Or.de

Τροπολογία 267
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – στοιχείο β – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iii) αποφεύγονται οι τεχνικοί όροι όταν 
στη θέση τους μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν λέξεις καθημερινής 
χρήσης.

(iii) αποφεύγει τα ακρωνύμια και τους 
τεχνικούς όρους όταν στη θέση τους 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν λέξεις 
καθημερινής χρήσης.

Or.en

Τροπολογία 268
Krišjānis Kariņš

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – στοιχείο β – σημείο iii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iii a) ο υπολογισμός των δαπανών 
εξηγείται λεπτομερώς.

Or.en

Τροπολογία 269
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) εστιάζει στις βασικές πληροφορίες 
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που χρειάζονται οι επενδυτές.

Or.en

Τροπολογία 270
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) εστιάζει στις βασικές πληροφορίες 
που χρειάζονται οι επενδυτές.

Or.en

Τροπολογία 271
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εάν χρησιμοποιούνται χρώματα στο 
βασικό έγγραφο πληροφοριών, αυτά δεν 
μειώνουν την ευκολία κατανόησης των 
πληροφοριών σε περίπτωση που το 
βασικό έγγραφο πληροφοριών 
εκτυπώνεται ή παράγεται φωτοαντίγραφό 
του σε μαύρο και άσπρο χρώμα.

4. Εάν χρησιμοποιούνται χρώματα στο 
βασικό έγγραφο πληροφοριών, αυτά δεν 
μειώνουν την ευκολία κατανόησης των 
πληροφοριών εάν το βασικό έγγραφο 
πληροφοριών εκτυπώνεται ή παράγεται 
φωτοαντίγραφό του σε μαύρο και άσπρο 
χρώμα.

Or.en

Τροπολογία 272
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Όταν η σήμανση των επιχειρήσεων 
επενδύσεων ή ο λογότυπος του παραγωγού 
του επενδυτικού προϊόντος ή του ομίλου 
στον οποίο ανήκει χρησιμοποιούνται για το 
βασικό έγγραφο πληροφοριών, δεν πρέπει 
να αποσπά την προσοχή του 
μικροεπενδυτή από τις πληροφορίες που 
περιέχονται στο έγγραφο ή να 
συγκαλύπτει το κείμενο.

5. Όταν η σήμανση των επιχειρήσεων 
επενδύσεων ή ο λογότυπος του παραγωγού 
δεσμών επενδυτικών προϊόντων ή του 
ομίλου στον οποίο ανήκει 
χρησιμοποιούνται για το βασικό έγγραφο 
πληροφοριών, δεν πρέπει να αποσπά την 
προσοχή του μικροεπενδυτή από τις 
πληροφορίες ή να συγκαλύπτει το κείμενο.

Or.en

Τροπολογία 273
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ), 
η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και 
Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ) 
και η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών 
και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) καταρτίζουν 
σχέδια κανονιστικών προτύπων που 
προσδιορίζουν το μέγεθος και τον 
μορφότυπο του βασικού εγγράφου 
πληροφοριών.
Τα σχέδια κανονιστικών τεχνικών 
προτύπων λαμβάνουν υπόψη τα διάφορα 
είδη δεσμών επενδυτικών προϊόντων. Οι 
ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές υποβάλλουν 
τα εν λόγω σχέδια κανονιστικών τεχνικών 
προτύπων στην Επιτροπή το αργότερο 
έως […].
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία 
έκδοσης των κανονιστικών τεχνικών 
προτύπων σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 
14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, 
τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1094/2010 και τα άρθρα 10 έως 14 
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του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Or.en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εξασφαλισθεί η κατάλληλη ευελιξία και να δοθεί η δυνατότητα στον κλάδο και 
τις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές να αντιδρούν γρήγορα σε εξελίξεις της αγοράς, τα εν λόγω 
μέτρα θα πρέπει να επιτρέπουν στις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές να καταρτίζουν από κοινού 
κανονιστικά τεχνικά πρότυπα αντί να εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να εγκρίνει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.

Τροπολογία 274
Thomas Händel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το βασικό έγγραφο πληροφοριών 
συντάσσεται στην επίσημη γλώσσα ή σε 
μία από τις επίσημες γλώσσες του κράτους 
μέλους όπου πωλείται το επενδυτικό 
προϊόν, ή σε γλώσσα αποδεκτή από τις 
αρμόδιες αρχές του εν λόγω κράτους 
μέλους, ή εφόσον έχει συνταχθεί σε άλλη 
γλώσσα, πρέπει να μεταφράζεται σε 
κάποια από τις γλώσσες αυτές.

Το βασικό έγγραφο πληροφοριών 
συντάσσεται στην επίσημη γλώσσα ή σε 
μία από τις επίσημες γλώσσες του κράτους 
μέλους όπου πωλείται το επενδυτικό 
προϊόν, ή εφόσον έχει συνταχθεί σε άλλη 
γλώσσα, πρέπει να μεταφράζεται σε 
κάποια από τις γλώσσες αυτές.

Or.de

Τροπολογία 275
Saïd El Khadraoui

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το βασικό έγγραφο πληροφοριών 
συντάσσεται στην επίσημη γλώσσα ή σε 
μία από τις επίσημες γλώσσες του κράτους 
μέλους όπου πωλείται το επενδυτικό 

Το βασικό έγγραφο πληροφοριών 
συντάσσεται στις επίσημες γλώσσες ή σε 
μία από τις επίσημες γλώσσες που 
χρησιμοποιείται στο κράτος μέλος όπου 
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προϊόν, ή σε γλώσσα αποδεκτή από τις 
αρμόδιες αρχές του εν λόγω κράτους 
μέλους, ή εφόσον έχει συνταχθεί σε άλλη 
γλώσσα, πρέπει να μεταφράζεται σε 
κάποια από τις γλώσσες αυτές.

διανέμεται το επενδυτικό προϊόν, ή σε 
γλώσσα αποδεκτή από τις αρμόδιες αρχές 
του εν λόγω κράτους μέλους, ή εφόσον 
έχει συνταχθεί σε άλλη γλώσσα, πρέπει να 
μεταφράζεται σε κάποια από τις γλώσσες 
αυτές.

Or.en

Τροπολογία 276
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το βασικό έγγραφο πληροφοριών 
συντάσσεται στην επίσημη γλώσσα ή σε 
μία από τις επίσημες γλώσσες του κράτους 
μέλους όπου πωλείται το επενδυτικό 
προϊόν, ή σε γλώσσα αποδεκτή από τις 
αρμόδιες αρχές του εν λόγω κράτους 
μέλους, ή εφόσον έχει συνταχθεί σε άλλη 
γλώσσα, πρέπει να μεταφράζεται σε 
κάποια από τις γλώσσες αυτές.

Το βασικό έγγραφο πληροφοριών 
συντάσσεται στην επίσημη γλώσσα ή σε 
μία από τις επίσημες γλώσσες του κράτους 
μέλους όπου πωλείται το επενδυτικό 
προϊόν.

Or.en

Τροπολογία 277
Ildikó Gáll-Pelcz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7a
Όσον αφορά το ΒΕΠ στο πλαίσιο 
ασφαλιστηρίου συμβολαίου, η 
ασφαλιστική επιχείρηση υπέχει 
υποχρεώσεις μόνον έναντι του 
αντισυμβαλλόμενου και όχι έναντι του 
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δικαιούχου ή του ασφαλισμένου.

Or.en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να αναφέρεται στον κανονισμό ότι, στο πλαίσιο ενός ασφαλιστηρίου συμβολαίου, η 
ασφαλιστική επιχείρηση υπέχει υποχρεώσεις μόνον έναντι του αντισυμβαλλόμενου και όχι 
έναντι του δικαιούχου ή του ασφαλισμένου.

Τροπολογία 278
Astrid Lulling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο τίτλος «Βασικό έγγραφο 
πληροφοριών» εμφανίζεται ευκρινώς στο 
πάνω μέρος της πρώτης σελίδας του 
βασικού εγγράφου πληροφοριών. 
Ακριβώς κάτω από τον τίτλο εμφανίζεται 
επεξηγηματική δήλωση. Η δήλωση έχει 
ως εξής:

1. Το περιεχόμενο του βασικού εγγράφου 
γνωστοποίησης για τους επενδυτές 
παρουσιάζεται με τον τρόπο που 
περιγράφεται στις κάτωθι παραγράφους.

Or.en

Τροπολογία 279
Petru Constantin Luhan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο τίτλος «Βασικό έγγραφο 
πληροφοριών» εμφανίζεται ευκρινώς στο 
πάνω μέρος της πρώτης σελίδας του 
βασικού εγγράφου πληροφοριών. Ακριβώς 
κάτω από τον τίτλο εμφανίζεται 
επεξηγηματική δήλωση. Η δήλωση έχει ως 
εξής:

1. Ο τίτλος «Βασικό έγγραφο 
πληροφοριών» εμφανίζεται ευκρινώς στο 
πάνω μέρος της πρώτης σελίδας του 
βασικού εγγράφου πληροφοριών. Το 
βασικό έγγραφο πληροφοριών πρέπει να 
συντάσσεται μόνο από ένα μέρος. Σε κάθε 
βασικό έγγραφο πληροφοριών πρέπει να 
αναγράφεται το όνομα του προσώπου ή η 
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επωνυμία της οντότητας που δηλώνει 
σαφώς ότι φέρει την ευθύνη για το 
περιεχόμενο του εν λόγω εγγράφου.
Ακριβώς κάτω από τον τίτλο εμφανίζεται 
επεξηγηματική δήλωση. Η δήλωση έχει ως 
εξής:

Or.en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 280
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. «Σκοπός του παρόντος εγγράφου δεν 
είναι να προσδιορίσει κατά πόσο το 
συγκεκριμένο προϊόν είναι κατάλληλο για 
εσάς. Για τον λόγο αυτό, θα χρειαστεί να 
διαβάσετε και τις υπόλοιπες πληροφορίες 
που σας έχουν παρασχεθεί.»

Or.en

Τροπολογία 281
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«Το παρόν έγγραφο παρέχει βασικές 
πληροφορίες σχετικά με το παρόν 

«Το παρόν έγγραφο παρέχει βασικές 
πληροφορίες σχετικά με το παρόν 
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επενδυτικό προϊόν. Δεν είναι διαφημιστικό 
υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται βάσει 
του νόμου για να σας βοηθήσουν να 
κατανοήσετε τη φύση του παρόντος 
επενδυτικού προϊόντος και τους κινδύνους 
που απορρέουν από την πραγματοποίηση 
επενδύσεων σε αυτό. Σας συμβουλεύουμε 
να το διαβάσετε ώστε να μπορείτε να 
λάβετε απόφαση εν επιγνώσει για το αν 
θα επενδύσετε.»

επενδυτικό προϊόν. Δεν είναι διαφημιστικό 
υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται βάσει 
του νόμου για να σας βοηθήσουν να 
κατανοήσετε τη φύση, τα οφέλη και τους 
κινδύνους του παρόντος επενδυτικού 
προϊόντος και να σας βοηθήσουν να 
προβείτε σε συγκρίσεις μεταξύ του εν 
λόγω προϊόντος και άλλων, εναλλακτικών 
επενδυτικών προϊόντων. 

Πριν λάβετε την τελική απόφαση να 
επενδύσετε, θα πρέπει να εξετάσετε 
προσεκτικά, μαζί με το παρόν έγγραφο, 
όλα τα σχετικά έγγραφα τα οποία 
περιγράφουν τους όρους της επένδυσής 
σας.
Το παρόν έγγραφο έχει μόνο 
πληροφοριακό χαρακτήρα και ως εκ 
τούτου, δεν ορίζει κατά πόσο ένα προϊόν 
είναι κατάλληλο για εσάς με βάση την 
συγκεκριμένη προσωπική σας 
κατάσταση.»

Or.en

Αιτιολόγηση

Το ενημερωτικό δελτίο ή/και οι όροι και προϋποθέσεις του προϊόντος συμβάλλουν στην 
κατανόηση του συνόλου των χαρακτηριστικών και των κινδύνων μιας επένδυσης. Το ΒΕΠ είναι 
καθοριστικής σημασίας για τον επενδυτή καθώς συνοψίζει τα βασικά χαρακτηριστικά και 
κινδύνους. Σκοπός του ΒΕΠ θα πρέπει να είναι η παροχή βοήθειας προς τους επενδυτές ώστε 
να εξοικειωθούν με τους νομικούς όρους και προϋποθέσεις ενός προϊόντος και τις επιπτώσεις 
των εν λόγω όρων και προϋποθέσεων στην επενδυτική πρόταση, τους κινδύνους, την απόδοση 
και τις χρεώσεις.

Τροπολογία 282
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«Το παρόν έγγραφο παρέχει βασικές 
πληροφορίες σχετικά με το παρόν 

«Το παρόν έγγραφο παρέχει βασικές 
πληροφορίες σχετικά με το παρόν 
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επενδυτικό προϊόν. Δεν είναι διαφημιστικό 
υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται βάσει 
του νόμου για να σας βοηθήσουν να 
κατανοήσετε τη φύση του παρόντος 
επενδυτικού προϊόντος και τους κινδύνους 
που απορρέουν από την πραγματοποίηση 
επενδύσεων σε αυτό. Σας συμβουλεύουμε 
να το διαβάσετε ώστε να μπορείτε να 
λάβετε απόφαση εν επιγνώσει για το αν 
θα επενδύσετε.»

επενδυτικό προϊόν. Δεν είναι διαφημιστικό 
υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται βάσει 
του νόμου για να σας βοηθήσουν να 
κατανοήσετε τη φύση, τους κινδύνους και 
τις αποδόσεις του παρόντος επενδυτικού 
προϊόντος και να σας βοηθήσουν να το 
συγκρίνετε με άλλα επενδυτικά 
προϊόντα.»

Or.en

Τροπολογία 283
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«Το παρόν έγγραφο παρέχει βασικές 
πληροφορίες σχετικά με το παρόν 
επενδυτικό προϊόν. Δεν είναι διαφημιστικό 
υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται βάσει 
του νόμου για να σας βοηθήσουν να 
κατανοήσετε τη φύση του παρόντος 
επενδυτικού προϊόντος και τους κινδύνους 
που απορρέουν από την πραγματοποίηση 
επενδύσεων σε αυτό. Σας συμβουλεύουμε 
να το διαβάσετε ώστε να μπορείτε να 
λάβετε απόφαση εν επιγνώσει για το αν θα 
επενδύσετε.»

«Το παρόν έγγραφο παρέχει βασικές 
πληροφορίες σχετικά με το παρόν 
επενδυτικό προϊόν. Δεν είναι διαφημιστικό 
υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται βάσει 
του νόμου με σκοπό τη διευκόλυνση 
εξήγησης της φύσης, του επιπέδου 
κινδύνου και κάθε σχετικού κόστους του 
παρόντος επενδυτικού προϊόντος πριν 
λάβετε οποιαδήποτε απόφαση για το αν θα 
επενδύσετε σε αυτό.»

Or.en

Αιτιολόγηση

Το βασικό έγγραφο πληροφοριών αναθέτει στον παραγωγό την ευθύνη παροχής σαφών, 
συνοπτικών και κατανοητών πληροφοριών σχετικά με το επενδυτικό προϊόν, αλλά δεν τον 
καθιστά υπεύθυνο για το αν ο πελάτης έχει ή δεν έχει διαβάσει το εν λόγω έγγραφο.
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Τροπολογία 284
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«Το παρόν έγγραφο παρέχει βασικές 
πληροφορίες σχετικά με το παρόν 
επενδυτικό προϊόν. Δεν είναι διαφημιστικό 
υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται βάσει 
του νόμου για να σας βοηθήσουν να 
κατανοήσετε τη φύση του παρόντος 
επενδυτικού προϊόντος και τους κινδύνους 
που απορρέουν από την πραγματοποίηση 
επενδύσεων σε αυτό. Σας συμβουλεύουμε 
να το διαβάσετε ώστε να μπορείτε να 
λάβετε απόφαση εν επιγνώσει για το αν 
θα επενδύσετε.»

«Το παρόν έγγραφο παρέχει βασικές 
πληροφορίες σχετικά με την παρούσα 
δέσμη επενδυτικών προϊόντων. Δεν είναι 
διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες 
απαιτούνται βάσει του νόμου για να σας 
βοηθήσουν να κατανοήσετε τη φύση, τους 
κινδύνους και τις αποδόσεις της 
παρούσας δέσμης επενδυτικών 
προϊόντων και να καταστήσουν δυνατή 
τη σύγκρισή της με άλλες δέσμες.»

Or.en

Τροπολογία 285
Thomas Händel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«Το παρόν έγγραφο παρέχει βασικές 
πληροφορίες σχετικά με το παρόν 
επενδυτικό προϊόν. Δεν είναι διαφημιστικό 
υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται βάσει 
του νόμου για να σας βοηθήσουν να 
κατανοήσετε τη φύση του παρόντος 
επενδυτικού προϊόντος και τους κινδύνους 
που απορρέουν από την πραγματοποίηση 
επενδύσεων σε αυτό. Σας συμβουλεύουμε 
να το διαβάσετε ώστε να μπορείτε να 
λάβετε απόφαση εν επιγνώσει για το αν θα 
επενδύσετε.»

«Το παρόν έγγραφο παρέχει βασικές 
πληροφορίες σχετικά με το παρόν 
επενδυτικό προϊόν και σχετικά με την 
αμοιβή του διαμεσολαβητή σας. Δεν είναι 
διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες 
απαιτούνται βάσει του νόμου για να σας 
βοηθήσουν να κατανοήσετε τη φύση του 
παρόντος επενδυτικού προϊόντος και τους 
κινδύνους που απορρέουν από την 
πραγματοποίηση επενδύσεων σε αυτό. Σας 
συμβουλεύουμε να το διαβάσετε ώστε να 
μπορείτε να λάβετε απόφαση εν επιγνώσει 
για το αν θα επενδύσετε.»

Or.de
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Τροπολογία 286
Marianne Thyssen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Το βασικό έγγραφο πληροφοριών 
αναφέρει το όνομα του υπευθύνου για την 
κατάρτιση του βασικού εγγράφου 
πληροφοριών παραγωγού επενδυτικού 
προϊόντος, καθώς και ρητή δήλωση ότι 
μόνο αυτό το πρόσωπο ή αυτή η 
οντότητα έχει την ευθύνη του 
περιεχομένου του συγκεκριμένου 
εγγράφου.

Or.nl

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία διευκρινίζει ότι ένα και μόνο μέρος, συγκεκριμένα ο παραγωγός του 
επενδυτικού προϊόντος, είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση και το περιεχόμενο του εν λόγω ΒΕΠ.

Τροπολογία 287
Astrid Lulling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το βασικό έγγραφο πληροφοριών 
περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:

2. Ο τίτλος «Γνωστοποιήσεις βασικών 
πληροφοριών προς τους επενδυτές» 
εμφανίζεται ευκρινώς στο πάνω μέρος 
της πρώτης σελίδας του εγγράφου.
α) Ακριβώς κάτω από τον τίτλο 
εμφανίζεται επεξηγηματική δήλωση. Η 
δήλωση έχει ως εξής:
«Το παρόν έγγραφο παρέχει 
γνωστοποιήσεις βασικών πληροφοριών 
σχετικά με το παρόν προϊόν. Δεν είναι 
διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες 
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απαιτούνται βάσει του νόμου για να σας 
βοηθήσουν να κατανοήσετε τη φύση του 
παρόντος επενδυτικού προϊόντος και τους 
κινδύνους που απορρέουν από την 
πραγματοποίηση επενδύσεων σε αυτό.
Σας συμβουλεύουμε να το διαβάσετε 
ώστε να μπορείτε να λάβετε απόφαση εν 
επιγνώσει για το αν θα επενδύσετε.»

α) σε τμήμα στην αρχή του εγγράφου, το 
όνομα του επενδυτικού προϊόντος και την 
ταυτότητα του παραγωγού του προϊόντος·

β) Αναγράφεται ευκρινώς ο 
προσδιορισμός του προϊόντος, 
συμπεριλαμβανομένης, ανάλογα με την 
περίπτωση, της κατηγορίας μετοχών ή 
του επενδυτικού τμήματός του. 
Αναφέρεται ευκρινώς η πλήρης ονομασία 
του προϊόντος. Όταν υφίσταται κωδικός 
αριθμός ο οποίος προσδιορίζει το προϊόν, 
ο αριθμός αυτός αποτελεί μέρος της 
ονομασίας.
γ) Δηλώνεται το όνομα του διαχειριστή 
χαρτοφυλακίου υπεύθυνου για τη 
διαχείριση του προϊόντος.
δ) Επιπροσθέτως, σε περιπτώσεις όπου η 
εταιρεία διαχείρισης αποτελεί μέρος 
ομίλου εταιρειών για νομικούς, 
διοικητικούς ή εμπορικούς λόγους, 
δηλώνεται η ονομασία του εν λόγω 
ομίλου. Είναι δυνατό να περιλαμβάνεται 
εταιρικό σήμα, εφόσον δεν παρεμποδίζει 
την κατανόηση, από τον επενδυτή, των 
βασικών στοιχείων της επένδυσης ούτε 
μειώνει την ικανότητά του να συγκρίνει 
τα επενδυτικά προϊόντα.

β) σε τμήμα με τίτλο «Τι είναι αυτή η 
επένδυση;» τη φύση και τα βασικά 
χαρακτηριστικά του επενδυτικού 
προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των 
εξής 

ε) Σε τμήμα του εγγράφου 
«Γνωστοποιήσεις βασικών πληροφοριών 
προς τους επενδυτές» περιλαμβάνεται μια 
περιγραφή του τμήματος «Στόχοι και 
επενδυτική πολιτική» η οποία καλύπτει 
τις ακόλουθες ελάχιστες πληροφορίες, 
ανάλογα με την περίπτωση:

i) τον τύπο του επενδυτικού προϊόντος· i) τον τύπο του επενδυτικού προϊόντος·

ii) τους στόχους και τα μέσα για την 
επίτευξή τους·

ii) τους στόχους και τα μέσα για την 
επίτευξή τους· 

iii) ένδειξη του εάν ο παραγωγός του 
επενδυτικού προϊόντος στοχεύει 
συγκεκριμένα περιβαλλοντικά ή κοινωνικά 

iii) ένδειξη του εάν ο παραγωγός του 
επενδυτικού προϊόντος στοχεύει 
συγκεκριμένα περιβαλλοντικά ή κοινωνικά 
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αποτελέσματα ή αποτελέσματα 
διακυβέρνησης, είτε όσον αφορά την εκ 
μέρους του άσκηση επιχειρηματικής 
δραστηριότητας είτε όσον αφορά ένα 
επενδυτικό προϊόν και, εάν ναι, αναφορά 
των αποτελεσμάτων που επιδιώκονται και 
του τρόπου με τον οποίο θα επιτευχθούν·

αποτελέσματα ή αποτελέσματα 
διακυβέρνησης, είτε όσον αφορά την εκ 
μέρους του άσκηση επιχειρηματικής 
δραστηριότητας είτε όσον αφορά ένα 
επενδυτικό προϊόν και, εάν ναι, αναφορά 
των αποτελεσμάτων που επιδιώκονται και 
του τρόπου με τον οποίο θα επιτευχθούν·

iv) όταν το επενδυτικό προϊόν προσφέρει 
ασφαλιστικές παροχές, λεπτομέρειες 
σχετικά με τις εν λόγω ασφαλιστικές 
παροχές·

iv) όταν το επενδυτικό προϊόν προσφέρει 
ασφαλιστικές παροχές, λεπτομέρειες 
σχετικά με τις εν λόγω ασφαλιστικές 
παροχές·

v) την προθεσμία λήξης του επενδυτικού 
προϊόντος, εάν είναι γνωστή·

v) την προθεσμία λήξης του επενδυτικού 
προϊόντος, εάν είναι γνωστή· 

vi) σενάρια επιδόσεων, εάν αυτά έχουν 
νόημα, λαμβανομένης υπόψη της φύσης 
του προϊόντος·

vi) σενάρια επιδόσεων, εάν αυτά έχουν 
νόημα, λαμβανομένης υπόψη της φύσης 
του προϊόντος·

γ) σε τμήμα με τίτλο «Θα μπορούσα να 
χάσω χρήματα;», σύντομη ένδειξη για το
κατά πόσον είναι δυνατή η απώλεια του 
κεφαλαίου, και τα εξής στοιχεία

στ) Σε τμήμα του εγγράφου 
«Γνωστοποιήσεις βασικών πληροφοριών 
προς τους επενδυτές» περιλαμβάνεται το 
τμήμα «Χαρακτηριστικά κινδύνου και 
ανταμοιβής» το περιεχόμενο του οποίου 
καθορίζεται από την ΕΑΚΑΑ στο πλαίσιο 
κανονιστικού τεχνικού προτύπου. Το εν 
λόγω τμήμα περιλαμβάνει, κατά 
περίπτωση, τα ακόλουθα στοιχεία:

i) τυχόν εγγυήσεις ή προστασία του 
κεφαλαίου που παρέχονται, καθώς και 
τυχόν περιορισμούς σε αυτές·

i) τυχόν εγγυήσεις ή προστασία του 
κεφαλαίου που παρέχονται, καθώς και 
τυχόν περιορισμούς σε αυτές· 

ii) εάν το επενδυτικό προϊόν καλύπτεται 
από αντιστάθμιση ή σύστημα εγγύησης·

ii) εάν το επενδυτικό προϊόν καλύπτεται 
από αντιστάθμιση ή σύστημα εγγύησης·

δ) σε τμήμα με τίτλο «Για τι 
προορίζεται;» ένδειξη της συνιστώμενης 
ελάχιστης περιόδου κατοχής και του 
αναμενόμενου προφίλ ρευστότητας του 
προϊόντος καθώς και τη δυνατότητα και 
τις προϋποθέσεις για τυχόν 
αποεπενδύσεις πριν από τη λήξη του, 
λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά 
κινδύνου και ανταμοιβής του επενδυτικού 
προϊόντος και την εξέλιξη της αγοράς την 
οποία στοχεύει·
ε) σε τμήμα με τίτλο «Ποιοι είναι οι 
κίνδυνοι και τι μπορώ να κερδίσω;», τα 
χαρακτηριστικά κινδύνου και ανταμοιβής 
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του επενδυτικού προϊόντος, 
συμπεριλαμβανομένου συνοπτικού δείκτη 
των εν λόγω χαρακτηριστικών και 
προειδοποιήσεων σχετικά με τυχόν 
ειδικούς κινδύνους που ενδέχεται να μην 
αντικατοπτρίζονται πλήρως στον 
συνοπτικό δείκτη·
στ) σε τμήμα με τίτλο «Ποιο είναι το 
κόστος;», το κόστος που συνδέεται με μια 
επένδυση στο επενδυτικό προϊόν, που 
περιλαμβάνει τόσο τις άμεσες όσο και τις 
έμμεσες δαπάνες που θα βαρύνουν τον 
επενδυτή, συμπεριλαμβανομένων των 
συνοπτικών δεικτών αυτών των 
δαπανών·

ζ) Σε τμήμα του εγγράφου 
«Γνωστοποιήσεις βασικών πληροφοριών 
προς τους επενδυτές» περιλαμβάνεται το 
τμήμα «Χρεώσεις» όπου κοινοποιούνται 
στον πελάτη οι αμοιβές και οι προμήθειες 
που καταβάλλονται. Η ΕΑΚΑΑ 
αναπτύσσει κανονιστικά τεχνικά πρότυπα 
όσον αφορά το περιεχόμενο και τον 
σχεδιασμό των σχετικών πληροφοριών.
η) Σε τμήμα του εγγράφου 
«Γνωστοποιήσεις βασικών πληροφοριών 
προς τους επενδυτές» περιλαμβάνεται το 
τμήμα «Προηγούμενες επιδόσεις» το 
οποίο καλύπτει τις επιδόσεις των 
προϊόντων για τους τελευταίους δώδεκα 
μήνες τουλάχιστον. Η ΕΑΚΑΑ 
αναπτύσσει κανονιστικά τεχνικά πρότυπα 
όσον αφορά το περιεχόμενο, τις ελάχιστες 
απαιτούμενες ιστορικές επιδόσεις και τον 
σχεδιασμό.

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

θ) Σε τμήμα του εγγράφου 
«Γνωστοποιήσεις βασικών πληροφοριών 
προς τους επενδυτές» περιλαμβάνεται το 
τμήμα «Πρακτικές πληροφορίες». Η 
ΕΑΚΑΑ αναπτύσσει κανονιστικά τεχνικά 
πρότυπα όσον αφορά το περιεχόμενο και 
το πεδίο εφαρμογής των απαιτούμενων 
πληροφοριών.

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

ι) Οι λεπτομέρειες σχετικά με την άδεια 
λειτουργίας αποτελούνται από την 
ακόλουθη δήλωση:
«Το παρόν προϊόν έχει λάβει άδεια 
λειτουργίας στη/στο [ονομασία κράτους 
μέλους] και υπόκειται σε έλεγχο από 
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[ταυτότητα αρμόδιας αρχής]», στις 
περιπτώσεις στις οποίες έχει εφαρμογή.
ια) Οι πληροφορίες σχετικά με τη 
δημοσίευση αποτελούνται από την 
ακόλουθη δήλωση:
«Οι παρούσες γνωστοποιήσεις βασικών 
πληροφοριών προς τους επενδυτές είναι 
ακριβείς στις [ημερομηνία 
δημοσίευσης]».

Or.en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου του χρόνου που έχει αφιερωθεί και των προσπαθειών που έχουν καταβληθεί για τη 
δημιουργία του ΒΕΠ για τα αμοιβαία κεφάλαια με τη μορφή ΟΣΕΚΑ, το αποτέλεσμα των εν 
λόγω προσπαθειών μπορεί να αξιοποιηθεί και για άλλα προϊόντα, ενώ τα διάφορα στοιχεία 
αναφοράς μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν σε μεγάλο βαθμό σε όλο το φάσμα των 
επενδυτικών δεσμών. Επιπλέον, τα χρηματοοικονομικά προϊόντα μπορούν να διατηρήσουν την 
αξιοπιστία τους με τη χρήση μιας μη τεχνικής γλώσσας, χωρίς ιδιόλεκτα, και μιας πιο 
επαγγελματικής ορολογίας.

Τροπολογία 288
Astrid Lulling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) σε τμήμα στην αρχή του εγγράφου, το 
όνομα του επενδυτικού προϊόντος και την 
ταυτότητα του παραγωγού του προϊόντος·

διαγράφεται

Or.en

Τροπολογία 289
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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

α) σε τμήμα στην αρχή του εγγράφου, το 
όνομα του επενδυτικού προϊόντος και την 
ταυτότητα του παραγωγού του προϊόντος·

α) σε τμήμα στην αρχή του εγγράφου, το 
όνομα του επενδυτικού προϊόντος και την 
ταυτότητα του παραγωγού του προϊόντος 
καθώς και την ταυτότητα του φέροντος 
τη νομική ευθύνη·

Or.en

Τροπολογία 290
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) σε τμήμα στην αρχή του εγγράφου, το 
όνομα του επενδυτικού προϊόντος και την 
ταυτότητα του παραγωγού του προϊόντος·

α) σε τμήμα στην αρχή του εγγράφου, το 
όνομα της δέσμης επενδυτικών 
προϊόντων για ιδιώτες επενδυτές και την 
ταυτότητα του παραγωγού της δέσμης 
επενδυτικών προϊόντων για ιδιώτες 
επενδυτές (επωνυμία και διεύθυνση της 
έδρας του)·

Or.en

Τροπολογία 291
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) σε τμήμα στην αρχή του εγγράφου, το 
όνομα του επενδυτικού προϊόντος και την 
ταυτότητα του παραγωγού του προϊόντος·

α) σε τμήμα στην αρχή του εγγράφου, το 
όνομα της δέσμης επενδυτικών 
προϊόντων για ιδιώτες επενδυτές και την 
ταυτότητα του παραγωγού της δέσμης
επενδυτικών προϊόντων για ιδιώτες 
επενδυτές·
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Τροπολογία 292
Pervenche Berès

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) σε τμήμα στην αρχή του εγγράφου, το 
όνομα του επενδυτικού προϊόντος και την 
ταυτότητα του παραγωγού του προϊόντος·

α) σε τμήμα στην αρχή του εγγράφου, το 
όνομα του επενδυτικού προϊόντος και την 
ταυτότητα του παραγωγού του προϊόντος 
(επωνυμία και διεύθυνση της έδρας του)·
με τον ίδιο τρόπο, η ταυτότητα του 
πωλητή επενδυτικών προϊόντων 
αναφέρεται στο επισυναπτόμενο 
παράρτημα του ΒΕΠ·

Or.en

Τροπολογία 293
Sharon Bowles

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) σε τμήμα προς το τέλος του εγγράφου, 
προστίθεται νέο τμήμα με τίτλο 
«Πληροφορίες σχετικά με το προϊόν» το 
οποίο περιέχει, ανάλογα με την 
περίπτωση, τις ακόλουθες πληροφορίες 
για το προϊόν:
i) τον διεθνή αριθμό αναγνώρισης τίτλων 
(ISIN)·
ii) τον αριθμό των Διεθνών Ελεγκτικών 
Προτύπων (ΔΕΠ)·
iii) το επιτόκιο·
iv) το χρηματιστήριο που συνδέεται με το 
προϊόν·
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v) το νόμισμα· και
vi) την ημερομηνία έκδοσης.

Or.en

Τροπολογία 294
Sharon Bowles

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) το όνομα και τα στοιχεία 
επικοινωνίας της αρμόδιας για τη 
ρύθμιση του προϊόντος αρχής·

Or.en

Τροπολογία 295
Sirpa Pietikäinen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) σε τμήμα με τίτλο «Σε ποιον 
απευθύνεται το προϊόν;» πληροφορίες 
σχετικά με την αγορά-στόχο του 
προϊόντος·

Or.en

Αιτιολόγηση

Κατ’ αυτό τον τρόπο, οι επενδυτές θα μπορούν να διαπιστώνουν άμεσα κατά πόσο το προϊόν 
απευθύνεται σε αυτούς ή όχι.

Τροπολογία 296
Olle Schmidt, Sharon Bowles, Nils Torvalds
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) σε τμήμα με τίτλο «Σε ποιον 
απευθύνεται το προϊόν;» πληροφορίες 
σχετικά με την αγορά-στόχο του 
προϊόντος·

Or.en

Τροπολογία 297
Sirpa Pietikäinen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α β) σε τμήμα με τίτλο «Τι επιλογές έχω 
στη διάθεσή μου;», πληροφορίες για τις 
διάφορες αποφάσεις που καλείται να 
λάβει ένας καταναλωτής, όπως η επιλογή 
του κεφαλαίου, η προθεσμία λήξης, το 
ύψος των ασφαλίστρων. Το συγκεκριμένο 
τμήμα θα πρέπει επίσης να καλύπτει ποια 
άλλα οφέλη παρέχονται ή ποιες άλλες 
προϋποθέσεις ενεργοποίησης ισχύουν·

Or.en

Αιτιολόγηση

Σε αυτό το τμήμα καλύπτονται πληροφορίες όπως οι επιλογές του κεφαλαίου ή οι δυνατότητες 
ασφάλισης. Για πολλές από τις δέσμες επενδυτικών προϊόντων για ιδιώτες επενδυτές, 
αποτελούν θεμελιώδεις πληροφορίες χωρίς τις οποίες ο επενδυτής δεν μπορεί να λάβει 
απόφαση εν επιγνώσει για το αν θα επενδύσει.

Τροπολογία 298
Olle Schmidt, Nils Torvalds

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

α β) σε τμήμα με τίτλο «Τι επιλογές έχω 
στη διάθεσή μου;», πληροφορίες σχετικά 
με τις διάφορες αποφάσεις που καλείται 
να λάβει ένας καταναλωτής, όπως η 
επιλογή του κεφαλαίου, η προθεσμία 
λήξης, το ύψος των ασφαλίστρων κ.λπ. 
Το συγκεκριμένο τμήμα θα πρέπει επίσης 
να καλύπτει ποια άλλα οφέλη παρέχονται 
ή ποιες άλλες προϋποθέσεις 
ενεργοποίησης ισχύουν·

Or.en

Τροπολογία 299
Olle Schmidt, Nils Torvalds

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α γ) σε τμήμα με τίτλο «Πόσο ευέλικτο 
είναι;», πληροφορίες για το εάν μπορούν 
να πραγματοποιηθούν αλλαγές στο προϊόν 
ή τις επιλογές που αναφέρονται στο 
στοιχείο δ) μετά τη διάθεση του 
προϊόντος (π.χ. επενδυτικό κεφάλαιο, 
προθεσμία λήξης, ασφάλιστρο)·

Or.en

Τροπολογία 300
Astrid Lulling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) σε τμήμα με τίτλο «Τι είναι αυτή η 
επένδυση;» τη φύση και τα βασικά 

διαγράφεται
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χαρακτηριστικά του επενδυτικού 
προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των 
εξής
i) τον τύπο του επενδυτικού προϊόντος·
ii) τους στόχους και τα μέσα για την 
επίτευξή τους·
iii) ένδειξη του εάν ο παραγωγός του 
επενδυτικού προϊόντος στοχεύει 
συγκεκριμένα περιβαλλοντικά ή 
κοινωνικά αποτελέσματα ή 
αποτελέσματα διακυβέρνησης, είτε όσον 
αφορά την εκ μέρους του άσκηση 
επιχειρηματικής δραστηριότητας είτε 
όσον αφορά ένα επενδυτικό προϊόν και, 
εάν ναι, αναφορά των αποτελεσμάτων 
που επιδιώκονται και του τρόπου με τον 
οποίο θα επιτευχθούν·
iv) όταν το επενδυτικό προϊόν προσφέρει 
ασφαλιστικές παροχές, λεπτομέρειες 
σχετικά με τις εν λόγω ασφαλιστικές 
παροχές·
v) την προθεσμία λήξης του επενδυτικού 
προϊόντος, εάν είναι γνωστή·
vi) σενάρια επιδόσεων, εάν αυτά έχουν 
νόημα, λαμβανομένης υπόψη της φύσης 
του προϊόντος·

Or.en

Τροπολογία 301
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) σε τμήμα με τίτλο «Τι είναι αυτή η 
επένδυση;» τη φύση και τα βασικά 
χαρακτηριστικά του επενδυτικού 
προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των 
εξής

β) σε τμήμα με τίτλο «Είδος επένδυσης, 
στόχοι και επενδυτική πολιτική» τη φύση 
και τα βασικά χαρακτηριστικά του 
επενδυτικού προϊόντος, 
συμπεριλαμβανομένων των εξής:
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Or.en

Τροπολογία 302
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) σε τμήμα με τίτλο «Τι είναι αυτή η 
επένδυση;» τη φύση και τα βασικά 
χαρακτηριστικά του επενδυτικού 
προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των 
εξής

β) σε τμήμα με τίτλο «Τι είναι αυτή η 
επένδυση;» τη φύση και τα βασικά 
χαρακτηριστικά της δέσμης επενδυτικών 
προϊόντων για ιδιώτες επενδυτές, 
συμπεριλαμβανομένων των εξής:

Or.en

Τροπολογία 303
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) σε τμήμα με τίτλο «Τι είναι αυτή η 
επένδυση;» τη φύση και τα βασικά 
χαρακτηριστικά του επενδυτικού 
προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των 
εξής

β) σε τμήμα με τίτλο «Τι είναι αυτή η 
επένδυση;» τη φύση και τα βασικά 
χαρακτηριστικά της δέσμης επενδυτικών 
προϊόντων για ιδιώτες επενδυτές, 
συμπεριλαμβανομένων των εξής:

Or.en

Τροπολογία 304
Astrid Lulling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – σημείο i
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) τον τύπο του επενδυτικού προϊόντος· διαγράφεται

Or.en

Τροπολογία 305
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) τον τύπο του επενδυτικού προϊόντος· i) τον τύπο της δέσμης επενδυτικών 
προϊόντων για ιδιώτες επενδυτές·

Or.en

Τροπολογία 306
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) τον τύπο του επενδυτικού προϊόντος· i) τον τύπο της δέσμης επενδυτικών 
προϊόντων για ιδιώτες επενδυτές·

Or.en

Τροπολογία 307
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – σημείο i
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) τον τύπο του επενδυτικού προϊόντος· i) τον τύπο του επενδυτικού προϊόντος και 
το επίπεδο κινδύνου το οποίο 
προσδιορίζεται ως υψηλό, μεσαίο ή 
χαμηλό·

Or.en

Αιτιολόγηση

Σκοπός της συγκεκριμένης τροπολογίας είναι η καθιέρωση δεικτών κινδύνου, γεγονός το οποίο 
προβλέπεται ήδη από το άρθρο 8 παράγραφος 5 της πρότασης COM: «Η Επιτροπή 
εξουσιοδοτείται να θεσπίζει πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 23, με τις 
οποίες διευκρινίζονται οι λεπτομέρειες σχετικά με την παρουσίαση και το περιεχόμενο καθενός 
από τα στοιχεία των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 2 (…)».

Τροπολογία 308
Astrid Lulling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) τους στόχους και τα μέσα για την 
επίτευξή τους·

διαγράφεται

Or.en

Τροπολογία 309
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) τους στόχους και τα μέσα για την 
επίτευξή τους·

ii) τους στόχους και τα μέσα για την 
επίτευξή τους¸ συμπεριλαμβανομένης 
μιας περιγραφής των υποκείμενων μέσων 
ή των μεταβλητών και του τρόπου 
προσδιορισμού της απόδοσης·
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Or.en

Τροπολογία 310
Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) τους στόχους και τα μέσα για την 
επίτευξή τους·

ii) τους στόχους και τα μέσα για την 
επίτευξή τους¸ συμπεριλαμβανομένης 
μιας περιγραφής των υποκείμενων μέσων 
ή των μεταβλητών και του τρόπου 
προσδιορισμού της απόδοσης·

Or.en

Τροπολογία 311
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 - παράγραφος 2 - στοιχείο β - σημείο ii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii a) μια πρόταση που θα περιγράφει με 
απλούς όρους τις έμμεσες προσδοκίες του 
επενδυτή που αγοράζει μια δέσμη 
επενδυτικών προϊόντων για ιδιώτες 
επενδυτές·

Or.en

Αιτιολόγηση

Κατά την αγορά ενός προϊόντος, οι μικροεπενδυτές δυσκολεύονται να προβλέψουν με ακρίβεια 
τις αναμενόμενες εξελίξεις στις αγορές. Συνεπώς, μια απλή πρόταση στην οποία θα συνοψίζεται 
η εικόνα που έχει σχηματίσει ο επενδυτής θα τον βοηθήσει να κατανοήσει σε τι συνίσταται το 
προϊόν που αγοράζει.

Τροπολογία 312
Syed Kamall
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) ένδειξη του εάν ο παραγωγός του 
επενδυτικού προϊόντος στοχεύει 
συγκεκριμένα περιβαλλοντικά ή 
κοινωνικά αποτελέσματα ή 
αποτελέσματα διακυβέρνησης, είτε όσον 
αφορά την εκ μέρους του άσκηση 
επιχειρηματικής δραστηριότητας είτε 
όσον αφορά ένα επενδυτικό προϊόν και, 
εάν ναι, αναφορά των αποτελεσμάτων 
που επιδιώκονται και του τρόπου με τον 
οποίο θα επιτευχθούν·

διαγράφεται

Or.en

Τροπολογία 313
Astrid Lulling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) ένδειξη του εάν ο παραγωγός του 
επενδυτικού προϊόντος στοχεύει 
συγκεκριμένα περιβαλλοντικά ή 
κοινωνικά αποτελέσματα ή 
αποτελέσματα διακυβέρνησης, είτε όσον 
αφορά την εκ μέρους του άσκηση 
επιχειρηματικής δραστηριότητας είτε 
όσον αφορά ένα επενδυτικό προϊόν και, 
εάν ναι, αναφορά των αποτελεσμάτων 
που επιδιώκονται και του τρόπου με τον 
οποίο θα επιτευχθούν·

διαγράφεται

Or.en

Τροπολογία 314
Sharon Bowles
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) ένδειξη του εάν ο παραγωγός του 
επενδυτικού προϊόντος στοχεύει 
συγκεκριμένα περιβαλλοντικά ή κοινωνικά 
αποτελέσματα ή αποτελέσματα 
διακυβέρνησης, είτε όσον αφορά την εκ 
μέρους του άσκηση επιχειρηματικής 
δραστηριότητας είτε όσον αφορά ένα 
επενδυτικό προϊόν και, εάν ναι, αναφορά 
των αποτελεσμάτων που επιδιώκονται και 
του τρόπου με τον οποίο θα επιτευχθούν·

iii) ένδειξη του εάν ο παραγωγός του 
επενδυτικού προϊόντος στοχεύει 
συγκεκριμένα περιβαλλοντικά ή κοινωνικά 
αποτελέσματα ή αποτελέσματα 
διακυβέρνησης, είτε όσον αφορά την εκ 
μέρους του άσκηση επιχειρηματικής 
δραστηριότητας είτε όσον αφορά ένα 
επενδυτικό προϊόν και, εάν ναι, αναφορά 
των αποτελεσμάτων που επιδιώκονται και 
του τρόπου με τον οποίο θα επιτευχθούν· 
καθώς και μια ένδειξη του εάν το προϊόν 
αποτελεί άμεση επένδυση στην 
πραγματική οικονομία, ή εάν αποτελεί 
σύνθετο δείκτη·

Or.en

Τροπολογία 315
Alfredo Pallone

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) ένδειξη του εάν ο παραγωγός του 
επενδυτικού προϊόντος στοχεύει 
συγκεκριμένα περιβαλλοντικά ή κοινωνικά 
αποτελέσματα ή αποτελέσματα 
διακυβέρνησης, είτε όσον αφορά την εκ 
μέρους του άσκηση επιχειρηματικής 
δραστηριότητας είτε όσον αφορά ένα 
επενδυτικό προϊόν και, εάν ναι, αναφορά 
των αποτελεσμάτων που επιδιώκονται 
και του τρόπου με τον οποίο θα 
επιτευχθούν·

iii) ένδειξη του εάν το επενδυτικό προϊόν
στοχεύει συγκεκριμένα περιβαλλοντικά ή 
κοινωνικά αποτελέσματα ή αποτελέσματα 
διακυβέρνησης·

Or.en
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Τροπολογία 316
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) ένδειξη του εάν ο παραγωγός του 
επενδυτικού προϊόντος στοχεύει 
συγκεκριμένα περιβαλλοντικά ή 
κοινωνικά αποτελέσματα ή 
αποτελέσματα διακυβέρνησης, είτε όσον 
αφορά την εκ μέρους του άσκηση 
επιχειρηματικής δραστηριότητας είτε 
όσον αφορά ένα επενδυτικό προϊόν και, 
εάν ναι, αναφορά των αποτελεσμάτων 
που επιδιώκονται και του τρόπου με τον 
οποίο θα επιτευχθούν·

iii) περιγραφή των συγκεκριμένων 
περιβαλλοντικών ή κοινωνικών 
κριτηρίων ή κριτηρίων διακυβέρνησης 
που λαμβάνονται υπόψη στη στρατηγική 
κατανομής των στοιχείων ενεργητικού, 
καθώς και μια ποσοτική ένδειξη του
αντίκτυπου στη σύνθεση του 
χαρτοφυλακίου·

Or.en

Τροπολογία 317
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) ένδειξη του εάν ο παραγωγός του 
επενδυτικού προϊόντος στοχεύει 
συγκεκριμένα περιβαλλοντικά ή κοινωνικά 
αποτελέσματα ή αποτελέσματα 
διακυβέρνησης, είτε όσον αφορά την εκ 
μέρους του άσκηση επιχειρηματικής 
δραστηριότητας είτε όσον αφορά ένα 
επενδυτικό προϊόν και, εάν ναι, αναφορά 
των αποτελεσμάτων που επιδιώκονται
και του τρόπου με τον οποίο θα 
επιτευχθούν·

iii) κοινοποίηση του εάν το επενδυτικό 
προϊόν στοχεύει συγκεκριμένα 
περιβαλλοντικά ή κοινωνικά 
αποτελέσματα ή αποτελέσματα 
διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένης 
ενδεικτικά της μείωσης του 
αποτυπώματος άνθρακα όσον αφορά ένα 
επενδυτικό προϊόν, του τρόπου με τον 
οποίο επιδιώκονται τα αποτελέσματα και 
του τρόπου με τον οποίο θα επιτευχθούν. 
Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να θεσπίζει 
πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με 
το άρθρο 23, για τον καθορισμό 
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λεπτομερών κανόνων ανάπτυξης ενός 
ευρωπαϊκού σήματος για κοινωνικά και 
περιβαλλοντικά βιώσιμα επενδυτικά 
προϊόντα. Το εν λόγω σήμα θα πρέπει να 
στηρίζει τη μακροπρόθεσμη 
χρηματοδότηση της οικονομίας και να 
ευνοεί τη βιώσιμη περιβαλλοντική και 
κοινωνική ανάπτυξη των οικονομικών 
επενδύσεων·

Or.en

Αιτιολόγηση

Σκοπός της τροπολογίας είναι η παροχή κινήτρων για την πραγματοποίηση βιώσιμων 
επενδύσεων μέσω της γνωστοποίησης καθώς και η δημιουργία ενός σήματος βιώσιμων 
επενδύσεων.

Τροπολογία 318
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – σημείο iii – στοιχείο α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) κοινοποίηση για τους άμεσους και 
έμμεσους δυνητικούς περιβαλλοντικούς 
κινδύνους του επενδυτικού προϊόντος. 
Στην εν λόγω κοινοποίηση αναφέρονται 
οι κίνδυνοι που σχετίζονται με την 
απόδοση της επένδυσης, όπως είναι η 
λανθασμένη εκτίμηση των κινδύνων που 
συνεπάγονται τα περιβαλλοντικά 
ευαίσθητα περιουσιακά στοιχεία, η 
σπανιότητα των πόρων, το κόστος που 
συνεπάγονται οι κανονιστικές ρυθμίσεις 
σε θέματα περιβάλλοντος ή το δυνητικό 
κόστος της κλιματικής αλλαγής. 
Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να θεσπίζει 
πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με 
το άρθρο 23, για τον καθορισμό 
λεπτομερών κανόνων με σκοπό την 
καθιέρωση προτύπων για τις εν λόγω 
κοινοποιήσεις περιβαλλοντικού 
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χαρακτήρα όσον αφορά τους δυνητικούς 
περιβαλλοντικούς κινδύνους·

Or.en

Αιτιολόγηση

Σκοπός της τροπολογίας είναι η προώθηση βιώσιμων επενδύσεων μέσω της γνωστοποίησης του 
συνόλου των περιβαλλοντικών δαπανών των επενδύσεων βάσει των επιχειρηματικών 
μοντέλων. Στην πρωτοβουλία επισημαίνεται ότι η εκτίμηση των εταιρειών και η αναμενόμενη 
απόδοση συχνά εξαρτώνται έντονα από το ενδεχόμενο επέλευσης κλιματικής αλλαγής καθώς 
και τους στόχους για τη μείωση των εκπομπών άνθρακα. Η ΕΕ έχει δεσμευτεί ότι έως το 2050 
θα μειώσει τις εκπομπές της κατά 80% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990 και καταβάλλει 
προσπάθειες ώστε η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη να συγκρατηθεί κάτω από τους 2 
βαθμούς Κελσίου. Η παρούσα τροπολογία βασίζεται στη συμβολή της πρωτοβουλίας «Carbon 
Tracker»..

Τροπολογία 319
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – σημείο iii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii a) ποσοτική εκτίμηση του 
χαρτοφυλακίου όσον αφορά τη 
συνεισφορά του, είτε θετική είτε 
αρνητική, στη χρηματοδότηση της 
ενεργειακής μετάβασης που απαιτείται 
για τον περιορισμό της υπερθέρμανσης 
του πλανήτη σε +2°C·

Or.en

Αιτιολόγηση

Χρειάζεται μια σημαντική μεταβολή των επενδύσεων ώστε η ΕΕ να τηρήσει τη δέσμευσή της να 
συγκρατήσει την υπερθέρμανση του πλανήτη κάτω από τους 2 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα, τα 
οικονομικά οφέλη που προκύπτουν από τη μετάβαση σε μια κοινωνία χαμηλών επιπέδων 
ανθρακούχων εκπομπών είναι καλά τεκμηριωμένα. Επιπλέον, οι επενδυτές δείχνουν ολοένα και 
περισσότερο ενδιαφέρον για τη «βιωσιμότητα» των επενδύσεών τους. Έχουν αναπτυχθεί 
μεθοδολογίες για τον υπολογισμό του αποτυπώματος άνθρακα ενός επενδυτικού προϊόντος.
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Τροπολογία 320
Sirpa Pietikäinen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii β) ανάλυση του χαρτοφυλακίου 
υποκείμενων στοιχείων ενεργητικού ανά 
οικονομικό κλάδο που χρηματοδοτείται 
άμεσα ή έμμεσα·

Or.en

Αιτιολόγηση

Το εν λόγω είδος ανάλυσης απαιτεί ένα ελάχιστο επίπεδο ιχνηλασιμότητας στην επενδυτική 
αλυσίδα (προσδιορισμός των οικονομικών δραστηριοτήτων που χρηματοδοτούνται από τις 
καταθέσεις), με την παροχή πολύτιμων πληροφοριών στους ενδιαφερόμενους επενδυτές σχετικά 
με τον ενδεχόμενο αντίκτυπο της επένδυσης στην πραγματική οικονομία.

Τροπολογία 321
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – σημείο iii γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii γ) ένδειξη του μέσου επενδυτικού 
ορίζοντα του χαρτοφυλακίου 
υποκείμενων στοιχείων ενεργητικού, 
βάσει της μέσης απόδοσης των 
διακρατούμενων για σκοπούς 
διαπραγμάτευσης τίτλων και της μέσης 
λήξης των διακρατούμενων ως τη λήξη 
χρεωστικών τίτλων·

Or.en

Αιτιολόγηση

Στόχος της άμεσης πρόσβασης από τους διαχειριστές χαρτοφυλακίων στις εν λόγω πληροφορίες 
είναι να ενθαρρύνονται οι επενδύσεις σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.
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Τροπολογία 322
Othmar Karas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – σημείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iv) όταν το επενδυτικό προϊόν προσφέρει 
ασφαλιστικές παροχές, λεπτομέρειες 
σχετικά με τις εν λόγω ασφαλιστικές 
παροχές·

διαγράφεται

Or.en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 323
Burkhard Balz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – σημείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iv) όταν το επενδυτικό προϊόν προσφέρει 
ασφαλιστικές παροχές, λεπτομέρειες 
σχετικά με τις εν λόγω ασφαλιστικές 
παροχές·

διαγράφεται

Or.en

Τροπολογία 324
Astrid Lulling
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – σημείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iv) όταν το επενδυτικό προϊόν προσφέρει 
ασφαλιστικές παροχές, λεπτομέρειες 
σχετικά με τις εν λόγω ασφαλιστικές 
παροχές·

διαγράφεται

Or.en

Τροπολογία 325
Marianne Thyssen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – σημείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iv) όταν το επενδυτικό προϊόν προσφέρει 
ασφαλιστικές παροχές, λεπτομέρειες 
σχετικά με τις εν λόγω ασφαλιστικές 
παροχές·

διαγράφεται

Or.nl

Αιτιολόγηση

Κατά τη σύγκριση των προϊόντων, οι καταναλωτές θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη κατά πόσον 
τα εν λόγω προϊόντα παρέχουν πρόσθετη ασφαλιστική κάλυψη, αντί να εστιάζουν αποκλειστικά 
στο κόστος και τα πιθανά οφέλη. Για να παρασχεθεί, εν προκειμένω, βοήθεια στους 
καταναλωτές, προβλέπεται ξεχωριστό, εμφανές τμήμα στο ΒΕΠ που θα φέρει τον τίτλο 
«Καλύπτομαι από ασφάλεια;» και θα αφορά την εν λόγω ασφαλιστική κάλυψη.

Τροπολογία 326
Alfredo Pallone

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – σημείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iv) όταν το επενδυτικό προϊόν προσφέρει διαγράφεται
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ασφαλιστικές παροχές, λεπτομέρειες 
σχετικά με τις εν λόγω ασφαλιστικές 
παροχές·

Or.en

Τροπολογία 327
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – σημείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iv) όταν το επενδυτικό προϊόν προσφέρει 
ασφαλιστικές παροχές, λεπτομέρειες 
σχετικά με τις εν λόγω ασφαλιστικές 
παροχές·

iv) όταν η δέσμη επενδυτικών προϊόντων 
για ιδιώτες επενδυτές προσφέρει 
ασφαλιστικές παροχές, λεπτομέρειες 
σχετικά με τις εν λόγω ασφαλιστικές 
παροχές·

Or.en

Τροπολογία 328
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – σημείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iv) όταν το επενδυτικό προϊόν προσφέρει 
ασφαλιστικές παροχές, λεπτομέρειες 
σχετικά με τις εν λόγω ασφαλιστικές 
παροχές·

iv) όταν η δέσμη επενδυτικών προϊόντων 
για ιδιώτες επενδυτές προσφέρει 
ασφαλιστικές παροχές, λεπτομέρειες 
σχετικά με τις εν λόγω ασφαλιστικές 
παροχές·

Or.en

Τροπολογία 329
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – σημείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iv) όταν το επενδυτικό προϊόν προσφέρει
ασφαλιστικές παροχές, λεπτομέρειες 
σχετικά με τις εν λόγω ασφαλιστικές 
παροχές·

iv) όταν το επενδυτικό προϊόν διαθέτει
ασφαλιστικές παροχές, λεπτομέρειες 
σχετικά με τις εν λόγω ασφαλιστικές 
παροχές· καθώς και μια σαφή ενημέρωση 
σε περίπτωση που το επενδυτικό προϊόν 
δεν διαθέτει ασφαλιστικές παροχές·

Or.en

Αιτιολόγηση

Σκοπός της εν λόγω τροπολογίας είναι η επισήμανση των προβλεπόμενων και μη 
προβλεπόμενων ασφαλιστικών παροχών, όπως η οικονομική προστασία των επιζώντων, σε 
περίπτωση που περιλαμβάνονται σε κάποιο χρηματοοικονομικό προϊόν που προβλέπεται στην 
παρούσα οδηγία. Επισημαίνεται η συμβολή των ασφαλιστικών παροχών, όπως ο επιμερισμός 
του κινδύνου, στο επενδυτικό προϊόν. Η παρούσα τροπολογία βασίζεται σε πρόταση της 
γερμανικής ένωσης ασφαλιστικών εταιρειών (GDV).

Τροπολογία 330
Astrid Lulling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – σημείο v

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

v) την προθεσμία λήξης του επενδυτικού 
προϊόντος, εάν είναι γνωστή·

διαγράφεται

Or.en

Τροπολογία 331
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – σημείο v
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

v) την προθεσμία λήξης του επενδυτικού 
προϊόντος, εάν είναι γνωστή·

v) την προθεσμία λήξης της δέσμης 
επενδυτικών προϊόντων για ιδιώτες 
επενδυτές, εάν είναι γνωστή·

Or.en

Τροπολογία 332
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – σημείο v

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

v) την προθεσμία λήξης του επενδυτικού 
προϊόντος, εάν είναι γνωστή·

v) την προθεσμία λήξης του επενδυτικού 
προϊόντος, εάν είναι γνωστή, ή μια ένδειξη 
της ελάχιστης περιόδου διακράτησης·

Or.en

Τροπολογία 333
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – σημείο vi

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

vi) σενάρια επιδόσεων, εάν αυτά έχουν 
νόημα, λαμβανομένης υπόψη της φύσης 
του προϊόντος·

διαγράφεται

Or.en

Τροπολογία 334
Astrid Lulling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – σημείο vi
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

vi) σενάρια επιδόσεων, εάν αυτά έχουν 
νόημα, λαμβανομένης υπόψη της φύσης 
του προϊόντος·

διαγράφεται

Or.en

Τροπολογία 335
Sylvie Goulard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – σημείο vi

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

vi) σενάρια επιδόσεων, εάν αυτά έχουν 
νόημα, λαμβανομένης υπόψη της φύσης 
του προϊόντος·

διαγράφεται

Or.en

Τροπολογία 336
Alfredo Pallone

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – σημείο vi

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

vi) σενάρια επιδόσεων, εάν αυτά έχουν 
νόημα, λαμβανομένης υπόψη της φύσης 
του προϊόντος·

διαγράφεται

Or.en

Τροπολογία 337
Sven Giegold
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εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – σημείο vi

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

vi) σενάρια επιδόσεων, εάν αυτά έχουν 
νόημα, λαμβανομένης υπόψη της φύσης 
του προϊόντος·

vi) σενάρια καθαρής απόδοσης, εάν αυτά 
έχουν νόημα, λαμβανομένης υπόψη της 
φύσης του προϊόντος·

Or.en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποσκοπεί στη βελτίωση της διαφάνειας σχετικά με τις επιδόσεις των 
επενδυτικών προϊόντων που καλύπτονται από τον εν λόγω κανονισμό. Ως εκ τούτου, οι 
επιδόσεις ενός συγκεκριμένου προϊόντος και, ανάλογα με την περίπτωση, του χαρτοφυλακίου, 
θα πρέπει να συγκρίνονται με ένα διαφορετικό προϊόν που ενέχει συγκρίσιμους κινδύνους. 
Επιπλέον, θα πρέπει να κοινοποιούνται όλες οι αμοιβές που επηρεάζουν την απόδοση.

Τροπολογία 338
Thomas Händel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – σημείο vi α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

vi α) και τη δυνατότητα απόσυρσης του 
επενδυτικού προϊόντος·

Or.de

Τροπολογία 339
Udo Bullmann, Peter Simon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – σημείο vi α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

vi a) ένδειξη του σημαντικού αντίκτυπου
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που ενδέχεται να έχει η εθνική 
φορολογική νομοθεσία του κράτους 
μέλους προέλευσης του επενδυτή στην 
αναμενόμενη και πραγματική απόδοση 
της επένδυσης·

Or.en

Τροπολογία 340
Olle Schmidt, Sharon Bowles, Nils Torvalds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – σημείο vi α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

vi a) ένδειξη της ελάχιστης περιόδου 
διακράτησης, όπου απαιτείται·

Or.en

Τροπολογία 341
Marianne Thyssen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) σε τμήμα με τίτλο «Καλύπτομαι από 
ασφάλεια;», ένδειξη του αν το επενδυτικό 
προϊόν παρέχει ή όχι ασφαλιστική 
κάλυψη και αναλυτικότερα στοιχεία 
σχετικά με την εν λόγω κάλυψη·

Or.nl

Αιτιολόγηση

Κατά τη σύγκριση των προϊόντων, οι καταναλωτές θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη κατά πόσον 
τα εν λόγω προϊόντα παρέχουν πρόσθετη ασφαλιστική κάλυψη, αντί να εστιάζουν αποκλειστικά 
στο κόστος και τα πιθανά οφέλη. Για να παρασχεθεί, εν προκειμένω, βοήθεια στους 
καταναλωτές, προβλέπεται ξεχωριστό, εμφανές τμήμα στο ΒΕΠ που θα φέρει τον τίτλο 
«Καλύπτομαι από ασφάλεια;» και θα αφορά την εν λόγω ασφαλιστική κάλυψη.
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Τροπολογία 342
Burkhard Balz

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) στην περίπτωση ασφαλιστικών 
προϊόντων, σε τμήμα με τίτλο «Τι 
ασφαλίζεται;» τη φύση και τα βασικά 
χαρακτηριστικά του ασφαλιστικού 
προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των 
εξής:
i) ένδειξη των προσφερόμενων 
ασφαλιστικών παροχών και
ii) λεπτομέρειες σχετικά με τις εν λόγω 
ασφαλιστικές παροχές·

Or.en

Τροπολογία 343
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) σε τμήμα με τίτλο «Θα μπορούσα να 
χάσω χρήματα;», σύντομη ένδειξη για το 
κατά πόσον είναι δυνατή η απώλεια του 
κεφαλαίου, και τα εξής στοιχεία

διαγράφεται

i) τυχόν εγγυήσεις ή προστασία του 
κεφαλαίου που παρέχονται, καθώς και 
τυχόν περιορισμούς σε αυτές·
ii) εάν το επενδυτικό προϊόν καλύπτεται 
από αντιστάθμιση ή σύστημα εγγύησης·

Or.en

Αιτιολόγηση

Η πιθανότητα ενεργοποίησης μιας αντιστάθμισης ή ενός συστήματος εγγύησης, παραδείγματος 
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χάρη, δεν σημαίνει ότι ο επενδυτής δεν θα χάσει χρήματα, καθώς τα εν λόγω συστήματα 
καλύπτουν ορισμένους κινδύνους αλλά όχι τους κινδύνους της αγοράς. Για τον σκοπό αυτό, τα 
στοιχεία γ) και ε) του άρθρου 8 παράγραφος 2, θα πρέπει να ενσωματωθούν σε ένα κοινό τμήμα 
με τίτλο «Ποιοι είναι οι κίνδυνοι και τι μπορώ να κερδίσω;» ώστε οι επενδυτές να έχουν μια 
ολοκληρωμένη εικόνα των κινδύνων.

Τροπολογία 344
Astrid Lulling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) σε τμήμα με τίτλο «Θα μπορούσα να 
χάσω χρήματα;», σύντομη ένδειξη για το 
κατά πόσον είναι δυνατή η απώλεια του 
κεφαλαίου, και τα εξής στοιχεία

διαγράφεται

i) τυχόν εγγυήσεις ή προστασία του 
κεφαλαίου που παρέχονται, καθώς και 
τυχόν περιορισμούς σε αυτές·
ii) εάν το επενδυτικό προϊόν καλύπτεται 
από αντιστάθμιση ή σύστημα εγγύησης·

Or.en

Τροπολογία 345
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) σε τμήμα με τίτλο «Θα μπορούσα να 
χάσω χρήματα;», σύντομη ένδειξη για το 
κατά πόσον είναι δυνατή η απώλεια του 
κεφαλαίου, και τα εξής στοιχεία

γ) σε τμήμα με τίτλο «Τι μπορεί να συμβεί 
σε σχέση με την επένδυσή μου;», 
συνοπτική δήλωση στην οποία να 
διευκρινίζεται ότι η αξία της επένδυσης 
δύναται να αυξηθεί ή/και να μειωθεί 
ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς ή 
άλλους παράγοντες· 

Or.en
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Τροπολογία 346
Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) σε τμήμα με τίτλο «Θα μπορούσα να 
χάσω χρήματα;», σύντομη ένδειξη για το 
κατά πόσον είναι δυνατή η απώλεια του 
κεφαλαίου, και τα εξής στοιχεία

γ) σε τμήμα με τίτλο «Θα μπορούσα να 
χάσω χρήματα;», σύντομη δήλωση ότι 
υφίσταται πάντοτε το ενδεχόμενο 
απώλειας του κεφαλαίου, και επιπλέον:

Or.en

Τροπολογία 347
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) σε τμήμα με τίτλο «Θα μπορούσα να 
χάσω χρήματα;», σύντομη ένδειξη για το 
κατά πόσον είναι δυνατή η απώλεια του 
κεφαλαίου, και τα εξής στοιχεία

γ) σε τμήμα με τίτλο «Επίπεδο 
προστασίας του κεφαλαίου», σύντομη 
ένδειξη για το κατά πόσον είναι δυνατή η 
απώλεια του κεφαλαίου, και τα εξής 
στοιχεία

Or.en

Τροπολογία 348
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) σε τμήμα με τίτλο «Θα μπορούσα να 
χάσω χρήματα;», σύντομη ένδειξη για το 
κατά πόσον είναι δυνατή η απώλεια του 

γ) σε τμήμα με τίτλο «Ποιοι είναι οι 
πιθανοί κίνδυνοι και η πιθανή απόδοση;»
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κεφαλαίου, και τα εξής στοιχεία

Or.en

Τροπολογία 349
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) σε τμήμα με τίτλο «Θα μπορούσα να 
χάσω χρήματα;», σύντομη ένδειξη για το 
κατά πόσον είναι δυνατή η απώλεια του 
κεφαλαίου, και τα εξής στοιχεία

γ) σε τμήμα με τίτλο ««Θα μπορούσα να 
χάσω χρήματα;», γενική και σαφή 
προειδοποίηση ότι όσον αφορά τα 
επενδυτικά προϊόντα υφίσταται το 
ενδεχόμενο απώλειας του κεφαλαίου· και 
τα εξής στοιχεία

Or.en

Τροπολογία 350
Alfredo Pallone

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) σε τμήμα με τίτλο «Θα μπορούσα να 
χάσω χρήματα;», σύντομη ένδειξη για το 
κατά πόσον είναι δυνατή η απώλεια του 
κεφαλαίου, και τα εξής στοιχεία

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

Or.en

Τροπολογία 351
Nils Torvalds
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) σε τμήμα με τίτλο «Θα μπορούσα να 
χάσω χρήματα;», σύντομη ένδειξη για το 
κατά πόσον είναι δυνατή η απώλεια του 
κεφαλαίου, και τα εξής στοιχεία

γ) σε τμήμα με τίτλο «Τι μέτρα 
προστασίας εφαρμόζονται;», σύντομη 
περιγραφή των εξής:

Or.en

Τροπολογία 352
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) τυχόν εγγυήσεις ή προστασία του 
κεφαλαίου που παρέχονται, καθώς και 
τυχόν περιορισμούς σε αυτές·

διαγράφεται

Or.en

Τροπολογία 353
Astrid Lulling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) τυχόν εγγυήσεις ή προστασία του 
κεφαλαίου που παρέχονται, καθώς και 
τυχόν περιορισμούς σε αυτές·

διαγράφεται

Or.en

Τροπολογία 354
Syed Kamall
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) τυχόν εγγυήσεις ή προστασία του 
κεφαλαίου που παρέχονται, καθώς και 
τυχόν περιορισμούς σε αυτές·

i) τα χαρακτηριστικά κινδύνου και 
ανταμοιβής της δέσμης επενδυτικών 
προϊόντων για ιδιώτες επενδυτές, 
συμπεριλαμβανομένου συνοπτικού δείκτη 
των εν λόγω χαρακτηριστικών και 
προειδοποιήσεις σχετικά με τυχόν 
ειδικούς κινδύνους που ενδέχεται να μην 
αντικατοπτρίζονται πλήρως στον 
συνοπτικό δείκτη·

Or.en

Τροπολογία 355
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) τυχόν εγγυήσεις ή προστασία του 
κεφαλαίου που παρέχονται, καθώς και 
τυχόν περιορισμούς σε αυτές·

i) τυχόν εγγυήσεις ή προστασία του 
κεφαλαίου που παρέχονται, καθώς και 
τυχόν περιορισμούς σε αυτές, το 
αθροιστικό ποσό συμπεριλαμβανομένης 
της ταυτότητας του φέροντος την εν λόγω 
ευθύνη·

Or.en

Τροπολογία 356
Alfredo Pallone

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο i
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) τυχόν εγγυήσεις ή προστασία του 
κεφαλαίου που παρέχονται, καθώς και 
τυχόν περιορισμούς σε αυτές·

i) τυχόν εγγυήσεις και προστασία του 
κεφαλαίου που παρέχονται, καθώς και 
τυχόν περιορισμούς σε αυτές

Or.en

Τροπολογία 357
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) εάν το επενδυτικό προϊόν καλύπτεται 
από αντιστάθμιση ή σύστημα εγγύησης·

διαγράφεται

Or.en

Τροπολογία 358
Astrid Lulling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) εάν το επενδυτικό προϊόν καλύπτεται 
από αντιστάθμιση ή σύστημα εγγύησης·

διαγράφεται

Or.en

Τροπολογία 359
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο ii
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) εάν το επενδυτικό προϊόν καλύπτεται 
από αντιστάθμιση ή σύστημα εγγύησης·

ii) σύντομη ένδειξη για το κατά πόσον 
είναι δυνατή η απώλεια του κεφαλαίου, 
συμπεριλαμβανομένων τυχόν εγγυήσεων 
ή προστασίας του κεφαλαίου που 
παρέχονται, καθώς και τυχόν 
περιορισμών σε αυτές·

Or.en

Τροπολογία 360
Thomas Händel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) εάν το επενδυτικό προϊόν καλύπτεται 
από αντιστάθμιση ή σύστημα εγγύησης·

ii) εάν το επενδυτικό προϊόν καλύπτεται 
από αντιστάθμιση ή σύστημα εγγύησης, 
και αν ναι, από ποιο·

Or.de

Τροπολογία 361
Alfredo Pallone

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) εάν το επενδυτικό προϊόν καλύπτεται 
από αντιστάθμιση ή σύστημα εγγύησης·

ii) και το όνομα του εγγυητή·

Or.en

Τροπολογία 362
Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο ii
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) εάν το επενδυτικό προϊόν καλύπτεται 
από αντιστάθμιση ή σύστημα εγγύησης·

ii) εάν το επενδυτικό προϊόν καλύπτεται 
από αντιστάθμιση ή σύστημα εγγύησης, 
αναφέροντας λεπτομερώς ποιοι κίνδυνοι 
καλύπτονται από το σύστημα και ποιοι 
όχι·

Or.en

Τροπολογία 363
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) εάν το επενδυτικό προϊόν καλύπτεται 
από αντιστάθμιση ή σύστημα εγγύησης·

ii) εάν το επενδυτικό προϊόν καλύπτεται 
από αντιστάθμιση ή σύστημα εγγύησης,
αναφέροντας λεπτομερώς ποιοι κίνδυνοι 
δεν καλύπτονται από το σύστημα·

Or.en

Αιτιολόγηση

Σκοπός της παραπάνω τροπολογίας είναι η επισήμανση των μη προβλεπόμενων ασφαλιστικών 
παροχών.

Τροπολογία 364
Nils Torvalds

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii α) κατά περίπτωση, λοιπά μέτρα 
προστασίας, όπως ο θεματοφύλακας του 
κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένης της 
ταυτότητας και του ρόλου των 
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εμπλεκόμενων μερών·

Or.en

Τροπολογία 365
Sharon Bowles

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii α) εάν παρέχεται ασφαλιστική 
προστασία για το προϊόν·

Or.en

Τροπολογία 366
Sharon Bowles

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) δήλωση ότι το φάσμα των 
αποδόσεων νοείται προ φόρων και ότι η 
φορολογική νομοθεσία του κράτους 
μέλους προέλευσης του επενδυτή 
ενδέχεται να έχει αντίκτυπο στην εν λόγω 
απόδοση·

Or.en

Τροπολογία 367
Sharon Bowles

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ β) σε τμήμα με τίτλο: «Τι συμβαίνει σε 
περίπτωση χρεοκοπίας του παραγωγού ή 
του πωλητή του επενδυτικού προϊόντος;», 
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σύντομη περιγραφή της μέγιστης ζημίας 
που μπορεί να υποστεί ο επενδυτής και 
αναφορά εάν η ζημία μπορεί να 
αποκατασταθεί μέσω ενός συστήματος 
αποζημίωσης του επενδυτή ή ενός 
συστήματος εγγύησης·

Or.en


