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Amendement 65
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Retailbeleggers kunnen steeds meer 
kiezen uit een ruim gamma van 
uiteenlopende beleggingsproducten
wanneer zij een belegging overwegen. 
Deze producten bieden in vele gevallen 
specifieke oplossingen voor beleggingen 
die afgestemd zijn op de behoeften van 
retailbeleggers, maar zijn vaak complex en 
moeilijk te begrijpen. De informatie die 
voor beleggers bestaat over deze 
beleggingsproducten, is niet gecoördineerd 
en blijkt vaak ontoereikend om de 
retailbeleggers te helpen de verschillende 
producten te vergelijken en de kenmerken 
ervan te doorgronden. Bijgevolg hebben 
retailbeleggers vaak beleggingen verricht 
met risico’s en met kosten die zij niet 
volledig begrepen, en soms hebben zij 
daarbij onvoorziene verliezen geleden.

(1) Retailbeleggers kunnen steeds meer 
kiezen uit een ruim gamma van 
uiteenlopende pakketproducten voor 
retailbeleggingen (PRIP's) wanneer zij 
een belegging overwegen. Deze producten 
kunnen specifieke oplossingen bieden
voor beleggingen die afgestemd zijn op de 
behoeften van retailbeleggers, maar zijn 
vaak complex en moeilijk te begrijpen. De 
informatie die voor beleggers bestaat over 
deze PRIP's, is niet gecoördineerd en blijkt 
vaak ontoereikend om de retailbeleggers te 
helpen de verschillende producten te 
vergelijken of de kenmerken ervan te 
doorgronden, of bij te dragen tot de 
financiële kennis van de belegger. 
Bijgevolg hebben retailbeleggers vaak 
beleggingen verricht met risico’s en met 
kosten die zij niet volledig begrepen, en 
soms hebben zij daarbij onvoorziene 
verliezen geleden.

Or. en

Amendement 66
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Retailbeleggers kunnen steeds meer 
kiezen uit een ruim gamma van 
uiteenlopende beleggingsproducten 
wanneer zij een belegging overwegen. 

(1) Retailbeleggers kunnen steeds meer 
kiezen uit een ruim gamma van 
uiteenlopende pakketproducten voor 
retailbeleggingen wanneer zij een 
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Deze producten bieden in vele gevallen 
specifieke oplossingen voor beleggingen 
die afgestemd zijn op de behoeften van 
retailbeleggers, maar zijn vaak complex en 
moeilijk te begrijpen. De informatie die 
voor beleggers bestaat over deze 
beleggingsproducten, is niet gecoördineerd 
en blijkt vaak ontoereikend om de 
retailbeleggers te helpen de verschillende 
producten te vergelijken en de kenmerken 
ervan te doorgronden. Bijgevolg hebben 
retailbeleggers vaak beleggingen verricht 
met risico’s en met kosten die zij niet 
volledig begrepen, en soms hebben zij 
daarbij onvoorziene verliezen geleden.

belegging overwegen. Deze producten 
bieden in vele gevallen specifieke 
oplossingen voor beleggingen die 
afgestemd zijn op de behoeften van 
retailbeleggers, maar zijn vaak complex en 
moeilijk te begrijpen. De informatie die 
voor beleggers bestaat over deze 
beleggingsproducten, is niet gecoördineerd 
en blijkt vaak ontoereikend om de 
retailbeleggers te helpen de verschillende 
producten te vergelijken en de kenmerken 
ervan te doorgronden. Bijgevolg hebben 
retailbeleggers vaak beleggingen verricht 
met risico’s en met kosten die zij niet 
volledig begrepen, en soms hebben zij 
daarbij onvoorziene verliezen geleden.

Or. en

Motivering

De KID-verordening is bedoeld om de begrijpelijkheid en de vergelijkbaarheid van 
pakketproducten voor retailbeleggingen te vergroten. De verordening moet derhalve tot dat 
soort producten zijn beperkt. De consument is mogelijkerwijs gebaat bij een KID-verordening 
of iets vergelijkbaars voor andere producten. De onderhavige verordening is evenwel 
gemaakt voor PRIP's en het in dit stadium veranderen van het toepassingsgebied zou 
negatieve gevolgen hebben voor de inhoud en bijvoorbeeld ook de aansprakelijkheidssituatie. 
Deze motivering geldt voor alle vergelijkbare amendementen.

Amendement 67
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Aangezien ontwikkelaars van 
beleggingsproducten speciaal opgerichte 
ondernemingen en holdings kunnen 
gebruiken voor het omzeilen van de 
openbaarmakingsregels van het KIID, 
dient deze verordening van toepassing te 
zijn op aandelen of bewijzen van 
deelneming van dat soort ondernemingen. 
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Or. en

Motivering

Aandelen of bewijzen van deelneming van speciaal opgerichte ondernemingen en holdings 
worden steeds vaker door bepaalde ontwikkelaars van beleggingsproducten gebruikt om 
regelgeving en wetgeving te omzeilen. Het is van cruciaal belang ervoor te zorgen dat ook 
deze ondernemingen zich houden aan de verplichting om retailbeleggers een KIID te doen 
toekomen. Vandaar dat bij de beoordeling van de 'toepasbaarheid' van de verordening het 
'look-through'-beginsel moet worden toegepast, teneinde omzeilingsstrategieën en 
achterdeurtjes te voorkomen. Dit amendement is gebaseerd op een voorstel van de Franse 
regelgevende instanties.

Amendement 68
Elena Băsescu

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Het verbeteren van 
transparantieregelingen voor 
beleggingsproducten voor retailbeleggers is 
een belangrijke maatregel ter bescherming 
van de belegger en een voorwaarde om het 
vertrouwen van beleggers in de financiële 
markt te herstellen. De eerste stappen in 
die richting heeft de Unie reeds 
ondernomen door de invoering van de 
regeling inzake essentiële 
beleggersinformatie bij Richtlijn 
2009/65/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 13 juli 2009 tot coördinatie 
van de wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen betreffende bepaalde 
instellingen voor collectieve belegging in 
effecten (icbe’s).

(2) Het verbeteren van 
transparantieregelingen voor 
beleggingsproducten voor retailbeleggers is 
een belangrijke maatregel ter bescherming 
van de belegger en een voorwaarde om het 
vertrouwen van beleggers in de financiële 
markt te herstellen, met name in de 
nasleep van de financiële crisis. De eerste 
stappen in die richting heeft de Unie reeds 
ondernomen door de invoering van de 
regeling inzake essentiële 
beleggersinformatie bij Richtlijn 
2009/65/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 13 juli 2009 tot coördinatie 
van de wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen betreffende bepaalde 
instellingen voor collectieve belegging in 
effecten (icbe’s).

Or. en

Amendement 69
Syed Kamall
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Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Het verbeteren van 
transparantieregelingen voor 
beleggingsproducten voor retailbeleggers 
is een belangrijke maatregel ter 
bescherming van de belegger en een 
voorwaarde om het vertrouwen van 
beleggers in de financiële markt te 
herstellen. De eerste stappen in die richting 
heeft de Unie reeds ondernomen door de 
invoering van de regeling inzake essentiële 
beleggersinformatie bij Richtlijn 
2009/65/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 13 juli 2009 tot coördinatie 
van de wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen betreffende bepaalde 
instellingen voor collectieve belegging in 
effecten (icbe’s).

(2) Het verbeteren van 
transparantieregelingen voor 
pakketproducten voor retailbeleggingen
voor retailbeleggers is een belangrijke 
maatregel ter bescherming van de belegger 
en een voorwaarde om het vertrouwen van 
beleggers in de financiële markt te 
herstellen. De eerste stappen in die richting 
heeft de Unie reeds ondernomen door de 
invoering van de regeling inzake essentiële 
beleggersinformatie bij Richtlijn 
2009/65/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 13 juli 2009 tot coördinatie 
van de wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen betreffende bepaalde 
instellingen voor collectieve belegging in 
effecten (icbe’s).

Or. en

Amendement 70
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Uiteenlopende regels naargelang van de 
bedrijfssector die de beleggingsproducten
aanbiedt, en nationale regelgeving 
dienaangaande brengen ongelijke 
concurrentievoorwaarden tussen 
verschillende producten en 
distributiekanalen teweeg, waardoor 
bijkomende belemmeringen worden 
opgeworpen voor de interne markt van 
financiële diensten en producten. Lidstaten 
hebben reeds divergerende en 
ongecoördineerde maatregelen genomen 

(3) Uiteenlopende regels naargelang van de 
bedrijfssector die de pakketproducten voor 
retailbeleggingen aanbiedt, en nationale 
regelgeving dienaangaande brengen 
ongelijke concurrentievoorwaarden tussen 
verschillende producten en 
distributiekanalen teweeg, waardoor 
bijkomende belemmeringen worden 
opgeworpen voor de interne markt van 
financiële diensten en producten. Lidstaten 
hebben reeds divergerende en 
ongecoördineerde maatregelen genomen 
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om tekortkomingen in de bescherming van 
de beleggers te verhelpen, en dergelijke 
ontwikkelingen zullen zich waarschijnlijk 
blijven voortdoen. Afwijkende 
benaderingen van de 
informatieverstrekking over 
beleggingsproducten staan gelijke 
concurrentievoorwaarden tussen 
verschillende ontwikkelaars van 
beleggingsproducten en verhandelaars van 
deze producten in de weg en verstoren 
derhalve de mededinging. Hierdoor 
ontstaat bovendien ongelijkheid in het 
niveau van bescherming van de belegger in 
de Unie. Deze verschillen vormen een 
obstakel voor de instelling en de vlotte 
werking van de interne markt. Bijgevolg is 
de passende rechtsgrondslag artikel 114 
VWEU, zoals geïnterpreteerd in 
overeenstemming met de vaste rechtspraak 
van het Hof van Justitie van de Europese 
Unie.

om tekortkomingen in de bescherming van 
de beleggers te verhelpen, en dergelijke 
ontwikkelingen zullen zich waarschijnlijk 
blijven voortdoen. Afwijkende 
benaderingen van de 
informatieverstrekking over 
pakketproducten voor retailbeleggingen
staan gelijke concurrentievoorwaarden 
tussen verschillende ontwikkelaars van 
pakketproducten voor retailbeleggingen
en verhandelaars van deze producten in de 
weg en verstoren derhalve de mededinging. 
Hierdoor ontstaat bovendien ongelijkheid 
in het niveau van bescherming van de 
belegger in de Unie. Deze verschillen 
vormen een obstakel voor de instelling en 
de vlotte werking van de interne markt. 
Bijgevolg is de passende rechtsgrondslag 
artikel 114 VWEU, zoals geïnterpreteerd in 
overeenstemming met de vaste rechtspraak 
van het Hof van Justitie van de Europese 
Unie.

Or. en

Amendement 71
Elena Băsescu

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Om verschillen tegen te gaan moeten 
op het niveau van de Europese Unie 
eenvormige regels inzake transparantie 
worden ingevoerd en moeten deze worden 
toegepast op alle partijen die betrokken 
zijn bij de markt van het 
beleggingsproduct. Daarbij is een 
verordening vereist die ervoor moet zorgen 
dat de gemeenschappelijke vereisten voor 
essentiële-informatiedocumenten op 
zodanige wijze eenvormig worden dat het 
formaat en de inhoud van deze documenten 
kan worden geharmoniseerd. De 

(4) Om verschillen tegen te gaan en de 
kosten en de onzekerheid voor aanbieders 
en distributeurs van producten te 
reduceren, moeten op het niveau van de 
Europese Unie eenvormige regels inzake 
transparantie worden ingevoerd en moeten 
deze worden toegepast op alle partijen die 
betrokken zijn bij de markt van het 
beleggingsproduct. Daarbij is een 
verordening vereist die ervoor moet zorgen 
dat de gemeenschappelijke vereisten voor 
essentiële-informatiedocumenten op 
zodanige wijze eenvormig worden dat het 



PE504.397v01-00 8/185 AM\927693NL.doc

NL

rechtstreeks toepasselijke regels van een 
verordening moeten ervoor zorgen dat alle 
deelnemers die bij de markt van 
beleggingsproducten betrokken zijn, aan 
dezelfde voorwaarden worden 
onderworpen. Dit moet eveneens 
eenvormige informatieverstrekking 
garanderen doordat voorkomen wordt dat 
nationale voorschriften onderling 
verschillen als gevolg van de omzetting 
van een richtlijn. Het gebruik van een 
verordening is eveneens geschikt om 
ervoor te zorgen dat degenen die 
beleggingsproducten verhandelen, aan 
eenvormige voorschriften worden 
onderworpen wat het verstrekken van het 
essentiële-informatiedocument aan 
retailbeleggers betreft.

formaat en de inhoud van deze documenten 
kan worden geharmoniseerd. De 
rechtstreeks toepasselijke regels van een 
verordening moeten ervoor zorgen dat alle 
deelnemers die bij de markt van 
beleggingsproducten betrokken zijn, aan 
dezelfde voorwaarden worden 
onderworpen. Dit moet eveneens 
eenvormige informatieverstrekking 
garanderen doordat voorkomen wordt dat 
nationale voorschriften onderling 
verschillen als gevolg van de omzetting 
van een richtlijn. Het gebruik van een 
verordening is eveneens geschikt om 
ervoor te zorgen dat degenen die 
beleggingsproducten verhandelen, aan 
eenvormige voorschriften worden 
onderworpen wat het verstrekken van het 
essentiële-informatiedocument aan 
retailbeleggers betreft.

voor Or. en

Amendement 72
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Om verschillen tegen te gaan moeten 
op het niveau van de Europese Unie 
eenvormige regels inzake transparantie 
worden ingevoerd en moeten deze worden 
toegepast op alle partijen die betrokken 
zijn bij de markt van het 
beleggingsproduct. Daarbij is een 
verordening vereist die ervoor moet zorgen 
dat de gemeenschappelijke vereisten voor 
essentiële-informatiedocumenten op 
zodanige wijze eenvormig worden dat het 
formaat en de inhoud van deze documenten 
kan worden geharmoniseerd. De 
rechtstreeks toepasselijke regels van een 
verordening moeten ervoor zorgen dat alle 

(4) Om verschillen tegen te gaan moeten 
op het niveau van de Europese Unie 
eenvormige regels inzake transparantie 
worden ingevoerd en moeten deze worden 
toegepast op alle partijen die betrokken 
zijn bij de markt van pakketproducten 
voor retailbeleggingen. Daarbij is een 
verordening vereist die ervoor moet zorgen 
dat de gemeenschappelijke vereisten voor 
essentiële-informatiedocumenten op 
zodanige wijze eenvormig worden dat het 
formaat en de inhoud van deze documenten 
kan worden geharmoniseerd. De 
rechtstreeks toepasselijke regels van een 
verordening moeten ervoor zorgen dat alle 
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deelnemers die bij de markt van 
beleggingsproducten betrokken zijn, aan 
dezelfde voorwaarden worden 
onderworpen. Dit moet eveneens 
eenvormige informatieverstrekking 
garanderen doordat voorkomen wordt dat 
nationale voorschriften onderling 
verschillen als gevolg van de omzetting 
van een richtlijn. Het gebruik van een 
verordening is eveneens geschikt om 
ervoor te zorgen dat degenen die 
beleggingsproducten verhandelen, aan 
eenvormige voorschriften worden 
onderworpen wat het verstrekken van het 
essentiële-informatiedocument aan 
retailbeleggers betreft.

deelnemers die bij de markt van 
pakketproducten voor retailbeleggingen
betrokken zijn, aan dezelfde voorwaarden 
worden onderworpen. Dit moet eveneens 
eenvormige informatieverstrekking 
garanderen doordat voorkomen wordt dat 
nationale voorschriften onderling 
verschillen als gevolg van de omzetting 
van een richtlijn. Het gebruik van een 
verordening is eveneens geschikt om 
ervoor te zorgen dat degenen die 
pakketproducten voor retailbeleggingen
verhandelen, aan eenvormige voorschriften 
worden onderworpen wat het verstrekken 
van het essentiële-informatiedocument aan 
retailbeleggers betreft.

Or. en

Amendement 73
Werner Langen

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) De informatieverstrekking over 
beleggingsproducten dient te worden 
verbeterd om het vertrouwen van de 
beleggers in de financiële markten te 
herstellen. Het is echter ook van belang dat 
de verhandelingsprocessen daadwerkelijk 
gereglementeerd worden. Deze
verordening vormt een aanvulling op de 
maatregelen inzake distributie van 
Richtlijn 2004/39/EG van het Europees 
Parlement en de Raad. Zij is eveneens 
complementair met de maatregelen inzake 
distributie van verzekeringsproducten van 
Richtlijn 2002/92/EG van het Europees 
Parlement en de Raad.

(5) De informatieverstrekking over 
beleggingsproducten dient te worden 
verbeterd om het vertrouwen van de 
beleggers in de financiële markten te 
herstellen. Het is echter ook van belang dat 
de verhandelingsprocessen daadwerkelijk 
gereglementeerd worden. Bepalingen van 
andere uniale regelingen of wetgeving die 
op specifieke aspecten van de verkoop van 
beleggingsproducten betrekking hebben, 
hebben voorrang op de bepalingen van 
deze verordening. Dit geldt met name voor 
Richtlijn 2004/39/EG en Richtlijn 
2002/92/EG.

Or. de
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Amendement 74
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) De informatieverstrekking over 
beleggingsproducten dient te worden 
verbeterd om het vertrouwen van de 
beleggers in de financiële markten te 
herstellen. Het is echter ook van belang dat 
de verhandelingsprocessen daadwerkelijk 
gereglementeerd worden. Deze 
verordening vormt een aanvulling op de 
maatregelen inzake distributie van 
Richtlijn 2004/39/EG van het Europees 
Parlement en de Raad. Zij is eveneens 
complementair met de maatregelen inzake 
distributie van verzekeringsproducten van 
Richtlijn 2002/92/EG van het Europees 
Parlement en de Raad.

(5) De informatieverstrekking over 
pakketproducten voor retailbeleggingen
dient te worden verbeterd om het 
vertrouwen van de beleggers in de 
financiële markten te herstellen. Het is 
echter ook van belang dat de 
verhandelingsprocessen daadwerkelijk 
gereglementeerd worden. Deze 
verordening vormt een aanvulling op de 
maatregelen inzake distributie (met 
inbegrip van beleggingsadvies, 
maatregelen op het gebied van 
beleggersbescherming en 
verkoopsdiensten) van Richtlijn 
2004/39/EG van het Europees Parlement 
en de Raad. Zij is eveneens complementair 
met de maatregelen inzake distributie van 
verzekeringsproducten van Richtlijn 
2002/92/EG van het Europees Parlement 
en de Raad.

Or. en

Motivering

De maatregelen inzake informatieverstrekking die in deze verordening worden voorgesteld, 
vormen een aanvulling op de maatregelen op het gebied van beleggingsadvies, 
beleggersbescherming en verkoopsdiensten in Richtlijn 2004/39/EG.

Amendement 75
Thomas Händel

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Deze verordening moet van toepassing (6) Deze verordening moet van toepassing 
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zijn op alle producten ongeacht hun vorm 
of opbouw die door de 
financiëledienstensector zijn ontworpen om 
retailbeleggers beleggingskansen te 
verschaffen en daarbij is het aan de 
belegger geboden rendement afhankelijk 
van de prestaties van een of meerdere 
activa of referentiewaarden die geen 
rentevoeten zijn. Hieronder vallen 
beleggingsproducten zoals 
beleggingsfondsen, 
levensverzekeringsovereenkomsten met 
een beleggingselement en gestructureerde 
retailproducten. Bij deze producten gaat 
het niet om beleggingen die rechtstreeks 
worden verricht door middel van de 
aankoop of het bezit van de activa zelf. 
Deze producten positioneren zich veeleer 
tussen de belegger en de markten door 
een proces van “packaging’, namelijk het 
inpakken of het bundelen van activa 
waarbij andere vormen van 
risicoblootstelling en andere 
productkenmerken tot stand worden 
gebracht of andere kostenstructuren 
worden opgebouwd in vergelijking met 
een rechtstreekse participatie. Door 
middel van deze “packaging” kunnen 
retailbeleggers zich wagen aan 
beleggingsstrategieën die anders 
ontoegankelijk of onuitvoerbaar zouden 
zijn. Tegelijkertijd moet ook meer 
informatie worden verschaft, in het 
bijzonder om vergelijkingen mogelijk te 
maken tussen de verschillende manieren 
waarop deze beleggingen in een pakket 
worden opgenomen.

zijn op alle producten ongeacht hun vorm 
of opbouw die door de 
financiëledienstensector zijn ontworpen om 
retailbeleggers beleggingskansen te 
verschaffen en daarbij is het aan de 
belegger geboden rendement afhankelijk 
van de prestaties van een of meerdere 
activa of referentiewaarden. Hieronder 
vallen beleggingsproducten zoals 
beleggingsfondsen, 
levensverzekeringsovereenkomsten met 
een beleggingselement en gestructureerde 
retailproducten.

Or. de

Amendement 76
Sharon Bowles

Voorstel voor een verordening
Overweging 6
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Deze verordening moet van toepassing 
zijn op alle producten ongeacht hun vorm 
of opbouw die door de 
financiëledienstensector zijn ontworpen om 
retailbeleggers beleggingskansen te 
verschaffen en daarbij is het aan de 
belegger geboden rendement afhankelijk 
van de prestaties van een of meerdere 
activa of referentiewaarden die geen 
rentevoeten zijn. Hieronder vallen 
beleggingsproducten zoals 
beleggingsfondsen, 
levensverzekeringsovereenkomsten met 
een beleggingselement en gestructureerde 
retailproducten. Bij deze producten gaat 
het niet om beleggingen die rechtstreeks 
worden verricht door middel van de 
aankoop of het bezit van de activa zelf. 
Deze producten positioneren zich veeleer 
tussen de belegger en de markten door 
een proces van “packaging’, namelijk het 
inpakken of het bundelen van activa 
waarbij andere vormen van 
risicoblootstelling en andere 
productkenmerken tot stand worden 
gebracht of andere kostenstructuren 
worden opgebouwd in vergelijking met 
een rechtstreekse participatie. Door 
middel van deze “packaging” kunnen 
retailbeleggers zich wagen aan 
beleggingsstrategieën die anders 
ontoegankelijk of onuitvoerbaar zouden 
zijn. Tegelijkertijd moet ook meer 
informatie worden verschaft, in het 
bijzonder om vergelijkingen mogelijk te 
maken tussen de verschillende manieren 
waarop deze beleggingen in een pakket 
worden opgenomen.

(6) Deze verordening moet van toepassing 
zijn op alle producten ongeacht hun vorm 
of opbouw die door de 
financiëledienstensector zijn ontworpen om 
retailbeleggers beleggingskansen te 
verschaffen en daarbij is het aan de 
belegger geboden rendement afhankelijk 
van de prestaties van een of meerdere 
activa of referentiewaarden die geen 
rentevoeten zijn. Hieronder vallen 
beleggingsproducten zoals 
beleggingsfondsen, 
levensverzekeringsovereenkomsten met 
een beleggingselement en gestructureerde 
retailproducten, alsook bedrijfsobligaties 
en door SPV's uitgegeven instrumenten.

Or. en

Amendement 77
Pervenche Berès
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Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Deze verordening moet van toepassing 
zijn op alle producten ongeacht hun vorm 
of opbouw die door de 
financiëledienstensector zijn ontworpen om 
retailbeleggers beleggingskansen te 
verschaffen en daarbij is het aan de 
belegger geboden rendement afhankelijk 
van de prestaties van een of meerdere 
activa of referentiewaarden die geen 
rentevoeten zijn. Hieronder vallen 
beleggingsproducten zoals 
beleggingsfondsen, 
levensverzekeringsovereenkomsten met 
een beleggingselement en gestructureerde
retailproducten. Bij deze producten gaat 
het niet om beleggingen die rechtstreeks 
worden verricht door middel van de 
aankoop of het bezit van de activa zelf.
Deze producten positioneren zich veeleer 
tussen de belegger en de markten door 
een proces van “packaging’, namelijk het 
inpakken of het bundelen van activa 
waarbij andere vormen van 
risicoblootstelling en andere 
productkenmerken tot stand worden 
gebracht of andere kostenstructuren 
worden opgebouwd in vergelijking met 
een rechtstreekse participatie. Door 
middel van deze “packaging” kunnen 
retailbeleggers zich wagen aan 
beleggingsstrategieën die anders 
ontoegankelijk of onuitvoerbaar zouden 
zijn. Tegelijkertijd moet ook meer 
informatie worden verschaft, in het 
bijzonder om vergelijkingen mogelijk te 
maken tussen de verschillende manieren 
waarop deze beleggingen in een pakket 
worden opgenomen.

(6) Deze verordening moet van toepassing 
zijn op alle producten of onderliggende 
beleggingen ongeacht hun vorm of 
opbouw die door de 
financiëledienstensector zijn ontworpen om 
retailbeleggers beleggingskansen te 
verschaffen en daarbij is het aan de 
belegger geboden rendement afhankelijk 
van de prestaties van een of meerdere 
activa of referentiewaarden. Hieronder 
vallen beleggingsproducten zoals 
beleggingsfondsen, 
levensverzekeringsovereenkomsten en hun 
onderliggende beleggingen, en 
retailproducten met inbegrip van activa die 
rechtstreeks worden aangehouden, zoals 
bedrijfs- of overheidsobligaties en 
aandelen die aan het publiek worden 
aangeboden of die zijn toegelaten tot de 
handel op een gereglementerde markt. 

Or. en
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Amendement 78
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Deze verordening moet van toepassing 
zijn op alle producten ongeacht hun vorm 
of opbouw die door de 
financiëledienstensector zijn ontworpen om 
retailbeleggers beleggingskansen te 
verschaffen en daarbij is het aan de 
belegger geboden rendement afhankelijk 
van de prestaties van een of meerdere 
activa of referentiewaarden die geen 
rentevoeten zijn. Hieronder vallen 
beleggingsproducten zoals 
beleggingsfondsen, 
levensverzekeringsovereenkomsten met 
een beleggingselement en gestructureerde
retailproducten. Bij deze producten gaat 
het niet om beleggingen die rechtstreeks 
worden verricht door middel van de 
aankoop of het bezit van de activa zelf. 
Deze producten positioneren zich veeleer
tussen de belegger en de markten door een 
proces van “packaging’, namelijk het 
inpakken of het bundelen van activa 
waarbij andere vormen van 
risicoblootstelling en andere 
productkenmerken tot stand worden 
gebracht of andere kostenstructuren 
worden opgebouwd in vergelijking met een 
rechtstreekse participatie. Door middel van 
deze “packaging” kunnen retailbeleggers 
zich wagen aan beleggingsstrategieën die 
anders ontoegankelijk of onuitvoerbaar 
zouden zijn. Tegelijkertijd moet ook meer 
informatie worden verschaft, in het 
bijzonder om vergelijkingen mogelijk te 
maken tussen de verschillende manieren 
waarop deze beleggingen in een pakket 
worden opgenomen.

(6) Deze verordening moet van toepassing 
zijn op alle producten ongeacht hun vorm 
of opbouw die door de 
financiëledienstensector zijn ontworpen om 
retailbeleggers beleggingskansen te 
verschaffen en daarbij is het aan de 
belegger geboden rendement afhankelijk 
van de prestaties van een of meerdere 
activa of referentiewaarden die geen 
rentevoeten zijn. Hieronder vallen 
beleggingsproducten zoals 
beleggingsfondsen, 
levensverzekeringsovereenkomsten met 
een beleggingslement en retailproducten 
met inbegrip van activa die rechstreeks 
worden aangehouden, zoals 
overheidsobligaties of aandelen die aan 
het publiek worden aangeboden of die zijn
toegelaten tot de handel op een 
gereglementerde markt in een lidstaat.
Gestructureerde pakketproducten voor 
retailbeleggingen positioneren zich tussen 
de belegger en de markten door een proces 
van 'packaging', namelijk het inpakken of 
het bundelen van activa waarbij andere 
vormen van risicoblootstelling en andere 
productkenmerken tot stand worden 
gebracht of andere kostenstructuren 
worden opgebouwd in vergelijking met een 
rechtstreekse participatie. Door middel van 
deze 'packaging' kunnen retailbeleggers 
zich wagen aan beleggingsstrategieën die 
anders ontoegankelijk of onuitvoerbaar 
zouden zijn. Tegelijkertijd moet ook meer 
informatie worden verschaft, in het 
bijzonder om vergelijkingen mogelijk te 
maken tussen de verschillende manieren 
waarop deze beleggingen in een pakket 
worden opgenomen.
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Or. en

Amendement 79
Markus Ferber

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Deze verordening moet van toepassing 
zijn op alle producten ongeacht hun vorm 
of opbouw die door de 
financiëledienstensector zijn ontworpen om 
retailbeleggers beleggingskansen te 
verschaffen en daarbij is het aan de 
belegger geboden rendement afhankelijk 
van de prestaties van een of meerdere 
activa of referentiewaarden die geen 
rentevoeten zijn. Hieronder vallen 
beleggingsproducten zoals 
beleggingsfondsen, 
levensverzekeringsovereenkomsten met 
een beleggingselement en gestructureerde 
retailproducten. Bij deze producten gaat 
het niet om beleggingen die rechtstreeks 
worden verricht door middel van de 
aankoop of het bezit van de activa zelf. 
Deze producten positioneren zich veeleer 
tussen de belegger en de markten door een 
proces van “packaging’, namelijk het 
inpakken of het bundelen van activa 
waarbij andere vormen van 
risicoblootstelling en andere 
productkenmerken tot stand worden 
gebracht of andere kostenstructuren 
worden opgebouwd in vergelijking met een 
rechtstreekse participatie. Door middel van 
deze “packaging” kunnen retailbeleggers 
zich wagen aan beleggingsstrategieën die 
anders ontoegankelijk of onuitvoerbaar 
zouden zijn. Tegelijkertijd moet ook meer 
informatie worden verschaft, in het 
bijzonder om vergelijkingen mogelijk te 
maken tussen de verschillende manieren 
waarop deze beleggingen in een pakket 

(6) Deze verordening moet van toepassing 
zijn op alle producten ongeacht hun vorm 
of opbouw die door de 
financiëledienstensector zijn ontworpen om 
retailbeleggers beleggingskansen te 
verschaffen en daarbij is het aan de 
belegger geboden rendement afhankelijk 
van de prestaties van een of meerdere 
activa of referentiewaarden die geen 
rentevoeten zijn, waarbij gestructureerde 
deposito's niet zijn uitgesloten. Hieronder 
vallen beleggingsproducten zoals 
beleggingsfondsen, 
levensverzekeringsovereenkomsten met 
een beleggingselement en gestructureerde 
retailproducten. Bij deze producten gaat 
het niet om beleggingen die rechtstreeks 
worden verricht door middel van de 
aankoop of het bezit van de activa zelf. 
Deze producten positioneren zich veeleer 
tussen de belegger en de markten door een 
proces van “packaging’, namelijk het 
inpakken of het bundelen van activa 
waarbij andere vormen van 
risicoblootstelling en andere 
productkenmerken tot stand worden 
gebracht of andere kostenstructuren 
worden opgebouwd in vergelijking met een 
rechtstreekse participatie. Door middel van 
deze “packaging” kunnen retailbeleggers 
zich wagen aan beleggingsstrategieën die 
anders ontoegankelijk of onuitvoerbaar 
zouden zijn. Tegelijkertijd moet ook meer 
informatie worden verschaft, in het 
bijzonder om vergelijkingen mogelijk te 
maken tussen de verschillende manieren 
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worden opgenomen. waarop deze beleggingen in een pakket 
worden opgenomen.

Or. en

Motivering

Met deze verordening wordt beoogd retailbeleggers in staat te stellen de kenmerken van 
pakketproducten, die van nature complex zijn, te begrijpen en te vergelijken.  Gewone 
bankdeposito's en spaarboekjes zijn niet complex van aard, en vandaar dat eenvoudige 
spaarproducten van het toepassingsgebied van deze verordening uitgesloten moeten zijn. 
Omdat gestructureerde deposito's complexer van aard zijn, moeten deze wel onder het 
toepassingsgebied van de verordening vallen.

Amendement 80
Elena Băsescu

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Deze verordening moet van toepassing 
zijn op alle producten ongeacht hun vorm 
of opbouw die door de 
financiëledienstensector zijn ontworpen om 
retailbeleggers beleggingskansen te 
verschaffen en daarbij is het aan de 
belegger geboden rendement afhankelijk 
van de prestaties van een of meerdere 
activa of referentiewaarden die geen 
rentevoeten zijn. Hieronder vallen 
beleggingsproducten zoals 
beleggingsfondsen, 
levensverzekeringsovereenkomsten met 
een beleggingselement en gestructureerde 
retailproducten. Bij deze producten gaat 
het niet om beleggingen die rechtstreeks 
worden verricht door middel van de 
aankoop of het bezit van de activa zelf. 
Deze producten positioneren zich veeleer 
tussen de belegger en de markten door een 
proces van “packaging’, namelijk het 
inpakken of het bundelen van activa 
waarbij andere vormen van 
risicoblootstelling en andere 

(6) Deze verordening moet van toepassing 
zijn op alle producten ongeacht hun vorm 
of opbouw die door de 
financiëledienstensector zijn ontworpen om 
retailbeleggers beleggingskansen te 
verschaffen en daarbij is het aan de 
belegger geboden rendement afhankelijk 
van de prestaties van een of meerdere 
activa of referentiewaarden die geen 
rentevoeten zijn. Hieronder vallen 
beleggingsproducten zoals 
beleggingsfondsen, 
levensverzekeringsovereenkomsten met 
een beleggingselement en gestructureerde 
retailproducten. Bij deze producten gaat 
het niet om beleggingen die rechtstreeks 
worden verricht door middel van de 
aankoop of het bezit van de activa zelf. 
Deze producten positioneren zich veeleer 
tussen de belegger en de markten door een 
proces van “packaging’, namelijk het 
inpakken of het bundelen van activa 
waarbij andere vormen van 
risicoblootstelling en andere 
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productkenmerken tot stand worden 
gebracht of andere kostenstructuren 
worden opgebouwd in vergelijking met een 
rechtstreekse participatie. Door middel van 
deze “packaging” kunnen retailbeleggers 
zich wagen aan beleggingsstrategieën die 
anders ontoegankelijk of onuitvoerbaar 
zouden zijn. Tegelijkertijd moet ook meer 
informatie worden verschaft, in het 
bijzonder om vergelijkingen mogelijk te 
maken tussen de verschillende manieren 
waarop deze beleggingen in een pakket 
worden opgenomen.

productkenmerken tot stand worden 
gebracht of andere kostenstructuren 
worden opgebouwd in vergelijking met een 
rechtstreekse participatie. Door middel van 
deze “packaging” kunnen retailbeleggers 
zich wagen aan beleggingsstrategieën die 
anders ontoegankelijk of onuitvoerbaar 
zouden zijn. Tegelijkertijd moet ook meer 
informatie worden verschaft, in het 
bijzonder om vergelijkingen mogelijk te 
maken tussen de verschillende manieren 
waarop deze beleggingen in een pakket 
worden opgenomen en om ervoor te 
zorgen dat retailbeleggers de belangrijkste 
kenmerken en risico's van 
retailbeleggingsinstrumenten kunnen 
begrijpen.

Or. en

Amendement 81
Corien Wortmann-Kool

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Deze verordening moet van toepassing 
zijn op alle producten ongeacht hun vorm 
of opbouw die door de 
financiëledienstensector zijn ontworpen om 
retailbeleggers beleggingskansen te 
verschaffen en daarbij is het aan de 
belegger geboden rendement afhankelijk 
van de prestaties van een of meerdere 
activa of referentiewaarden die geen 
rentevoeten zijn. Hieronder vallen 
beleggingsproducten zoals 
beleggingsfondsen, 
levensverzekeringsovereenkomsten met 
een beleggingselement en gestructureerde 
retailproducten. Bij deze producten gaat 
het niet om beleggingen die rechtstreeks 
worden verricht door middel van de 
aankoop of het bezit van de activa zelf. 

(6) Deze verordening moet van toepassing 
zijn op alle producten ongeacht hun vorm 
of opbouw die door de 
financiëledienstensector zijn ontworpen om 
retailbeleggers beleggingskansen te 
verschaffen en daarbij is het aan de
belegger geboden rendement afhankelijk 
van de prestaties van een of meerdere 
activa of referentiewaarden die geen 
rentevoeten zijn. Hieronder vallen 
beleggingsproducten zoals 
beleggingsfondsen, 
levensverzekeringsovereenkomsten met 
een beleggingselement en gestructureerde 
retailproducten. Bij deze producten gaat 
het niet om beleggingen die rechtstreeks 
worden verricht door middel van de 
aankoop of het bezit van de activa zelf. 
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Deze producten positioneren zich veeleer 
tussen de belegger en de markten door een 
proces van “packaging’, namelijk het 
inpakken of het bundelen van activa 
waarbij andere vormen van 
risicoblootstelling en andere 
productkenmerken tot stand worden 
gebracht of andere kostenstructuren 
worden opgebouwd in vergelijking met een 
rechtstreekse participatie. Door middel van 
deze “packaging” kunnen retailbeleggers 
zich wagen aan beleggingsstrategieën die 
anders ontoegankelijk of onuitvoerbaar 
zouden zijn. Tegelijkertijd moet ook meer 
informatie worden verschaft, in het 
bijzonder om vergelijkingen mogelijk te 
maken tussen de verschillende manieren 
waarop deze beleggingen in een pakket 
worden opgenomen.

Deze producten positioneren zich veeleer 
tussen de belegger en de markten door een 
proces van “packaging’, namelijk het 
inpakken of het bundelen van activa 
waarbij andere vormen van 
risicoblootstelling en andere 
productkenmerken tot stand worden 
gebracht of andere kostenstructuren 
worden opgebouwd in vergelijking met een 
rechtstreekse participatie. Door middel van 
deze “packaging” kunnen retailbeleggers 
zich wagen aan beleggingsstrategieën die 
anders ontoegankelijk of onuitvoerbaar 
zouden zijn. Tegelijkertijd moet ook meer 
informatie worden verschaft, in het 
bijzonder om vergelijkingen mogelijk te 
maken tussen de verschillende manieren 
waarop deze beleggingen in een pakket 
worden opgenomen. Activa die 
rechtstreeks worden aangehouden, zoals 
bedrijfsaandelen of overheidsobligaties, 
zijn geen pakketproducten voor 
beleggingen en moeten dan ook van het 
toepassingsgebied van deze verordening 
worden uitgesloten.

Or. en

Amendement 82
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Deze verordening moet van toepassing 
zijn op alle producten ongeacht hun vorm 
of opbouw die door de 
financiëledienstensector zijn ontworpen om 
retailbeleggers beleggingskansen te 
verschaffen en daarbij is het aan de 
belegger geboden rendement afhankelijk 
van de prestaties van een of meerdere 
activa of referentiewaarden die geen 
rentevoeten zijn. Hieronder vallen 

(6) Deze verordening moet van toepassing 
zijn op alle producten ongeacht hun vorm 
of opbouw die door de 
financiëledienstensector zijn ontworpen om 
retailbeleggers beleggingskansen te 
verschaffen en daarbij is het aan de 
belegger terug te betalen bedrag 
onderhevig aan schommelingen in de 
referentiewaarden of in de prestaties van 
een of meerdere activa die niet rechstreeks 
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beleggingsproducten zoals 
beleggingsfondsen, 
levensverzekeringsovereenkomsten met 
een beleggingselement en gestructureerde 
retailproducten. Bij deze producten gaat 
het niet om beleggingen die rechtstreeks 
worden verricht door middel van de 
aankoop of het bezit van de activa zelf. 
Deze producten positioneren zich veeleer 
tussen de belegger en de markten door een 
proces van “packaging’, namelijk het 
inpakken of het bundelen van activa 
waarbij andere vormen van 
risicoblootstelling en andere 
productkenmerken tot stand worden 
gebracht of andere kostenstructuren 
worden opgebouwd in vergelijking met een 
rechtstreekse participatie. Door middel van 
deze “packaging” kunnen retailbeleggers 
zich wagen aan beleggingsstrategieën die 
anders ontoegankelijk of onuitvoerbaar 
zouden zijn. Tegelijkertijd moet ook meer 
informatie worden verschaft, in het 
bijzonder om vergelijkingen mogelijk te 
maken tussen de verschillende manieren 
waarop deze beleggingen in een pakket 
worden opgenomen.

door de belegger worden gekocht. 
Hieronder vallen onder andere 
beleggingsproducten zoals 
beleggingsfondsen, 
levensverzekeringsovereenkomsten met 
een beleggingselement en gestructureerde 
deposito's. Bij deze producten gaat het niet 
om beleggingen die rechtstreeks worden 
verricht door middel van de aankoop of het 
bezit van de activa zelf. Deze producten 
positioneren zich veeleer tussen de 
belegger en de markten door een proces 
van “packaging’, namelijk het inpakken of 
het bundelen van activa waarbij andere 
vormen van risicoblootstelling en andere 
productkenmerken tot stand worden 
gebracht of andere kostenstructuren 
worden opgebouwd in vergelijking met een 
rechtstreekse participatie. Door middel van 
deze “packaging” kunnen retailbeleggers 
zich wagen aan beleggingsstrategieën die 
anders ontoegankelijk of onuitvoerbaar 
zouden zijn. Tegelijkertijd moet ook meer 
informatie worden verschaft, in het 
bijzonder om vergelijkingen mogelijk te 
maken tussen de verschillende manieren 
waarop deze beleggingen in een pakket 
worden opgenomen.

Or. en

Motivering

De KID-verordening is bedoeld om de begrijpelijkheid en de vergelijkbaarheid van 
pakketproducten voor retailbeleggingen te vergroten. In dit stadium moet de verordening tot 
dat soort producten beperkt zijn en alleen andere beleggingsproducten omvatten nadat 
daarvan een volledige, door de Europese toezichthoudende autoriteiten kosten-batenanalyse 
is opgemaakt.

Amendement 83
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Overweging 6 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) Het CEBT, het CEER en de 
CETVB, organen met een hoog niveau 
aan gespecialiseerde kennis, hebben de 
Commissie hun bevindingen met 
betrekking tot de KID-verplichting doen 
toekomen. In hun definitieve verslag 
(Task Force Report), van 6 oktober 2010, 
presenteerden ze een definitie, die 
vervolgens is overgenomen door de 
Commissie. De definitie is tot stand 
gekomen na een brede dialoog en 
diepgaand overleg met alle betrokken 
belanghebbenden, en moet worden 
gerespecteerd. Het beperken van het 
toepassingsgebied van de verordening tot 
pakketproducten voor retailbeleggingen 
zal de doeltreffendheid van het KID in de 
praktijk vergroten aangezien het voor een 
meer gerichte benadering zorgt, en zal de 
tekst nuttiger maken voor de consument 
omdat hij alleen producten omvat waarbij 
hij daadwerkelijk van nut is.  Bij een 
latere beoordeling van deze beperking van 
het toepassingsgebied kan worden 
vastgesteld wat de effecten daarvan zijn, 
en indien arbitraire gevolgen en/of 
nadelige gevolgen voor de consument 
worden geconstateerd, kan het 
toepassingsgebied na een diepgaande 
kosten-batenanalyse eventueel alsnog 
worden aangepast.

Or. en

Motivering

Het voorstel van de Commissie stoelt op de expertise van de voorgangers van de Europese 
toezichthoudende autoriteiten. De definitie, die het toepassingsgebied tot PRIP's beperkt, 
moet dan ook worden gerespecteerd. Wanneer overwogen wordt het toepassingsgebied te 
verruimen, moet een grondige analyse worden gemaakt waarbij de voor- en nadelen voor de 
consument worden beoordeeld en gekeken wordt naar de verhouding tot en de gevolgen voor 
andere richtlijnen en verordeningen.
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Amendement 84
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een verordening
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) Deze verordening dient ook van 
toepassing te zijn op aandelen of bewijzen 
van deelneming van speciaal opgerichte 
ondernemingen en holdings die een 
productontwikkelaar eventueel ontwikkelt 
om deze verordening te omzeilen.

Or. en

Amendement 85
Thomas Händel

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Om te verzekeren dat deze verordening 
alleen wordt toegepast op dergelijke 
pakketproducten voor beleggingen, 
moeten verzekeringsproducten die geen 
beleggingskansen bieden en producten die 
alleen aan rentetarieven gebonden zijn, 
daarom van het toepassingsgebied van de 
verordening worden uitgesloten. Activa 
die rechtstreeks in eigendom zijn 
genomen, zoals bedrijfsaandelen of 
overheidsobligaties, zijn geen 
pakketproducten voor beleggingen en 
moeten dan ook worden uitgesloten. 
Aangezien deze verordening specifiek tot 
doel heeft de beleggingsproducten die op 
de markt aan retailbeleggers worden 
aangeboden, beter vergelijkbaar en 
begrijpelijk te maken, moeten regelingen 
voor bedrijfspensioenvoorziening die 
binnen het toepassingsgebied vallen van 
Richtlĳn 2003/41/EG van het Europees 

(7) Beleggingsfondsen die zich tot 
institutionele beleggers richten, vallen niet 
binnen het toepassingsgebied van deze 
verordening omdat zij niet voor 
verhandeling aan retailbeleggers in 
aanmerking komen. Beleggingsproducten 
die voor het opbouwen van spaartegoeden 
voor een individueel privé-pensioen 
worden gebruikt, moeten echter binnen de 
toepassingssfeer van deze verordening 
vallen omdat zij vaak concurreren met de 
andere producten die onder deze 
verordening vallen en op soortgelijke wijze 
aan de retailbelegger worden aangeboden.
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Parlement en de Raad van 3 juni 2003 
betreffende de werkzaamheden van en het 
toezicht op instellingen voor 
bedrĳfspensioenvoorziening of van 
Richtlijn 2009/138/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 25 november 
2009 betreffende de toegang tot en 
uitoefening van het verzekerings- en het 
herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II), 
niet aan deze verordening worden 
onderworpen. Op dezelfde wijze moeten 
een aantal producten voor 
bedrijfspensioenvoorziening die buiten het 
toepassingsgebied van Richtlijn 
2003/41/EG vallen, worden uitgesloten 
van de werkingssfeer van deze 
verordening, op voorwaarde dat naar 
nationaal recht een financiële bijdrage 
van de werkgever is vereist en de 
werknemer de aanbieder van het 
pensioenproduct niet zelf kan kiezen.
Beleggingsfondsen die zich tot 
institutionele beleggers richten, vallen 
evenmin binnen het toepassingsgebied van 
deze verordening omdat zij niet voor 
verhandeling aan retailbeleggers in 
aanmerking komen. Beleggingsproducten 
die voor het opbouwen van spaartegoeden 
voor een individueel privé-pensioen 
worden gebruikt, moeten echter binnen de 
toepassingssfeer van deze verordening 
vallen omdat zij vaak concurreren met de 
andere producten die onder deze 
verordening vallen en op soortgelijke wijze 
aan de retailbelegger worden aangeboden.

Or. de

Amendement 86
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een verordening
Overweging 7
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Om te verzekeren dat deze verordening 
alleen wordt toegepast op dergelijke 
pakketproducten voor beleggingen, 
moeten verzekeringsproducten die geen 
beleggingskansen bieden en producten die 
alleen aan rentetarieven gebonden zijn, 
daarom van het toepassingsgebied van de 
verordening worden uitgesloten. Activa die 
rechtstreeks in eigendom zijn genomen, 
zoals bedrijfsaandelen of 
overheidsobligaties, zijn geen 
pakketproducten voor beleggingen en 
moeten dan ook worden uitgesloten.
Aangezien deze verordening specifiek tot 
doel heeft de beleggingsproducten die op 
de markt aan retailbeleggers worden 
aangeboden, beter vergelijkbaar en 
begrijpelijk te maken, moeten regelingen 
voor bedrijfspensioenvoorziening die 
binnen het toepassingsgebied vallen van 
Richtlĳn 2003/41/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 3 juni 2003 
betreffende de werkzaamheden van en het 
toezicht op instellingen voor 
bedrĳfspensioenvoorziening of van 
Richtlijn 2009/138/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 25 november 
2009 betreffende de toegang tot en 
uitoefening van het verzekerings- en het 
herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II), 
niet aan deze verordening worden 
onderworpen. Op dezelfde wijze moeten 
een aantal producten voor 
bedrijfspensioenvoorziening die buiten het 
toepassingsgebied van Richtlijn 
2003/41/EG vallen, worden uitgesloten van 
de werkingssfeer van deze verordening, op 
voorwaarde dat naar nationaal recht een 
financiële bijdrage van de werkgever is 
vereist en de werknemer de aanbieder van 
het pensioenproduct niet zelf kan kiezen. 
Beleggingsfondsen die zich tot 
institutionele beleggers richten, vallen 
evenmin binnen het toepassingsgebied van 
deze verordening omdat zij niet voor 

(7) Verzekeringsproducten die geen 
beleggingskansen bieden en producten die 
alleen aan rentetarieven gebonden zijn, 
dienen van het toepassingsgebied van de 
verordening te worden uitgesloten.  
Aangezien deze verordening specifiek tot 
doel heeft de beleggingsproducten die op 
de markt aan retailbeleggers worden 
aangeboden, beter vergelijkbaar en 
begrijpelijk te maken, moeten regelingen 
voor bedrijfspensioenvoorziening die 
binnen het toepassingsgebied vallen van 
Richtlĳn 2003/41/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 3 juni 2003 
betreffende de werkzaamheden van en het 
toezicht op instellingen voor 
bedrĳfspensioenvoorziening of van 
Richtlijn 2009/138/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 25 november 
2009 betreffende de toegang tot en 
uitoefening van het verzekerings- en het 
herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II), 
niet aan deze verordening worden 
onderworpen. Op dezelfde wijze moeten 
een aantal producten voor 
bedrijfspensioenvoorziening die buiten het 
toepassingsgebied van Richtlijn 
2003/41/EG vallen, worden uitgesloten van 
de werkingssfeer van deze verordening, op 
voorwaarde dat naar nationaal recht een 
financiële bijdrage van de werkgever is 
vereist en de werknemer de aanbieder van 
het pensioenproduct niet zelf kan kiezen. 
Beleggingsfondsen die zich tot 
institutionele beleggers richten, vallen 
evenmin binnen het toepassingsgebied van 
deze verordening omdat zij niet voor 
verhandeling aan retailbeleggers in 
aanmerking komen. Beleggingsproducten 
die voor het opbouwen van spaartegoeden 
voor een individueel privé-pensioen 
worden gebruikt, moeten echter binnen de 
toepassingssfeer van deze verordening 
vallen omdat zij vaak concurreren met de 
andere producten die onder deze 
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verhandeling aan retailbeleggers in 
aanmerking komen. Beleggingsproducten 
die voor het opbouwen van spaartegoeden 
voor een individueel privé-pensioen 
worden gebruikt, moeten echter binnen de 
toepassingssfeer van deze verordening 
vallen omdat zij vaak concurreren met de 
andere producten die onder deze 
verordening vallen en op soortgelijke wijze 
aan de retailbelegger worden aangeboden.

verordening vallen en op soortgelijke wijze 
aan de retailbelegger worden aangeboden.

Or. en

Amendement 87
Sharon Bowles

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Om te verzekeren dat deze verordening 
alleen wordt toegepast op dergelijke 
pakketproducten voor beleggingen, 
moeten verzekeringsproducten die geen 
beleggingskansen bieden en producten die 
alleen aan rentetarieven gebonden zijn, 
daarom van het toepassingsgebied van de 
verordening worden uitgesloten. Activa 
die rechtstreeks in eigendom zijn 
genomen, zoals bedrijfsaandelen of 
overheidsobligaties, zijn geen 
pakketproducten voor beleggingen en 
moeten dan ook worden uitgesloten.
Aangezien deze verordening specifiek tot 
doel heeft de beleggingsproducten die op 
de markt aan retailbeleggers worden 
aangeboden, beter vergelijkbaar en 
begrijpelijk te maken, moeten regelingen 
voor bedrijfspensioenvoorziening die 
binnen het toepassingsgebied vallen van 
Richtlĳn 2003/41/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 3 juni 2003 
betreffende de werkzaamheden van en het 
toezicht op instellingen voor 
bedrĳfspensioenvoorziening of van 

(7) Aangezien deze verordening specifiek 
tot doel heeft de beleggingsproducten die 
op de markt aan retailbeleggers worden 
aangeboden, beter vergelijkbaar en 
begrijpelijk te maken, moeten regelingen 
voor bedrijfspensioenvoorziening die 
binnen het toepassingsgebied vallen van 
Richtlĳn 2003/41/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 3 juni 2003 
betreffende de werkzaamheden van en het 
toezicht op instellingen voor 
bedrĳfspensioenvoorziening of van 
Richtlijn 2009/138/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 25 november 
2009 betreffende de toegang tot en 
uitoefening van het verzekerings- en het 
herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II), 
niet aan deze verordening worden 
onderworpen. Op dezelfde wijze moeten 
een aantal producten voor 
bedrijfspensioenvoorziening die buiten het 
toepassingsgebied van Richtlijn 
2003/41/EG vallen, worden uitgesloten van 
de werkingssfeer van deze verordening, op 
voorwaarde dat naar nationaal recht een 
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Richtlijn 2009/138/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 25 november 
2009 betreffende de toegang tot en 
uitoefening van het verzekerings- en het 
herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II), 
niet aan deze verordening worden 
onderworpen. Op dezelfde wijze moeten 
een aantal producten voor 
bedrijfspensioenvoorziening die buiten het 
toepassingsgebied van Richtlijn 
2003/41/EG vallen, worden uitgesloten van 
de werkingssfeer van deze verordening, op 
voorwaarde dat naar nationaal recht een 
financiële bijdrage van de werkgever is 
vereist en de werknemer de aanbieder van 
het pensioenproduct niet zelf kan kiezen. 
Beleggingsfondsen die zich tot 
institutionele beleggers richten, vallen 
evenmin binnen het toepassingsgebied van 
deze verordening omdat zij niet voor 
verhandeling aan retailbeleggers in 
aanmerking komen. Beleggingsproducten 
die voor het opbouwen van spaartegoeden 
voor een individueel privé-pensioen 
worden gebruikt, moeten echter binnen de 
toepassingssfeer van deze verordening 
vallen omdat zij vaak concurreren met de 
andere producten die onder deze 
verordening vallen en op soortgelijke wijze 
aan de retailbelegger worden aangeboden.

financiële bijdrage van de werkgever is 
vereist en de werknemer de aanbieder van 
het pensioenproduct niet zelf kan kiezen. 
Beleggingsfondsen die zich tot 
institutionele beleggers richten, vallen 
evenmin binnen het toepassingsgebied van 
deze verordening omdat zij niet voor 
verhandeling aan retailbeleggers in 
aanmerking komen. Beleggingsproducten 
die voor het opbouwen van spaartegoeden 
voor een individueel privé-pensioen 
worden gebruikt, moeten echter binnen de 
toepassingssfeer van deze verordening 
vallen omdat zij vaak concurreren met de 
andere producten die onder deze 
verordening vallen en op soortgelijke wijze 
aan de retailbelegger worden aangeboden.

Or. en

Amendement 88
Markus Ferber

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Om te verzekeren dat deze verordening 
alleen wordt toegepast op dergelijke 
pakketproducten voor beleggingen, moeten 
verzekeringsproducten die geen 
beleggingskansen bieden en producten die 

(7) Om te verzekeren dat deze verordening 
alleen wordt toegepast op dergelijke 
pakketproducten voor beleggingen, moeten 
verzekeringsproducten die geen 
beleggingskansen bieden en producten die 
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alleen aan rentetarieven gebonden zijn, 
daarom van het toepassingsgebied van de 
verordening worden uitgesloten. Activa die 
rechtstreeks in eigendom zijn genomen, 
zoals bedrijfsaandelen of 
overheidsobligaties, zijn geen 
pakketproducten voor beleggingen en 
moeten dan ook worden uitgesloten. 
Aangezien deze verordening specifiek tot 
doel heeft de beleggingsproducten die op 
de markt aan retailbeleggers worden 
aangeboden, beter vergelijkbaar en 
begrijpelijk te maken, moeten regelingen 
voor bedrijfspensioenvoorziening die 
binnen het toepassingsgebied vallen van 
Richtlĳn 2003/41/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 3 juni 2003 
betreffende de werkzaamheden van en het 
toezicht op instellingen voor 
bedrĳfspensioenvoorziening of van 
Richtlijn 2009/138/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 25 november 
2009 betreffende de toegang tot en 
uitoefening van het verzekerings- en het 
herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II), 
niet aan deze verordening worden 
onderworpen. Op dezelfde wijze moeten 
een aantal producten voor 
bedrijfspensioenvoorziening die buiten het 
toepassingsgebied van Richtlijn 
2003/41/EG vallen, worden uitgesloten van 
de werkingssfeer van deze verordening, op 
voorwaarde dat naar nationaal recht een 
financiële bijdrage van de werkgever is 
vereist en de werknemer de aanbieder van 
het pensioenproduct niet zelf kan kiezen. 
Beleggingsfondsen die zich tot 
institutionele beleggers richten, vallen 
evenmin binnen het toepassingsgebied van 
deze verordening omdat zij niet voor 
verhandeling aan retailbeleggers in 
aanmerking komen. Beleggingsproducten 
die voor het opbouwen van spaartegoeden 
voor een individueel privé-pensioen 
worden gebruikt, moeten echter binnen de 
toepassingssfeer van deze verordening 
vallen omdat zij vaak concurreren met de 
andere producten die onder deze 

alleen aan rentetarieven gebonden zijn, 
andere dan gestructureerde deposito's, 
daarom van het toepassingsgebied van de 
verordening worden uitgesloten. Activa die 
rechtstreeks in eigendom zijn genomen, 
zoals bedrijfsaandelen of 
overheidsobligaties, zijn geen 
pakketproducten voor beleggingen en 
moeten dan ook worden uitgesloten. 
Aangezien deze verordening specifiek tot 
doel heeft de beleggingsproducten die op 
de markt aan retailbeleggers worden 
aangeboden, beter vergelijkbaar en 
begrijpelijk te maken, moeten regelingen 
voor bedrijfspensioenvoorziening die 
binnen het toepassingsgebied vallen van 
Richtlĳn 2003/41/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 3 juni 2003 
betreffende de werkzaamheden van en het 
toezicht op instellingen voor 
bedrĳfspensioenvoorziening of van 
Richtlijn 2009/138/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 25 november 
2009 betreffende de toegang tot en 
uitoefening van het verzekerings- en het 
herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II), 
niet aan deze verordening worden 
onderworpen. Op dezelfde wijze moeten 
een aantal producten voor 
bedrijfspensioenvoorziening die buiten het 
toepassingsgebied van Richtlijn 
2003/41/EG vallen, worden uitgesloten van 
de werkingssfeer van deze verordening, op 
voorwaarde dat naar nationaal recht een 
financiële bijdrage van de werkgever is 
vereist en de werknemer de aanbieder van 
het pensioenproduct niet zelf kan kiezen. 
Beleggingsfondsen die zich tot 
institutionele beleggers richten, vallen 
evenmin binnen het toepassingsgebied van 
deze verordening omdat zij niet voor 
verhandeling aan retailbeleggers in 
aanmerking komen. Beleggingsproducten 
die voor het opbouwen van spaartegoeden 
voor een individueel privé-pensioen 
worden gebruikt, moeten echter binnen de 
toepassingssfeer van deze verordening 
vallen omdat zij vaak concurreren met de 
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verordening vallen en op soortgelijke wijze 
aan de retailbelegger worden aangeboden.

andere producten die onder deze 
verordening vallen en op soortgelijke wijze 
aan de retailbelegger worden aangeboden.

Or. en

Motivering

Met deze verordening wordt beoogd retailbeleggers in staat te stellen de kenmerken van 
pakketproducten, die van nature complex zijn, te begrijpen en te vergelijken.  Gewone 
bankdeposito's en spaarboekjes zijn niet complex van aard, en vandaar dat eenvoudige 
spaarproducten van het toepassingsgebied van deze verordening uitgesloten moeten zijn. 
Omdat gestructureerde deposito's complexer van aard zijn, moeten deze wel onder het 
toepassingsgebied van de verordening vallen.

Amendement 89
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Om te verzekeren dat deze verordening 
alleen wordt toegepast op dergelijke 
pakketproducten voor beleggingen, moeten 
verzekeringsproducten die geen 
beleggingskansen bieden en producten die 
alleen aan rentetarieven gebonden zijn, 
daarom van het toepassingsgebied van de 
verordening worden uitgesloten. Activa die 
rechtstreeks in eigendom zijn genomen, 
zoals bedrijfsaandelen of 
overheidsobligaties, zijn geen 
pakketproducten voor beleggingen en 
moeten dan ook worden uitgesloten. 
Aangezien deze verordening specifiek tot 
doel heeft de beleggingsproducten die op 
de markt aan retailbeleggers worden 
aangeboden, beter vergelijkbaar en 
begrijpelijk te maken, moeten regelingen 
voor bedrijfspensioenvoorziening die 
binnen het toepassingsgebied vallen van 
Richtlĳn 2003/41/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 3 juni 2003 
betreffende de werkzaamheden van en het 

(7) Om te verzekeren dat deze verordening 
alleen wordt toegepast op dergelijke 
pakketproducten voor retailbeleggingen, 
moeten verzekeringsproducten die geen 
beleggingskansen bieden en deposito's, 
andere dan gestructureerde deposito's, en 
producten die alleen aan rentetarieven 
gebonden zijn daarom van het 
toepassingsgebied van de verordening 
worden uitgesloten. Activa die rechtstreeks 
in eigendom zijn genomen, zoals 
bedrijfsaandelen of overheidsobligaties, 
zijn geen pakketproducten voor 
beleggingen en moeten dan ook worden 
uitgesloten. Aangezien deze verordening 
specifiek tot doel heeft de 
pakketbeleggingsproducten die op de 
markt aan retailbeleggers worden 
aangeboden, beter vergelijkbaar en 
begrijpelijk te maken, moeten regelingen 
voor bedrijfspensioenvoorziening die 
binnen het toepassingsgebied vallen van 
Richtlĳn 2003/41/EG van het Europees 
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toezicht op instellingen voor 
bedrĳfspensioenvoorziening of van 
Richtlijn 2009/138/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 25 november 
2009 betreffende de toegang tot en 
uitoefening van het verzekerings- en het 
herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II), 
niet aan deze verordening worden 
onderworpen. Op dezelfde wijze moeten 
een aantal producten voor 
bedrijfspensioenvoorziening die buiten het 
toepassingsgebied van Richtlijn 
2003/41/EG vallen, worden uitgesloten van 
de werkingssfeer van deze verordening, op 
voorwaarde dat naar nationaal recht een 
financiële bijdrage van de werkgever is 
vereist en de werknemer de aanbieder van 
het pensioenproduct niet zelf kan kiezen. 
Beleggingsfondsen die zich tot 
institutionele beleggers richten, vallen 
evenmin binnen het toepassingsgebied van 
deze verordening omdat zij niet voor 
verhandeling aan retailbeleggers in 
aanmerking komen. Beleggingsproducten 
die voor het opbouwen van spaartegoeden 
voor een individueel privé-pensioen 
worden gebruikt, moeten echter binnen de 
toepassingssfeer van deze verordening 
vallen omdat zij vaak concurreren met de 
andere producten die onder deze 
verordening vallen en op soortgelijke wijze 
aan de retailbelegger worden aangeboden.

Parlement en de Raad van 3 juni 2003 
betreffende de werkzaamheden van en het 
toezicht op instellingen voor 
bedrĳfspensioenvoorziening of van 
Richtlijn 2009/138/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 25 november 
2009 betreffende de toegang tot en 
uitoefening van het verzekerings- en het 
herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II), 
niet aan deze verordening worden 
onderworpen. Op dezelfde wijze moeten 
een aantal producten voor 
bedrijfspensioenvoorziening die buiten het 
toepassingsgebied van Richtlijn 
2003/41/EG vallen, worden uitgesloten van 
de werkingssfeer van deze verordening, op 
voorwaarde dat naar nationaal recht een 
financiële bijdrage van de werkgever is 
vereist, alsmede officieel erkende, op 
nationale of uniale wetgeving stoelende 
pensioenproducten en 
socialezekerheidsregelingen. 
Beleggingsfondsen die zich tot 
institutionele beleggers richten, vallen 
evenmin binnen het toepassingsgebied van 
deze verordening omdat zij niet voor 
verhandeling aan retailbeleggers in 
aanmerking komen. Beleggingsproducten 
die voor het opbouwen van spaartegoeden 
voor een individueel privé-pensioen 
worden gebruikt, moeten echter binnen de 
toepassingssfeer van deze verordening 
vallen omdat zij vaak concurreren met de 
andere producten die onder deze 
verordening vallen en op soortgelijke wijze 
aan de retailbelegger worden aangeboden.

Or. en

Amendement 90
Burkhard Balz

Voorstel voor een verordening
Overweging 7
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Om te verzekeren dat deze verordening 
alleen wordt toegepast op dergelijke 
pakketproducten voor beleggingen, moeten 
verzekeringsproducten die geen 
beleggingskansen bieden en producten die 
alleen aan rentetarieven gebonden zijn, 
daarom van het toepassingsgebied van de 
verordening worden uitgesloten. Activa die 
rechtstreeks in eigendom zijn genomen, 
zoals bedrijfsaandelen of 
overheidsobligaties, zijn geen 
pakketproducten voor beleggingen en 
moeten dan ook worden uitgesloten. 
Aangezien deze verordening specifiek tot 
doel heeft de beleggingsproducten die op 
de markt aan retailbeleggers worden 
aangeboden, beter vergelijkbaar en 
begrijpelijk te maken, moeten regelingen 
voor bedrijfspensioenvoorziening die 
binnen het toepassingsgebied vallen van 
Richtlĳn 2003/41/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 3 juni 2003 
betreffende de werkzaamheden van en het 
toezicht op instellingen voor 
bedrĳfspensioenvoorziening of van 
Richtlijn 2009/138/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 25 november 
2009 betreffende de toegang tot en 
uitoefening van het verzekerings- en het 
herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II), 
niet aan deze verordening worden 
onderworpen. Op dezelfde wijze moeten 
een aantal producten voor 
bedrijfspensioenvoorziening die buiten het 
toepassingsgebied van Richtlijn 
2003/41/EG vallen, worden uitgesloten van 
de werkingssfeer van deze verordening, op 
voorwaarde dat naar nationaal recht een 
financiële bijdrage van de werkgever is 
vereist en de werknemer de aanbieder van 
het pensioenproduct niet zelf kan kiezen. 
Beleggingsfondsen die zich tot 
institutionele beleggers richten, vallen 
evenmin binnen het toepassingsgebied van 
deze verordening omdat zij niet voor 

(7) Om te verzekeren dat deze verordening 
alleen wordt toegepast op dergelijke 
pakketproducten voor beleggingen, moeten 
verzekeringsproducten die geen 
beleggingskansen bieden en producten die 
alleen aan rentetarieven gebonden zijn, 
daarom van het toepassingsgebied van de 
verordening worden uitgesloten. Activa die 
rechtstreeks in eigendom zijn genomen, 
zoals bedrijfsaandelen of 
overheidsobligaties, zijn geen 
pakketproducten voor beleggingen en 
moeten dan ook worden uitgesloten. Het 
toepassingsgebied dient op 
pakketbeleggingsproducten te zijn 
toegesneden, teneinde de verschillende 
niveaus van complexiteit van producten 
op de financiële markten te weerspiegelen 
en rekening te houden met de 
evenredigheid van de eisen voor 
productontwikkelaars en degenen die 
beleggingsproducten verkopen. Aangezien 
deze verordening specifiek tot doel heeft 
de beleggingsproducten die op de markt 
aan retailbeleggers worden aangeboden, 
beter vergelijkbaar en begrijpelijk te 
maken, moeten regelingen voor 
bedrijfspensioenvoorziening die binnen het 
toepassingsgebied vallen van Richtlĳn 
2003/41/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 3 juni 2003 betreffende de 
werkzaamheden van en het toezicht op 
instellingen voor 
bedrĳfspensioenvoorziening of van 
Richtlijn 2009/138/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 25 november 
2009 betreffende de toegang tot en 
uitoefening van het verzekerings- en het 
herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II), 
niet aan deze verordening worden 
onderworpen. Op dezelfde wijze moeten 
een aantal producten voor 
bedrijfspensioenvoorziening die buiten het 
toepassingsgebied van Richtlijn 
2003/41/EG vallen, worden uitgesloten van 
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verhandeling aan retailbeleggers in 
aanmerking komen. Beleggingsproducten 
die voor het opbouwen van spaartegoeden 
voor een individueel privé-pensioen 
worden gebruikt, moeten echter binnen de 
toepassingssfeer van deze verordening 
vallen omdat zij vaak concurreren met de 
andere producten die onder deze 
verordening vallen en op soortgelijke wijze 
aan de retailbelegger worden aangeboden.

de werkingssfeer van deze verordening, op 
voorwaarde dat naar nationaal recht een 
financiële bijdrage van de werkgever is 
vereist en de werknemer de aanbieder van 
het pensioenproduct niet zelf kan kiezen. 
Beleggingsfondsen die zich tot 
institutionele beleggers richten, vallen 
evenmin binnen het toepassingsgebied van 
deze verordening omdat zij niet voor 
verhandeling aan retailbeleggers in 
aanmerking komen. Beleggingsproducten 
die voor het opbouwen van spaartegoeden 
voor een individueel privé-pensioen 
worden gebruikt, moeten echter binnen de 
toepassingssfeer van deze verordening 
vallen omdat zij vaak concurreren met de 
andere producten die onder deze 
verordening vallen en op soortgelijke wijze 
aan de retailbelegger worden aangeboden.

Or. en

Amendement 91
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Om te verzekeren dat deze verordening 
alleen wordt toegepast op dergelijke 
pakketproducten voor beleggingen, moeten 
verzekeringsproducten die geen 
beleggingskansen bieden en producten die 
alleen aan rentetarieven gebonden zijn,
daarom van het toepassingsgebied van de 
verordening worden uitgesloten. Activa die 
rechtstreeks in eigendom zijn genomen, 
zoals bedrijfsaandelen of 
overheidsobligaties, zijn geen 
pakketproducten voor beleggingen en 
moeten dan ook worden uitgesloten. 
Aangezien deze verordening specifiek tot 
doel heeft de beleggingsproducten die op 
de markt aan retailbeleggers worden 

(7) Om te verzekeren dat deze verordening 
alleen wordt toegepast op dergelijke 
pakketproducten voor beleggingen, moeten 
verzekeringsproducten die geen 
beleggingskansen bieden en niet-
gestructureerde deposito's daarom van het 
toepassingsgebied van de verordening 
worden uitgesloten. Activa die rechtstreeks 
in eigendom zijn genomen, zoals 
bedrijfsaandelen of overheidsobligaties, 
zijn geen pakketproducten voor 
beleggingen en moeten dan ook worden 
uitgesloten. Aangezien deze verordening 
specifiek tot doel heeft de 
beleggingsproducten die op de markt aan 
retailbeleggers worden aangeboden, beter 
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aangeboden, beter vergelijkbaar en 
begrijpelijk te maken, moeten regelingen 
voor bedrijfspensioenvoorziening die 
binnen het toepassingsgebied vallen van 
Richtlĳn 2003/41/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 3 juni 2003 
betreffende de werkzaamheden van en het 
toezicht op instellingen voor 
bedrĳfspensioenvoorziening of van 
Richtlijn 2009/138/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 25 november 
2009 betreffende de toegang tot en 
uitoefening van het verzekerings- en het 
herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II), 
niet aan deze verordening worden 
onderworpen. Op dezelfde wijze moeten 
een aantal producten voor 
bedrijfspensioenvoorziening die buiten het 
toepassingsgebied van Richtlijn 
2003/41/EG vallen, worden uitgesloten van 
de werkingssfeer van deze verordening, op 
voorwaarde dat naar nationaal recht een 
financiële bijdrage van de werkgever is 
vereist en de werknemer de aanbieder van 
het pensioenproduct niet zelf kan kiezen. 
Beleggingsfondsen die zich tot 
institutionele beleggers richten, vallen 
evenmin binnen het toepassingsgebied van 
deze verordening omdat zij niet voor 
verhandeling aan retailbeleggers in 
aanmerking komen. Beleggingsproducten 
die voor het opbouwen van spaartegoeden 
voor een individueel privé-pensioen 
worden gebruikt, moeten echter binnen de 
toepassingssfeer van deze verordening 
vallen omdat zij vaak concurreren met de 
andere producten die onder deze 
verordening vallen en op soortgelijke wijze 
aan de retailbelegger worden aangeboden.

vergelijkbaar en begrijpelijk te maken, 
moeten regelingen voor 
bedrijfspensioenvoorziening die binnen het 
toepassingsgebied vallen van Richtlĳn 
2003/41/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 3 juni 2003 betreffende de 
werkzaamheden van en het toezicht op 
instellingen voor 
bedrĳfspensioenvoorziening of van 
Richtlijn 2009/138/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 25 november 
2009 betreffende de toegang tot en 
uitoefening van het verzekerings- en het 
herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II), 
niet aan deze verordening worden 
onderworpen. Op dezelfde wijze moeten 
een aantal producten voor 
bedrijfspensioenvoorziening die buiten het 
toepassingsgebied van Richtlijn 
2003/41/EG vallen, worden uitgesloten van 
de werkingssfeer van deze verordening, op 
voorwaarde dat naar nationaal recht een 
financiële bijdrage van de werkgever is 
vereist en de werknemer de aanbieder van 
het pensioenproduct niet zelf kan kiezen. 
Beleggingsfondsen die zich tot 
institutionele beleggers richten, vallen 
evenmin binnen het toepassingsgebied van 
deze verordening omdat zij niet voor 
verhandeling aan retailbeleggers in 
aanmerking komen. Beleggingsproducten 
die voor het opbouwen van spaartegoeden 
voor een individueel privé-pensioen 
worden gebruikt, moeten echter binnen de 
toepassingssfeer van deze verordening 
vallen omdat zij vaak concurreren met de 
andere producten die onder deze 
verordening vallen en op soortgelijke wijze 
aan de retailbelegger worden aangeboden.

Or. en

Amendement 92
Olle Schmidt, Nils Torvalds
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Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Om te verzekeren dat deze verordening 
alleen wordt toegepast op dergelijke 
pakketproducten voor beleggingen, 
moeten verzekeringsproducten die geen 
beleggingskansen bieden en producten die 
alleen aan rentetarieven gebonden zijn, 
daarom van het toepassingsgebied van de 
verordening worden uitgesloten. Activa die 
rechtstreeks in eigendom zijn genomen, 
zoals bedrijfsaandelen of 
overheidsobligaties, zijn geen 
pakketproducten voor beleggingen en 
moeten dan ook worden uitgesloten. 
Aangezien deze verordening specifiek tot 
doel heeft de beleggingsproducten die op 
de markt aan retailbeleggers worden 
aangeboden, beter vergelijkbaar en 
begrijpelijk te maken, moeten regelingen 
voor bedrijfspensioenvoorziening die 
binnen het toepassingsgebied vallen van 
Richtlĳn 2003/41/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 3 juni 2003 
betreffende de werkzaamheden van en het 
toezicht op instellingen voor 
bedrĳfspensioenvoorziening of van 
Richtlijn 2009/138/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 25 november 
2009 betreffende de toegang tot en 
uitoefening van het verzekerings- en het 
herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II), 
niet aan deze verordening worden 
onderworpen. Op dezelfde wijze moeten 
een aantal producten voor 
bedrijfspensioenvoorziening die buiten het 
toepassingsgebied van Richtlijn 
2003/41/EG vallen, worden uitgesloten van 
de werkingssfeer van deze verordening, op 
voorwaarde dat naar nationaal recht een 
financiële bijdrage van de werkgever is 
vereist en de werknemer de aanbieder van 
het pensioenproduct niet zelf kan kiezen. 
Beleggingsfondsen die zich tot 
institutionele beleggers richten, vallen 

(7) Aangezien deze verordening 
uitsluitend op PRIP's van toepassing is, 
zijn deposito's andere dan gestructureerde 
deposito's en verzekeringsproducten 
waarvan de prestaties niet blootgesteld 
zijn aan schommelingen in de 
onderliggende beleggingswaarden van het 
toepassingsgebied van de verordening 
uitgesloten. Activa die rechtstreeks in 
eigendom zijn genomen, zoals 
bedrijfsaandelen of overheidsobligaties, 
zijn geen pakketproducten voor 
beleggingen en zijn dan ook uitgesloten. 
Aangezien deze verordening beoogt 
PRIP's die op de markt aan retailbeleggers 
worden aangeboden, beter vergelijkbaar en 
begrijpelijk te maken, moeten 
pensioenregelingen die binnen het 
toepassingsgebied vallen van Richtlĳn 
2003/41/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 3 juni 2003 betreffende de 
werkzaamheden van en het toezicht op 
instellingen voor 
bedrĳfspensioenvoorziening of van 
Richtlijn 2009/138/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 25 november 
2009 betreffende de toegang tot en 
uitoefening van het verzekerings- en het 
herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II), 
niet aan deze verordening worden 
onderworpen. Op dezelfde wijze moeten 
alle producten voor 
bedrijfspensioenvoorziening die buiten het 
toepassingsgebied van Richtlijn 
2003/41/EG vallen, worden uitgesloten van 
de werkingssfeer van deze verordening, 
indien naar nationaal recht een financiële 
bijdrage van de werkgever is vereist, 
alsmede andere officieel erkende, op 
nationale of uniale wetgeving stoelende 
pensioenproducten en 
socialezekerheidsregelingen. 
Beleggingsfondsen die zich tot 
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evenmin binnen het toepassingsgebied van 
deze verordening omdat zij niet voor 
verhandeling aan retailbeleggers in 
aanmerking komen. Beleggingsproducten 
die voor het opbouwen van spaartegoeden 
voor een individueel privé-pensioen 
worden gebruikt, moeten echter binnen de 
toepassingssfeer van deze verordening 
vallen omdat zij vaak concurreren met de 
andere producten die onder deze 
verordening vallen en op soortgelijke 
wijze aan de retailbelegger worden 
aangeboden.

institutionele beleggers richten, vallen 
evenmin binnen het toepassingsgebied van 
deze verordening omdat zij niet voor 
verhandeling aan retailbeleggers in 
aanmerking komen. Het beperken van het 
toepassingsgebied van de verordening tot 
PRIP's maakt het KID relevanter en 
derhalve doeltreffender. Bij de 
beoordeling van het succes van het KID 
kan overwogen worden het 
toepassingsgebied uit te breiden.

Or. en

Amendement 93
Wolf Klinz

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Om duidelijkheid te scheppen over de 
relatie tussen de verplichtingen uit hoofde 
van deze verordening en die welke zijn 
opgelegd krachtens Richtlijn 2003/71/EG 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 4 november 2003 betreffende het 
prospectus dat gepubliceerd moet worden 
wanneer effecten aan het publiek worden 
aangeboden of tot de handel worden 
toegelaten en tot wĳziging van Richtlĳn 
2001/34/EG en Richtlijn 2009/138/EG, 
moet worden bepaald dat deze richtlijnen 
toepasselijk blijven naast deze verordening.

(8) Om duidelijkheid te scheppen over de 
relatie tussen de verplichtingen uit hoofde 
van deze verordening en die welke zijn 
opgelegd krachtens Richtlijn 2003/71/EG 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 4 november 2003 betreffende het 
prospectus dat gepubliceerd moet worden 
wanneer effecten aan het publiek worden 
aangeboden of tot de handel worden 
toegelaten en tot wĳziging van Richtlĳn 
2001/34/EG en Richtlijn 2009/138/EG, 
moet worden bepaald dat deze richtlijnen 
toepasselijk blijven naast deze verordening. 
Het essentiële-informatiedocument wordt 
na de herziening van deze verordening 
samengevoegd met de samenvatting van 
de belangrijkste informatie zoals bedoeld 
in artikel 5, lid 2, van Richtlijn 
2003/71/EG.

Or. en
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Amendement 94
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) Productontwikkelaars dienen 
ervoor te zorgen dat het 
beleggingsproduct dat zij ontwikkelen, 
aansluit bij het profiel van de 
retailbeleggers waarop zij zich richten. Zij 
dienen derhalve een ex ante 'due 
diligence'-proces te ontwikkelen om te 
waarborgen dat hun beleggingsproducten 
retailbeleggers niet blootstellen aan de 
onderliggende activa, waarvan het risico-
en opbrengstprofiel niet gemakkelijk te 
begrijpen is.

Or. en

Amendement 95
Burkhard Balz

Voorstel voor een verordening
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) De bevoegde autoriteiten en de 
EBA, de EAVB en de ESMA dienen op 
verzoek alle nodige informatie te krijgen 
voor het beoordelen van de essentiële-
informatiedocumenten, het beoordelen 
van de naleving van de verordening en het 
waarborgen van de bescherming van 
klanten en beleggers op financiële 
markten. De bevoegde autoriteiten dienen 
evenwel niet aan het goedkeuringsproces 
van elk afzonderlijk essentiële-
informatiedocument deel te hoeven 
nemen. Bij de uitoefening van de 
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productinterventierechten dienen de 
desbetreffende bepalingen van Richtlijn 
.../.../EU [MiFID II] en Verordening 
(EU)nr. .../... [MiFIR] in acht te worden 
genomen.

Or. en

Amendement 96
Elena Băsescu

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Ontwikkelaars van 
beleggingsproducten – zoals 
fondsbeheerders, 
verzekeringsondernemingen, emittenten 
van effecten, kredietinstellingen of 
beleggingsondernemingen – moeten de 
essentiële-informatiedocumenten opstellen 
voor de beleggingsproducten die zij 
ontwikkelen, omdat zij zich in de beste 
positie bevinden qua kennis van het 
product en er verantwoordelijkheid voor 
dragen. Het document moet door de 
ontwikkelaar van beleggingsproducten 
worden opgesteld voordat het product aan 
retailbeleggers kan worden verkocht. 
Wanneer een product niet aan 
retailbeleggers wordt verkocht, hoeft echter 
geen informatiedocument te worden 
opgesteld en wanneer het voor de 
ontwikkelaar van het beleggingsproduct 
niet praktisch is dit document op te stellen, 
kan hij dit delegeren aan anderen. Met het 
oog op een wijde verspreiding en 
beschikbaarheid van essentiële-
informatiedocumenten moet deze 
verordening voorzien in de mogelijkheid 
deze documenten door de ontwikkelaar van 
de beleggingsproducten te laten publiceren 
op een website van zijn keuze.

(9) Ontwikkelaars van 
beleggingsproducten – zoals 
fondsbeheerders, 
verzekeringsondernemingen, emittenten 
van effecten, kredietinstellingen of 
beleggingsondernemingen – moeten de 
essentiële-informatiedocumenten opstellen 
voor de beleggingsproducten die zij 
ontwikkelen, omdat zij zich in de beste 
positie bevinden qua kennis van het 
product en er verantwoordelijkheid voor 
dragen. Het document moet door de 
ontwikkelaar van beleggingsproducten 
worden opgesteld voordat het product aan 
retailbeleggers kan worden verkocht. 
Wanneer een product niet aan 
retailbeleggers wordt verkocht, hoeft echter 
geen informatiedocument te worden 
opgesteld en wanneer het voor de 
ontwikkelaar van het beleggingsproduct 
niet praktisch is dit document op te stellen, 
kan hij dit delegeren aan anderen. 
Wanneer een productontwikkelaar van 
oordeel is dat het niet praktisch is een 
essentiële-informatiedocument op te 
stellen, dient hij dit naar behoren te 
beargumenteren en toe te lichten. Met het 
oog op een wijde verspreiding en 
beschikbaarheid van essentiële-
informatiedocumenten moet deze 
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verordening voorzien in de mogelijkheid 
deze documenten door de ontwikkelaar van 
de beleggingsproducten te laten publiceren 
op een website van zijn keuze.

Or. en

Amendement 97
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Ontwikkelaars van 
beleggingsproducten – zoals 
fondsbeheerders, 
verzekeringsondernemingen, emittenten 
van effecten, kredietinstellingen of 
beleggingsondernemingen – moeten de 
essentiële-informatiedocumenten opstellen 
voor de beleggingsproducten die zij 
ontwikkelen, omdat zij zich in de beste 
positie bevinden qua kennis van het 
product en er verantwoordelijkheid voor 
dragen. Het document moet door de 
ontwikkelaar van beleggingsproducten
worden opgesteld voordat het product aan 
retailbeleggers kan worden verkocht. 
Wanneer een product niet aan 
retailbeleggers wordt verkocht, hoeft echter 
geen informatiedocument te worden 
opgesteld en wanneer het voor de 
ontwikkelaar van het beleggingsproduct
niet praktisch is dit document op te stellen, 
kan hij dit delegeren aan anderen. Met het 
oog op een wijde verspreiding en 
beschikbaarheid van essentiële-
informatiedocumenten moet deze 
verordening voorzien in de mogelijkheid 
deze documenten door de ontwikkelaar van 
de beleggingsproducten te laten publiceren 
op een website van zijn keuze.

(9) Ontwikkelaars van 
beleggingsproducten – zoals 
fondsbeheerders, 
verzekeringsondernemingen, emittenten 
van effecten, kredietinstellingen of 
beleggingsondernemingen – moeten de 
essentiële-informatiedocumenten opstellen 
voor de beleggingsproducten die zij 
ontwikkelen, omdat zij zich in de beste 
positie bevinden qua kennis van het 
product en er verantwoordelijkheid voor 
dragen. Het document moet door de 
ontwikkelaar van PRIP's worden opgesteld 
voordat het product aan retailbeleggers kan 
worden verkocht. Daarnaast dient elke 
persoon die PRIP's verkoopt, andere dan 
de productontwikkelaar, retailbeleggers in 
een afzonderlijk document gedetailleerde 
informatie over zijn kosten en diensten te 
verstrekken overeenkomstig Richtlijn 
[MiFID, als herschikt] en Richtlijn 
[richtlijn verzekeringsbemiddeling, als 
herschikt], alsmede aanvullende ter zake 
doende informatie die retailbeleggers 
nodig hebben om de geschiktheid van de 
PRIP's voor hun doeleinden te 
beoordelen, andere dan die welke door de 
productontwikkelaar kan worden 
verstrekt.   Wanneer een product niet aan 
retailbeleggers wordt verkocht, hoeft echter 
geen informatiedocument te worden 
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opgesteld en wanneer het voor de 
ontwikkelaar van de PRIP's niet praktisch 
is dit document op te stellen, kan hij dit 
delegeren aan anderen. Met het oog op een 
wijde verspreiding en beschikbaarheid van 
essentiële-informatiedocumenten moet 
deze verordening voorzien in de 
mogelijkheid deze documenten door de 
ontwikkelaar van de PRIP's te laten 
publiceren op een website van zijn keuze.

Or. en

Motivering

Tenzij de productontwikkelaar en de distributeur/verkoper zich binnen dezelfde eenheid 
bevinden, kan de productontwikkelaar geen volledig beeld van de kosten en diensten geven 
aangezien hij niet over details met betrekking tot de uiteindelijke klant beschikt.

Amendement 98
Thomas Händel

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Ontwikkelaars van 
beleggingsproducten – zoals 
fondsbeheerders, 
verzekeringsondernemingen, emittenten 
van effecten, kredietinstellingen of 
beleggingsondernemingen – moeten de 
essentiële-informatiedocumenten opstellen 
voor de beleggingsproducten die zij 
ontwikkelen, omdat zij zich in de beste 
positie bevinden qua kennis van het 
product en er verantwoordelijkheid voor 
dragen. Het document moet door de 
ontwikkelaar van beleggingsproducten 
worden opgesteld voordat het product aan 
retailbeleggers kan worden verkocht. 
Wanneer een product niet aan 
retailbeleggers wordt verkocht, hoeft echter 
geen informatiedocument te worden 
opgesteld en wanneer het voor de 

(9) Ontwikkelaars van 
beleggingsproducten – zoals 
fondsbeheerders, 
verzekeringsondernemingen, emittenten 
van effecten, kredietinstellingen of 
beleggingsondernemingen – moeten de 
essentiële-informatiedocumenten opstellen 
voor de beleggingsproducten die zij 
ontwikkelen, omdat zij zich in de beste 
positie bevinden qua kennis van het 
product en er verantwoordelijkheid voor 
dragen. Het document moet door de 
ontwikkelaar van beleggingsproducten 
worden opgesteld voordat het product aan 
retailbeleggers kan worden verkocht. 
Wanneer een product niet aan 
retailbeleggers wordt verkocht, hoeft echter 
geen informatiedocument te worden 
opgesteld en wanneer het voor de 
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ontwikkelaar van het beleggingsproduct 
niet praktisch is dit document op te stellen, 
kan hij dit delegeren aan anderen. Met het 
oog op een wijde verspreiding en 
beschikbaarheid van essentiële-
informatiedocumenten moet deze 
verordening voorzien in de mogelijkheid 
deze documenten door de ontwikkelaar van 
de beleggingsproducten te laten publiceren 
op een website van zijn keuze.

ontwikkelaar van het beleggingsproduct 
niet praktisch is dit document op te stellen, 
kan hij dit delegeren aan anderen. Met het 
oog op een wijde verspreiding en 
beschikbaarheid van essentiële-
informatiedocumenten moet deze 
verordening voorzien in de mogelijkheid 
deze documenten door de ontwikkelaar van 
de beleggingsproducten te laten publiceren 
op een website van zijn keuze, alsook op 
een door de ECB en de respectieve 
nationale toezichthoudende instanties in 
het leven te roepen centrale website.

Or. de

Amendement 99
Petru Constantin Luhan

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Ontwikkelaars van 
beleggingsproducten – zoals 
fondsbeheerders, 
verzekeringsondernemingen, emittenten 
van effecten, kredietinstellingen of 
beleggingsondernemingen – moeten de 
essentiële-informatiedocumenten opstellen 
voor de beleggingsproducten die zij 
ontwikkelen, omdat zij zich in de beste 
positie bevinden qua kennis van het 
product en er verantwoordelijkheid voor
dragen. Het document moet door de 
ontwikkelaar van beleggingsproducten 
worden opgesteld voordat het product aan 
retailbeleggers kan worden verkocht. 
Wanneer een product niet aan 
retailbeleggers wordt verkocht, hoeft echter 
geen informatiedocument te worden 
opgesteld en wanneer het voor de 
ontwikkelaar van het beleggingsproduct 
niet praktisch is dit document op te stellen, 
kan hij dit delegeren aan anderen. Met het 

(9) Ontwikkelaars van 
beleggingsproducten – zoals 
fondsbeheerders, 
verzekeringsondernemingen, emittenten 
van effecten, kredietinstellingen of 
beleggingsondernemingen – moeten de 
essentiële-informatiedocumenten opstellen 
voor de beleggingsproducten die zij 
ontwikkelen, omdat zij zich in de beste 
positie bevinden qua kennis van het 
product en de verantwoordelijkheid dragen 
voor het opstellen van het essentiële-
informatiedocument en voor de inhoud 
ervan. Productontwikkelaars stellen het 
essentiële-informatiedocument ter 
beschikking aan de persoon die het 
beleggingsproduct verkoopt. Het 
document moet door de ontwikkelaar van 
beleggingsproducten worden opgesteld 
voordat het product aan retailbeleggers kan 
worden verkocht. Wanneer een product 
niet aan retailbeleggers wordt verkocht, 
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oog op een wijde verspreiding en 
beschikbaarheid van essentiële-
informatiedocumenten moet deze 
verordening voorzien in de mogelijkheid 
deze documenten door de ontwikkelaar van 
de beleggingsproducten te laten publiceren 
op een website van zijn keuze.

hoeft echter geen informatiedocument te 
worden opgesteld en wanneer het voor de 
ontwikkelaar van het beleggingsproduct 
niet praktisch is dit document op te stellen, 
kan hij dit delegeren aan anderen. Met het 
oog op een wijde verspreiding en 
beschikbaarheid van essentiële-
informatiedocumenten moet deze 
verordening voorzien in de mogelijkheid 
deze documenten door de ontwikkelaar van 
de beleggingsproducten te laten publiceren 
op een website van zijn keuze.

Or. en

Motivering

Teneinde de juridische zekerheid te vergroten, moet duidelijk worden aangegeven dat het 
essentiële-informatiedocument door één partij moet worden opgesteld: de ontwikkelaar van 
het beleggingsproduct. De ontwikkelaars van beleggingsproducten zijn ook verantwoordelijk 
voor de inhoud van het document met essentiële informatie dat zij opstellen. De ontwikkelaars 
van beleggingsproducten stellen het essentiële-informatiedocument ter beschikking aan de 
personen die het product verkopen, zodat deze het aan de retailbeleggers kunnen doorgeven.

Amendement 100
Corien Wortmann-Kool

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Ontwikkelaars van 
beleggingsproducten – zoals 
fondsbeheerders, 
verzekeringsondernemingen, emittenten 
van effecten, kredietinstellingen of 
beleggingsondernemingen – moeten de 
essentiële-informatiedocumenten opstellen 
voor de beleggingsproducten die zij 
ontwikkelen, omdat zij zich in de beste 
positie bevinden qua kennis van het 
product en er verantwoordelijkheid voor 
dragen. Het document moet door de 
ontwikkelaar van beleggingsproducten 
worden opgesteld voordat het product aan 

(9) Ontwikkelaars van 
beleggingsproducten – zoals 
fondsbeheerders, 
verzekeringsondernemingen, emittenten 
van effecten, kredietinstellingen of 
beleggingsondernemingen – moeten de 
essentiële-informatiedocumenten opstellen 
voor de beleggingsproducten die zij 
ontwikkelen, omdat zij zich in de beste 
positie bevinden qua kennis van het 
product en er verantwoordelijkheid voor 
dragen. Het document moet door de 
ontwikkelaar van beleggingsproducten 
worden opgesteld voordat het product aan 
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retailbeleggers kan worden verkocht.
Wanneer een product niet aan 
retailbeleggers wordt verkocht, hoeft 
echter geen informatiedocument te worden 
opgesteld en wanneer het voor de 
ontwikkelaar van het beleggingsproduct 
niet praktisch is dit document op te stellen, 
kan hij dit delegeren aan anderen. Met het 
oog op een wijde verspreiding en 
beschikbaarheid van essentiële-
informatiedocumenten moet deze 
verordening voorzien in de mogelijkheid 
deze documenten door de ontwikkelaar van 
de beleggingsproducten te laten publiceren 
op een website van zijn keuze.

retailbeleggers kan worden verkocht. De 
vereiste om een essentiële-
informatiedocument op te stellen, geldt 
niet voor tussenpersonen die zich met de 
marketing, de distributie of de verkoop 
van het beleggingsproduct aan 
retailbeleggers bezighouden. Wanneer een 
product niet aan retailbeleggers wordt 
verkocht, hoeft geen informatiedocument 
te worden opgesteld en wanneer het voor 
de ontwikkelaar van het beleggingsproduct 
niet praktisch is dit document op te stellen, 
kan hij dit delegeren aan anderen. Met het 
oog op een wijde verspreiding en 
beschikbaarheid van essentiële-
informatiedocumenten moet deze 
verordening voorzien in de mogelijkheid 
deze documenten door de ontwikkelaar van 
de beleggingsproducten te laten publiceren 
op een website van zijn keuze.

Or. en

Motivering

Het voorstel van de rapporteur om de verkopers van het beleggingsproduct het essentiële-
informatiedocument te laten opstellen, zorgt ervoor dat de verantwoordelijkheden door elkaar 
worden gehaald en creëert regelgevingsoverlapping, aangezien deze tussenpersonen reeds 
onder de MiFID-richtlijn en de richtlijn verzekeringsbemiddeling vallen.  

Amendement 101
Marianne Thyssen

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Ontwikkelaars van 
beleggingsproducten – zoals 
fondsbeheerders, 
verzekeringsondernemingen, emittenten 
van effecten, kredietinstellingen of 
beleggingsondernemingen – moeten de 
essentiële-informatiedocumenten opstellen 
voor de beleggingsproducten die zij 

(9) Ontwikkelaars van 
beleggingsproducten – zoals 
fondsbeheerders, 
verzekeringsondernemingen, emittenten 
van effecten, kredietinstellingen of 
beleggingsondernemingen – moeten de 
essentiële-informatiedocumenten opstellen 
voor de beleggingsproducten die zij 
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ontwikkelen, omdat zij zich in de beste 
positie bevinden qua kennis van het 
product en er verantwoordelijkheid voor 
dragen. Het document moet door de 
ontwikkelaar van beleggingsproducten 
worden opgesteld voordat het product aan 
retailbeleggers kan worden verkocht.
Wanneer een product niet aan 
retailbeleggers wordt verkocht, hoeft echter 
geen informatiedocument te worden 
opgesteld en wanneer het voor de 
ontwikkelaar van het beleggingsproduct 
niet praktisch is dit document op te stellen, 
kan hij dit delegeren aan anderen. Met het 
oog op een wijde verspreiding en 
beschikbaarheid van essentiële-
informatiedocumenten moet deze 
verordening voorzien in de mogelijkheid 
deze documenten door de ontwikkelaar van 
de beleggingsproducten te laten publiceren 
op een website van zijn keuze.

ontwikkelen, omdat zij zich in de beste 
positie bevinden qua kennis van het 
product en er verantwoordelijkheid voor 
dragen. Het document moet door de 
ontwikkelaar van beleggingsproducten 
worden opgesteld voordat het product aan 
retailbeleggers kan worden verkocht.
Wanneer een product niet aan 
retailbeleggers wordt verkocht, hoeft echter 
geen informatiedocument te worden 
opgesteld en wanneer het voor de 
ontwikkelaar van het beleggingsproduct 
niet praktisch is dit document op te stellen, 
kan hij dit delegeren aan anderen.
Wanneer het opstellen van dit document 
geheel of gedeeltelijk aan derden zou 
worden gedelegeerd, blijft de
productontwikkelaar de algemene 
verantwoordelijkheid voor het opstellen 
en de inhoud van dit essentiële-
informatiedocument dragen. De 
productontwikkelaar zal dit essentiële-
informatiedocument bezorgen aan de 
verhandelaars van het beleggingsproduct.
Met het oog op een wijde verspreiding en 
beschikbaarheid van essentiële-
informatiedocumenten moet deze 
verordening voorzien in de mogelijkheid 
deze documenten door de ontwikkelaar van 
de beleggingsproducten te laten publiceren 
op een website van zijn keuze.

Or. nl

Amendement 102
Wolf Klinz

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Ontwikkelaars van 
beleggingsproducten – zoals 
fondsbeheerders, 
verzekeringsondernemingen, emittenten 

(9) Ontwikkelaars van 
beleggingsproducten – zoals 
fondsbeheerders, 
verzekeringsondernemingen, emittenten 



PE504.397v01-00 42/185 AM\927693NL.doc

NL

van effecten, kredietinstellingen of 
beleggingsondernemingen – moeten de 
essentiële-informatiedocumenten opstellen 
voor de beleggingsproducten die zij 
ontwikkelen, omdat zij zich in de beste 
positie bevinden qua kennis van het 
product en er verantwoordelijkheid voor 
dragen. Het document moet door de 
ontwikkelaar van beleggingsproducten 
worden opgesteld voordat het product aan 
retailbeleggers kan worden verkocht. 
Wanneer een product niet aan 
retailbeleggers wordt verkocht, hoeft echter 
geen informatiedocument te worden 
opgesteld en wanneer het voor de 
ontwikkelaar van het beleggingsproduct 
niet praktisch is dit document op te stellen, 
kan hij dit delegeren aan anderen. Met het 
oog op een wijde verspreiding en 
beschikbaarheid van essentiële-
informatiedocumenten moet deze 
verordening voorzien in de mogelijkheid 
deze documenten door de ontwikkelaar van 
de beleggingsproducten te laten publiceren 
op een website van zijn keuze.

van effecten, kredietinstellingen of 
beleggingsondernemingen – moeten de 
essentiële-informatiedocumenten opstellen 
voor de beleggingsproducten die zij 
ontwikkelen, omdat zij zich in de beste 
positie bevinden qua kennis van het 
product en er verantwoordelijkheid voor 
dragen. Het document moet door de 
ontwikkelaar van beleggingsproducten 
worden opgesteld voordat het product aan 
retailbeleggers kan worden verkocht. 
Wanneer een product niet aan 
retailbeleggers wordt verkocht, hoeft echter 
geen informatiedocument te worden 
opgesteld en wanneer het voor de 
ontwikkelaar van het beleggingsproduct 
niet praktisch is dit document op te stellen, 
kan hij dit delegeren aan anderen. In 
gevallen waarin geen essentiële-
informatiedocument beschikbaar is, kan 
een retailbelegger op eigen initiatief toch 
in het desbetreffende beleggingsproduct 
investeren, indien hij dat expliciet wenst 
en indien hij wordt geadviseerd door de 
tussenpersoon overeenkomstig Richtlijn 
2004/39/EG of Richtlijn 2002/92/EG. Met 
het oog op een wijde verspreiding en 
beschikbaarheid van essentiële-
informatiedocumenten moet deze 
verordening voorzien in de mogelijkheid 
deze documenten door de ontwikkelaar van 
de beleggingsproducten te laten publiceren 
op een website van zijn keuze.

Or. en

Amendement 103
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Ontwikkelaars van 
beleggingsproducten – zoals 

(9) Ontwikkelaars van pakketproducten 
voor retailbeleggingen – zoals 
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fondsbeheerders, 
verzekeringsondernemingen, emittenten 
van effecten, kredietinstellingen of 
beleggingsondernemingen – moeten de 
essentiële-informatiedocumenten opstellen 
voor de beleggingsproducten die zij 
ontwikkelen, omdat zij zich in de beste 
positie bevinden qua kennis van het 
product en er verantwoordelijkheid voor 
dragen. Het document moet door de 
ontwikkelaar van beleggingsproducten
worden opgesteld voordat het product aan 
retailbeleggers kan worden verkocht. 
Wanneer een product niet aan 
retailbeleggers wordt verkocht, hoeft echter 
geen informatiedocument te worden 
opgesteld en wanneer het voor de 
ontwikkelaar van het beleggingsproduct
niet praktisch is dit document op te stellen, 
kan hij dit delegeren aan anderen. Met het 
oog op een wijde verspreiding en 
beschikbaarheid van essentiële-
informatiedocumenten moet deze 
verordening voorzien in de mogelijkheid 
deze documenten door de ontwikkelaar van 
de beleggingsproducten te laten publiceren 
op een website van zijn keuze.

fondsbeheerders, 
verzekeringsondernemingen, emittenten 
van effecten, kredietinstellingen of 
beleggingsondernemingen – moeten de 
essentiële-informatiedocumenten opstellen 
voor de pakketproducten voor 
retailbeleggingen die zij ontwikkelen, 
omdat zij zich in de beste positie bevinden 
qua kennis van het product en er 
verantwoordelijkheid voor dragen. Het 
document moet door de ontwikkelaar van 
pakketproducten voor retailbeleggingen
worden opgesteld voordat het product aan 
retailbeleggers kan worden verkocht. 
Wanneer een product niet aan 
retailbeleggers wordt verkocht, hoeft echter 
geen informatiedocument te worden 
opgesteld en wanneer het voor de 
ontwikkelaar van het pakketproduct voor 
retailbeleggingen niet praktisch is dit 
document op te stellen, kan hij dit 
delegeren aan anderen. Met het oog op een 
wijde verspreiding en beschikbaarheid van 
essentiële-informatiedocumenten moet 
deze verordening voorzien in de 
mogelijkheid deze documenten door de 
ontwikkelaar van de pakketproducten voor 
retailbeleggingen te laten publiceren op 
een website van zijn keuze.

Or. en

Amendement 104
Petru Constantin Luhan

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) Een essentiële-informatiedocument 
dient terwille van de juridische zekerheid 
door één partij te worden opgesteld. Elk 
essentiële-informatiedocument dient 
voorzien te zijn van de naam van een 
persoon of entiteit die aangeeft 
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verantwoordelijk te zijn voor de inhoud 
ervan. Dit dient in beginsel de 
productontwikkelaar te zijn.

Or. en

Motivering

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

Amendement 105
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Om te voldoen aan de behoeften van 
retailbeleggers moet de informatie over 
beleggingsproducten juist, eerlijk en 
duidelijk zijn en mag deze niet misleidend 
zijn voor deze beleggers. Deze verordening 
moet ervoor zorgen dat het 
informatiedocument door retailbeleggers 
kan worden begrepen en moet derhalve 
voorzien in gemeenschappelijke normen 
voor het opstellen van het document. 
Aangezien een groot aantal retailbeleggers 
moeilijkheden ondervindt bij het begrijpen 
van gespecialiseerde financiële 
terminologie, moet bijzondere aandacht 
uitgaan naar het woordgebruik en de 
redactionele stijl van het document. Er 
moeten ook regels worden opgesteld voor 
de taal waarin het document moet worden 
opgemaakt. Bovendien moeten 
retailbeleggers in staat zijn het 
informatiedocument op zichzelf te 
begrijpen zonder dat naar andere 
informatie wordt verwezen.

(10) Om te voldoen aan de behoeften van 
retailbeleggers moet de informatie over 
pakketproducten voor retailbeleggingen
juist, eerlijk en duidelijk zijn en mag deze 
niet misleidend zijn voor deze beleggers. 
Deze verordening moet ervoor zorgen dat 
het informatiedocument door 
retailbeleggers kan worden begrepen en 
moet derhalve voorzien in 
gemeenschappelijke normen voor het 
opstellen van het document. Aangezien een 
groot aantal retailbeleggers moeilijkheden 
ondervindt bij het begrijpen van 
gespecialiseerde financiële terminologie, 
moet bijzondere aandacht uitgaan naar het 
woordgebruik en de redactionele stijl van 
het document. Er moeten ook regels 
worden opgesteld voor de taal waarin het 
document moet worden opgemaakt.
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Or. en

Motivering

Het essentiële-informatiedocument moet door de belegger niet als een geheel op zichzelf 
staand document worden beschouwd, maar als een document waarvan mede kennis moet 
worden genomen, naast het prospectus of de contractuele overeenkomst met betrekking tot 
PRIP's.

Amendement 106
Sharon Bowles

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Om te voldoen aan de behoeften van 
retailbeleggers moet de informatie over 
beleggingsproducten juist, eerlijk en 
duidelijk zijn en mag deze niet misleidend 
zijn voor deze beleggers. Deze verordening 
moet ervoor zorgen dat het 
informatiedocument door retailbeleggers 
kan worden begrepen en moet derhalve 
voorzien in gemeenschappelijke normen 
voor het opstellen van het document. 
Aangezien een groot aantal retailbeleggers 
moeilijkheden ondervindt bij het begrijpen 
van gespecialiseerde financiële 
terminologie, moet bijzondere aandacht 
uitgaan naar het woordgebruik en de 
redactionele stijl van het document. Er 
moeten ook regels worden opgesteld voor 
de taal waarin het document moet worden 
opgemaakt. Bovendien moeten 
retailbeleggers in staat zijn het 
informatiedocument op zichzelf te 
begrijpen zonder dat naar andere 
informatie wordt verwezen.

(10) Om te voldoen aan de behoeften van 
retailbeleggers moet de informatie over 
beleggingsproducten juist, eerlijk en 
duidelijk zijn en mag deze niet misleidend 
zijn voor deze beleggers. Deze verordening 
moet ervoor zorgen dat het 
informatiedocument door retailbeleggers 
kan worden begrepen en moet derhalve 
voorzien in gemeenschappelijke normen 
voor het opstellen van het document. 
Aangezien een groot aantal retailbeleggers 
moeilijkheden ondervindt bij het begrijpen 
van gespecialiseerde financiële 
terminologie, moet bijzondere aandacht 
uitgaan naar het woordgebruik en de 
redactionele stijl van het document. Er 
moeten ook regels worden opgesteld voor 
de taal waarin het document moet worden 
opgemaakt. Bovendien moeten 
retailbeleggers in staat zijn het 
informatiedocument op zichzelf te 
begrijpen zonder dat naar andere 
informatie wordt verwezen voor een 
interpretatie van de inhoud. In het 
essentiële-informatiedocument dient te 
worden aangegeven welke verdere 
documentatie beschikbaar is voor de 
belegger teneinde hem in staat te stellen 
een goed gefundeerd besluit te nemen. De 
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distributeur kan de belegger in een apart 
document aanvullende, gepersonaliseerde 
informatie doen toekomen, in welk geval 
de distributeur de verantwoordelijkheid 
voor dat afzonderlijke document draagt.  

Or. en

Amendement 107
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Om te voldoen aan de behoeften van 
retailbeleggers moet de informatie over 
beleggingsproducten juist, eerlijk en 
duidelijk zijn en mag deze niet misleidend 
zijn voor deze beleggers. Deze verordening 
moet ervoor zorgen dat het 
informatiedocument door retailbeleggers 
kan worden begrepen en moet derhalve 
voorzien in gemeenschappelijke normen 
voor het opstellen van het document. 
Aangezien een groot aantal retailbeleggers 
moeilijkheden ondervindt bij het begrijpen 
van gespecialiseerde financiële 
terminologie, moet bijzondere aandacht 
uitgaan naar het woordgebruik en de 
redactionele stijl van het document. Er 
moeten ook regels worden opgesteld voor 
de taal waarin het document moet worden 
opgemaakt. Bovendien moeten 
retailbeleggers in staat zijn het 
informatiedocument op zichzelf te 
begrijpen zonder dat naar andere 
informatie wordt verwezen.

(10) Om te voldoen aan de behoeften van 
retailbeleggers moet de informatie over 
beleggingsproducten juist, eerlijk en 
duidelijk zijn en mag deze niet misleidend 
zijn voor deze beleggers. Deze verordening 
moet ervoor zorgen dat het 
informatiedocument door retailbeleggers 
kan worden begrepen en moet derhalve 
voorzien in gemeenschappelijke normen 
voor het opstellen van het document. 
Aangezien een groot aantal retailbeleggers 
moeilijkheden ondervindt bij het begrijpen 
van gespecialiseerde financiële 
terminologie, moet bijzondere aandacht 
uitgaan naar het woordgebruik en de 
redactionele stijl van het document. Er 
moeten ook regels worden opgesteld voor 
de taal waarin het document moet worden 
opgemaakt. Bovendien moeten 
retailbeleggers in staat zijn het 
informatiedocument op zichzelf te 
begrijpen zonder dat naar andere 
informatie wordt verwezen. Dit sluit echter 
niet uit dat in het essentiële-
informatiedocument wordt verwezen naar 
andere documenten met aanvullende 
informatie die voor sommige 
retailbeleggers van belang kan zijn.

Or. en
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Amendement 108
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Om te voldoen aan de behoeften van 
retailbeleggers moet de informatie over 
beleggingsproducten juist, eerlijk en 
duidelijk zijn en mag deze niet misleidend 
zijn voor deze beleggers. Deze verordening 
moet ervoor zorgen dat het 
informatiedocument door retailbeleggers 
kan worden begrepen en moet derhalve 
voorzien in gemeenschappelijke normen 
voor het opstellen van het document. 
Aangezien een groot aantal retailbeleggers 
moeilijkheden ondervindt bij het begrijpen 
van gespecialiseerde financiële 
terminologie, moet bijzondere aandacht 
uitgaan naar het woordgebruik en de 
redactionele stijl van het document. Er 
moeten ook regels worden opgesteld voor 
de taal waarin het document moet worden 
opgemaakt. Bovendien moeten 
retailbeleggers in staat zijn het 
informatiedocument op zichzelf te 
begrijpen zonder dat naar andere 
informatie wordt verwezen.

(10) Om te voldoen aan de behoeften van 
retailbeleggers moet de informatie over 
PRIP's juist, eerlijk en duidelijk zijn en 
mag deze niet misleidend zijn voor deze 
beleggers. Deze verordening moet ervoor 
zorgen dat het informatiedocument door 
retailbeleggers kan worden begrepen en 
moet derhalve voorzien in 
gemeenschappelijke normen voor het 
opstellen van het document. Aangezien een 
groot aantal retailbeleggers moeilijkheden 
ondervindt bij het begrijpen van 
gespecialiseerde financiële terminologie, 
moet bijzondere aandacht uitgaan naar het 
woordgebruik en de redactionele stijl van 
het document. Er moeten ook regels 
worden opgesteld voor de taal waarin het 
document moet worden opgemaakt. 
Bovendien moeten retailbeleggers in staat 
zijn het informatiedocument op zichzelf te 
begrijpen zonder dat naar andere 
informatie wordt verwezen. Dit sluit echter 
niet uit dat andere documenten worden 
gebruikt om een PRIP aan te doen sluiten 
op de specifieke kenmerken of wensen 
van een cliënt.

Or. en

Amendement 109
Krišjānis Kariņš

Voorstel voor een verordening
Overweging 10
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Om te voldoen aan de behoeften van 
retailbeleggers moet de informatie over 
beleggingsproducten juist, eerlijk en 
duidelijk zijn en mag deze niet misleidend 
zijn voor deze beleggers. Deze verordening 
moet ervoor zorgen dat het 
informatiedocument door retailbeleggers 
kan worden begrepen en moet derhalve 
voorzien in gemeenschappelijke normen 
voor het opstellen van het document. 
Aangezien een groot aantal retailbeleggers 
moeilijkheden ondervindt bij het begrijpen 
van gespecialiseerde financiële 
terminologie, moet bijzondere aandacht 
uitgaan naar het woordgebruik en de 
redactionele stijl van het document. Er 
moeten ook regels worden opgesteld voor 
de taal waarin het document moet worden 
opgemaakt. Bovendien moeten 
retailbeleggers in staat zijn het 
informatiedocument op zichzelf te 
begrijpen zonder dat naar andere 
informatie wordt verwezen.

(10) Om te voldoen aan de behoeften van 
retailbeleggers moet de informatie over 
beleggingsproducten juist, eerlijk en 
duidelijk zijn en mag deze niet misleidend 
zijn voor deze beleggers. Deze verordening 
moet ervoor zorgen dat het 
informatiedocument door retailbeleggers 
kan worden begrepen en moet derhalve 
voorzien in gemeenschappelijke normen 
voor het opstellen van het document. 
Aangezien een groot aantal retailbeleggers 
moeilijkheden ondervindt bij het begrijpen 
van gespecialiseerde financiële 
terminologie, moet bijzondere aandacht 
uitgaan naar het woordgebruik en de
redactionele stijl van het document. Er 
moeten ook regels worden opgesteld voor 
de taal waarin het document moet worden 
opgemaakt. De berekeningen van de 
eventuele kosten dienen ook op een 
begrijpelijke wijze te worden uitgelegd. 
Bovendien moeten retailbeleggers in staat 
zijn het informatiedocument op zichzelf te 
begrijpen zonder dat naar andere 
informatie wordt verwezen.

Or. en

Amendement 110
Corien Wortmann-Kool

Voorstel voor een verordening
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) Productontwikkelaars moeten 
dienen de bevoegde autoriteiten op 
verzoek alle relevante essentiële-
informatiedocumenten kunnen doen 
toekomen. Voor het essentiële-
informatiedocument dient geen 
toestemming vooraf van de bevoegde 
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autoriteiten nodig te zijn.

Or. en

Amendement 111
Sharon Bowles

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Retailbeleggers moeten beschikken 
over de nodige informatie om een 
doordachte beleggingsbeslissing te nemen 
en om verschillende beleggingsproducten 
te vergelijken. Als deze informatie niet kort 
en bondig is, bestaat het gevaar dat zij er 
geen gebruik van maken. Het essentiële-
informatiedocument moet daarom alleen de 
belangrijke informatie bevatten, met name 
over de aard en de kenmerken van het 
product, alsook betreffende de 
mogelijkheid van verlies van kapitaal, de 
kosten en het risicoprofiel van het product, 
alsmede relevante informatie over 
prestaties en andere specifieke gegevens 
die nodig zijn om de eigenschappen te 
begrijpen van individuele soorten 
producten, waaronder de producten die 
bedoeld zijn voor pensioenvoorziening.

(11) Retailbeleggers moeten beschikken 
over de nodige informatie om een 
doordachte beleggingsbeslissing te nemen 
en om verschillende beleggingsproducten 
te vergelijken. Als deze informatie niet kort 
en bondig is, bestaat het gevaar dat zij er 
geen gebruik van maken. Het essentiële-
informatiedocument moet daarom alleen de 
belangrijke informatie bevatten, met name 
over de aard en de kenmerken van het 
product, de doelgroep en, in voorkomend 
geval, de vermelding dat het verlies van 
kapitaal altijd mogelijk is, de kosten en het 
risicoprofiel van het product, in de vorm 
van een samenvattende indicator, alsook 
contextuele uitleg omtrent het profiel, 
alsmede relevante informatie over 
prestaties en andere specifieke gegevens 
die nodig zijn om de eigenschappen te 
begrijpen van individuele soorten 
producten, waaronder de producten die 
bedoeld zijn voor pensioenvoorziening.

Or. en

Amendement 112
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Overweging 11
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Retailbeleggers moeten beschikken 
over de nodige informatie om een 
doordachte beleggingsbeslissing te nemen 
en om verschillende beleggingsproducten
te vergelijken. Als deze informatie niet kort 
en bondig is, bestaat het gevaar dat zij er 
geen gebruik van maken. Het essentiële-
informatiedocument moet daarom alleen de 
belangrijke informatie bevatten, met name 
over de aard en de kenmerken van het 
product, alsook betreffende de 
mogelijkheid van verlies van kapitaal, de 
kosten en het risicoprofiel van het product, 
alsmede relevante informatie over 
prestaties en andere specifieke gegevens 
die nodig zijn om de eigenschappen te 
begrijpen van individuele soorten 
producten, waaronder de producten die 
bedoeld zijn voor pensioenvoorziening.

(11) Retailbeleggers moeten beschikken 
over de nodige informatie om een 
doordachte beleggingsbeslissing te nemen 
en om verschillende pakketproducten voor 
retailbeleggingen te vergelijken. Als deze 
informatie niet kort en bondig is, bestaat 
het gevaar dat zij er geen gebruik van 
maken. Het essentiële-informatiedocument 
moet daarom alleen de belangrijke 
informatie bevatten, met name over de aard 
en de kenmerken van het product, alsook 
betreffende de mogelijkheid van verlies 
van kapitaal, de kosten en het risicoprofiel 
van het product, alsmede relevante 
informatie over prestaties en andere 
specifieke gegevens die nodig zijn om de 
eigenschappen te begrijpen van individuele 
soorten producten, waaronder de producten 
die bedoeld zijn voor pensioenvoorziening.
De verkoper van de pakketretailbelegging 
kan echter aanvullende, 
gepersonaliseerde informatie en 
productberekeningen aan een cliënt 
moeten verstrekken, naast een essentiële-
informatiedocument, voorafgaand aan de 
definitieve overeenstemming over de 
transactie, afhankelijk van de aard van 
het pakketretailbeleggingsproduct.

Or. en

Motivering

De verordening heeft betrekking op een breed scala aan producten en voor sommige daarvan 
zal aanvullende informatie over de kenmerken (bijvoorbeeld kosten, looptijd, rendement) 
moeten worden verstrekt, afhankelijk van de kenmerken (bijvoorbeeld leeftijd en/of te 
beleggen bedrag) en/of de keuzes (bijvoorbeeld fondskeuze) van de individuele cliënt. 
Vandaar dat het essentiële-informatiedocument er alleen toe zal leiden dat cliënten een goed 
gefundeerde beleggingskeuze kunnen maken indien daarin ook naar andere documenten 
wordt verwezen.

Amendement 113
Olle Schmidt
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Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Retailbeleggers moeten beschikken 
over de nodige informatie om een 
doordachte beleggingsbeslissing te nemen 
en om verschillende beleggingsproducten 
te vergelijken. Als deze informatie niet kort 
en bondig is, bestaat het gevaar dat zij er 
geen gebruik van maken. Het essentiële-
informatiedocument moet daarom alleen de 
belangrijke informatie bevatten, met name 
over de aard en de kenmerken van het 
product, alsook betreffende de 
mogelijkheid van verlies van kapitaal, de 
kosten en het risicoprofiel van het product, 
alsmede relevante informatie over 
prestaties en andere specifieke gegevens
die nodig zijn om de eigenschappen te 
begrijpen van individuele soorten 
producten, waaronder de producten die 
bedoeld zijn voor pensioenvoorziening.

(11) Retailbeleggers moeten beschikken 
over de nodige informatie om een 
doordachte beleggingsbeslissing te nemen 
en om verschillende beleggingsproducten 
te vergelijken. Als deze informatie niet kort 
en bondig is, bestaat het gevaar dat zij er 
geen gebruik van maken. Het essentiële-
informatiedocument moet daarom alleen de 
belangrijke informatie bevatten, met name 
over de aard en de kenmerken van het 
product, alsook betreffende de 
mogelijkheid van verlies van kapitaal, de 
kosten en het risicoprofiel van het product, 
alsmede relevante informatie over 
prestaties en andere specifieke gegevens 
die nodig zijn om de eigenschappen te 
begrijpen van individuele soorten 
producten, waaronder de producten die 
bedoeld zijn voor pensioenvoorziening. De 
entiteit die PRIP's verkoopt of adviezen 
over PRIP's verstrekt, dient aanvullende, 
relevante informatie te geven over de 
advies- en distributiekosten, en over de 
specifieke belastingstatus van een 
individuele retailbelegger.

Or. en

Motivering

In MiFID II en in de verzekeringsbemiddelingsrichtlijn II staat welke informatie 
adviseurs/distributeurs over hun diensten moeten verstrekken en er is geen bijzondere reden 
om bedrijven beperkingen op te leggen met betrekking tot de wijze waarop zij deze informatie 
geven. In lidstaten bijvoorbeeld waarin adviseurs kosten in rekening brengen in plaats van 
een commissie ontvangen, omvat de informatie die zij verstrekken een tariefopgave en ziet de 
informatie er dus heel anders uit dan in andere lidstaten.

Amendement 114
Pervenche Berès



PE504.397v01-00 52/185 AM\927693NL.doc

NL

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Retailbeleggers moeten beschikken 
over de nodige informatie om een 
doordachte beleggingsbeslissing te nemen 
en om verschillende beleggingsproducten 
te vergelijken. Als deze informatie niet kort 
en bondig is, bestaat het gevaar dat zij er 
geen gebruik van maken. Het essentiële-
informatiedocument moet daarom alleen de 
belangrijke informatie bevatten, met name 
over de aard en de kenmerken van het 
product, alsook betreffende de 
mogelijkheid van verlies van kapitaal, de 
kosten en het risicoprofiel van het product, 
alsmede relevante informatie over 
prestaties en andere specifieke gegevens 
die nodig zijn om de eigenschappen te 
begrijpen van individuele soorten 
producten, waaronder de producten die 
bedoeld zijn voor pensioenvoorziening.

(11) Retailbeleggers moeten beschikken 
over de nodige informatie om een 
doordachte beleggingsbeslissing te nemen 
en om verschillende beleggingsproducten 
te vergelijken. Als deze informatie niet kort 
en bondig is, bestaat het gevaar dat zij er 
geen gebruik van maken. Het essentiële-
informatiedocument moet daarom alleen de 
belangrijke informatie bevatten, met name 
over de aard en de kenmerken van het 
product, alsook betreffende de 
mogelijkheid van verlies van kapitaal, de 
kosten, het risico en de belastingregeling 
van het product en de onderliggende 
belegging, alsmede relevante informatie 
over prestaties en andere specifieke 
gegevens die nodig zijn om de 
eigenschappen te begrijpen van individuele 
soorten producten, waaronder de producten 
die bedoeld zijn voor pensioenvoorziening. 
De Commissie dient te overwegen of het 
een goed idee is het Europees 
ratingbureau zoals genoemd in de 
resolutie van 16 januari 2013 over het 
voorstel voor een verordening van het 
Europees Parlement en de Raad tot 
wijziging van Verordening (EG) nr. 
1060/2009 inzake ratingbureaus essentiële 
informatie te laten verstrekken over het 
risicoprofiel van overheidsobligaties van 
lidstaten van de EU.

Or. en

Amendement 115
Sharon Bowles

Voorstel voor een verordening
Overweging 11 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) Beleggers dienen een duidelijk 
beeld te hebben van de kosten van hun 
belegging, niet alleen op het moment dat 
de transactie wordt gesloten, maar 
gedurende de hele beleggingsperiode. De 
samenstelling en de hoogte van de 
vergoedingen dienen volledig transparant 
te zijn. De kosten voor advies dienen op 
een eenvoudiger wijze te worden 
berekend, en bij voorkeur te worden 
opgevoerd in de vorm van een uurtarief, 
zodat de belegger ze precies begrijpt.  

Or. en

Amendement 116
Sharon Bowles

Voorstel voor een verordening
Overweging 11 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 ter) De ESMA dient een instrument 
voor online-analyse van fondsen te 
ontwikkelen, vergelijkbaar met dat van de 
FINRA in de Verenigde Staten, aan de 
hand waarvan beleggers de nettowaarde 
van hun belegging, dat wil zeggen de 
waarde na aftrek van vergoedingen en 
kosten, kunnen berekenen.

Or. en

Amendement 117
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Overweging 12
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Het essentiële-informatiedocument 
moet worden opgesteld in een vorm die 
retailbeleggers toestaat verschillende 
beleggingsproducten te vergelijken. Het 
gedrag en de capaciteiten van de 
consument zijn immers van die aard dat de 
vorm, de presentatie en de inhoud van de 
informatie zorgvuldig daarop moeten 
worden afgestemd zodat een maximaal 
begrip en gebruik van informatie mogelijk 
wordt. Voor elk document moet dezelfde 
volgorde worden aangenomen voor de 
rubrieken en de titels waaronder deze 
rubrieken verschijnen. Daarnaast moeten 
de detailgegevens die voor verschillende 
producten in het essentiële-
informatiedocument worden vermeld, 
alsmede de presentatie daarvan verder 
worden geharmoniseerd door middel van 
gedelegeerde handelingen. Hierbij moet 
rekening worden gehouden met bestaande 
en lopende onderzoeken naar het gedrag 
van de consumenten, inclusief door de 
verschillende manieren waarop de
informatie aan de consument wordt 
gepresenteerd, te toetsen op hun 
doeltreffendheid. Sommige 
beleggingsproducten bieden de 
retailbelegger bovendien keuze tussen een 
aantal onderliggende beleggingen. Met 
deze producten moet rekening wordt 
gehouden bij het kiezen van de 
vormgeving.

(12) Het essentiële-informatiedocument 
moet worden opgesteld in een 
gestandaardiseerde vorm die 
retailbeleggers toestaat verschillende 
pakketproducten voor retailbeleggingen te 
vergelijken. Het gedrag en de capaciteiten 
van de consument zijn immers van die aard 
dat de vorm, de presentatie en de inhoud 
van de informatie zorgvuldig daarop 
moeten worden afgestemd zodat een 
maximaal begrip en gebruik van informatie 
mogelijk wordt. Voor elk document moet 
dezelfde volgorde worden aangenomen 
voor de rubrieken en de titels waaronder 
deze rubrieken verschijnen. Daarnaast 
moeten de detailgegevens die voor 
verschillende producten in het essentiële-
informatiedocument worden vermeld, 
alsmede de presentatie daarvan verder 
worden geharmoniseerd door middel van 
gedelegeerde handelingen. Hierbij moet 
rekening worden gehouden met bestaande 
en lopende onderzoeken naar het gedrag 
van de consumenten, inclusief door de 
verschillende manieren waarop de 
informatie aan de consument wordt 
gepresenteerd, te toetsen op hun 
doeltreffendheid. Sommige 
pakketproducten voor retailbeleggingen
bieden de retailbelegger bovendien keuze 
tussen een aantal onderliggende 
beleggingen. Met deze producten moet 
rekening wordt gehouden bij het kiezen 
van de vormgeving.

Or. en

Amendement 118
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Overweging 12
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Het essentiële-informatiedocument 
moet worden opgesteld in een vorm die 
retailbeleggers toestaat verschillende 
beleggingsproducten te vergelijken. Het 
gedrag en de capaciteiten van de 
consument zijn immers van die aard dat de 
vorm, de presentatie en de inhoud van de 
informatie zorgvuldig daarop moeten 
worden afgestemd zodat een maximaal
begrip en gebruik van informatie mogelijk 
wordt. Voor elk document moet dezelfde 
volgorde worden aangenomen voor de 
rubrieken en de titels waaronder deze 
rubrieken verschijnen. Daarnaast moeten 
de detailgegevens die voor verschillende 
producten in het essentiële-
informatiedocument worden vermeld, 
alsmede de presentatie daarvan verder 
worden geharmoniseerd door middel van 
gedelegeerde handelingen. Hierbij moet 
rekening worden gehouden met bestaande 
en lopende onderzoeken naar het gedrag 
van de consumenten, inclusief door de 
verschillende manieren waarop de 
informatie aan de consument wordt 
gepresenteerd, te toetsen op hun 
doeltreffendheid. Sommige 
beleggingsproducten bieden de 
retailbelegger bovendien keuze tussen een 
aantal onderliggende beleggingen. Met 
deze producten moet rekening wordt 
gehouden bij het kiezen van de 
vormgeving.

(12) Het essentiële-informatiedocument 
moet worden opgesteld in een vorm die 
retailbeleggers toestaat verschillende 
beleggingsproducten te vergelijken. Het 
gedrag en de capaciteiten van de 
consument zijn immers van die aard dat de 
vorm, de presentatie en de inhoud van de 
informatie zorgvuldig moeten worden 
ontworpen en geformuleerd zodat een 
maximale doorgronding van het 
document wordt bereikt, hetgeen goed is 
voor vergroting van de financiële kennis, 
en voor begrip en het gebruik van 
informatie. Voor elk document moet 
dezelfde volgorde worden aangenomen 
voor de rubrieken en de titels waaronder 
deze rubrieken verschijnen. Daarnaast 
moeten de detailgegevens die voor 
verschillende producten in het essentiële-
informatiedocument worden vermeld, 
alsmede de presentatie daarvan verder 
worden geharmoniseerd door middel van 
gedelegeerde handelingen. Hierbij moet 
rekening worden gehouden met bestaande 
en lopende onderzoeken naar het gedrag 
van de consumenten, inclusief door de 
verschillende manieren waarop de 
informatie aan de consument wordt 
gepresenteerd, te toetsen op hun 
doeltreffendheid. Sommige 
beleggingsproducten bieden de 
retailbelegger bovendien keuze tussen een 
aantal onderliggende beleggingen en 
brengen kosten met zich mee die 
afhankelijk zijn van de specifieke 
kenmerken van de cliënt, zoals leeftijd en 
het te investeren bedrag.  Met deze 
producten moet rekening wordt gehouden 
bij het kiezen van de vormgeving.

Or. en

Motivering

Het is van groot belang dat het document geëigend is voor het enorm brede scala aan 
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beschikbare PRIP's. Er zijn bijvoorbeeld PRIP's met aanvullende kenmerken, zoals een 
levensverzekering. De kosten van de levensverzekering zijn afhankelijk van de individuele 
belegger, en ze moeten vooraf bij de belegger bekend zijn zodat hij een gefundeerd besluit kan 
nemen om het product al dan niet te kopen.

Amendement 119
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Het essentiële-informatiedocument 
moet worden opgesteld in een vorm die 
retailbeleggers toestaat verschillende 
beleggingsproducten te vergelijken. Het 
gedrag en de capaciteiten van de 
consument zijn immers van die aard dat de
vorm, de presentatie en de inhoud van de 
informatie zorgvuldig daarop moeten 
worden afgestemd zodat een maximaal 
begrip en gebruik van informatie mogelijk 
wordt. Voor elk document moet dezelfde 
volgorde worden aangenomen voor de 
rubrieken en de titels waaronder deze 
rubrieken verschijnen. Daarnaast moeten 
de detailgegevens die voor verschillende 
producten in het essentiële-
informatiedocument worden vermeld, 
alsmede de presentatie daarvan verder 
worden geharmoniseerd door middel van 
gedelegeerde handelingen. Hierbij moet 
rekening worden gehouden met bestaande 
en lopende onderzoeken naar het gedrag 
van de consumenten, inclusief door de 
verschillende manieren waarop de 
informatie aan de consument wordt 
gepresenteerd, te toetsen op hun 
doeltreffendheid. Sommige
beleggingsproducten bieden de 
retailbelegger bovendien keuze tussen een 
aantal onderliggende beleggingen. Met 
deze producten moet rekening wordt 
gehouden bij het kiezen van de 
vormgeving.

(12) Het essentiële-informatiedocument 
moet worden opgesteld in een
gestandaardiseerde vorm die 
retailbeleggers toestaat verschillende 
PRIP's te vergelijken. Het gedrag en de 
capaciteiten van de consument zijn immers 
van die aard dat de vorm, de presentatie en 
de inhoud van de informatie zorgvuldig 
daarop moeten worden afgestemd zodat 
een maximale financiële kennis, maximaal 
begrip en gebruik van informatie mogelijk 
wordt. Voor elk document moet dezelfde 
volgorde worden aangenomen voor de 
rubrieken en de titels waaronder deze 
rubrieken verschijnen. Daarnaast moeten 
de detailgegevens die voor verschillende 
PRIP's in het essentiële-
informatiedocument worden vermeld, 
alsmede de presentatie daarvan verder 
worden geharmoniseerd door middel van 
gedelegeerde handelingen. Hierbij moet 
rekening worden gehouden met bestaande 
en lopende onderzoeken naar het gedrag 
van de consumenten, inclusief door de 
verschillende manieren waarop de 
informatie aan de consument wordt 
gepresenteerd, te toetsen op hun 
doeltreffendheid. Sommige PRIP'S bieden 
de retailbelegger bovendien keuze tussen 
een aantal onderliggende beleggingen en 
kunnen kosten met zich meebrengen die 
afhankelijk zijn van de specifieke 
kenmerken van de cliënt, zoals leeftijd en 
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het te investeren bedrag.  Met deze 
producten moet rekening wordt gehouden 
bij het kiezen van de vormgeving.

Or. en

Amendement 120
Sharon Bowles

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Bovenaan het essentiële-
informatiedocument dient een 
waarschuwing te staan met betrekking tot 
complexe producten die door de bevoegde 
autoriteit als ongeschikt voor de 
retailbelegger worden beschouwd. Deze
extra informatie draagt ertoe bij dat de 
cliënt een goed gefundeerd besluit kan 
nemen over het risiconiveau dat hij 
aangaat, en helpt te voorkomen dat 
beleggers producten kopen die niet voor 
hun bedoeld zijn.

Or. en

Amendement 121
Sharon Bowles

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Het gebeurt steeds vaker dat 
retailbeleggers in hun 
beleggingsbeslissingen niet alleen op zoek 
gaan naar financieel rendement. Vaak 
hebben zij andere doelen voor ogen zoals 
sociale doeleinden of milieuaspecten. 
Daarnaast kan informatie over niet-

(13) Het gebeurt steeds vaker dat 
retailbeleggers in hun 
beleggingsbeslissingen niet alleen op zoek 
gaan naar financieel rendement. Vaak 
hebben zij andere doelen voor ogen zoals 
sociale doeleinden of milieuaspecten. 
Daarnaast kan informatie over niet-
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financiële aspecten van beleggingen 
belangrijk zijn voor personen die duurzame 
langetermijnbeleggingen nastreven. 
Informatie over maatschappelijke 
resultaten, realisaties op het gebied van het 
milieu of met betrekking tot het beheer, 
zoals door de ontwikkelaar van het 
beleggingsproduct nagestreefd, kan echter 
moeilijk vergelijkbaar zijn of gewoon 
ontbreken. Daarom moet worden gestreefd 
naar verdere harmonisering van de 
detailinformatie, met name betreffende de 
vraag of milieu-, sociale of 
beheersaspecten in aanmerking zijn 
genomen en op welke wijze.

financiële aspecten van beleggingen 
belangrijk zijn voor personen die duurzame 
langetermijnbeleggingen nastreven. 
Informatie over maatschappelijke 
resultaten, realisaties op het gebied van het 
milieu of met betrekking tot het beheer, 
zoals door de ontwikkelaar van het 
beleggingsproduct nagestreefd, kan echter 
moeilijk vergelijkbaar zijn of gewoon 
ontbreken. Daarom moet worden gestreefd 
naar verdere harmonisering van de 
detailinformatie, met name betreffende de 
vraag of milieu-, sociale of 
beheersaspecten in aanmerking zijn 
genomen en op welke wijze. Daarnaast 
dienen productontwikkelaars op het 
essentiële-informatiedocument aan te 
geven of hun product een directe 
investering in de reële economie is of een 
samengestelde index.

Or. en

Amendement 122
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Om te verzekeren dat het essentiële-
informatiedocument betrouwbare 
informatie bevat, moeten ontwikkelaars 
van beleggingsproducten bij deze 
verordening verplicht worden het 
essentiële-informatiedocument up-to-date 
te houden. Derhalve moeten nadere regels 
worden voorgeschreven met betrekking tot 
de voorwaarden en de frequentie voor het 
bijwerken van deze informatie. De 
herziening van het essentiële-
informatiedocument moet worden geregeld 
bij een door de Commissie vast te stellen 
gedelegeerde handeling.

(15) Om te verzekeren dat het essentiële-
informatiedocument betrouwbare 
informatie bevat, moeten ontwikkelaars 
van beleggingsproducten bij deze 
verordening verplicht worden het 
essentiële-informatiedocument up-to-date 
te houden. Hetzelfde geldt voor entiteiten 
die PRIP's aanbieden of verkopen, en de 
informatie die zij retailbeleggers 
verstrekken. Derhalve moeten nadere 
regels worden voorgeschreven met 
betrekking tot de voorwaarden en de 
frequentie voor het bijwerken van deze 
informatie. De herziening van het 
essentiële-informatiedocument en het 
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essentiëledienstendocument moet worden 
geregeld bij een door de Commissie vast te 
stellen gedelegeerde handeling.

Or. en

Amendement 123
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Om te verzekeren dat het essentiële-
informatiedocument betrouwbare 
informatie bevat, moeten ontwikkelaars 
van beleggingsproducten bij deze 
verordening verplicht worden het 
essentiële-informatiedocument up-to-date 
te houden. Derhalve moeten nadere regels 
worden voorgeschreven met betrekking tot 
de voorwaarden en de frequentie voor het 
bijwerken van deze informatie. De 
herziening van het essentiële-
informatiedocument moet worden geregeld 
bij een door de Commissie vast te stellen 
gedelegeerde handeling.

(15) Om te verzekeren dat het essentiële-
informatiedocument betrouwbare 
informatie bevat, moeten ontwikkelaars 
van pakketproducten voor 
retailbeleggingen bij deze verordening 
verplicht worden het essentiële-
informatiedocument up-to-date te houden. 
Derhalve moeten nadere regels worden 
voorgeschreven met betrekking tot de 
voorwaarden en de frequentie voor het 
bijwerken van deze informatie. De 
herziening van het essentiële-
informatiedocument moet worden geregeld 
bij een door de Commissie vast te stellen 
gedelegeerde handeling.

Or. en

Amendement 124
Sharon Bowles

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Om te verzekeren dat het essentiële-
informatiedocument betrouwbare 
informatie bevat, moeten ontwikkelaars 
van beleggingsproducten bij deze 

(15) Om te verzekeren dat het essentiële-
informatiedocument betrouwbare 
informatie bevat, moeten ontwikkelaars 
van beleggingsproducten bij deze 
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verordening verplicht worden het 
essentiële-informatiedocument up-to-date 
te houden. Derhalve moeten nadere regels 
worden voorgeschreven met betrekking tot 
de voorwaarden en de frequentie voor het 
bijwerken van deze informatie. De 
herziening van het essentiële-
informatiedocument moet worden geregeld 
bij een door de Commissie vast te stellen 
gedelegeerde handeling.

verordening verplicht worden het 
essentiële-informatiedocument up-to-date 
te houden. Derhalve moeten nadere regels 
worden voorgeschreven met betrekking tot 
de voorwaarden en de frequentie voor het 
bijwerken van deze informatie. De 
herziening van het essentiële-
informatiedocument moet worden geregeld 
bij een door de Commissie vast te stellen 
gedelegeerde handeling. Het essentiële-
informatiedocument en alle 
actualiseringen ervan dienen ter 
goedkeuring aan de bevoegde autoriteit te 
worden voorgelegd, teneinde ervoor te 
zorgen dat het KID aan het bepaalde in 
deze verordening voldoet.

Or. en

Amendement 125
Sharon Bowles

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Essentiële-informatiedocumenten zijn 
de grondslag waarop retailbeleggers hun 
investeringsbeslissingen nemen. Om deze 
reden dragen ontwikkelaars van 
beleggingsproducten een grote 
verantwoordelijkheid ten aanzien van 
retailbeleggers wat de naleving van de 
voorschriften van deze verordening betreft. 
Er moet dan ook voor worden gezorgd dat 
retailbeleggers die voor hun 
investeringsbeslissing op het essentiële-
informatiedocument hebben vertrouwd, 
over een effectieve beroepsmogelijkheid 
beschikken. Voorts moeten alle 
retailbeleggers in de Unie hetzelfde recht 
krijgen om vergoed te worden voor schade 
die zij kunnen lijden wanneer 
ontwikkelaars van beleggingsproducten 
niet voldoen aan de verplichtingen uit 

(16) Essentiële-informatiedocumenten zijn 
de grondslag waarop retailbeleggers hun 
investeringsbeslissingen nemen. Om deze 
reden dragen ontwikkelaars van 
beleggingsproducten een grote 
verantwoordelijkheid ten aanzien van 
retailbeleggers wat de naleving van de 
voorschriften van deze verordening betreft. 
Er moet dan ook voor worden gezorgd dat 
retailbeleggers die voor hun 
investeringsbeslissing op het essentiële-
informatiedocument hebben vertrouwd, 
over een effectieve beroepsmogelijkheid 
beschikken. Voorts moeten alle 
retailbeleggers in de Unie hetzelfde recht 
krijgen om vergoed te worden voor schade 
die zij kunnen lijden wanneer 
ontwikkelaars van beleggingsproducten 
niet voldoen aan de verplichtingen uit 
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hoofde van deze verordening. Daarom 
moeten de regels aangaande de 
aansprakelijkheid van ontwikkelaars van 
beleggingsproducten worden 
geharmoniseerd. Deze verordening moet 
bepalen dat de retailbelegger de 
ontwikkelaar van beleggingsproducten 
aansprakelijk kan stellen voor een 
inbreuk op deze verordening in geval van 
verliezen die te wijten zijn aan het gebruik 
van het essentiële-informatiedocument.

hoofde van deze verordening. Daarom 
moeten de regels aangaande de 
aansprakelijkheid van ontwikkelaars van 
beleggingsproducten worden 
geharmoniseerd.

Or. en

Amendement 126
Elena Băsescu

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Essentiële-informatiedocumenten zijn 
de grondslag waarop retailbeleggers hun 
investeringsbeslissingen nemen. Om deze 
reden dragen ontwikkelaars van 
beleggingsproducten een grote 
verantwoordelijkheid ten aanzien van 
retailbeleggers wat de naleving van de 
voorschriften van deze verordening betreft. 
Er moet dan ook voor worden gezorgd dat 
retailbeleggers die voor hun 
investeringsbeslissing op het essentiële-
informatiedocument hebben vertrouwd, 
over een effectieve beroepsmogelijkheid 
beschikken. Voorts moeten alle 
retailbeleggers in de Unie hetzelfde recht 
krijgen om vergoed te worden voor schade 
die zij kunnen lijden wanneer 
ontwikkelaars van beleggingsproducten 
niet voldoen aan de verplichtingen uit 
hoofde van deze verordening. Daarom 
moeten de regels aangaande de 
aansprakelijkheid van ontwikkelaars van 
beleggingsproducten worden 
geharmoniseerd. Deze verordening moet 

(16) Essentiële-informatiedocumenten zijn 
de grondslag waarop retailbeleggers hun 
investeringsbeslissingen nemen. Om deze 
reden dragen ontwikkelaars van 
beleggingsproducten een grote 
verantwoordelijkheid ten aanzien van 
retailbeleggers wat de naleving van de
voorschriften van deze verordening betreft. 
Er moet dan ook voor worden gezorgd dat 
retailbeleggers die voor hun 
investeringsbeslissing op het essentiële-
informatiedocument hebben vertrouwd, 
over een effectieve beroepsmogelijkheid 
beschikken. Voorts moeten alle 
retailbeleggers in de Unie hetzelfde recht 
krijgen om vergoed te worden voor schade 
die zij kunnen lijden wanneer 
ontwikkelaars van beleggingsproducten 
niet voldoen aan de verplichtingen uit 
hoofde van deze verordening. Daarom 
moeten de regels aangaande de 
aansprakelijkheid van ontwikkelaars van 
beleggingsproducten worden 
geharmoniseerd. Ook de regels met 
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bepalen dat de retailbelegger de 
ontwikkelaar van beleggingsproducten 
aansprakelijk kan stellen voor een inbreuk 
op deze verordening in geval van verliezen 
die te wijten zijn aan het gebruik van het 
essentiële-informatiedocument.

betrekking tot sancties dienen te worden 
geharmoniseerd, teneinde voor 
consistentie te zorgen. Deze verordening 
moet bepalen dat de retailbelegger de 
ontwikkelaar van beleggingsproducten 
aansprakelijk kan stellen voor een inbreuk 
op deze verordening in geval van verliezen 
die te wijten zijn aan het gebruik van het 
essentiële-informatiedocument.

Or. en

Amendement 127
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Essentiële-informatiedocumenten zijn 
de grondslag waarop retailbeleggers hun 
investeringsbeslissingen nemen. Om deze 
reden dragen ontwikkelaars van 
beleggingsproducten een grote 
verantwoordelijkheid ten aanzien van 
retailbeleggers wat de naleving van de 
voorschriften van deze verordening betreft. 
Er moet dan ook voor worden gezorgd dat 
retailbeleggers die voor hun 
investeringsbeslissing op het essentiële-
informatiedocument hebben vertrouwd, 
over een effectieve beroepsmogelijkheid 
beschikken. Voorts moeten alle 
retailbeleggers in de Unie hetzelfde recht 
krijgen om vergoed te worden voor schade 
die zij kunnen lijden wanneer 
ontwikkelaars van beleggingsproducten 
niet voldoen aan de verplichtingen uit 
hoofde van deze verordening. Daarom 
moeten de regels aangaande de 
aansprakelijkheid van ontwikkelaars van 
beleggingsproducten worden 
geharmoniseerd. Deze verordening moet 
bepalen dat de retailbelegger de 
ontwikkelaar van beleggingsproducten 

(16) Essentiële-informatiedocumenten zijn 
de grondslag waarop retailbeleggers hun 
investeringsbeslissingen nemen. Om deze 
reden dragen ontwikkelaars van 
beleggingsproducten een grote 
verantwoordelijkheid ten aanzien van 
retailbeleggers wat de naleving van de 
voorschriften van deze verordening betreft. 
Er moet dan ook voor worden gezorgd dat 
retailbeleggers die voor hun 
investeringsbeslissing op het essentiële-
informatiedocument hebben vertrouwd,
over een effectieve beroepsmogelijkheid 
beschikken. Voorts moeten alle 
retailbeleggers in de Unie hetzelfde recht 
krijgen om vergoed te worden voor schade 
die zij kunnen lijden wanneer 
ontwikkelaars van beleggingsproducten 
niet voldoen aan de verplichtingen uit 
hoofde van deze verordening. Daarom 
moeten de regels aangaande de 
aansprakelijkheid van ontwikkelaars van 
beleggingsproducten worden 
geharmoniseerd. Deze verordening moet 
bepalen dat de retailbelegger de 
ontwikkelaar van beleggingsproducten 
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aansprakelijk kan stellen voor een inbreuk 
op deze verordening in geval van verliezen 
die te wijten zijn aan het gebruik van het 
essentiële-informatiedocument.

aansprakelijk kan stellen voor een inbreuk 
op deze verordening in geval van verliezen 
die te wijten zijn aan het gebruik van het 
essentiële-informatiedocument dat 
misleidend of onnauwkeurig was.

Or. en

Amendement 128
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Essentiële-informatiedocumenten zijn 
de grondslag waarop retailbeleggers hun 
investeringsbeslissingen nemen. Om deze 
reden dragen ontwikkelaars van 
beleggingsproducten een grote 
verantwoordelijkheid ten aanzien van 
retailbeleggers wat de naleving van de 
voorschriften van deze verordening betreft. 
Er moet dan ook voor worden gezorgd dat 
retailbeleggers die voor hun 
investeringsbeslissing op het essentiële-
informatiedocument hebben vertrouwd, 
over een effectieve beroepsmogelijkheid 
beschikken. Voorts moeten alle 
retailbeleggers in de Unie hetzelfde recht 
krijgen om vergoed te worden voor schade 
die zij kunnen lijden wanneer 
ontwikkelaars van beleggingsproducten
niet voldoen aan de verplichtingen uit 
hoofde van deze verordening. Daarom 
moeten de regels aangaande de 
aansprakelijkheid van ontwikkelaars van 
beleggingsproducten worden 
geharmoniseerd. Deze verordening moet 
bepalen dat de retailbelegger de 
ontwikkelaar van beleggingsproducten 
aansprakelijk kan stellen voor een inbreuk 
op deze verordening in geval van verliezen 
die te wijten zijn aan het gebruik van het 

(16) Essentiële-informatiedocumenten zijn 
de grondslag waarop retailbeleggers hun 
investeringsbeslissingen nemen. Om deze 
reden dragen ontwikkelaars van 
pakketproducten voor retailbeleggingen
een grote verantwoordelijkheid ten aanzien 
van retailbeleggers wat de naleving van de 
voorschriften van deze verordening betreft. 
Er moet dan ook voor worden gezorgd dat 
retailbeleggers die voor hun 
investeringsbeslissing op het essentiële-
informatiedocument hebben vertrouwd,
over een effectieve beroepsmogelijkheid 
beschikken. Voorts moeten alle 
retailbeleggers in de Unie hetzelfde recht 
krijgen om vergoed te worden voor schade 
die zij kunnen lijden wanneer 
ontwikkelaars van pakketproducten voor 
retailbeleggingen niet voldoen aan de 
verplichtingen uit hoofde van deze 
verordening. Daarom moeten de regels 
aangaande de aansprakelijkheid van 
ontwikkelaars van pakketproducten voor 
retailbeleggingen worden geharmoniseerd. 
Deze verordening moet bepalen dat de 
retailbelegger de ontwikkelaar van 
beleggingsproducten aansprakelijk kan 
stellen voor een inbreuk op deze 
verordening in geval van verliezen die te 
wijten zijn aan het gebruik van het 
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essentiële-informatiedocument. essentiële-informatiedocument dat 
misleidend of onnauwkeurig was, of 
afweek van het prospectus of, in het geval 
er geen prospectus is, afweek van de 
productvoorwaarden.

Or. en

Motivering

Deze toevoeging beoogt duidelijk te maken dat de productontwikkelaar alleen voor het 
essentiële-informatiedocument verantwoordelijk is indien dit misleidend of onnauwkeurig is, 
of indien het afwijkt van het prospectus of van de productvoorwaarden.

Amendement 129
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Aangezien retailbeleggers in het 
algemeen geen duidelijk inzicht hebben in 
de interne procedures van de 
ontwikkelaars van beleggingsproducten, 
moet worden voorzien in een omkering 
van de bewijslast. De ontwikkelaar van 
beleggingsproducten moet dan bewijzen 
dat het essentiële-informatiedocument 
was opgesteld in overeenstemming met 
deze verordening. De retailbelegger moet 
echter bewijzen dat zijn verliezen te wijten 
zijn aan het gebruik van de gegevens in 
het essentiële-informatiedocument omdat 
dergelijke aangelegenheden binnen de 
directe persoonlijke sfeer van de 
retailbelegger vallen.

Schrappen

Or. en

Amendement 130
Syed Kamall
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Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Aangezien retailbeleggers in het 
algemeen geen duidelijk inzicht hebben in 
de interne procedures van de 
ontwikkelaars van beleggingsproducten, 
moet worden voorzien in een omkering 
van de bewijslast. De ontwikkelaar van 
beleggingsproducten moet dan bewijzen 
dat het essentiële-informatiedocument 
was opgesteld in overeenstemming met 
deze verordening. De retailbelegger moet 
echter bewijzen dat zijn verliezen te wijten 
zijn aan het gebruik van de gegevens in 
het essentiële-informatiedocument omdat 
dergelijke aangelegenheden binnen de 
directe persoonlijke sfeer van de 
retailbelegger vallen.

Schrappen

Or. en

Motivering

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

Amendement 131
Wolf Klinz

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Aangezien retailbeleggers in het 
algemeen geen duidelijk inzicht hebben in 
de interne procedures van de 
ontwikkelaars van beleggingsproducten, 
moet worden voorzien in een omkering 
van de bewijslast. De ontwikkelaar van 
beleggingsproducten moet dan bewijzen 

Schrappen
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dat het essentiële-informatiedocument 
was opgesteld in overeenstemming met 
deze verordening. De retailbelegger moet 
echter bewijzen dat zijn verliezen te wijten 
zijn aan het gebruik van de gegevens in 
het essentiële-informatiedocument omdat 
dergelijke aangelegenheden binnen de 
directe persoonlijke sfeer van de 
retailbelegger vallen.

Or. en

Amendement 132
Sharon Bowles

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Aangezien retailbeleggers in het 
algemeen geen duidelijk inzicht hebben in 
de interne procedures van de 
ontwikkelaars van beleggingsproducten, 
moet worden voorzien in een omkering 
van de bewijslast. De ontwikkelaar van 
beleggingsproducten moet dan bewijzen 
dat het essentiële-informatiedocument 
was opgesteld in overeenstemming met 
deze verordening. De retailbelegger moet 
echter bewijzen dat zijn verliezen te wijten 
zijn aan het gebruik van de gegevens in 
het essentiële-informatiedocument omdat 
dergelijke aangelegenheden binnen de 
directe persoonlijke sfeer van de 
retailbelegger vallen.

Schrappen

Or. en

Amendement 133
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een verordening
Overweging 17



AM\927693NL.doc 67/185 PE504.397v01-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Aangezien retailbeleggers in het 
algemeen geen duidelijk inzicht hebben in 
de interne procedures van de ontwikkelaars 
van beleggingsproducten, moet worden 
voorzien in een omkering van de 
bewijslast. De ontwikkelaar van 
beleggingsproducten moet dan bewijzen 
dat het essentiële-informatiedocument was 
opgesteld in overeenstemming met deze 
verordening. De retailbelegger moet echter 
bewijzen dat zijn verliezen te wijten zijn 
aan het gebruik van de gegevens in het 
essentiële-informatiedocument omdat 
dergelijke aangelegenheden binnen de 
directe persoonlijke sfeer van de
retailbelegger vallen.

(17) Aangezien retailbeleggers in het 
algemeen geen duidelijk inzicht hebben in 
de interne procedures van de ontwikkelaars 
van beleggingsproducten, moet de
bewijslast niet uitsluitend bij de 
retailbelegger liggen. De retailbelegger 
dient aan te geven op welke punten het 
essentiële-informatiedocument in zijn ogen 
niet aan het bepaalde in deze verordening
voldoet. Het is vervolgens aan de 
ontwikkelaar van het beleggingsproduct 
hierop te reageren.

Or. fr

Motivering

Er kan een aangepaste verantwoordelijkheidsregeling worden uitgewerkt zonder aantasting 
van een essentieel procedureel beginsel (de bewijslast). Zie de tekst betreffende de 
kredietbeoordelingsinstellingen.

Amendement 134
Thomas Händel

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Aangezien retailbeleggers in het 
algemeen geen duidelijk inzicht hebben in 
de interne procedures van de ontwikkelaars 
van beleggingsproducten, moet worden 
voorzien in een omkering van de 
bewijslast. De ontwikkelaar van 
beleggingsproducten moet dan bewijzen 
dat het essentiële-informatiedocument was 
opgesteld in overeenstemming met deze 
verordening. De retailbelegger moet echter 
bewijzen dat zijn verliezen te wijten zijn 
aan het gebruik van de gegevens in het 

(17) Aangezien retailbeleggers in het 
algemeen geen duidelijk inzicht hebben in 
de interne procedures van de ontwikkelaars 
van beleggingsproducten, moet worden 
voorzien in een omkering van de 
bewijslast. De ontwikkelaar van 
beleggingsproducten moet dan bewijzen 
dat het essentiële-informatiedocument was 
opgesteld in overeenstemming met deze 
verordening.
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essentiële-informatiedocument omdat 
dergelijke aangelegenheden binnen de 
directe persoonlijke sfeer van de 
retailbelegger vallen.

Or. de

Amendement 135
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Aangelegenheden die betrekking 
hebben op de civiele aansprakelijkheid van 
de ontwikkelaar van beleggingsproducten
en die niet onder deze verordening vallen,
moeten worden geregeld volgens de 
toepasselijke nationale wet overeenkomstig 
de desbetreffende 
internationaalprivaatrechtelijke regels. Het 
rechtsorgaan dat bevoegd is om zich uit te 
spreken over een 
aansprakelijkheidsvordering van een 
retailbelegger, dient te worden aangewezen 
volgens de toepasselijke regels inzake 
internationale jurisdictie.

(18) Aangelegenheden die betrekking 
hebben op de civiele aansprakelijkheid van 
de ontwikkelaar van pakketproducten voor 
retailbeleggingen moeten worden geregeld 
volgens de toepasselijke nationale wet 
overeenkomstig de desbetreffende 
internationaalprivaatrechtelijke regels.  Het 
rechtsorgaan dat bevoegd is om zich uit te 
spreken over een 
aansprakelijkheidsvordering van een 
retailbelegger, dient te worden aangewezen 
volgens de toepasselijke regels inzake 
internationale jurisdictie.

Or. en

Motivering

Zie motivering hierboven.

Amendement 136
Sharon Bowles

Voorstel voor een verordening
Overweging 18
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Aangelegenheden die betrekking 
hebben op de civiele aansprakelijkheid van 
de ontwikkelaar van beleggingsproducten 
en die niet onder deze verordening vallen, 
moeten worden geregeld volgens de 
toepasselijke nationale wet overeenkomstig 
de desbetreffende 
internationaalprivaatrechtelijke regels. Het 
rechtsorgaan dat bevoegd is om zich uit te 
spreken over een 
aansprakelijkheidsvordering van een 
retailbelegger, dient te worden aangewezen 
volgens de toepasselijke regels inzake 
internationale jurisdictie.

(18) De civiele aansprakelijkheid van de 
ontwikkelaar van beleggingsproducten 
moet worden geregeld volgens de 
toepasselijke nationale wet overeenkomstig 
de desbetreffende 
internationaalprivaatrechtelijke regels.  Het 
rechtsorgaan dat bevoegd is om zich uit te 
spreken over een 
aansprakelijkheidsvordering van een 
retailbelegger, dient te worden aangewezen 
volgens de toepasselijke regels inzake 
internationale jurisdictie.

Or. en

Motivering

Met het oog op consistentie tussen PRIP's en icbe's.

Amendement 137
Thomas Händel

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) De retailbelegger moet in staat zijn de 
beleggingsbeslissing met kennis te zaken te 
nemen. Personen die beleggingsproducten 
verhandelen, moeten derhalve worden 
verplicht het essentiële-
informatiedocument tijdig te verstrekken 
voordat de transactie wordt gesloten. Dit is 
een algemene verplichting ongeacht waar 
of hoe de transactie plaatsvindt. Tot de 
verhandelaars van beleggingsproducten 
behoren zowel de distributeurs als de 
ontwikkelaars zelf van deze producten 
wanneer zij ervoor kiezen het product 
rechtstreeks aan retailbeleggers te 

(19) De retailbelegger moet in staat zijn de 
beleggingsbeslissing met kennis te zaken te 
nemen. Personen die beleggingsproducten 
verhandelen, moeten derhalve worden 
verplicht het essentiële-
informatiedocument tijdig te verstrekken 
voordat de transactie wordt gesloten. Dit is 
een verplichting ongeacht waar of hoe de 
transactie plaatsvindt. Tot de verhandelaars 
van beleggingsproducten behoren zowel de 
distributeurs als de ontwikkelaars zelf van 
deze producten wanneer zij ervoor kiezen 
het product rechtstreeks aan retailbeleggers 
te verkopen. Deze verordening doet geen 
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verkopen. Om de nodige flexibiliteit en 
evenredigheid te verzekeren, moet het 
mogelijk zijn dat retailbeleggers die een 
transactie wensen te sluiten met gebruik 
van een techniek voor communicatie op 
afstand, het essentiële-
informatiedocument ontvangen na het 
sluiten van de transactie. Zelfs in dat 
geval blijft het essentiële-
informatiedocument nuttig voor de 
belegger, bijvoorbeeld om hem in staat te 
stellen het aangekochte product te 
vergelijken met de beschrijving in het 
essentiële-informatiedocument. Deze 
verordening doet geen afbreuk aan 
Richtlijn 2002/65/EG van het Europees 
Parlement en de Raad.

afbreuk aan Richtlijn 2002/65/EG van het 
Europees Parlement en de Raad.

Or. de

Amendement 138
Sharon Bowles

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) De retailbelegger moet in staat zijn de 
beleggingsbeslissing met kennis te zaken te 
nemen. Personen die beleggingsproducten 
verhandelen, moeten derhalve worden 
verplicht het essentiële-
informatiedocument tijdig te verstrekken 
voordat de transactie wordt gesloten. Dit is 
een algemene verplichting ongeacht waar 
of hoe de transactie plaatsvindt. Tot de 
verhandelaars van beleggingsproducten 
behoren zowel de distributeurs als de 
ontwikkelaars zelf van deze producten 
wanneer zij ervoor kiezen het product 
rechtstreeks aan retailbeleggers te 
verkopen. Om de nodige flexibiliteit en 
evenredigheid te verzekeren, moet het 
mogelijk zijn dat retailbeleggers die een 
transactie wensen te sluiten met gebruik 

(19) De retailbelegger moet in staat zijn de 
beleggingsbeslissing met kennis te zaken te 
nemen. Personen die beleggingsproducten 
verhandelen, moeten derhalve worden 
verplicht het essentiële-
informatiedocument tijdig te verstrekken 
voordat de transactie wordt gesloten. De 
belegger bevestigt met een schriftelijke of 
elektronische handtekening dat hij het 
essentiële-informatiedocument ontvangen 
en gelezen heeft. Dit is een algemene 
verplichting ongeacht waar of hoe de 
transactie plaatsvindt. Tot de verhandelaars 
van beleggingsproducten behoren zowel de 
distributeurs als de ontwikkelaars zelf van 
deze producten wanneer zij ervoor kiezen 
het product rechtstreeks aan retailbeleggers 
te verkopen. Deze verordening doet geen 
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van een techniek voor communicatie op 
afstand, het essentiële-informatiedocument 
ontvangen na het sluiten van de transactie. 
Zelfs in dat geval blijft het essentiële-
informatiedocument nuttig voor de 
belegger, bijvoorbeeld om hem in staat te 
stellen het aangekochte product te 
vergelijken met de beschrijving in het 
essentiële-informatiedocument. Deze 
verordening doet geen afbreuk aan 
Richtlijn 2002/65/EG van het Europees 
Parlement en de Raad.

afbreuk aan Richtlijn 2002/65/EG van het 
Europees Parlement en de Raad. Indien
mogelijk krijgen beleggers een 
'afkoelperiode', waarin zij kunnen 
beslissen alsnog van de transactie af te 
zien.

Or. en

Amendement 139
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) De retailbelegger moet in staat zijn de 
beleggingsbeslissing met kennis te zaken te 
nemen. Personen die beleggingsproducten
verhandelen, moeten derhalve worden 
verplicht het essentiële-
informatiedocument tijdig te verstrekken 
voordat de transactie wordt gesloten. Dit is 
een algemene verplichting ongeacht waar 
of hoe de transactie plaatsvindt. Tot de 
verhandelaars van beleggingsproducten
behoren zowel de distributeurs als de 
ontwikkelaars zelf van deze producten 
wanneer zij ervoor kiezen het product 
rechtstreeks aan retailbeleggers te 
verkopen. Om de nodige flexibiliteit en 
evenredigheid te verzekeren, moet het 
mogelijk zijn dat retailbeleggers die een 
transactie wensen te sluiten met gebruik 
van een techniek voor communicatie op 
afstand, het essentiële-informatiedocument 
ontvangen na het sluiten van de transactie. 
Zelfs in dat geval blijft het essentiële-
informatiedocument nuttig voor de 

(19) De retailbelegger moet in staat zijn de 
beleggingsbeslissing met kennis te zaken te 
nemen. Personen die pakketproducten 
voor retailbeleggingen verhandelen, 
moeten derhalve worden verplicht het 
essentiële-informatiedocument tijdig te 
verstrekken voordat de transactie wordt 
gesloten. Dit is een algemene verplichting 
ongeacht waar of hoe de transactie 
plaatsvindt. Tot de verhandelaars van 
pakketproducten voor retailbeleggingen
behoren zowel de distributeurs als de 
ontwikkelaars zelf van deze producten 
wanneer zij ervoor kiezen het product 
rechtstreeks aan retailbeleggers te 
verkopen. Om de nodige flexibiliteit en 
evenredigheid te verzekeren, moet het 
mogelijk zijn dat retailbeleggers die een 
transactie wensen te sluiten met gebruik 
van een techniek voor communicatie op 
afstand, het essentiële-informatiedocument 
ontvangen na het sluiten van de transactie. 
Zelfs in dat geval blijft het essentiële-
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belegger, bijvoorbeeld om hem in staat te 
stellen het aangekochte product te 
vergelijken met de beschrijving in het 
essentiële-informatiedocument. Deze 
verordening doet geen afbreuk aan 
Richtlijn 2002/65/EG van het Europees 
Parlement en de Raad.

informatiedocument nuttig voor de 
belegger, bijvoorbeeld om hem in staat te 
stellen het aangekochte product te 
vergelijken met de beschrijving in het 
essentiële-informatiedocument. Deze 
verordening doet geen afbreuk aan 
Richtlijn 2002/65/EG van het Europees 
Parlement en de Raad.

Or. en

Amendement 140
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) De retailbelegger moet in staat zijn de 
beleggingsbeslissing met kennis te zaken te 
nemen. Personen die beleggingsproducten 
verhandelen, moeten derhalve worden 
verplicht het essentiële-
informatiedocument tijdig te verstrekken 
voordat de transactie wordt gesloten. Dit is 
een algemene verplichting ongeacht waar 
of hoe de transactie plaatsvindt. Tot de 
verhandelaars van beleggingsproducten 
behoren zowel de distributeurs als de 
ontwikkelaars zelf van deze producten 
wanneer zij ervoor kiezen het product 
rechtstreeks aan retailbeleggers te 
verkopen. Om de nodige flexibiliteit en 
evenredigheid te verzekeren, moet het 
mogelijk zijn dat retailbeleggers die een 
transactie wensen te sluiten met gebruik 
van een techniek voor communicatie op 
afstand, het essentiële-informatiedocument 
ontvangen na het sluiten van de transactie. 
Zelfs in dat geval blijft het essentiële-
informatiedocument nuttig voor de 
belegger, bijvoorbeeld om hem in staat te 
stellen het aangekochte product te 
vergelijken met de beschrijving in het 
essentiële-informatiedocument. Deze 

(19) De retailbelegger moet in staat zijn de 
beleggingsbeslissing met kennis te zaken te 
nemen. Personen die advies geven over 
beleggingsproducten of deze verhandelen, 
moeten derhalve worden verplicht het 
essentiële-informatiedocument tijdig te 
verstrekken voordat de transactie wordt 
gesloten. Dit is een algemene verplichting 
ongeacht waar of hoe de transactie 
plaatsvindt. Tot de personen die advies 
geven over beleggingsproducten of deze 
verhandelen, behoren zowel de 
distributeurs als de ontwikkelaars zelf van 
deze producten wanneer zij ervoor kiezen 
het product rechtstreeks aan retailbeleggers 
te verkopen. Om de nodige flexibiliteit en 
evenredigheid te verzekeren, moet het 
mogelijk zijn dat retailbeleggers die een 
transactie wensen te sluiten met gebruik 
van een techniek voor communicatie op 
afstand, het essentiële-informatiedocument 
ontvangen na het sluiten van de transactie. 
Zelfs in dat geval blijft het essentiële-
informatiedocument nuttig voor de 
belegger, bijvoorbeeld om hem in staat te 
stellen het aangekochte product te 
vergelijken met de beschrijving in het 
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verordening doet geen afbreuk aan 
Richtlijn 2002/65/EG van het Europees 
Parlement en de Raad.

essentiële-informatiedocument. Deze 
verordening doet geen afbreuk aan 
Richtlijn 2002/65/EG van het Europees 
Parlement en de Raad.

Or. en

Amendement 141
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Er moeten eenvormige regels worden 
vastgesteld om de persoon die het 
beleggingsproduct verhandelt, enige 
keuzevrijheid te laten met betrekking tot de 
drager waarop het essentiële-
informatiedocument aan de retailbelegger 
wordt verstrekt. De mogelijkheid moet 
bestaan om elektronische communicatie te 
gebruiken wanneer dit passend is wegens 
de omstandigheden van de transactie. De 
retailbelegger moet echter de keuze worden 
gelaten het essentiële-informatiedocument 
op papier te ontvangen. In het belang van 
de toegang tot informatie voor de 
consument moet het essentiële-
informatiedocument altijd gratis worden 
verstrekt.

(20) Er moeten eenvormige regels worden 
vastgesteld om de persoon die 
pakketproducten voor retailbeleggingen
verhandelt, enige keuzevrijheid te laten 
met betrekking tot de drager waarop het 
essentiële-informatiedocument aan de 
retailbelegger wordt verstrekt. De 
mogelijkheid moet bestaan om 
elektronische communicatie te gebruiken 
wanneer dit passend is wegens de 
omstandigheden van de transactie. De 
retailbelegger moet echter de keuze worden 
gelaten het essentiële-informatiedocument 
op papier te ontvangen. In het belang van 
de toegang tot informatie voor de 
consument moet het essentiële-
informatiedocument altijd gratis worden 
verstrekt.

Or. en

Amendement 142
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Overweging 20
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Er moeten eenvormige regels worden 
vastgesteld om de persoon die het 
beleggingsproduct verhandelt, enige 
keuzevrijheid te laten met betrekking tot de 
drager waarop het essentiële-
informatiedocument aan de retailbelegger 
wordt verstrekt. De mogelijkheid moet 
bestaan om elektronische communicatie te 
gebruiken wanneer dit passend is wegens 
de omstandigheden van de transactie. De 
retailbelegger moet echter de keuze worden 
gelaten het essentiële-informatiedocument 
op papier te ontvangen. In het belang van 
de toegang tot informatie voor de 
consument moet het essentiële-
informatiedocument altijd gratis worden 
verstrekt.

(20) Er moeten eenvormige regels worden 
vastgesteld om de persoon die advies geeft 
over het beleggingsproduct of dit 
verhandelt, enige keuzevrijheid te laten 
met betrekking tot de drager waarop het 
essentiële-informatiedocument aan de 
retailbelegger wordt verstrekt. De 
mogelijkheid moet bestaan om 
elektronische communicatie te gebruiken 
wanneer dit passend is wegens de 
omstandigheden van de transactie. De
retailbelegger moet echter de keuze worden 
gelaten het essentiële-informatiedocument 
op papier te ontvangen. In het belang van 
de toegang tot informatie voor de 
consument moet het essentiële-
informatiedocument altijd gratis worden 
verstrekt.

Or. en

Amendement 143
Elena Băsescu

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Het vertrouwen van retailbeleggers in 
beleggingsproducten moet worden 
gegarandeerd. Daarom moeten regels 
worden bepaald voor passende interne 
procedures waarmee retailbeleggers 
antwoord op hun klachten ontvangen van 
de ontwikkelaar van beleggingsproducten.

(21) Het vertrouwen van retailbeleggers in 
beleggingsproducten en financiële 
markten als zodanig moet worden 
gegarandeerd. Daarom moeten regels 
worden bepaald voor passende interne 
procedures waarmee retailbeleggers 
antwoord op hun klachten ontvangen van 
de ontwikkelaar van beleggingsproducten.

Or. en
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Amendement 144
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Het vertrouwen van retailbeleggers in 
beleggingsproducten moet worden 
gegarandeerd. Daarom moeten regels 
worden bepaald voor passende interne 
procedures waarmee retailbeleggers 
antwoord op hun klachten ontvangen van 
de ontwikkelaar van beleggingsproducten.

(21) Het vertrouwen van retailbeleggers in 
pakketproducten voor retailbeleggingen
moet worden gegarandeerd. Daarom 
moeten regels worden bepaald voor 
passende interne procedures waarmee 
retailbeleggers antwoord op hun klachten 
ontvangen van de ontwikkelaar van 
beleggingsproducten.

Or. en

Amendement 145
Arlene McCarthy

Voorstel voor een verordening
Overweging 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 bis) Net zoals het verbeteren van de 
informatieverstrekking over 
beleggingsproducten cruciaal is voor het 
herstel van het vertrouwen van 
retailbeleggers in de financiële markten, 
zijn regels betreffende het ontwerp van 
producten essentieel voor een 
doeltreffende bescherming van 
retailbeleggers. Slechte advisering door 
financiële adviseurs, irrationele
besluitvormingsprocessen en het gegeven 
dat financieel gedrag hoofdzakelijk door 
psychologische kenmerken wordt bepaald, 
leiden tot problemen die aangepakt dienen 
te worden door de complexiteit van in 
paketten bijeengebrachte 
beleggingsproducten te verkleinen.

Or. en
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Amendement 146
Arlene McCarthy

Voorstel voor een verordening
Overweging 21 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 ter) Met het oog op het beschermen 
van de belangen van beleggers dienen 
regels te worden vastgesteld die aangeven 
in welke activa aan retailbeleggers 
verkochte beleggingsproducten mogen 
beleggen. Hiermee wordt voorkomen dat 
ongebruikelijke en/of niet gereguleerde 
soorten activa aan retailbeleggers worden 
aangeboden. Daarnaast dient ook de 
maximale risicoblootstelling van de 
producten in vergelijking met hun 
theoretische waarde te worden 
gereduceerd. Wat derivaten betreft, 
dienen er vereisten te worden vastgesteld 
die de voor retailbeleggingen ter 
beschikking staande derivaten beperken 
tot 'plain vanilla'-derivaten, 'average 
rate'-opties en barrieropties van de eerste 
generatie. Een dergelijke beperking tot 
eenvoudige derivaten resulteert niet in een 
beperking van de keuzemogelijkheid voor 
beleggers, maar voorkomt wel dat 
producten met ongeschikte en bovenmatig 
complexe risicoblootstellingen en 
pakketkenmerken aan niet-professionele 
beleggers worden aangeboden.

Or. en

Amendement 147
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Overweging 22
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Dankzij procedures voor alternatieve 
geschillenbeslechting kunnen geschillen 
sneller en goedkoper worden afgehandeld 
dan voor de rechtbank en wordt de druk op 
het gerechtelijk stelsel verlicht. Om die 
reden moeten ontwikkelaars en 
verhandelaars van beleggingsproducten 
ertoe worden verplicht, onder voorbehoud 
van een aantal waarborgen 
overeenkomstig het beginsel van 
daadwerkelijke rechtsbescherming, hun 
medewerking te verlenen aan deze 
procedures die retailbeleggers kunnen 
instellen met betrekking tot de rechten en 
verplichtingen uit hoofde van deze 
verordening. De procedure voor 
alternatieve geschillenbeslechting mag 
echter niet afdoen aan het recht van 
partijen bij deze procedure om de zaak 
voor te leggen aan de rechtscolleges.

(22) Dankzij procedures voor alternatieve 
geschillenbeslechting kunnen geschillen 
sneller en goedkoper worden afgehandeld 
dan voor de rechtbank en wordt de druk op 
het gerechtelijk stelsel verlicht. Om die 
reden moeten ontwikkelaars en 
verhandelaars van beleggingsproducten 
hun medewerking verlenen aan deze 
procedures die retailbeleggers kunnen 
instellen met betrekking tot de rechten en 
verplichtingen uit hoofde van deze 
verordening overeenkomstig het bepaalde 
in Richtlijn [...] inzake alternatieve 
geschillenbeslechting.

Or. en

Amendement 148
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Dankzij procedures voor alternatieve 
geschillenbeslechting kunnen geschillen 
sneller en goedkoper worden afgehandeld 
dan voor de rechtbank en wordt de druk op 
het gerechtelijk stelsel verlicht. Om die 
reden moeten ontwikkelaars en 
verhandelaars van beleggingsproducten
ertoe worden verplicht, onder voorbehoud 
van een aantal waarborgen overeenkomstig 
het beginsel van daadwerkelijke 
rechtsbescherming, hun medewerking te 
verlenen aan deze procedures die 

(22) Dankzij procedures voor alternatieve 
geschillenbeslechting kunnen geschillen 
sneller en goedkoper worden afgehandeld 
dan voor de rechtbank en wordt de druk op 
het gerechtelijk stelsel verlicht. Om die 
reden moeten ontwikkelaars en 
verhandelaars van pakketproducten voor 
retailbeleggingen ertoe worden verplicht, 
onder voorbehoud van een aantal 
waarborgen overeenkomstig het beginsel 
van daadwerkelijke rechtsbescherming, 
hun medewerking te verlenen aan deze 
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retailbeleggers kunnen instellen met 
betrekking tot de rechten en verplichtingen 
uit hoofde van deze verordening. De 
procedure voor alternatieve 
geschillenbeslechting mag echter niet 
afdoen aan het recht van partijen bij deze 
procedure om de zaak voor te leggen aan 
de rechtscolleges.

procedures die retailbeleggers kunnen 
instellen met betrekking tot de rechten en 
verplichtingen uit hoofde van deze 
verordening. De procedure voor 
alternatieve geschillenbeslechting mag 
echter niet afdoen aan het recht van 
partijen bij deze procedure om de zaak 
voor te leggen aan de rechtscolleges.

Or. en

Amendement 149
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Dankzij procedures voor alternatieve 
geschillenbeslechting kunnen geschillen 
sneller en goedkoper worden afgehandeld 
dan voor de rechtbank en wordt de druk op 
het gerechtelijk stelsel verlicht. Om die 
reden moeten ontwikkelaars en 
verhandelaars van beleggingsproducten
ertoe worden verplicht, onder voorbehoud 
van een aantal waarborgen overeenkomstig 
het beginsel van daadwerkelijke 
rechtsbescherming, hun medewerking te 
verlenen aan deze procedures die 
retailbeleggers kunnen instellen met 
betrekking tot de rechten en verplichtingen 
uit hoofde van deze verordening. De 
procedure voor alternatieve 
geschillenbeslechting mag echter niet 
afdoen aan het recht van partijen bij deze 
procedure om de zaak voor te leggen aan 
de rechtscolleges.

(22) Dankzij procedures voor alternatieve 
geschillenbeslechting kunnen geschillen 
sneller en goedkoper worden afgehandeld 
dan voor de rechtbank en wordt de druk op 
het gerechtelijk stelsel verlicht. Om die 
reden moeten ontwikkelaars en 
verhandelaars van PRIP's ertoe worden 
verplicht, onder voorbehoud van een aantal 
waarborgen overeenkomstig het beginsel 
van daadwerkelijke rechtsbescherming, 
hun medewerking te verlenen aan deze 
procedures die retailbeleggers kunnen 
instellen met betrekking tot de rechten en 
verplichtingen uit hoofde van deze 
verordening. De procedure voor 
alternatieve geschillenbeslechting mag 
echter niet afdoen aan het recht van 
partijen bij deze procedure om de zaak 
voor te leggen aan de rechtscolleges. In het 
geval van alternatieve 
geschillenbeslechting moeten de Richtlijn 
van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende alternatieve beslechting voor 
consumentengeschillen en tot wijziging 
van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en 
Richtlijn 2009/22/EG ook verbindend zijn 
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voor deze richtlijn.

Or. en

Amendement 150
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Aangezien het essentiële-
informatiedocument voor 
beleggingsproducten moet worden 
opgesteld door instanties die actief zijn in 
de sector van de banken, verzekeringen, 
effecten en fondsen van de financiële 
markten, moet er absoluut voor worden 
gezorgd dat de verschillende autoriteiten 
die toezicht houden op de ontwikkelaars 
van beleggingsproducten, soepel 
samenwerken om te komen tot een 
gemeenschappelijke aanpak bij de 
uitvoering van deze verordening.

(23) Aangezien het essentiële-
informatiedocument voor pakketproducten 
voor retailbeleggingen moet worden 
opgesteld door instanties die actief zijn in 
de sector van de banken, verzekeringen, 
effecten en fondsen van de financiële 
markten, moet er absoluut voor worden 
gezorgd dat de verschillende autoriteiten 
die toezicht houden op de ontwikkelaars 
van pakketproducten voor 
retailbeleggingen, soepel samenwerken 
om te komen tot een gemeenschappelijke 
aanpak bij de uitvoering van deze 
verordening.

Or. en

Amendement 151
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Overeenkomstig de mededeling van 
de Commissie van december 2010 
betreffende het versterken van 
sanctieregelingen in de financiële sector en 
ter waarborging van de nakoming van de in 
deze verordening gestelde voorschriften 
moeten de lidstaten de nodige stappen 

(24) Overeenkomstig de mededeling van 
de Commissie van december 2010 
betreffende het versterken van 
sanctieregelingen in de financiële sector en 
ter waarborging van de nakoming van de in 
deze verordening gestelde voorschriften 
moeten de lidstaten de nodige stappen 
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ondernemen om overtredingen van deze 
verordening te onderwerpen aan passende 
administratieve sancties en maatregelen. 
Sancties moeten een ontradend effect 
hebben en beleggers moeten beter worden 
beschermd door waarschuwingen 
wanneer beleggingsproducten in strijd 
met deze verordening op de markt worden 
gebracht. Daarom moeten deze sancties 
en maatregelen normalerwijze worden 
gepubliceerd, uitgezonderd in 
welbepaalde omstandigheden.

ondernemen om overtredingen van deze 
verordening te onderwerpen aan passende 
administratieve sancties en maatregelen.

Or. en

Amendement 152
Sharon Bowles

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Overeenkomstig de mededeling van 
de Commissie van december 2010 
betreffende het versterken van 
sanctieregelingen in de financiële sector en 
ter waarborging van de nakoming van de in 
deze verordening gestelde voorschriften 
moeten de lidstaten de nodige stappen 
ondernemen om overtredingen van deze 
verordening te onderwerpen aan passende 
administratieve sancties en maatregelen. 
Sancties moeten een ontradend effect 
hebben en beleggers moeten beter worden 
beschermd door waarschuwingen wanneer 
beleggingsproducten in strijd met deze 
verordening op de markt worden gebracht. 
Daarom moeten deze sancties en 
maatregelen normalerwijze worden 
gepubliceerd, uitgezonderd in welbepaalde 
omstandigheden.

(24) Overeenkomstig de mededeling van 
de Commissie van december 2010 
betreffende het versterken van 
sanctieregelingen in de financiële sector en 
ter waarborging van de nakoming van de in 
deze verordening gestelde voorschriften 
moeten de lidstaten de nodige stappen 
ondernemen om overtredingen van deze 
verordening te onderwerpen aan passende 
administratieve sancties en maatregelen. 
Sancties moeten een ontradend effect 
hebben en beleggers moeten beter worden 
beschermd door waarschuwingen wanneer 
beleggingsproducten in strijd met deze 
verordening op de markt worden gebracht. 
Daarom moeten deze sancties en 
maatregelen worden gepubliceerd.

Or. en
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Amendement 153
Sharon Bowles

Voorstel voor een verordening
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Om te voldoen aan de doelstellingen 
van deze verordening moet 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie aan de Commissie de 
bevoegdheid worden gedelegeerd om 
andere bepalingen vast te stellen met 
betrekking tot de presentatie en de vorm 
van het essentiële-informatiedocument, de
inhoud van de in het essentiële-
informatiedocument op te nemen 
informatie, alsmede om voorschriften te 
bepalen inzake de termijnen voor de 
verstrekking van het essentiële-
informatiedocument en inzake de 
bijwerking en de herziening daarvan. Het is 
van bijzonder belang dat de Commissie 
tijdens haar voorbereidende 
werkzaamheden passende raadplegingen 
houdt. Zij moet bij het voorbereiden en het 
opstellen van de gedelegeerde handelingen 
ervoor zorgen dat de desbetreffende 
documenten tijdig en op gepaste wijze 
gelijktijdig worden toegezonden aan het 
Europees Parlement en de Raad.

(25) Om te voldoen aan de doelstellingen 
van deze verordening moet 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie aan de Commissie de 
bevoegdheid worden gedelegeerd om 
andere bepalingen vast te stellen met 
betrekking tot de presentatie en de vorm 
van het essentiële-informatiedocument, de 
inhoud van de in het essentiële-
informatiedocument op te nemen 
informatie, alsmede om voorschriften te 
bepalen inzake de termijnen voor de 
verstrekking van het essentiële-
informatiedocument en inzake de 
bijwerking en de herziening daarvan. Het is 
van bijzonder belang dat de Commissie 
tijdens haar voorbereidende 
werkzaamheden passende raadplegingen 
en consumententests houdt. Zij moet bij 
het voorbereiden en het opstellen van de 
gedelegeerde handelingen ervoor zorgen 
dat de desbetreffende documenten tijdig en 
op gepaste wijze gelijktijdig worden 
toegezonden aan het Europees Parlement 
en de Raad.

Or. en

Amendement 154
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Hoewel icbe’s beleggingsproducten (28) Hoewel icbe’s beleggingsproducten 
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zijn in de zin van deze verordening, is het 
ten gevolge van de recente invoering van 
de voorschriften inzake essentiële 
beleggersinformatie overeenkomstig 
Richtlijn 2009/65/EG evenredig dat aan 
deze icbe’s na de inwerkingtreding van 
deze verordening een overgangsperiode 
van 5 jaar wordt verleend. Tijdens deze 
periode zijn icbe’s niet onderworpen aan 
deze verordening. Na deze termijn zullen 
zij aan deze verordening worden 
onderworpen indien de overgangsperiode 
niet verder wordt verlengd.

zijn in de zin van deze verordening, is het 
ten gevolge van de recente invoering van 
de voorschriften inzake essentiële 
beleggersinformatie overeenkomstig 
Richtlijn 2009/65/EG evenredig dat aan 
deze icbe’s na de inwerkingtreding van 
deze verordening een overgangsperiode 
van 5 jaar wordt verleend. Tijdens deze 
periode zijn icbe’s niet onderworpen aan 
deze verordening. Na deze termijn zullen 
zij aan deze verordening worden 
onderworpen indien de overgangsperiode 
niet verder wordt verlengd. Dezelfde 
vrijstelling dient ook voor fondsen andere 
dan icbe's te gelden wanneer voor deze 
fondsen uit hoofde van nationale 
wetgevingen reeds de verplichting bestaat 
een essentiële-informatiedocument op te 
stellen met de vorm en de inhoud zoals 
bedoeld in de artikelen 78 t/m 81 van 
Richtlijn 2009/65/EG.

Or. en

Amendement 155
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) Vier jaar na de inwerkingtreding van 
deze verordening moet een herziening 
daarvan plaatsvinden om rekening te 
houden met marktontwikkelingen, zoals de 
opkomst van nieuwe soorten 
beleggingsproducten of ontwikkelingen in 
andere gebieden van het recht van de Unie 
en de ervaringen van lidstaten. Bij deze 
herziening moet worden nagegaan of het 
begrip dat de gemiddelde retailbelegger 
heeft van de beleggingsproducten, door de 
ingevoerde maatregelen is verbeterd en of 
de producten beter vergelijkbaar zijn 
geworden. Voorts moet worden nagegaan 

(29) Vier jaar na de inwerkingtreding van 
deze verordening moet een herziening 
daarvan plaatsvinden om rekening te 
houden met marktontwikkelingen, zoals de 
opkomst van nieuwe soorten 
pakketproducten voor retailbeleggingen of 
ontwikkelingen in andere gebieden van het 
recht van de Unie en de ervaringen van 
lidstaten. Bij deze herziening moet worden 
nagegaan of het begrip dat de gemiddelde 
retailbelegger heeft van de 
pakketproducten voor retailbeleggingen, 
door de ingevoerde maatregelen is 
verbeterd en of de producten beter 
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of de overgangsperiode voor de icbe’s 
moet worden verlengd dan wel of andere 
opties voor de behandeling van icbe’s 
kunnen worden overwogen. Op basis van 
deze evaluatie dient de Commissie aan het 
Europees Parlement en de Raad een 
verslag voor te leggen dat, zo nodig, 
vergezeld gaat van wetgevingsvoorstellen.

vergelijkbaar zijn geworden. Voorts moet 
worden nagegaan of de overgangsperiode 
voor de icbe’s moet worden verlengd dan 
wel of andere opties voor de behandeling 
van icbe’s kunnen worden overwogen. Op 
basis van deze evaluatie dient de 
Commissie aan het Europees Parlement en 
de Raad een verslag voor te leggen dat, zo 
nodig, vergezeld gaat van 
wetgevingsvoorstellen. Bij deze herziening 
moet ook worden onderzocht of het met 
het oog op de bescherming van de 
belangen van beleggers goed zou zijn het 
KID ook te laten gelden voor andere 
retailproducten die niet in pakketvorm 
worden aangeboden, zoals gewone 
depositorekeningen, aandelen en 
obligaties, of voor deze producten een 
vergelijkbaar document te ontwikkelen.

Or. en

Amendement 156
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) Vier jaar na de inwerkingtreding van 
deze verordening moet een herziening 
daarvan plaatsvinden om rekening te 
houden met marktontwikkelingen, zoals de 
opkomst van nieuwe soorten 
beleggingsproducten of ontwikkelingen in 
andere gebieden van het recht van de Unie 
en de ervaringen van lidstaten. Bij deze 
herziening moet worden nagegaan of het 
begrip dat de gemiddelde retailbelegger 
heeft van de beleggingsproducten, door de 
ingevoerde maatregelen is verbeterd en of 
de producten beter vergelijkbaar zijn 
geworden. Voorts moet worden nagegaan 
of de overgangsperiode voor de icbe’s 
moet worden verlengd dan wel of andere 

(29) Vier jaar na de inwerkingtreding van 
deze verordening moet een herziening 
daarvan plaatsvinden om rekening te 
houden met marktontwikkelingen, zoals de 
opkomst van nieuwe soorten PRIP's of 
ontwikkelingen in andere gebieden van het
recht van de Unie en de ervaringen van 
lidstaten. Bij deze herziening moet worden 
nagegaan of het begrip dat de gemiddelde 
retailbelegger heeft van de PRIP's, door de 
ingevoerde maatregelen is verbeterd en of
de maatregelen de vergelijkbaarheid van
de producten heeft verbeterd. Voorts moet 
worden nagegaan of de overgangsperiode 
voor de icbe’s moet worden verlengd dan 
wel of andere opties voor de behandeling 
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opties voor de behandeling van icbe’s 
kunnen worden overwogen. Op basis van 
deze evaluatie dient de Commissie aan het 
Europees Parlement en de Raad een 
verslag voor te leggen dat, zo nodig, 
vergezeld gaat van wetgevingsvoorstellen.

van icbe’s kunnen worden overwogen. Op 
basis van deze evaluatie dient de 
Commissie aan het Europees Parlement en 
de Raad een verslag voor te leggen dat, zo 
nodig, vergezeld gaat van 
wetgevingsvoorstellen. Bij deze herziening 
zou ook kunnen worden onderzocht of het 
KID ook kan gelden voor retailproducten 
die niet in pakketvorm worden 
aangeboden, zoals gewone spaar- en 
lopende rekeningen, aandelen en 
obligaties.

Or. en

Motivering

Bij de herziening moet ook nauwkeurig worden bekeken welk soort informatie passend zou 
zijn voor deze andere producten. Het KID zoals bedoeld in artikel 5 sluit niet goed aan op 
gewone depositorekeningen of aandelen. Daarnaast moet bekeken worden op welke wijze 
deze producten, en met name aandelen en obligaties, worden gedistribueerd.

Amendement 157
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) Vier jaar na de inwerkingtreding van 
deze verordening moet een herziening 
daarvan plaatsvinden om rekening te 
houden met marktontwikkelingen, zoals de 
opkomst van nieuwe soorten 
beleggingsproducten of ontwikkelingen in 
andere gebieden van het recht van de Unie 
en de ervaringen van lidstaten. Bij deze 
herziening moet worden nagegaan of het 
begrip dat de gemiddelde retailbelegger 
heeft van de beleggingsproducten, door de 
ingevoerde maatregelen is verbeterd en of 
de producten beter vergelijkbaar zijn 
geworden. Voorts moet worden nagegaan 
of de overgangsperiode voor de icbe’s 
moet worden verlengd dan wel of andere 

(29) Vier jaar na de inwerkingtreding van 
deze verordening moet een herziening 
daarvan plaatsvinden om rekening te 
houden met marktontwikkelingen, zoals de 
opkomst van nieuwe soorten 
beleggingsproducten of ontwikkelingen in 
andere gebieden van het recht van de Unie 
en de ervaringen van lidstaten. Bij deze 
herziening moet worden nagegaan of het 
begrip dat de gemiddelde retailbelegger 
heeft van de beleggingsproducten, door de 
ingevoerde maatregelen is verbeterd en of 
de producten beter vergelijkbaar zijn 
geworden. Voorts moet worden nagegaan 
of de overgangsperiode voor de icbe’s 
moet worden verlengd dan wel of andere 
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opties voor de behandeling van icbe’s 
kunnen worden overwogen. Op basis van 
deze evaluatie dient de Commissie aan het 
Europees Parlement en de Raad een 
verslag voor te leggen dat, zo nodig, 
vergezeld gaat van wetgevingsvoorstellen.

opties voor de behandeling van icbe’s 
kunnen worden overwogen. Op basis van 
deze evaluatie dient de Commissie aan het 
Europees Parlement en de Raad een 
verslag voor te leggen dat, zo nodig, 
vergezeld gaat van wetgevingsvoorstellen. 
Bij deze herziening kan ook worden 
onderzocht of het KID ook kan worden 
gebruikt voor het aan retailbeleggers 
verstrekken van informatie over andere 
retailproducten die niet in pakketvorm 
worden aangeboden, zoals aandelen en 
obligaties, of als uitgangspunt kan dienen 
voor een vergelijkbaar document en voor 
de specifieke 
informatieverstrekkingsvereisten voor die 
soorten producten.

Or. en

Amendement 158
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) Om de ontwikkelaars van 
beleggingsproducten en de personen die 
deze producten verhandelen, voldoende tijd 
te verlenen voor de voorbereiding van de 
praktische uitvoering van de verordening, 
dienen de voorschriften van deze 
verordening niet vroeger dan twee jaar na 
de inwerkingtreding ervan te worden 
toegepast.

(30) Om de ontwikkelaars van 
pakketproducten voor retailbeleggingen
en de personen die deze producten 
verhandelen, voldoende tijd te verlenen 
voor de voorbereiding van de praktische 
uitvoering van de verordening, dienen de 
voorschriften van deze verordening niet 
vroeger dan twee jaar na de 
inwerkingtreding ervan te worden 
toegepast.

Or. en

Amendement 159
Thomas Händel
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Voorstel voor een verordening
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) Om de ontwikkelaars van 
beleggingsproducten en de personen die 
deze producten verhandelen, voldoende tijd 
te verlenen voor de voorbereiding van de 
praktische uitvoering van de verordening, 
dienen de voorschriften van deze 
verordening niet vroeger dan twee jaar na 
de inwerkingtreding ervan te worden 
toegepast.

(30) Om de ontwikkelaars van 
beleggingsproducten en de personen die 
deze producten verhandelen, voldoende tijd 
te verlenen voor de voorbereiding van de 
praktische uitvoering van de verordening, 
dienen de voorschriften van deze 
verordening niet vroeger dan één jaar na 
de inwerkingtreding ervan te worden 
toegepast.

Or. de

Amendement 160
Sharon Bowles

Voorstel voor een verordening
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) Om de ontwikkelaars van 
beleggingsproducten en de personen die 
deze producten verhandelen, voldoende tijd 
te verlenen voor de voorbereiding van de 
praktische uitvoering van de verordening, 
dienen de voorschriften van deze 
verordening niet vroeger dan twee jaar na 
de inwerkingtreding ervan te worden 
toegepast.

(30) Om de ontwikkelaars van 
beleggingsproducten en de personen die 
deze producten verhandelen, voldoende tijd 
te verlenen voor de voorbereiding van de 
praktische uitvoering van de verordening, 
dienen de voorschriften van deze 
verordening niet vroeger dan twee jaar na 
de inwerkingtreding ervan te worden 
toegepast. Deze verordening geldt niet 
voor in het verleden gesloten transacties.

Or. en

Amendement 161
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Overweging 32
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) Aangezien de doelstelling van de te 
ondernemen maatregelen, te weten een 
betere bescherming van de retailbeleggers 
en een groter vertrouwen van deze 
beleggers in beleggingsproducten, 
inclusief in het geval van 
grensoverschrijdende verhandeling van 
deze producten, niet voldoende door de 
onafhankelijk van elkaar optredende 
lidstaten kan worden verwezenlijkt en de 
vastgestelde gebreken alleen door optreden 
op Europees niveau kunnen worden 
verholpen, en deze doelstelling wegens de 
gevolgen van het optreden derhalve beter 
door de Unie kan worden verwezenlijkt, 
kan de Unie overeenkomstig het in artikel 
5 van het Verdrag betreffende de Europese 
Unie neergelegde subsidiariteitsbeginsel 
maatregelen nemen. Overeenkomstig het in 
hetzelfde artikel neergelegde 
evenredigheidsbeginsel gaat deze 
verordening niet verder dan nodig is om 
deze doelstellingen te verwezenlijken,

(32) Aangezien de doelstelling van de te 
ondernemen maatregelen, te weten een 
betere bescherming van de retailbeleggers 
en een groter vertrouwen van deze 
beleggers in pakketproducten voor 
retailbeleggingen, inclusief in het geval 
van grensoverschrijdende verhandeling van 
deze producten, niet voldoende door de 
onafhankelijk van elkaar optredende 
lidstaten kan worden verwezenlijkt en de 
vastgestelde gebreken alleen door optreden 
op Europees niveau kunnen worden 
verholpen, en deze doelstelling wegens de 
gevolgen van het optreden derhalve beter 
door de Unie kan worden verwezenlijkt, 
kan de Unie overeenkomstig het in artikel 
5 van het Verdrag betreffende de Europese 
Unie neergelegde subsidiariteitsbeginsel 
maatregelen nemen. Overeenkomstig het in 
hetzelfde artikel neergelegde 
evenredigheidsbeginsel gaat deze 
verordening niet verder dan nodig is om 
deze doelstellingen te verwezenlijken,

Or. en

Amendement 162
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij deze verordening worden uniforme 
regels vastgesteld inzake de vorm en de 
inhoud van het door ontwikkelaars van 
beleggingsproducten op te stellen 
essentiële-informatiedocument alsmede 
inzake de verstrekking van dit document 
aan retailbeleggers.

Bij deze verordening worden uniforme 
regels vastgesteld inzake de vorm en de 
inhoud van het door ontwikkelaars van 
beleggingsproducten en intermediairs op 
te stellen essentiële-informatiedocument 
alsmede inzake de verstrekking van dit 
document aan retailbeleggers.
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Or. en

Amendement 163
Elena Băsescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij deze verordening worden uniforme 
regels vastgesteld inzake de vorm en de 
inhoud van het door ontwikkelaars van 
beleggingsproducten op te stellen 
essentiële-informatiedocument alsmede 
inzake de verstrekking van dit document 
aan retailbeleggers.

Bij deze verordening worden uniforme 
regels vastgesteld inzake de vorm en de 
inhoud van het door ontwikkelaars van 
beleggingsproducten op te stellen 
essentiële-informatiedocument alsmede 
inzake de verstrekking van dit document 
aan retailbeleggers. Het moet 
retailbeleggers in staat stellen de 
belangrijkste kenmerken en risico’s van 
retailbeleggingsproducten te begrijpen en 
de eigenschappen van verschillende 
producten te vergelijken. 

Or. en

Amendement 164
Sharon Bowles

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij deze verordening worden uniforme 
regels vastgesteld inzake de vorm en de 
inhoud van het door ontwikkelaars van 
beleggingsproducten op te stellen 
essentiële-informatiedocument alsmede 
inzake de verstrekking van dit document 
aan retailbeleggers.

Bij deze verordening worden uniforme 
regels vastgesteld inzake de vorm en de 
inhoud van het door ontwikkelaars van 
beleggingsproducten op te stellen 
essentiële-informatiedocument alsmede 
inzake de verstrekking van dit document 
aan retailbeleggers. Alleen de 
productontwikkelaar is verantwoordelijk 
voor het opstellen van het essentiële-
informatiedocument.
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Or. en

Amendement 165
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij deze verordening worden uniforme 
regels vastgesteld inzake de vorm en de 
inhoud van het door ontwikkelaars van 
beleggingsproducten op te stellen 
essentiële-informatiedocument alsmede 
inzake de verstrekking van dit document
aan retailbeleggers.

Bij deze verordening worden uniforme 
regels vastgesteld inzake de vorm en de 
inhoud van het uitsluitend door 
ontwikkelaars van PRIP's op te stellen 
essentiële-informatiedocument en inzake 
de informatie die overeenkomstig 
[herschikte MiFID] en [herschikte 
verzekeringsbemiddelingsrichtlijn] door 
de verkopers van beleggingsproducten 
aan retailbeleggers moet worden verstrekt, 
alsmede inzake de verstrekking van deze 
documenten aan retailbeleggers.

Or. en

Motivering

Een productontwikkelaar zoals bedoeld in deze verordening is een persoon die een 
beleggingsproduct ontwerpt of een persoon die het risico of de kostenstructuur van een 
bestaand beleggingsproduct substantieel heeft veranderd. De verantwoordelijkheid voor het 
opstellen van het essentiële-informatiedocument ligt bij de aldus gedefinieerde 
productontwikkelaar.

Amendement 166
Pervenche Berès

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij deze verordening worden uniforme 
regels vastgesteld inzake de vorm en de 
inhoud van het door ontwikkelaars van 
beleggingsproducten op te stellen 

Bij deze verordening worden uniforme 
regels vastgesteld inzake de vorm en de 
inhoud van het door ontwikkelaars van 
beleggingsproducten op te stellen
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essentiële-informatiedocument alsmede 
inzake de verstrekking van dit document 
aan retailbeleggers.

essentiële-informatiedocument en van de 
door verkopers van beleggingsproducten 
op te stellen bijlage, alsmede inzake de 
verstrekking van dit document aan 
retailbeleggers.

Or. en

Amendement 167
Corien Wortmann-Kool

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij deze verordening worden uniforme 
regels vastgesteld inzake de vorm en de 
inhoud van het door ontwikkelaars van 
beleggingsproducten op te stellen 
essentiële-informatiedocument alsmede 
inzake de verstrekking van dit document 
aan retailbeleggers.

Bij deze verordening worden uniforme 
regels vastgesteld inzake de vorm en de 
inhoud van het door ontwikkelaars van 
beleggingsproducten op te stellen 
essentiële-informatiedocument alsmede 
inzake de verstrekking van dit document 
aan retailbeleggers. Het vereiste om het 
essentiële-informatiedocument op te 
stellen geldt niet voor tussenpersonen die 
zich met de marketing, de distributie en de 
verkoop van het beleggingsproduct aan 
retailbeleggers bezighouden.

Or. en

Motivering

Het door de rapporteur geïntroduceerde vereiste dat de verkoper van het beleggingsproduct 
het KID opstelt, haalt de verantwoordelijkheden door elkaar en creëert overlappingen op het 
niveau van de regelegving, aangezien deze tussenpersonen onder de MiFID en de richtlijn 
verzekeringsbemiddeling vallen.

Amendement 168
Werner Langen

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

Bij deze verordening worden uniforme 
regels vastgesteld inzake de vorm en de 
inhoud van het door ontwikkelaars van 
beleggingsproducten op te stellen 
essentiële-informatiedocument alsmede 
inzake de verstrekking van dit document 
aan retailbeleggers.

Bij deze verordening worden uniforme 
regels vastgesteld inzake de vorm en de 
inhoud van het door ontwikkelaars van 
beleggingsproducten op te stellen 
essentiële-informatiedocument alsmede 
inzake de verstrekking van dit document 
aan retailbeleggers. Bepalingen van 
andere uniale regelingen of wetgeving die 
op specifieke aspecten van de verkoop van 
beleggingsproducten betrekking hebben, 
hebben voorrang op de bepalingen van 
deze verordening.

Or. de

Amendement 169
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze verordening is van toepassing op het
ontwikkelen en verhandelen van 
beleggingsproducten.

Deze verordening is van toepassing op het 
ontwikkelen en verhandelen van 
pakketproducten voor retailbeleggingen.

Or. en

Motivering

Hoewel het mogelijkerwijs een goed idee is het vereiste om een essentiële-informatiedocument 
op te stellen ook voor andere beleggingsproducten te laten gelden, is het niet verstandig het 
toepassingsgebied van de verordening uit te breiden. De haalbaarheid daarvan moet goed 
worden onderzocht. In zijn huidige vorm is de verordening inzake het essentiële-
informatiedocument niet geschikt voor andere beleggingsproducten.

Amendement 170
Alfredo Pallone
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Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze verordening is van toepassing op het 
ontwikkelen en verhandelen van 
beleggingsproducten.

Deze verordening is van toepassing op het 
ontwikkelen en verhandelen van PRIP's.

Or. en

Amendement 171
Thomas Händel

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Zij is echter niet van toepassing op de 
volgende producten:

Schrappen

(a) verzekeringsproducten die geen 
afkoopwaarde opleveren of waarvan deze 
afkoopwaarde niet geheel of gedeeltelijk, 
direct of indirect aan 
marktschommelingen is blootgesteld;
(b) deposito's met een rendement dat door 
een rentetarief wordt bepaald;
(c) effecten als bedoeld in artikel 1, lid 2, 
onder b) tot en met g), i) en j), van 
Richtlijn 2003/71/EG;
(d) andere effecten die geen derivaat 
inhouden;
(e) regelingen voor 
bedrijfspensioenvoorziening die binnen 
het toepassingsgebied van Richtlijn 
2003/41/EG of Richtlijn 2009/138/EG 
vallen; en
(f) pensioenproducten waarvoor naar 
nationaal recht een financiële bijdrage 
van de werkgever is vereist en waarbij de 
werknemer geen vrijheid heeft in de keuze 
van de aanbieder van het 
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pensioenproduct.

Or. de

Amendement 172
Corien Wortmann-Kool

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 2 – letter -a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-a) activa die rechtstreeks worden 
aangehouden en die geen in een pakket 
samengevoegde beleggingsproducten zijn, 
met inbegrip van bedrijfsaandelen en 
overheidsobligaties;

Or. en

Amendement 173
Ildikó Gáll-Pelcz

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) verzekeringsproducten die geen 
afkoopwaarde opleveren of waarvan deze 
afkoopwaarde niet geheel of gedeeltelijk, 
direct of indirect aan 
marktschommelingen is blootgesteld;

(a) levensverzekeringsproducten waarvan 
het beleggingsrisico niet door de 
polishouder wordt gedragen;

Or. en

Motivering

Het is niet terecht dat traditionele gemengde levensverzekeringscontracten met een 'surplus 
yield' onder het toepassingsgebied van de verordening vallen. Bij dit soort contracten loopt 
de polishouder geen enkel risico:  alleen de 'surplus yield' kan variëren, afhankelijk van het 
rendement van de belegging. Deze 'surplus yield' is uitsluitend een extra bonus en niet het 
belangrijkste deel van het verzekeringscontract; het is verwaarloosbaar in vergelijking met de 
premie en het verzekerde bedrag. De polishouder kan ook niet als retailbelegger worden 
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beschouwd. Deze benadering is in overeenstemming met solvabiliteitrichtlijn 2.

Amendement 174
Sari Essayah

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) verzekeringsproducten die geen 
afkoopwaarde opleveren of waarvan deze 
afkoopwaarde niet geheel of gedeeltelijk, 
direct of indirect aan 
marktschommelingen is blootgesteld;

(a) levensverzekeringsproducten, met of 
zonder winstdeling, waarvan het 
beleggingsrisico niet door de polishouder 
wordt gedragen en die onder bijlage I (I) 
van Richtlijn 2002/83/EG en bijlage II (I) 
van Richtlijn 2009/138/EG vallen;

Or. en

Amendement 175
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) verzekeringsproducten die geen 
afkoopwaarde opleveren of waarvan deze 
afkoopwaarde niet geheel of gedeeltelijk, 
direct of indirect aan 
marktschommelingen is blootgesteld;

(a) levensverzekeringsproducten, met of 
zonder winstdeling, waarvan het 
beleggingsrisico niet door de polishouder 
wordt gedragen en die onder bijlage I (I) 
van Richtlijn 2002/83/EG en bijlage II (I) 
van Richtlijn 2009/138/EG vallen;

Or. en

Amendement 176
Alfredo Pallone

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

(a) verzekeringsproducten die geen 
afkoopwaarde opleveren of waarvan deze 
afkoopwaarde niet geheel of gedeeltelijk, 
direct of indirect aan 
marktschommelingen is blootgesteld;

(a) levensverzekeringsproducten, met of 
zonder winstdeling, waarvan het 
beleggingsrisico niet door de polishouder 
wordt gedragen en die onder bijlage I (I) 
van Richtlijn 2002/83/EG en bijlage II (I) 
van Richtlijn 2009/138/EG vallen;

Or. en

Amendement 177
Olle Schmidt, Sharon Bowles, Nils Torvalds

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) verzekeringsproducten die geen 
afkoopwaarde opleveren of waarvan deze 
afkoopwaarde niet geheel of gedeeltelijk, 
direct of indirect aan 
marktschommelingen is blootgesteld;

(a) verzekeringsproducten waarvan het 
rendement niet aan schommelingen in de 
prestatie van onderliggende 
beleggingsinstrumenten is blootgesteld;

Or. en

Amendement 178
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) deposito's met een rendement dat door 
een rentetarief wordt bepaald;

(b) deposito's, andere dan gestructureerde 
deposito's zoals bedoeld in artikel 4 van 
[MiFID];

Or. en
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Amendement 179
Markus Ferber

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) deposito's met een rendement dat door 
een rentetarief wordt bepaald;

(b) deposito's, andere dan gestructureerde 
deposito's zoals bedoeld in artikel 4 van 
(MiFID);

Or. en

Motivering

Met de verordening wordt beoogd retailbeleggers in staat te stellen de belangrijkste 
kenmerken van in een pakket bijeengebrachte beleggingsproducten, die gekenmerkt worden 
door een grote complexiteit, te begrijpen en te vergelijken. Gewone bankdeposito's en 
spaarboekjes zijn niet complex en ze dienen dan ook te zijn uitgesloten van het 
toepassingsgebied van de verordening. Gestructureerde deposito's daarentegen zijn wel 
complex en dienen dan ook wel onder het toepassingsgebied van de verordening te vallen.

Amendement 180
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) deposito's met een rendement dat door 
een rentetarief wordt bepaald;

(b) deposito's, andere dan gestructureerde 
deposito's zoals bedoeld in artikel 4 van 
[MiFID II];

Or. en

Motivering

Terwille van de consistentie tussen het toepassingsgebied van deze verordening en dat van de 
nieuwe MiFID-regeling ten aanzien van gestructureerde deposito's.

Amendement 181
Sharon Bowles
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Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) deposito's met een rendement dat door 
een rentetarief wordt bepaald;

(b) deposito's met een rendement dat door 
een rentetarief wordt bepaald. Alle 
depositogarantieregelingen moeten op een 
lijst worden opgenomen, net als, in 
voorkomend geval, de risico's die onder de 
regelingen vallen;

Or. en

Amendement 182
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Artikel 2– alinea 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) effecten als bedoeld in artikel 1, lid 2, 
onder b) tot en met g), i) en j), van 
Richtlijn 2003/71/EG;

Schrappen

Or. en

Motivering

Dit moet worden geschrapt omdat niet helemaal duidelijk is waar d) naar verwijst.

Amendement 183
Sharon Bowles

Voorstel voor een verordening
Artikel 2– alinea 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) andere effecten die geen derivaat 
inhouden;

(d) andere effecten die geen derivaat 
inhouden, met uitzondering van 
bedrijfsobligaties en instrumenten die 
door speciaal opgerichte ondernemingen 
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(SPV's) zijn uitgegeven;

Or. en

Motivering

In paketten samengevoegde producten moeten niet onbedoeld bevorderd worden ten nadele 
van eenvoudige producten die de reële economie financieren. Door speciaal opgerichte 
ondernemingen uitgegeven instrumenten moeten onder het toepassingsgebied vallen om te 
voorkomen dat de verordening wordt omzeild door assetmanagers via de verkoop van 
producten van de holding in plaats van de feitelijke aanbieder van het product.

Amendement 184
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) andere effecten die geen derivaat 
inhouden;

Schrappen

Or. en

Amendement 185
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) andere effecten die geen derivaat 
inhouden;

(d) effecten met een rendement dat door 
een rentetarief wordt bepaald en die 
rechtstreeks worden aangehouden;

Or. en

Motivering

Het is belangrijk de definitie van PRIP's af te stemmen op het advies van de task force van 
niveau 3, waarin het CEBT, het CEER en het CETVB zitting hebben. 'Vanilla bonds' worden 
op basis van de definitie van de deskundigengroepen niet als complex beschouwd en dienen 
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dan ook niet als PRIP te worden aangemerkt.

Amendement 186
Sharon Bowles

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) aandelen;

Or. en

Amendement 187
Alfredo Pallone

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) effecten met een nominale waarde 
per eenheid van tenminste 100 000 EUR;

Or. en

Amendement 188
Burkhard Balz

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) effecten met een rendement dat 
door een rentetarief wordt bepaald en die 
rechtstreeks worden aangehouden;

Or. en
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Amendement 189
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) regelingen voor 
bedrijfspensioenvoorziening die binnen 
het toepassingsgebied van Richtlijn 
2003/41/EG of Richtlijn 2009/138/EG 
vallen; and

Schrappen

Or. en

Motivering

Met name in het geval van kleine en middelgrote ondernemingen moeten besluiten betreffende 
een pensioenproduct voor de werknemers altijd genomen worden nadat kennis is genomen 
van een KIID, aangezien degenen die op dit niveau de knopen doorhakken in de regel net 
zoveel van financiële producten afweten als gewone klanten. Dit amendement is gebaseerd op 
een voorstel van FW (Duitsland).

Amendement 190
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 2– alinea 2 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) pensioenproducten waarvoor naar 
nationaal recht een financiële bijdrage
van de werkgever is vereist en waarbij de 
werknemer geen vrijheid heeft in de keuze 
van de aanbieder van het 
pensioenproduct.

(f) pensioenproducten die aan beide 
volgende voorwaarden voldoen:

- die niet onder het toepassingsgebied van 
Richtlijn 2009/138/EG of van Richtlijn 
2003/41/EG vallen; en
- waarvoor het niveau van de 
pensioenvoorziening in feite een belofte of 
een aanbod van de werkgever aan de 
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werknemer is.
Voor pensioenproducten die niet onder 
het toepassingsgebied van Richtlijn 
2009/138/EG of van Richtlijn 2003/41/EG 
of van deze verordening vallen, 
ontwikkelen de lidstaten gelijkwaardige 
informatieverstrekkingsvereisten.

Or. en

Motivering

Veel lidstaten kennen meerdere soorten pensioenregelingen die niet als BPV en ook niet als 
particuliere pensioenvoorziening kunnen worden gekenmerkt.  Een aantal daarvan zou 
krachtens artikel 2, onder f), van het voorstel van de Commissie zijn vrijgesteld en zich op 
EU-niveau dus niet aan informatieverstrekkingsvoorschriften hoeven te houden, maar andere, 
vergelijkbare regelingen zouden niet zijn vrijgesteld omdat de nationale wetgeving de 
werkgever niet verplicht een financiële bijdrage te leveren. Inconsistenties op EU-niveau 
moeten worden vermeden.

Amendement 191
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Artikel 2– alinea 2 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) pensioenproducten waarvoor naar 
nationaal recht een financiële bijdrage van 
de werkgever is vereist en waarbij de 
werknemer geen vrijheid heeft in de keuze 
van de aanbieder van het pensioenproduct.

(f) alle pensioenproducten zoals bedoeld 
in artikel 4, onder d, en pensioenproducten 
waarvoor naar nationaal recht een 
financiële bijdrage van de werkgever is 
vereist en waarbij de werkgever de 
aanbieder van het pensioenproduct heeft 
gekozen; en

Or. en

Motivering

Er is niet één, in alle lidstaten van de EU geaccepteerde definitie van pensioenregeling. De 
Commissie is begonnen met een diepgaande studie van de nationale pensioenregelingen en 
het is niet gepast op de resultaten van deze studie vooruit te lopen door vereisten te 
introduceren die suggereren dat zo'n definitie reeds bestaat.
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Amendement 192
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 2– alinea 2 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) pensioenproducten waarvoor naar 
nationaal recht een financiële bijdrage van 
de werkgever is vereist en waarbij de 
werknemer geen vrijheid heeft in de keuze 
van de aanbieder van het pensioenproduct.

(f) bedrijfspensioenregelingen en 
individuele pensioenproducten waarvoor 
naar nationaal recht een financiële bijdrage 
van de werkgever is vereist en waarbij de 
werkgever en de werknemer geen vrijheid 
hebben in de keuze van de aanbieder van 
het pensioenproduct.

Or. en

Motivering

Met name in het geval van kleine en middelgrote ondernemingen moeten besluiten betreffende 
een pensioenproduct voor de werknemers altijd genomen worden nadat kennis is genomen 
van een KIID, aangezien degenen die op dit niveau de knopen doorhakken in de regel net 
zoveel van financiële producten afweten als gewone klanten. Dit amendement is gebaseerd op 
een voorstel van FW (Duitsland).

Amendement 193
Burkhard Balz

Voorstel voor een verordening
Artikel 2– alinea 2 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) pensioenproducten waarvoor naar
nationaal recht een financiële bijdrage van 
de werkgever is vereist en waarbij de 
werknemer geen vrijheid heeft in de keuze 
van de aanbieder van het 
pensioenproduct.

(f) officieel erkende pensioenproducten en
socialezekerheidsregelingen uit hoofde 
van nationaal of uniaal recht.

Or. en
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Amendement 194
Alfredo Pallone

Voorstel voor een verordening
Artikel 2– alinea 2 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) pensioenproducten waarvoor naar 
nationaal recht een financiële bijdrage 
van de werkgever is vereist en waarbij de 
werknemer geen vrijheid heeft in de keuze 
van de aanbieder van het 
pensioenproduct.

(f) alle pensioenproducten zoals bedoeld in 
artikel 4, onder d)

Or. en

Amendement 195
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Voorstel voor een verordening
Artikel 2– alinea 2 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) pensioenproducten waarvoor naar 
nationaal recht een financiële bijdrage
van de werkgever is vereist en waarbij de 
werknemer geen vrijheid heeft in de keuze 
van de aanbieder van het 
pensioenproduct.

(f) pensioenproducten waarvan de 
financiële regelingen niet onder het 
toepassingsgebied van Richtlijn 
2003/41/EG of van Richtlijn 2009/138/EG 
vallen, en waarvan het niveau van de 
pensioenvoorziening in feite een belofte of 
een aanbod van de werkgever aan de 
werknemer is. Voor pensioenproducten 
die niet onder het toepassingsgebied van 
Richtlijn 2003/41/EG of van Richtlijn 
2009/138/EG of van deze verordening 
vallen, ontwikkelen de lidstaten 
gelijkwaardige 
informatieverstrekkingsvereisten.

Or. en

Motivering

Veel lidstaten kennen meerdere soorten pensioenregelingen die niet als BPV en ook niet als 
particuliere pensioenvoorziening kunnen worden gekenmerkt.  Een aantal daarvan zou 
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krachtens artikel 2, onder f), van het voorstel van de Commissie zijn vrijgesteld en zich op 
EU-niveau dus niet aan informatieverstrekkingsvoorschriften hoeven te houden, maar andere, 
vergelijkbare regelingen zouden niet zijn vrijgesteld omdat de nationale wetgeving de 
werkgever niet verplicht een financiële bijdrage te leveren. Inconsistenties op EU-niveau 
moeten worden vermeden.

Amendement 196
Ildikó Gáll-Pelcz

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f bis) officieel erkende 
pensioenproducten en 
socialezekerheidsregelingen uit hoofde 
van nationaal of uniaal recht;

Or. en

Amendement 197
Alfredo Pallone

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f bis) officieel erkende 
pensioenproducten en 
socialezekerheidsregelingen uit hoofde 
van nationaal of uniaal recht

Or. en

Amendement 198
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 2 – letter f bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f bis) officieel erkende 
pensioenproducten en 
socialezekerheidsregelingen zoals bedoeld 
in nationaal of uniaal recht.

Or. en

Motivering

Er is niet één, in alle lidstaten van de EU geaccepteerde definitie van pensioenregeling. De 
Commissie is begonnen met een diepgaande studie van de nationale pensioenregelingen en 
het is niet gepast op de resultaten van deze studie vooruit te lopen door vereisten te 
introduceren die suggereren dat zo'n definitie reeds bestaat.

Amendement 199
Olle Schmidt, Nils Torvalds

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f bis) officieel erkende 
socialezekerheidsregelingen uit hoofde 
van nationaal of uniaal recht.

Or. en

Amendement 200
Sharon Bowles

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f bis) overheidsobligaties

Or. en
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Amendement 201
Sharon Bowles

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 2 – letter f ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f ter) spaarboekjes en -rekeningen. 
Distributeurs van deze producten zorgen 
ervoor dat informatie over de voor het 
product verantwoordelijke regelgevende 
instantie een prominente plaats heeft in 
de verstrekte informatie. 

Or. en

Amendement 202
Alfredo Pallone

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer ontwikkelaars van 
beleggingsproducten die aan deze 
verordening zijn onderworpen, eveneens 
aan Richtlijn 2003/71/EG zijn 
onderworpen, zijn deze verordening en 
Richtlijn 2003/71/EG beide van 
toepassing.

1. Het overeenkomstig het in deze 
verordening opgestelde essentiële-
informatiedocument wordt geacht te 
voldoen aan het bepaalde in artikel 24, lid 
3, van Verordening (EG) nr.  809/2004 
zoals gewijzigd bij Verordening (EU) nr. 
486/2012, en in artikel 17, lid 1, en de 
artikelen 18 en 19 van Richtlijn 
2003/71/EG, zoals gewijzigd bij Richtlijn 
2010/73/EG.

Or. en

Amendement 203
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer ontwikkelaars van 
beleggingsproducten die aan deze 
verordening zijn onderworpen, eveneens 
aan Richtlijn 2003/71/EG zijn 
onderworpen, zijn deze verordening en 
Richtlijn 2003/71/EG beide van 
toepassing.

1. De informatie in het essentiële-
informatiedocument voldoet aan het 
bepaalde in deze verordening en wordt 
door de bevoegde autoriteiten als 
passende informatie beschouwd met 
betrekking tot informatie over risico's en 
uitgaven, en wordt geacht te voldoen aan 
de vereisten in artikel 5, lid 2, van 
Richtlijn 2003/71/EG  met betrekking tot 
de inhoud van de essentiële informatie 
zoals bedoeld in artikel 2, lid 1, ii) en iii), 
van die richtlijn.

Or. en

Motivering

Het vereiste om in het kader van een aanbod betreffende effecten aan retailbeleggers zowel 
een PRIP-KID, als een productspecifieke samenvatting te verstrekken, staat haaks op hetgeen 
met het PRIP's-initiatief wordt nagestreefd.  Het is verwarrend voor beleggers om twee 
samenvattingen te krijgen.

Amendement 204
Sylvie Goulard

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer ontwikkelaars van 
beleggingsproducten die aan deze 
verordening zijn onderworpen, eveneens 
aan Richtlijn 2003/71/EG zijn 
onderworpen, zijn deze verordening en 
Richtlijn 2003/71/EG beide van toepassing.

1. Wanneer ontwikkelaars van PRIP's die 
aan deze verordening zijn onderworpen, 
eveneens aan Richtlijn 2003/71/EG zijn 
onderworpen, zijn deze verordening en 
Richtlijn 2003/71/EG beide van toepassing.

Or. en

Amendement 205
Pervenche Berès
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Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer ontwikkelaars van 
beleggingsproducten die aan deze 
verordening zijn onderworpen, eveneens 
aan Richtlijn 2003/71/EG zijn 
onderworpen, zijn deze verordening en 
Richtlijn 2003/71/EG beide van toepassing.

1. Wanneer ontwikkelaars van 
beleggingsproducten die aan deze 
verordening zijn onderworpen, eveneens 
aan Richtlijn 2003/71/EG, met 
uitzondering van artikel 4, lid 2, onder v), 
daarvan, zijn onderworpen, zijn deze 
verordening en Richtlijn 2003/71/EG beide 
van toepassing.

Or. en

Amendement 206
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer ontwikkelaars van 
beleggingsproducten die aan deze 
verordening zijn onderworpen, eveneens 
aan Richtlijn 2009/138/EG zijn 
onderworpen, zijn deze verordening en 
Richtlijn 2009/138/EG beide van 
toepassing.

2. De informatie in het essentiële-
informatiedocument wordt door de 
bevoegde autoriteiten als passende 
informatie beschouwd met betrekking tot 
informatie over de onderliggende risico's 
die door de polishouder met het contract 
worden aangegaan, en wordt geacht te 
voldoen aan de vereisten in artikel 185, lid 
4, van Richtlijn 2009/138/EG.

Or. en

Motivering

Het vereiste om in het kader van een aanbod betreffende effecten aan retailbeleggers zowel 
een PRIP-KID, als een productspecifieke samenvatting te verstrekken, staat haaks op hetgeen 
met het PRIP's-initiatief wordt nagestreefd.  Het is verwarrend voor beleggers om twee 
samenvattingen te krijgen; het strookt niet met het doel van harmonisatie van de regelgeving, 
en het creëert ongelijkheid kwa randvoorwaarden voor PRIP's-effecten waarvoor een 
productsamenvatting moet worden opgesteld enerzijds, en andere PRIP's anderzijds.



AM\927693NL.doc 109/185 PE504.397v01-00

NL

Amendement 207
Sylvie Goulard

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer ontwikkelaars van 
beleggingsproducten die aan deze 
verordening zijn onderworpen, eveneens 
aan Richtlijn 2009/138/EG zijn 
onderworpen, zijn deze verordening en 
Richtlijn 2009/138/EG beide van 
toepassing.

2. Wanneer ontwikkelaars van PRIP's die 
aan deze verordening zijn onderworpen, 
eveneens aan vereisten betreffende 
informatieverschaffing aan polishouders 
zoals bedoeld in Richtlijn 2009/138/EG 
zijn onderworpen, wordt, wanneer deze 
gelijkwaardig zijn, aan deze vereisten 
voldaan wanneer de in deze verordening 
bedoelde informatie wordt verstrekt.

Or. en

Amendement 208
Burkhard Balz

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer ontwikkelaars van 
beleggingsproducten die aan deze 
verordening zijn onderworpen, eveneens 
aan Richtlijn 2009/138/EG zijn 
onderworpen, zijn deze verordening en 
Richtlijn 2009/138/EG beide van 
toepassing.

2. Wanneer ontwikkelaars van 
beleggingsproducten die aan deze 
verordening zijn onderworpen, eveneens 
aan Richtlijn 2009/138/EG zijn 
onderworpen, zijn deze verordening en 
Richtlijn 2009/138/EG beide van 
toepassing. De informatie in het 
essentiële-informatiedocument wordt 
geacht te voldoen aan de vereisten met 
betrekking tot specifieke informatie zoals 
bedoeld in artikel 185, lid 4, van Richtlijn 
2009/138/EG.

Or. en
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Amendement 209
Alfredo Pallone

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer ontwikkelaars van 
beleggingsproducten die aan deze 
verordening zijn onderworpen, eveneens 
aan Richtlijn 2009/138/EG zijn 
onderworpen, zijn deze verordening en 
Richtlijn 2009/138/EG beide van 
toepassing.

2. Het overeenkomstig de vereisten van 
deze verordening opgestelde essentiële-
informatiedocument wordt geacht te 
voldoen aan het bepaalde in artikel 185, 
lid 4, van Richtlijn 2009/138/EG. 

Or. en

Amendement 210
Alfredo Pallone

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De Commissie is gemachtigd 
gedelegeerde handelingen met 
aanvullende vereisten vast te stellen 
overeenkomstig artikel 23, teneinde 
ervoor te zorgen dat de inhoud en de 
gerelateerde regels van het essentiële-
informatiedocument voldoen aan de 
verplichtingen zoals bedoeld in Richtlijn 
2003/71/EG en Richtlijn 2009/138/EG. 

Or. en

Amendement 211
Saïd El Khadraoui

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) "beleggingsproducten": beleggingen 
waarbij ongeacht de rechtsvorm het aan 
de belegger terugbetaalbare bedrag is 
blootgesteld aan schommelingen in 
referentiewaarden of in de prestaties van 
een of meer activa die niet rechtstreeks 
door de belegger zijn aangekocht;

(a) "beleggingsproducten": producten 
waarmee een belegger een financiële 
belegging kan doen, ongeacht de 
rechtsvorm en ongeacht of het 
terugbetaalbare bedrag vast of variabel is;

Or. en

Amendement 212
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) "beleggingsproducten": beleggingen 
waarbij ongeacht de rechtsvorm het aan de 
belegger terugbetaalbare bedrag is 
blootgesteld aan schommelingen in 
referentiewaarden of in de prestaties van 
een of meer activa die niet rechtstreeks 
door de belegger zijn aangekocht;

(a) "beleggingsproducten": beleggingen 
waarbij ongeacht de rechtsvorm het aan de 
belegger terugbetaalbare bedrag is 
blootgesteld aan schommelingen in 
referentiewaarden of in de prestaties van 
een of meer activa.

Or. en

Amendement 213
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) "beleggingsproducten": beleggingen 
waarbij ongeacht de rechtsvorm het aan de 
belegger terugbetaalbare bedrag is 
blootgesteld aan schommelingen in
referentiewaarden of in de prestaties van 

(a) "pakketproducten voor 
retailbeleggingen" of "PRIP's": 
beleggingen waarbij ongeacht de 
rechtsvorm het aan de belegger 
terugbetaalbare bedrag onderhevig is aan 
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een of meer activa die niet rechtstreeks 
door de belegger zijn aangekocht;

schommelingen ten gevolg van de 
blootstelling aan referentiewaarden of aan
de prestaties van een of meer activa die 
niet rechtstreeks door de belegger zijn 
aangekocht;

Or. en

Motivering

Kleine aanpassingen ter verduidelijking en precisering van de definitie.

Amendement 214
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) "beleggingsproducten": beleggingen 
waarbij ongeacht de rechtsvorm het aan de 
belegger terugbetaalbare bedrag is 
blootgesteld aan schommelingen in 
referentiewaarden of in de prestaties van 
een of meer activa die niet rechtstreeks 
door de belegger zijn aangekocht;

(a) "pakketproducten voor 
retailbeleggingen": beleggingen waarbij 
ongeacht de rechtsvorm het aan de 
belegger terugbetaalbare bedrag is 
blootgesteld aan schommelingen in 
referentiewaarden of in de prestaties van 
een of meer activa die niet rechtstreeks 
door de belegger zijn aangekocht;

Or. en

Amendement 215
Thomas Händel

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) “beleggingsproducten”: beleggingen 
waarbij ongeacht de rechtsvorm het aan de 
belegger terugbetaalbare bedrag is 
blootgesteld aan schommelingen in 
referentiewaarden of in de prestaties van 

(a) “beleggingsproducten”: beleggingen 
waarbij ongeacht de rechtsvorm het aan de 
belegger terugbetaalbare bedrag is 
blootgesteld aan schommelingen in 
referentiewaarden of in de prestaties van 
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een of meer activa die niet rechtstreeks 
door de belegger zijn aangekocht;

een of meer activa;

Or. de

Amendement 216
Alfredo Pallone

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) "beleggingsproducten": beleggingen 
waarbij ongeacht de rechtsvorm het aan de 
belegger terugbetaalbare bedrag is 
blootgesteld aan schommelingen in 
referentiewaarden of in de prestaties van 
een of meer activa die niet rechtstreeks 
door de belegger zijn aangekocht;

(a) "beleggingsproducten": beleggingen 
waarbij ongeacht de rechtsvorm het aan de 
belegger betaalbare bedrag is blootgesteld 
aan schommelingen in referentiewaarden, 
andere dan de rentevoet, of in de prestaties 
van een of meer activa die niet rechtstreeks 
door de belegger zijn aangekocht; door het 
veranderen van het risico- en 
opbrengstprofiel of de kosten van de 
belegging in het beleggingsproduct;

Or. en

Amendement 217
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) "beleggingsproducten": beleggingen 
waarbij ongeacht de rechtsvorm het aan de 
belegger terugbetaalbare bedrag is
blootgesteld aan schommelingen in 
referentiewaarden of in de prestaties van 
een of meer activa die niet rechtstreeks 
door de belegger zijn aangekocht;

(a) "beleggingsproducten": aan 
retailbeleggers aangeboden beleggingen 
of spaarproducten waarbij ongeacht hun
rechtsvorm de belegging en het aan de 
belegger terugbetaalbare bedrag zijn
blootgesteld aan schommelingen in 
referentiewaarden of in de prestaties van 
een of meer activa die niet rechtstreeks 
door de belegger zijn aangekocht; 
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Wanneer de blootstelling het gevolg is van 
het rechtstreeks in bezit hebben van 
aandelen of bewijzen van deelneming in 
speciaal opgerichte ondernemingen of 
holdings worden die aandelen of bewijzen 
van deelneming als beleggingsproducten 
beschouwd in de zin van deze definitie;

Or. en

Motivering

Aangezien in het voorstel van de Commissie direct door de belegger in het bezit gehouden 
aandelen buiten het toepassingsgebied van de verordening vallen, moet ervoor worden 
gezorgd dat ook productontwikkelaars die hun pakketproducten voor retailbeleggingen via 
een speciaal opgerichte onderneming of een holding structureren, een KIID aan 
retailbeleggers moeten verstrekken.  Om omzeilingsstrategieën en achterdeurtjes te 
vermijden, moet derhalve een 'look-through'-beginsel worden toegepast. Dit amendement is 
gebaseerd op een voorstel van de Franse regelgevende instanties.

Amendement 218
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – letter b – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) een "ontwikkelaar van 
beleggingsproducten":

(b) een "ontwikkelaar van 
pakketproducten voor retailbeleggingen":

Or. en

Amendement 219
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – letter b – punt ii bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii bis) wanneer het beleggingsproduct 
uitsluitend uit effecten bestaat die aan het 
publiek worden aangeboden of die 
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toegelaten zijn tot de handel op een 
gereglementeerde markt overeenkomstig 
het bepaalde in Richtlijn 2003/71/EG en 
die direct door beleggers worden 
aangehouden, de emittent van de effecten

Or. en

Amendement 220
Pervenche Berès

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – letter b – punt ii bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii bis) emittenten van effecten die aan het 
publiek worden aangeboden of die
toegelaten zijn tot de handel op een 
gereglementeerde markt overeenkomstig 
het bepaalde in Richtlijn 2003/71/EG en 
die direct door beleggers worden 
aangehouden.

Or. en

Motivering

Het toepassingsgebied van de verordening moet gewone effecten omvatten die direct door 
beleggers worden aangehouden, op voorwaarde dat zij op de primaire markt zijn verworven. 
De definitie van 'ontwikkelaar van beleggingsproducten' moet aangepast worden om hiermee 
in overeenstemming te zijn.

Amendement 221
Alfredo Pallone

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – letter c – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) niet-professionele cliënten in de zin van 
artikel 4, lid 1, punt 12), van Richtlijn 
2004/39/EG;

i) niet-professionele cliënten in de zin van 
artikel 4, lid 1, punt 12), van Richtlijn 
2004/39/EG, wanneer het 
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beleggingsproduct een financieel 
instrument is zoals omschreven in deel C 
van bijlage I bij die richtlijn;

Or. en

Amendement 222
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – letter c – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) cliënten in de zin van Richtlijn 
2002/92/EEG;

ii) cliënten die geen professionele cliënten 
zijn zoals omschreven in [bijlage I bij de 
richtlijn verzekeringsbemiddeling] [...];

Or. en

Amendement 223
Alfredo Pallone

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – letter c – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) cliënten in de zin van Richtlijn 
2002/92/EEG;

ii) cliënten in de zin van Richtlijn 
2002/92/EEG, wanneer het 
beleggingsproduct een verzekeringspolis 
is zoals bedoeld in Richtlijn 2009/138/EG;

Or. en

Amendement 224
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – letter f bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f bis) "verkoper": elke persoon die een 
retailbelegger adviseert in een 
beleggingsproduct te investeren of die als 
intermediair voor een belegging van een 
retailbelegger optreedt

Or. en

Amendement 225
Arlene McCarthy

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f bis) "in aanmerking komende activa": 
toegestane activa zoals omschreven in 
artikel 13 bis;

Or. en

Amendement 226
Arlene McCarthy

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – letter f ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f ter) "pure swap": een derivaat waarbij 
de ene partij, de vastrentebetaler, vaste 
bedragen betaalt en de andere partij, de 
variabelerentebetaler, betalingen verricht 
die afhankelijk zijn van het niveau van de 
toekomstige renteontwikkeling. De 
rentebetalingen geschieden op basis van 
een notioneel bedrag, er vindt geen 
uitwisseling van hoofdsommen plaats en 
in bijkomende mogelijkheden is niet 
voorzien;
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Or. en

Amendement 227
Arlene McCarthy

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – letter f quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f quater) "gewoon termijncontract": een 
contract waarbij sprake is van verkoop 
door de ene partij en aankoop door een 
andere partij van een vantevoren 
vastgestelde hoeveelheid onderliggende 
activa, tegen een vantevoren vastgestelde 
prijs en op een vantevoren vastgestelde 
datum in de toekomst, zonder bijkomende 
mogelijkheden; 

Or. en

Amendement 228
Arlene McCarthy

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – letter f quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f quinquies) "gewone vanilla optie": de 
meest eenvoudige soort optie, met een 
eenmalige vervaldatum en 
uitoefeningsprijs, zonder bijkomende 
mogelijkheden;

Or. en

Amendement 229
Arlene McCarthy
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Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – letter f sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f sexies) "gewone barrieroptie": een 
optie die uitsluitend kan worden 
uitgeoefend indien i) de prijs van het 
onderliggende activum een vantevoren 
vastgesteld niveau niet heeft bereikt of 
overschreden, dan wel ii) de prijs van het 
onderliggende activum een vantevoren 
vastgesteld niveau heeft bereikt of heeft 
overschreden;

Or. en

Amendement 230
Arlene McCarthy

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – letter f septies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f septies) "binaire optie": een financieel 
contract met een vantevoren vastgestelde 
opbrengst, die afhankelijk is van de 
vervulling van bepaalde specifieke 
voorwaarden, zoniet bedraagt het  
rendement nul; 

Or. en

Amendement 231
Arlene McCarthy

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – letter f octies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f octies) "average rate"-optie: een optie 
waarvan de uitoefenprijs wordt berekend 
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als de gemiddelde prijs van het 
onderliggende activum gedurende een van 
tevoren vastgestelde periode;

Or. en

Amendement 232
Arlene McCarthy

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – letter f nonies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f nonies) "forward start"-optie: een 
gewone vanilla optie waarvan de 
uitoefenprijs na de aankoopdatum wordt 
vastgesteld;

Or. en

Amendement 233
Arlene McCarthy

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – letter f decies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f decies) "optie met uitgestelde 
afwikkeling": een gewone vanilla optie 
waarvan de afwikkelingsdatum meer dan 
twee werkdagen na de vervaldatum ligt;

Or. en

Amendement 234
Arlene McCarthy

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – letter f undecies (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f undecies) "path-dependent 
rendement": doet zich voor bij een 
beleggingsproduct waarvan het 
rendement alleen gekoppeld is aan de 
waarde van de onderliggende activa op de 
vervaldag, maar ook aan de waarde van 
het beleggingsproduct op meerdere 
peilmomenten gedurende de looptijd 
ervan;

Or. en

Amendement 235
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De ontwikkelaar van beleggingsproducten 
stelt in overeenstemming met de in deze 
verordening vastgestelde voorschriften 
voor elk beleggingsproduct dat hij 
ontwikkelt, een document met essentiële 
informatie op en publiceert het document 
op een website van zijn keuze vooraleer 
het product aan retailbeleggers kan worden 
verkocht.

De ontwikkelaar van beleggingsproducten 
stelt in overeenstemming met de in deze 
verordening vastgestelde voorschriften 
voor elk beleggingsproduct dat hij 
ontwikkelt, een document met essentiële 
informatie op, tegelijkertijd met het 
prospectus, en publiceert het document op 
zijn website vooraleer het product op de 
markt kan worden gedistribueerd en aan 
retailbeleggers kan worden verkocht. Het 
essentiële-informatiedocument wordt 
indien nodig door de distributeur 
aangevuld.

Or. en

Amendement 236
Markus Ferber
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Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De ontwikkelaar van beleggingsproducten 
stelt in overeenstemming met de in deze 
verordening vastgestelde voorschriften 
voor elk beleggingsproduct dat hij 
ontwikkelt, een document met essentiële 
informatie op en publiceert het document
op een website van zijn keuze vooraleer 
het product aan retailbeleggers kan worden 
verkocht.

De ontwikkelaar van beleggingsproducten 
stelt in overeenstemming met de in deze 
verordening vastgestelde voorschriften 
voor elk beleggingsproduct dat hij 
ontwikkelt, een document met essentiële 
informatie op en publiceert het essentiële-
informatiedocument op zijn website 
vooraleer het product aan retailbeleggers 
kan worden verkocht.

Or. en

Motivering

Komt de duidelijkheid ten goede. Potentiële retailbeleggers kijken op de website van de 
ontwikkelaars van beleggingsproducten voor het essentiële-informatiedocument, dus het is 
daar dat het moet worden gepubliceerd.

Amendement 237
Thomas Händel

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De ontwikkelaar van beleggingsproducten 
stelt in overeenstemming met de in deze 
verordening vastgestelde voorschriften 
voor elk beleggingsproduct dat hij 
ontwikkelt, een document met essentiële 
informatie op en publiceert het document 
op een website van zijn keuze vooraleer het 
product aan retailbeleggers kan worden 
verkocht.

De ontwikkelaar van beleggingsproducten 
stelt in overeenstemming met de in deze 
verordening vastgestelde voorschriften en 
met inachtneming van het model in de 
bijlage voor elk beleggingsproduct dat hij 
ontwikkelt, een document met essentiële 
informatie op en publiceert het document 
op een website van zijn keuze, alsook 
centraal op een door de ECB en de 
nationale toezichthoudende instanties in 
het leven te roepen website vooraleer het 
product aan retailbeleggers kan worden 
verkocht.

Or. de
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Amendement 238
Petru Constantin Luhan

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De ontwikkelaar van beleggingsproducten 
stelt in overeenstemming met de in deze 
verordening vastgestelde voorschriften 
voor elk beleggingsproduct dat hij 
ontwikkelt, een document met essentiële 
informatie op en publiceert het document 
op een website van zijn keuze vooraleer het 
product aan retailbeleggers kan worden 
verkocht.

De ontwikkelaar van beleggingsproducten 
stelt in overeenstemming met de in deze 
verordening vastgestelde voorschriften 
voor elk beleggingsproduct dat hij 
ontwikkelt, een document met essentiële 
informatie op en publiceert het document 
op een website van zijn keuze vooraleer het 
product aan retailbeleggers kan worden 
verkocht. De ontwikkelaar van 
beleggingsproducten is verantwoordelijk 
voor de inhoud van het door hem 
opgestelde essentiële-informatiedocument. 
Het kan de verantwoordelijkheid van de 
verkoper zijn deze informatie door te 
geven aan de retailbelegger. 

Or. en

Motivering

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

Amendement 239
Marianne Thyssen

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De ontwikkelaar van beleggingsproducten De ontwikkelaar van beleggingsproducten 
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stelt in overeenstemming met de in deze 
verordening vastgestelde voorschriften 
voor elk beleggingsproduct dat hij 
ontwikkelt, een document met essentiële 
informatie op en publiceert het document 
op een website van zijn keuze vooraleer het 
product aan retailbeleggers kan worden 
verkocht.

stelt in overeenstemming met de in deze 
verordening vastgestelde voorschriften 
voor elk beleggingsproduct dat hij 
ontwikkelt, een document met essentiële 
informatie op en publiceert het document 
op een website van zijn keuze vooraleer het 
product aan retailbeleggers kan worden 
verkocht. De ontwikkelaar van 
beleggingsproducten is te allen tijde 
verantwoordelijk voor de inhoud van dit 
document met essentiële informatie.

Or. nl

Motivering

Het moet duidelijk zijn dat enkel de ontwikkelaar van het beleggingsproduct verantwoordelijk 
is voor het opstellen van de "KID" en de juistheid van de inhoud daarvan.

Amendement 240
Wolf Klinz

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De ontwikkelaar van beleggingsproducten 
stelt in overeenstemming met de in deze 
verordening vastgestelde voorschriften 
voor elk beleggingsproduct dat hij 
ontwikkelt, een document met essentiële 
informatie op en publiceert het document 
op een website van zijn keuze vooraleer het 
product aan retailbeleggers kan worden 
verkocht.

De ontwikkelaar van beleggingsproducten 
stelt in overeenstemming met de in deze 
verordening vastgestelde voorschriften 
voor elk beleggingsproduct dat hij 
ontwikkelt, een document met essentiële 
informatie op en publiceert het document 
op een website van zijn keuze vooraleer het 
product aan retailbeleggers kan worden 
verkocht.

In afwijking van de eerste alinea kan de 
retailbelegger bij ontstentenis van een 
essentiële-informatiedocument toch in een 
dergelijk product beleggen, op 
voorwaarde dat het initiatief uitgaat van 
de retailbelegger zelf, de retailbelegger 
hier expliciet mee instemt en de 
tussenpersoon die het beleggingsproduct 
verkoopt de retailbelegger adviseurt 
overeenkomstig het bepaalde in Richtlijn 
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2004/39/EG of Richtlijn 2009/92/EG.

Or. en

Amendement 241
Pervenche Berès

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De ontwikkelaar van beleggingsproducten 
stelt in overeenstemming met de in deze 
verordening vastgestelde voorschriften 
voor elk beleggingsproduct dat hij 
ontwikkelt, een document met essentiële 
informatie op en publiceert het document
op een website van zijn keuze vooraleer 
het product aan retailbeleggers kan worden 
verkocht.

De ontwikkelaar van beleggingsproducten 
stelt in overeenstemming met de in deze 
verordening vastgestelde voorschriften 
voor elk beleggingsproduct dat hij 
ontwikkelt, een document met essentiële 
informatie op en publiceert het essentiële-
informatiedocument op zijn website 
vooraleer het product aan retailbeleggers 
kan worden verkocht. Het essentiële-
informatiedocument wordt zonodig 
aangevuld met een door de verkoper van 
het beleggingsproduct opgestelde bijlage.

Or. en

Amendement 242
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De ontwikkelaar van beleggingsproducten
stelt in overeenstemming met de in deze 
verordening vastgestelde voorschriften 
voor elk beleggingsproduct dat hij 
ontwikkelt, een document met essentiële 
informatie op en publiceert het document
op een website van zijn keuze vooraleer 
het product aan retailbeleggers kan
worden verkocht.

De ontwikkelaar van PRIP's stelt in 
overeenstemming met de in deze 
verordening vastgestelde voorschriften 
voor elk beleggingsproduct dat hij 
ontwikkelt, een document met essentiële 
informatie op en publiceert het essentiële-
informatiedocument op zijn website 
vooraleer de PRIP'S aan retailbeleggers 
kunnen worden verkocht. Het essentiële-
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informatiedocument wordt aangevuld met 
een door de verkoper van de PRIP's 
opgesteld document met een overzicht van 
de diensten die hij retailbeleggers
aanbiedt.

Or. en

Motivering

Steun voor amendement 21 van Berès, met uitzondering van laatste zin. Personen die 
beleggingsproducten verkopen, beschikken niet over betrouwbare informatie over het 
product. Zij moeten dan ook niet gemachtigd zijn het essentiële-informatiedocument op te 
stellen. Deze benadering ondersteunt verder de aansprakelijkheidsregeling, aangezien zij 
onduidelijkheid omtrent de verantwoordelijkheden wegneemt. Alle informatie die nodig is om 
een goed gefundeerd besluit te kunnen nemen, moet op hetzelfde moment aan de 
retailbelegger worden verstrekt.

Amendement 243
Elena Băsescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De ontwikkelaar van beleggingsproducten 
stelt in overeenstemming met de in deze 
verordening vastgestelde voorschriften 
voor elk beleggingsproduct dat hij 
ontwikkelt, een document met essentiële 
informatie op en publiceert het document 
op een website van zijn keuze vooraleer het 
product aan retailbeleggers kan worden 
verkocht.

De ontwikkelaar van beleggingsproducten 
stelt in overeenstemming met de in deze 
verordening vastgestelde voorschriften 
voor elk beleggingsproduct dat hij 
ontwikkelt, een document met essentiële 
informatie op en publiceert het document 
op een website van zijn keuze vooraleer het 
product aan retailbeleggers kan worden 
verkocht. Het document moet ook in een 
papieren versie ter beschikking worden 
gesteld.

Or. en

Amendement 244
Pervenche Berès
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Voorstel voor een verordening
Artikel 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 bis
Productgoedkeuringsproces

1. Alvorens een essentiële-
informatiedocument op te stellen 
overeenkomstig artikel 5, beoordeelt de 
ontwikkelaar van een beleggingsproduct 
of het beleggingsproduct verenigbaar is 
met de belangen van retailbeleggers 
middels een gedocumenteerd 
productgoedkeuringsproces.
2. Het productgoedkeuringsproces 
waarborgt dat ieder beleggingsproduct 
voorziet in de behoeften van een 
specifieke doelmarkt, en waarborgt dat de 
ontwikkelaar van het beleggingsproduct 
alle mogelijke risico’s met betrekking tot 
de behoeften van de specifieke doelmarkt 
heeft beoordeeld. Een dergelijke 
beoordeling omvat stresstesten van het 
beleggingsproduct.
3. Het productgoedkeuringsproces 
waarborgt dat beleggingsproducten die al 
verkocht zijn aan een regelmatige toetsing 
worden onderworpen om ervoor te zorgen 
dat het product verenigbaar blijft met de 
belangen van de specifieke doelmarkt.
4. Het productgoedkeuringsproces wordt 
aan een jaarlijkse toetsing onderworpen. 
De ontwikkelaar van een 
beleggingsproduct is te allen tijde in staat 
de bevoegde autoriteit te voorzien van een 
bijgewerkte en gedetailleerde beschrijving 
van de aard en de details van het 
productgoedkeuringsproces.

Or. en

Amendement 245
Corien Wortmann-Kool
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Voorstel voor een verordening
Artikel 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 bis
Productgoedkeuringsproces

1. De ontwikkelaar van een 
beleggingsproduct beschikt over passende 
procedures en neemt passende 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
tijdens de ontwikkeling van het 
beleggingsproduct op evenwichtige wijze 
rekening wordt gehouden met de 
belangen van retailbeleggers, cliënten en 
de begunstigden van een dergelijk 
beleggingsproduct, en dat het financieel 
product aantoonbaar het resultaat van dit 
afwegingsproces is. 
2. Voordat beleggingsproducten en 
financiële instrumenten in de handel of in 
omloop worden gebracht, moeten ze 
middels dit productgoedkeuringsproces 
worden goedgekeurd. Alle relevante 
risico's worden zorgvuldig beoordeeld, en 
producten en instrumenten worden alleen 
in de handel of in omloop gebracht 
wanneer dit in het belang is van de 
cliëntendoelgroep.
3. De ontwikkelaar van een 
beleggingsproduct houdt tests aan de 
hand waarvan de prestatie van het 
beleggingsproduct als zodanig, alsook de 
prestatie van de afzonderlijke elementen 
van het financieel product in 
verschillende scenario's worden 
vastgesteld. Deze tests waarborgen dat het 
financieel product, gezien de aard ervan, 
niet botst met de belangen van de 
cliëntendoelgroep.
4. Het productgoedkeuringsproces 
waarborgt dat bestaande producten 
regelmatig worden getoetst om te 
garanderen dat het product nog steeds 
aan de wensen van de geïdentificeerde 
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doelgroep voldoet. Het 
productgoedkeuringsproces wordt aan een 
jaarlijkse toetsing onderworpen. De 
ontwikkelaar van een beleggingsproduct 
is te allen tijde in staat de bevoegde 
autoriteit een actuele en gedetailleerde 
beschrijving van de aard en de werking 
van zijn productgoedkeuringsproces te 
doen toekomen.
5. Indien een financieel product de 
belangen van een cliëntendoelgroep 
schaadt, past de ontwikkelaar van een 
beleggingsproduct het product zo snel 
mogelijk aan, of biedt hij het product niet 
langer aan, of stopt hij met de 
ontwikkeling van het product, en brengt 
hij het product niet langer in omloop.

Or. en

Amendement 246
Olle Schmidt, Wolf Klinz, Nils Torvalds

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het essentiële-informatiedocument moet 
juist, eerlijk en duidelijk en niet misleidend 
zijn.

1. Het essentiële-informatiedocument is 
precontractuele informatie. De informatie
moet juist, eerlijk, duidelijk en niet 
misleidend zijn.

Or. en

Amendement 247
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het essentiële-informatiedocument moet 
juist, eerlijk en duidelijk en niet misleidend 
zijn.

1. Het essentiële-informatiedocument moet 
juist, eerlijk en duidelijk en niet misleidend 
zijn. Het essentiële-informatiedocument 
bevat geen markteting of aanbeveling om 
te beleggen.

Or. en

Amendement 248
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het essentiële-informatiedocument is 
een op zichzelf staand document dat 
duidelijk verschilt van 
marketingmaterialen.

2. Het essentiële-informatiedocument is 
een op zichzelf staand document dat 
duidelijk verschilt van marketingmaterialen 
en bevat geen marketingmateriaal of een 
aanbeveling om te beleggen in het 
beleggingsproduct.

Or. en

Amendement 249
Thomas Händel

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het essentiële-informatiedocument is 
een op zichzelf staand document dat 
duidelijk verschilt van 
marketingmaterialen.

2. Het essentiële-informatiedocument is 
een op zichzelf staand document dat 
duidelijk verschilt van marketingmaterialen 
en geen marketingmateriaal bevat.

Or. de
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Amendement 250
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het essentiële-informatiedocument is 
een op zichzelf staand document dat 
duidelijk verschilt van 
marketingmaterialen.

2. Het essentiële-informatiedocument is 
een op zichzelf staand document dat 
duidelijk verschilt van 
marketingmaterialen. Verwijzingen naar 
andere documenten zijn toegestaan. Er 
mag alleen worden verwezen naar 
informatie die een aanvulling vormt op de 
informatie die uit hoofde van deze 
verordening in het essentiële-
informatiedocument moet staan. 
Verwijzingen naar marketingmateriaal 
zijn niet toegestaan.

Or. en

Amendement 251
Olle Schmidt, Sharon Bowles, Nils Torvalds

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het essentiële-informatiedocument is 
een op zichzelf staand document dat 
duidelijk verschilt van 
marketingmaterialen.

2. Het essentiële-informatiedocument is 
een op zichzelf staand document dat 
duidelijk verschilt van 
marketingmaterialen, maar niet van 
inferieure kwaliteit. Het bevat geen 
marketingmateriaal of een aanbeveling 
om te beleggen.

Or. en

Amendement 252
Sirpa Pietikäinen
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Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Het essentiële-informatiedocument 
bevat geen markteting of aanbeveling om 
te beleggen.

Or. en

Amendement 253
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. In het geval van PRIP's die 
retailbeleggers meerdere termijnen, 
bijzondere uitkeringen of betalingsopties, 
of de keuze tussen meerdere 
onderliggende fondsen bieden, of PRIP's 
waarvan de specifieke informatie verschilt 
afhankelijk van de individuele kenmerken 
of keuzes van retailbeleggers, mag de in 
artikel 8, lid 2, bedoelde informatie 
verstrekt worden in de vorm van een 
samenvatting of als indicatieve cijfers, 
bijvoorbeeld een reeks van waarden.  In 
deze gevallen moet het KID duidelijk 
verwijzen naar de aanvullende 
documenten die retailbeleggers moeten 
raadplegen voor op hun individuele 
omstandigheden toegesneden informatie.

Or. en

Motivering

In veel gevallen bevat het KID onvoldoende informatie voor beleggers om een 
beleggingsbeslissing te nemen. Dit is met name het geval wanneer factoren zoals leeftijd of 
het te beleggen bedrag van invloed zijn op de productkosten. Het is in onze optiek dan ook erg 
belangrijk dat in het KID naar andere documenten kan worden verwezen (vandaar dit 
amendement op dit artikel en ons amendement op overweging 12).
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Amendement 254
Olle Schmidt, Sharon Bowles, Nils Torvalds

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. In het geval van PRIP's die 
retailbeleggers meerdere termijnen, de 
keuze tussen meerdere uitkeringen of 
betalingsopties, of de keuze tussen 
meerdere onderliggende beleggingen 
bieden, of PRIP's waarvan de specifieke 
informatie verschilt afhankelijk van de 
individuele kenmerken van 
retailbeleggers, mag de in artikel 8, lid 2, 
bedoelde informatie verstrekt worden in 
algemene termen of in de vorm van 
voorbeelden. In deze gevallen moet het 
essentiële-informatiedocument duidelijk 
vermelden in welke documenten 
specifiekere informatie kan worden 
gevonden.

Or. en

Motivering

Ook wanneer een KID gepersonaliseerde informatie vereist, moet deze in algemene termen 
worden verstrekt om de cliënt te helpen te bepalen of hij aanvullende informatie wenst.

Amendement 255
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. In gevallen waarin het 
beleggingsproduct retailbeleggers de 
keuze tussen meerdere termijnen, 
bijzondere uitkeringen of betalingsopties, 
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of de keuze tussen meerdere 
onderliggende beleggingen biedt, of de 
essentiële informatie met betrekking tot 
het product op een andere wijze 
afhankelijk is van de individuele 
kenmerken van retailbeleggers, mag de in 
artikel 8, lid 2, bedoelde informatie 
verstrekt worden in algemene termen of 
als representatieve voorbeelden. In deze 
gevallen moet het essentiële-
informatiedocument duidelijk vermelden 
in welke documenten specifiekere 
informatie kan worden gevonden.

Or. en

Motivering

Om een goed gefundeerd beleggingsbesluit te nemen, moeten veel PRIP's op de individuele 
belegger zijn toegesneden. Daarnaast is het zo dat beleggers producten moeten vergelijken 
vooraleer ze besluiten op zoek te gaan naar aanvullende informatie. Hierbij valt te denken 
aan de gemiddelde kosten voor een gegeven beleggingsbedrag, een gegeven termijn en de 
keuze van het fonds, of aan de maandelijkse premie voor een typische belegger voor een 
gegeven bedrag aan levensverzekeringsuitkering.

Amendement 256
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 quater. In het essentiële-
informatiedocument wordt duidelijk 
vermeld waar en hoe aanvullende 
informatie over de desbetreffende 
belegging kan worden verkregen, met 
inbegrip van waar en hoe op verzoek en 
gratis op enig moment een prospectus kan 
worden verkregen, alsmede de taal waarin 
deze informatie voor beleggers 
beschikbaar is;

Or. en
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Amendement 257
Elena Băsescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het essentiële-informatiedocument 
wordt opgesteld als een kort document dat:

3. Het essentiële-informatiedocument 
wordt opgesteld als een kort document dat
vergelijkbaarheid bevordert en:

Or. en

Amendement 258
Thomas Händel

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het essentiële-informatiedocument 
wordt opgesteld als een kort document dat:

3. Het essentiële-informatiedocument 
wordt opgesteld als een kort document van 
maximaal twee A4-tjes dat:

Or. de

Amendement 259
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het essentiële-informatiedocument 
wordt opgesteld als een kort document dat:

3. Het essentiële-informatiedocument 
wordt opgesteld als een kort document -
kort en bondig - dat:

Or. en
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Amendement 260
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3 – letter b – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) op duidelijke wijze is verwoord en 
geschreven in een taal die de boodschap 
op zodanige wijze overbrengt dat de 
retailbelegger de meegedeelde informatie 
gemakkelijk kan begrijpen, waarbij met 
name:

(b) op duidelijke wijze is verwoord en 
geschreven in een stijl die de 
doelgroepbelegger gemakkelijk begrijpt:
Hiertoe:

Or. en

Amendement 261
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3 – letter b – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) de gebruikte taal duidelijk, bondig en 
begrijpelijk is;

(i) de gebruikte taal duidelijk, bondig en 
begrijpelijk is;

Or. en

Amendement 262
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3 – letter b – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) de gebruikte taal duidelijk, bondig en 
begrijpelijk is;

(i) gebruik duidelijke en bondige taal;
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Or. en

Amendement 263
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3 – letter b – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(ii) het gebruik van jargon wordt 
vermeden;

(ii) vermijd jargon;

Or. en

Amendement 264
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3 – letter b – punt iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iii) indien mogelijk technische termen 
worden vermeden en woorden uit de 
omgangstaal worden gebruikt.

(iii) indien mogelijk letterwoorden en
technische termen worden vermeden en 
woorden uit de omgangstaal worden 
gebruikt.

Or. en

Amendement 265
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3 – letter b – punt iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iii) indien mogelijk technische termen 
worden vermeden en woorden uit de 
omgangstaal worden gebruikt.

(iii) indien mogelijk letterwoorden en
technische termen worden vermeden en 
woorden uit de omgangstaal worden 
gebruikt.
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Or. en

Amendement 266
Thomas Händel

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3 – letter b – punt iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iii) indien mogelijk technische termen 
worden vermeden en woorden uit de 
omgangstaal worden gebruikt.

(iii) technische termen worden vermeden.

Or. de

Amendement 267
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3 – letter b – punt iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iii) indien mogelijk technische termen 
worden vermeden en woorden uit de 
omgangstaal worden gebruikt.

(iii) indien mogelijk letterwoorden en
technische termen worden vermeden en 
woorden uit de omgangstaal worden 
gebruikt.

Or. en

Amendement 268
Krišjānis Kariņš

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3 – letter b – punt iii bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iii bis) de berekeningen van de kosten 
worden in detail uitgelegd.



AM\927693NL.doc 139/185 PE504.397v01-00

NL

Or. en

Amendement 269
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) toegespitst op de essentiële 
informatie die beleggers nodig hebben.

Or. en

Amendement 270
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) toegespitst op de essentiële 
informatie die beleggers nodig hebben.

Or. en

Amendement 271
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer in het essentiële-
informatiedocument kleuren worden 
gebruikt, doen deze geen afbreuk aan de 
begrijpelijkheid van de informatie ingeval
het essentiële-informatiedocument in 
zwart-wit wordt afgedrukt of 

4. Wanneer in het essentiële-
informatiedocument kleuren worden 
gebruikt, doen deze geen afbreuk aan de 
begrijpelijkheid van de informatie indien
het essentiële-informatiedocument in 
zwart-wit wordt afgedrukt of 
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gefotokopieerd. gefotokopieerd.

Or. en

Amendement 272
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Wanneer de bedrijfsnaam of het logo 
van de ontwikkelaar van 
beleggingsproducten of de groep waarvan 
hij deel uitmaakt, in het essentiële-
informatiedocument wordt gebruikt, leidt 
dit de aandacht van de retailbelegger niet af 
van de informatie in de tekst en verbergt 
dit geen deel van de tekst.

5. Wanneer de bedrijfsnaam of het logo 
van de ontwikkelaar van PRIP's of de 
groep waarvan hij deel uitmaakt, in het 
essentiële-informatiedocument wordt 
gebruikt, leidt dit de aandacht van de 
retailbelegger niet af van de informatie en 
verbergt dit geen deel van de tekst.

Or. en

Amendement 273
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De Europese Bankautoriteit (EBA), 
de Europese Autoriteit voor verzekeringen 
en bedrijfspensioenen (EIOPA) en de 
Europese Autoriteit voor effecten en 
markten (ESMA) stellen ontwerpen van 
technische reguleringsnormen op tot 
vaststelling van de lengte en de vorm van 
het essentiële-informatiedocument.
In de ontwerpen van technische 
reguleringsnormen wordt rekening 
gehouden met verschillende soorten 
PRIP's. De Europese toezichthoudende 
autoriteiten dienen deze ontwerpen van 
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technische reguleringsnormen bij de 
Commissie in vóór […].
Aan de Commissie wordt de bevoegdheid 
verleend tot vaststelling van de technische 
reguleringsnormen overeenkomstig de 
procedure bedoeld in de artikelen 10 tot 
en met 14 van Verordening (EU) nr. 
1093/2010, de artikelen 10 tot en met 14 
van Verordening 1094/2010 en de 
artikelen 10 tot en met 14 van 
Verordening (EU) nr. 1095/2010.

Or. en

Motivering

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

Amendement 274
Thomas Händel

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het essentiële-informatiedocument wordt 
opgesteld in de officiële taal of in een van 
de officiële talen van de lidstaat waar het 
beleggingsproduct wordt verhandeld, of in 
een taal die door de bevoegde autoriteiten 
van deze lidstaat wordt aanvaard, of 
indien het in een andere taal is opgesteld, 
wordt het vertaald in een van deze talen.

Het essentiële-informatiedocument wordt 
opgesteld in de officiële taal of in een van 
de officiële talen van de lidstaat waar het 
beleggingsproduct wordt verhandeld,   of 
indien het in een andere taal is opgesteld, 
wordt het vertaald in een van deze talen.

Or. de

Amendement 275
Saïd El Khadraoui
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Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het essentiële-informatiedocument wordt 
opgesteld in de officiële taal of in een van 
de officiële talen van de lidstaat waar het 
beleggingsproduct wordt verhandeld, of in 
een taal die door de bevoegde autoriteiten 
van deze lidstaat wordt aanvaard, of indien 
het in een andere taal is opgesteld, wordt 
het vertaald in een van deze talen.

Het essentiële-informatiedocument wordt 
opgesteld in de officiële talen of in een van 
de officiële talen die gebruikt worden in 
het deel van de lidstaat waar het 
beleggingsproduct wordt verhandeld, of in 
een taal die door de bevoegde autoriteiten 
van deze lidstaat wordt aanvaard, of indien 
het in een andere taal is opgesteld, wordt 
het vertaald in een van deze talen.

Or. en

Amendement 276
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het essentiële-informatiedocument wordt 
opgesteld in de officiële taal of in een van 
de officiële talen van de lidstaat waar het 
beleggingsproduct wordt verhandeld, of in 
een taal die door de bevoegde autoriteiten 
van deze lidstaat wordt aanvaard, of 
indien het in een andere taal is opgesteld, 
wordt het vertaald in een van deze talen.

Het essentiële-informatiedocument wordt 
opgesteld in de officiële taal of in een van 
de officiële talen van de lidstaat waar het 
beleggingsproduct wordt verhandeld.

Or. en

Amendement 277
Ildikó Gáll-Pelcz

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7 bis
Wat het KID met betrekking tot 
verzekeringscontracten betreft, heeft de 
verzekeringsonderneming uitsluitend 
verplichtingen ten aanzien van de 
polishouder en niet ten aanzien van de 
begunstigde of verzekerde.

Or. en

Motivering

In de verordening moet worden aangegeven dat wat het KID met betrekking tot 
verzekeringscontracten betreft de verzekeringsonderneming uitsluitend verplichtingen ten 
aanzien van de polishouder heeft en niet ten aanzien van de begunstigde of verzekerde.

Amendement 278
Astrid Lulling

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De titel "essentiële-
informatiedocument" staat duidelijk 
zichtbaar bovenaan de eerste bladzijde 
van het essentiële-informatiedocument. 
Onmiddellijk onder de titel staat een 
toelichting, die luidt als volgt:

1. Wat de inhoud van het essentiële-
informatiedocument betreft, geldt dat 
daarbij de in de onderstaande leden 
aangegeven volgorde wordt aangehouden.

Or. en

Amendement 279
Petru Constantin Luhan

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De titel "essentiële-informatiedocument" 
staat duidelijk zichtbaar bovenaan de eerste 
bladzijde van het essentiële-
informatiedocument. Onmiddellijk onder 
de titel staat een toelichting, die luidt als 
volgt:

1. De titel "essentiële-informatiedocument" 
staat duidelijk zichtbaar bovenaan de eerste 
bladzijde van het essentiële-
informatiedocument. Het essentiële-
informatiedocument wordt door één partij 
opgesteld. Elk essentiële-
informatiedocument vermeldt de naam 
van de persoon of entiteit die aangeeft dat 
hij verantwoordelijk is voor de inhoud 
ervan. Onmiddellijk onder de titel staat een 
toelichting, die luidt als volgt:

Or. en

Motivering

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

Amendement 280
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. "Dit document is niet bedoeld om 
uit te leggen of dit product voor u geschikt 
is. Lees ook de andere informatie die u 
heeft ontvangen."

Or. en

Amendement 281
Syed Kamall
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Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"Dit document verstrekt u essentiële 
informatie over dit beleggingsproduct. Het 
is geen marketingmateriaal. Deze 
informatie is wettelijk voorgeschreven om 
u te helpen de aard van dit 
beleggingsproduct en de aan de belegging 
verbonden risico’s te begrijpen. Het is 
raadzaam deze informatie te lezen zodat u 
uw besluit om te beleggen met kennis van 
zaken kunt nemen."

“Dit document verstrekt u essentiële 
informatie over dit beleggingsproduct. Het 
is geen marketingmateriaal. Deze 
informatie is wettelijk voorgeschreven om 
u te helpen de aard, de uitkeringen en 
risico's van dit beleggingsproduct te 
begrijpen en u te helpen bij het maken van 
een vergelijking tussen dit product en 
alternatieve beleggingsproducten. 

Lees alvorens een definitieve 
beleggingsbeslissing te nemen zorgvuldig 
alle relevante documenten met de aan de 
belegging verbonden voorwaarden, naast 
dit document.
Dit document bevat alleen informatie en 
geeft niet aan of een product geschikt is 
voor uw specifeke, persoonlijke 
omstandigheden."

Or. en

Motivering

Het prospectus en/of de productvoorwaarden zijn belangrijk voor het begrijpen van alle 
kenmerken en risico's van een belegging. Het KID als zijnde een samenvatting van de 
belangrijkste kenmerken en risico's is voor beleggers het belangrijkst. Het KID is bedoeld 
beleggers te helpen bij het begrijpen van de wettelijke voorwaarden van een product en van 
de gevolgen van deze voorwaarden voor het beleggingsvoorstel, het beleggingsrisico, en de 
opbrengst en de kosten ervan.

Amendement 282
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"Dit document verstrekt u essentiële “Dit document verstrekt u essentiële 
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informatie over dit beleggingsproduct. Het 
is geen marketingmateriaal. Deze 
informatie is wettelijk voorgeschreven om 
u te helpen de aard van dit 
beleggingsproduct en de aan de belegging 
verbonden risico’s te begrijpen. Het is 
raadzaam deze informatie te lezen zodat u 
uw besluit om te beleggen met kennis van 
zaken kunt nemen."

informatie over dit beleggingsproduct. Het 
is geen marketingmateriaal. Deze 
informatie is wettelijk voorgeschreven om 
u te helpen de aard, de risico's en de 
opbrengsten van dit beleggingsproduct te 
begrijpen en u te helpen bij het maken van 
een vergelijking tussen dit product en 
alternatieve beleggingsproducten."

Or. en

Amendement 283
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

“Dit document verstrekt u essentiële 
informatie over dit beleggingsproduct. Het 
is geen marketingmateriaal. Deze 
informatie is wettelijk voorgeschreven om 
u te helpen de aard van dit 
beleggingsproduct en de aan de belegging 
verbonden risico’s te begrijpen. Het is 
raadzaam deze informatie te lezen zodat u 
uw besluit om te beleggen met kennis van 
zaken kunt nemen.”

"Dit document verstrekt essentiële 
informatie over dit beleggingsproduct. Het 
is geen marketingmateriaal. Deze 
informatie is wettelijk voorgeschreven om 
te helpen de aard van dit 
beleggingsproduct, het risiconiveau en alle 
kosten ervan te begrijpen voorafgaand 
aan het besluit er al dan niet in te 
beleggen." 

Or. en

Motivering

Het essentiële-informatiedocument legt de verantwoordelijkheid voor het verstrekken van 
heldere, beknopte en begrijpelijke informatie over het beleggingsproduct bij de 
productontwikkelaar; de cliënt heeft de verantwoordelijkheid het essentiële-
informatiedocument tot zich te nemen.

Amendement 284
Olle Schmidt, Nils Torvalds
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Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

“Dit document verstrekt u essentiële 
informatie over dit beleggingsproduct. Het 
is geen marketingmateriaal. Deze 
informatie is wettelijk voorgeschreven om 
u te helpen de aard van dit 
beleggingsproduct en de aan de belegging 
verbonden risico’s te begrijpen. Het is 
raadzaam deze informatie te lezen zodat u 
uw besluit om te beleggen met kennis van 
zaken kunt nemen.”

"Dit document verstrekt u essentiële 
informatie over dit PRIP. Het is geen 
marketingmateriaal. Deze informatie is 
wettelijk voorgeschreven om u te helpen de 
aard, de risico's en de opbrengsten van dit 
PRIP te begrijpen en u te helpen bij het 
maken van een vergelijking met andere 
PRIP's."

Or. en

Amendement 285
Thomas Händel

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

“Dit document verstrekt u essentiële 
informatie over dit beleggingsproduct. Het 
is geen marketingmateriaal. Deze 
informatie is wettelijk voorgeschreven om 
u te helpen de aard van dit 
beleggingsproduct en de aan de belegging 
verbonden risico’s te begrijpen. Het is 
raadzaam deze informatie te lezen zodat u 
uw besluit om te beleggen met kennis van 
zaken kunt nemen.”

“Dit document verstrekt u essentiële 
informatie over dit beleggingsproduct en 
over de vergoeding van de tussenpersoon. 
Het is geen marketingmateriaal. Deze 
informatie is wettelijk voorgeschreven om 
u te helpen de aard van dit 
beleggingsproduct en de aan de belegging 
verbonden risico’s te begrijpen. Het is 
raadzaam deze informatie te lezen zodat u 
uw besluit om te beleggen met kennis van 
zaken kunt nemen.”

Or. de

Amendement 286
Marianne Thyssen
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Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Het essentiële-informatiedocument 
vermeldt de naam van de voor het 
opstellen van het essentiële -
informatiedocument verantwoordelijke 
productontwikkelaar, evenals een 
expliciete verklaring dat enkel deze 
persoon of entiteit verantwoordelijk is 
voor de inhoud van dit document.

Or. nl

Motivering

Dit amendement verduidelijkt dat slechts één partij, met name de productontwikkelaar, 
verantwoordelijk is voor het opstellen en de inhoud van deze "KID".

Amendement 287
Astrid Lulling

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het essentiële-informatiedocument 
bevat de volgende gegevens:

2. De titel "Essentiële 
Beleggersinformatie" staat duidelijk 
zichtbaar bovenaan de eerste bladzijde 
van het document met essentiële 
beleggersinformatie.
a) Onmiddellijk onder de titel staat een 
toelichting, die luidt als volgt:
"Dit document verstrekt u essentiële 
beleggersinformatie over dit product. Het 
is geen marketingmateriaal. De 
informatie is bij wet voorgeschreven en is 
bedoeld om u te helpen de aard en de 
risico’s van dit product te begrijpen. Wij 
raden u aan deze informatie te lezen opdat 
u met kennis van zaken kunt beslissen of 
u al dan niet in dit product wenst te 



AM\927693NL.doc 149/185 PE504.397v01-00

NL

beleggen".
a) onder een titel aan het begin van het 
document, de naam van het 
beleggingsproduct en de identiteit van de 
ontwikkelaar van het beleggingsproduct;

b) De identificatie van het product, met 
inbegrip van, in voorkomend geval, de 
aandelencategorie of het 
beleggingscompartiment, wordt duidelijk 
zichtbaar vermeld. De volledige 
denominatie van het product wordt 
duidelijk zichtbaar vermeld. Indien 
aanwezig maakt het codenummer aan de 
hand waarvan het product kan worden 
geïdentificeerd onderdeel uit van de 
denominatie.
c) De naam van de fondsbeheerder die 
met het beheer van het product is belast, 
wordt duidelijk vermeld.
d) Indien de beheermaatschappij voor 
juridische, administratieve of 
marketingdoeleinden deel uitmaakt van 
een groep ondernemingen, kan de naam 
van deze groep worden genoemd. De 
bedrijfsnaam mag worden vermeld op 
voorwaarde dat dit een belegger niet belet 
de essentiële elementen van de belegging 
te begrijpen of diens vermogen om 
beleggingsproducten te vergelijken niet 
aantast.

(b) onder de titel “waar gaat het om bij 
deze belegging?” de aard en de 
voornaamste kenmerken van het 
beleggingsproduct, waaronder: 

e) Het document met essentiële 
beleggersinformatie bevat een deel 
'doelstellingen en beleggingsbeleid', 
waarin in ieder geval het volgende wordt 
vermeld:

i) het type beleggingsproduct; i) het type beleggingsproduct;

ii) de doelstellingen en de middelen om 
deze te bereiken;

ii) de doelstellingen en de middelen om 
deze te bereiken; 

iii) een vermelding of de ontwikkelaar van 
het beleggingsproduct specifieke milieu-, 
sociale of beheersresultaten beoogt, met 
betrekking tot zijn bedrijfsvoering dan wel 
met betrekking tot het beleggingsproduct, 
en zo ja, een vermelding van de 
nagestreefde resultaten en hoe deze moeten 
worden bereikt;

iii) een vermelding of de ontwikkelaar van 
het beleggingsproduct specifieke milieu-, 
sociale of beheersresultaten beoogt, met 
betrekking tot zijn bedrijfsvoering dan wel 
met betrekking tot het beleggingsproduct, 
en zo ja, een vermelding van de 
nagestreefde resultaten en hoe deze moeten 
worden bereikt;

iv) indien het beleggingsproduct 
verzekeringsuitkeringen biedt, nadere 

iv) indien het beleggingsproduct 
verzekeringsuitkeringen biedt, nadere 
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gegevens over deze 
verzekeringsuitkeringen;

gegevens over deze 
verzekeringsuitkeringen;

v) de termijn van het beleggingsproduct, 
indien bekend;

v) de termijn van het beleggingsproduct, 
indien bekend; 

vi) prestatieverwachtingen, indien relevant 
gelet op de aard van het product;

vi) prestatieverwachtingen, indien relevant 
gelet op de aard van het product;

(c) onder de titel “kan ik geld verliezen?” 
een korte vermelding of verlies van 
kapitaal mogelijk is, waaronder

f) Het document met essentiële 
beleggersinformatie bevat een deel 'risico-
en opbrengstprofiel', waarvan de inhoud 
wordt vastgesteld door de ESMA in een 
technische reguleringsnorm. Dit deel 
bevat, in voorkomend geval, het volgende:

i) verstrekte waarborgen of 
kapitaalbescherming, alsmede beperkingen 
daarop;

i) verstrekte waarborgen of 
kapitaalbescherming, alsmede beperkingen 
daarop; 

ii) een vermelding of het 
beleggingsproduct wordt gedekt door een 
vergoedings- of waarborgregeling;

ii) een vermelding of het 
beleggingsproduct wordt gedekt door een 
vergoedings- of waarborgregeling;

(d) onder de titel “waarvoor is het product 
bestemd?”een vermelding van de 
aanbevolen minimumperiode van bezit en 
het verwachte liquiditeitsprofiel van het 
product, waaronder de mogelijkheid en de 
voorwaarden tot desinvestering vóór het 
einde van de looptijd, rekening houdende 
met het risicovergoedingsprofiel van het 
beleggingsproduct en de 
marktontwikkelingen die hiermee worden 
beoogd;
(e) onder de titel “welke zijn de risico’s en 
wat kan ik daarvoor verwachten?” het 
risicovergoedingsprofiel van het 
beleggingsproduct, waaronder een 
samenvattende indicator van dit profiel en 
waarschuwingen met betrekking tot 
specifieke risico’s die mogelijk niet 
volledig in de samenvattende indicator 
zijn weergegeven;
(f) onder de titel “wat zijn de kosten?” de 
kosten die aan de belegging in het 
beleggingsproduct zijn verbonden, 
waaronder de door de belegger te dragen 
directe en indirecte kosten, met een 
samenvattende indicator van deze kosten;

g) Het document met essentiële 
beleggersinformatie bevat een deel 
'kosten', met een overzicht van de te 
betalen vergoedingen en commissie, 
waarvan de inhoud wordt vastgesteld door 
de ESMA in een technische 
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reguleringsnorm met relevante informatie 
betreffende de inhoud en de vorm.
h) Het document met essentiële 
beleggersinformatie bevat een deel 
'prestaties uit het verleden' voor het 
product voor een periode van ten minste 
twaalf maanden, waarvan de inhoud, de 
minimaal verplichte informatie over de 
prestaties uit het verleden en de vorm door 
de ESMA in een technische 
reguleringsnorm worden vastgesteld. 

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

i) Het document met essentiële 
beleggersinformatie bevat een deel 
'praktische informatie', waarvan de 
inhoud en de vorm door de ESMA in een 
technische reguleringsnormen worden 
vastgesteld.

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

j) Nadere gegevens inzake de vergunning 
worden via de volgende verklaring 
verstrekt:
"Voor dit product is een vergunning 
verleend in [naam van de lidstaat] en het 
wordt gereguleerd door [identiteit van de 
bevoegde autoriteit]".
k) Gegevens inzake de publicatie worden 
via de volgende verklaring verstrekt:
"Deze essentiële beleggersinformatie is 
correct op datum van [de datum van 
publicatie]

Or. en

Motivering

Er is veel tijd en energie gestopt in het ontwikkelen van het KIID voor icbe's, en veel van de 
geleverde inspanningen kunnen ook van nut zijn voor andere producten, net zoals de namen 
van de verwijzingen in een groot aantal gevallen op het hele spectrum van pakketproducten 
voor retailbeleggingen kunnen worden toegepast. Daarnaast kunnen financiële producten 
middels professionele terminologie een bepaalde geloofwaardigheid houden, zonder direct in 
het gebruik van jargon te vervallen.
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Amendement 288
Astrid Lulling

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) onder een titel aan het begin van het 
document, de naam van het 
beleggingsproduct en de identiteit van de 
ontwikkelaar van het beleggingsproduct;

Schrappen

Or. en

Amendement 289
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) onder een titel aan het begin van het 
document, de naam van het 
beleggingsproduct en de identiteit van de 
ontwikkelaar van het beleggingsproduct;

(a) onder een titel aan het begin van het 
document, de naam van het 
beleggingsproduct en de identiteit van de 
ontwikkelaar van het beleggingsproduct en 
de identiteit van de persoon of entiteit die 
de juridisch verantwoordelijkheid draagt;

Or. en

Amendement 290
Syed Kamall

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) onder een titel aan het begin van het (a) onder een titel aan het begin van het 
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document, de naam van het 
beleggingsproduct en de identiteit van de 
ontwikkelaar van het beleggingsproduct;

document, de naam van het pakketproduct 
voor retailbeleggingen en de identiteit van 
de ontwikkelaar van het pakketproduct 
voor retailbeleggingen (naam en adres 
van de hoofdzetel);

Or. en

Amendement 291
Olle Schmidt

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) onder een titel aan het begin van het 
document, de naam van het 
beleggingsproduct en de identiteit van de 
ontwikkelaar van het beleggingsproduct;

(a) onder een titel aan het begin van het 
document, de naam van het PRIP en de 
identiteit van de ontwikkelaar van het 
PRIP;

Or. en

Amendement 292
Pervenche Berès

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) onder een titel aan het begin van het 
document, de naam van het 
beleggingsproduct en de identiteit van de 
ontwikkelaar van het beleggingsproduct;

(a) onder een titel aan het begin van het 
document, de naam van het 
beleggingsproduct en de identiteit van de 
ontwikkelaar van het beleggingsproduct 
(naam en adres van de hoofdzetel); op 
dezelfde wijze wordt in de bijlage bij het 
KID de identiteit van de persoon die 
beleggingsproducten verkoopt, 
bekendgemaakt;

Or. en
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Amendement 293
Sharon Bowles

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) Aan het eind bevat het document een 
deel 'informatie over het product', met, in 
voorkomend geval, de volgende informatie 
over het product:
i. het International Securities 
Identification Number (ISIN);
ii. het International Standards on 
Auditing (ISA’s) Number;
iii. de interestvoet;
iv. de beurs waarop het product wordt 
verhandeld;
v. de munteenheid; en
vi. de datum van uitgifte.

Or. en

Amendement 294
Sharon Bowles

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) naam en contactgegevens van de 
bevoegde autoriteit die de regelgeving 
voor het product heeft opgesteld

Or. en

Amendement 295
Sirpa Pietikäinen
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Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – lettr a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) onder de titel "Voor wie is dit 
product bedoeld?" informatie over de 
doelgroep van het product;

Or. en

Motivering

Spreekt voor zich.

Amendement 296
Olle Schmidt, Sharon Bowles, Nils Torvalds

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) onder de titel "Voor wie is dit 
product bedoeld?" informatie over de 
doelgroep van het product;

Or. en

Amendement 297
Sirpa Pietikäinen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a ter) onder de titel "Welke 
keuzemogelijkheden heb ik?" informatie 
over de verschillende beslissingen die een 
consument moet maken, bijv. met 
betrekking tot het fonds, de termijn en de 
hoogte van de premie. Onder deze titel 
staat ook informatie over de uitkeringen 
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of de feiten die de uitkeringen genereren;

Or. en

Motivering

Het gaat hier over aspecten zoals fondskeuzes of verzekeringsopties. Dit is essentiële 
informatie voor veel PRIP's zonder dewelke een belegger geen gefundeerd besluit kan nemen 
om al dan niet in het product te beleggen.

Amendement 298
Olle Schmidt, Nils Torvalds

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a ter) onder de titel "Welke 
keuzemogelijkheden heb ik?" informatie 
over de verschillende beslissingen die een 
consument moet maken, bijv. met 
betrekking tot het fonds, de termijn en de 
hoogte van de premie. Onder deze titel 
staat ook informatie over de uitkeringen 
of de feiten die de uitkeringen genereren;

Or. en

Amendement 299
Olle Schmidt, Nils Torvalds

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a quater) onder het kopje "Hoe flexibel is 
het?" informatie waaruit blijkt of het 
product of de keuzes onder d) kunnen 
worden gewijzigd nadat in het product is 
belegd (bijv. het beleggingsfonds, de 
termijn en de hoogte van de premie);
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Or. en

Amendement 300
Astrid Lulling

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) onder de titel “waar gaat het om bij 
deze belegging?” de aard en de 
voornaamste kenmerken van het 
beleggingsproduct, waaronder:

Schrappen

i) het type beleggingsproduct;
ii) de doelstellingen en de middelen om 
deze te bereiken;
iii) een vermelding of de ontwikkelaar van 
het beleggingsproduct specifieke milieu-, 
sociale of beheersresultaten beoogt, met 
betrekking tot zijn bedrijfsvoering dan wel 
met betrekking tot het beleggingsproduct, 
en zo ja, een vermelding van de 
nagestreefde resultaten en hoe deze 
moeten worden bereikt;
iv) indien het beleggingsproduct 
verzekeringsuitkeringen biedt, nadere 
gegevens over deze 
verzekeringsuitkeringen;
v) de termijn van het beleggingsproduct, 
indien bekend;
vi) prestatieverwachtingen, indien 
relevant gelet op de aard van het product;

Or. en

Amendement 301
Sirpa Pietikäinen

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

(b) onder de titel “waar gaat het om bij 
deze belegging?” de aard en de 
voornaamste kenmerken van het 
beleggingsproduct, waaronder:

(b) onder de titel "Soort belegging, 
doelstellingen en beleggingsbeleid?" de 
aard en de voornaamste kenmerken van het 
beleggingsproduct, waaronder:

Or. en

Amendement 302
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter b – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) onder de titel “waar gaat het om bij 
deze belegging?” de aard en de 
voornaamste kenmerken van het 
beleggingsproduct, waaronder:

(b) onder de titel “waar gaat het om bij 
deze belegging?” de aard en de 
voornaamste kenmerken van het 
pakketproduct voor retailbeleggingen, 
waaronder:

Or. en

Amendement 303
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter b – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) onder de titel “waar gaat het om bij 
deze belegging?” de aard en de 
voornaamste kenmerken van het 
beleggingsproduct, waaronder:

(b) onder de titel “waar gaat het om bij 
deze belegging?” de aard en de 
voornaamste kenmerken van het PRIP, 
waaronder:

Or. en
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Amendement 304
Astrid Lulling

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter b – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) het type beleggingsproduct; Schrappen

Or. en

Amendement 305
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter b – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) het type beleggingsproduct; i) het type pakketproduct voor 
retailbeleggingen;

Or. en

Amendement 306
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter b – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) het type beleggingsproduct; i) het type PRIP,

Or. en

Amendement 307
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter b – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) het type beleggingsproduct; i) het type beleggingsproduct en het 
risiconiveau, aangeduid als hoog, 
gemiddeld of laag.

Or. en

Motivering

Opname van een risiconiveau-indicator. Dit gebeurt ook al in het voorstel van de Commissie 
(artikel 8, lid 5): "De Commissie wordt gemachtigd om overeenkomstig artikel 23 
gedelegeerde handelingen vast te stellen tot nadere omschrijving van de voorstellingswijze en 
de inhoud van elk van de in lid 2 bedoelde gegevens (...)".

Amendement 308
Astrid Lulling

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter b – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) de doelstellingen en de middelen om 
deze te bereiken;

Schrappen

Or. en

Amendement 309
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter b – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) de doelstellingen en de middelen om 
deze te bereiken;

ii) de doelstellingen en de middelen om 
deze te bereiken, inclusief een 
beschrijving van de onderliggende 
instrumenten of variabelen, en van de 
wijze waarop het rendement wordt 
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bepaald;

Or. en

Amendement 310
Sharon Bowles

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter b – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) de doelstellingen en de middelen om 
deze te bereiken;

ii) de doelstellingen en de middelen om 
deze te bereiken, inclusief een 
beschrijving van de onderliggende 
instrumenten of variabelen, en van de 
wijze waarop het rendement wordt 
bepaald;

Or. en

Amendement 311
Syed Kamall

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii bis) een zin die in simpele bewoordingen 
een beschrijving bevat van de 
onderliggende verwachting van een 
belegger die een pakketproduct voor 
retailbeleggingen koopt;

Or. en

Motivering

Retailbeleggers vinden het moeilijk hun marktverwachting onder woorden te brengen 
wanneer ze een product kopen. Een simpel zinnetje met de impliciete verwachting van een 
belegger die een product koopt, helpt de belegger het product te begrijpen.
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Amendement 312
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter b – punt iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii) een vermelding of de ontwikkelaar van 
het beleggingsproduct specifieke milieu-, 
sociale of beheersresultaten beoogt, met 
betrekking tot zijn bedrijfsvoering dan wel 
met betrekking tot het beleggingsproduct, 
en zo ja, een vermelding van de 
nagestreefde resultaten en hoe deze 
moeten worden bereikt;

Schrappen

Or. en

Amendement 313
Astrid Lulling

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter b – punt iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii) een vermelding of de ontwikkelaar van 
het beleggingsproduct specifieke milieu-, 
sociale of beheersresultaten beoogt, met 
betrekking tot zijn bedrijfsvoering dan wel 
met betrekking tot het beleggingsproduct, 
en zo ja, een vermelding van de 
nagestreefde resultaten en hoe deze 
moeten worden bereikt;

Schrappen

Or. en

Amendement 314
Sharon Bowles

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

iii) een vermelding of de ontwikkelaar van 
het beleggingsproduct specifieke milieu-, 
sociale of beheersresultaten beoogt, met 
betrekking tot zijn bedrijfsvoering dan wel 
met betrekking tot het beleggingsproduct, 
en zo ja, een vermelding van de 
nagestreefde resultaten en hoe deze moeten 
worden bereikt;

iii) een vermelding of de ontwikkelaar van 
het beleggingsproduct specifieke milieu-, 
sociale of beheersresultaten beoogt, met 
betrekking tot zijn bedrijfsvoering dan wel 
met betrekking tot het beleggingsproduct, 
en zo ja, een vermelding van de 
nagestreefde resultaten en hoe deze moeten 
worden bereikt; daarnaast een indicatie of 
het product een directe belegging in de 
reële economie vertegenwoordigt of dat 
het een samengestelde index is; 

Or. en

Amendement 315
Alfredo Pallone

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter b – punt iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii) een vermelding of de ontwikkelaar van
het beleggingsproduct specifieke milieu-, 
sociale of beheersresultaten beoogt, met 
betrekking tot zijn bedrijfsvoering dan wel 
met betrekking tot het beleggingsproduct, 
en zo ja, een vermelding van de 
nagestreefde resultaten en hoe deze 
moeten worden bereikt;

iii) een vermelding of het 
beleggingsproduct specifieke milieu-, 
sociale of beheersresultaten beoogt;

Or. en

Amendement 316
Sirpa Pietikäinen

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

iii) een vermelding of de ontwikkelaar van 
het beleggingsproduct specifieke milieu-, 
sociale of beheersresultaten beoogt, met 
betrekking tot zijn bedrijfsvoering dan wel 
met betrekking tot het beleggingsproduct, 
en zo ja, een vermelding van de 
nagestreefde resultaten en hoe deze 
moeten worden bereikt;

iii) een beschrijving van de specifieke 
milieu-, sociale of beheerscriteria 
waarmee bij de strategie voor de 
toewijzing van activa rekening is 
gehouden, en een kwantitatieve 
vermelding van de effecten van de 
samenstelling van de portefeuille;

Or. en

Amendement 317
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter b – punt iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii) een vermelding of de ontwikkelaar van
het beleggingsproduct specifieke milieu-, 
sociale of beheersresultaten beoogt, met 
betrekking tot zijn bedrijfsvoering dan wel
met betrekking tot het beleggingsproduct, 
en zo ja, een vermelding van de 
nagestreefde resultaten en hoe deze 
moeten worden bereikt;

iii) een kennisgeving of het 
beleggingsproduct specifieke milieu-, 
sociale of beheersresultaten beoogt, 
inclusief maar niet beperkt tot het 
reduceren van de CO2-afdruk met 
betrekking tot het beleggingsproduct, hoe 
de resultaten worden nagestreefd en hoe 
deze moeten worden bereikt.  De 
Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 23 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met 
gedetailleerde regels voor de ontwikkeling 
van een Europees label voor op sociaal en 
milieuvlak duurzame 
beleggingsproducten. Dit label dient de 
langetermijnfinanciering van de 
economie en beoogt bevordering van de 
duurzame milieu- en sociale ontwikkeling 
in financiële instrumenten.

Or. en
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Motivering

Met dit amendement wordt beoogd een positieve stimulans te creëren voor duurzame 
beleggingen door middel van openbaarmaking en een Europees label voor duurzame 
beleggingen.

Amendement 318
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) een kennisgeving van de mogelijke 
directe en indirecte milieurisico's van het 
beleggingsproduct. Deze kennisgeving 
omvat de risico's voor het 
beleggingsrendement, bijvoorbeeld ten 
gevolg van een verkeerde beoordeling van 
milieugevoelige activa, een tekort aan 
zeldzame hulpbronnen, de kosten van 
milieuregelgeving of de potentiële kosten 
van klimaatverandering. 
De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 23 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met de normen 
voor deze milieukennisgevingen met 
betrekking tot de potentiële milieurisico's. 

Or. en

Motivering

Dit amendement beoogt de bevordering van duurzame beleggingen door middel van 
openbaarmaking van alle milieukosten van beleggingen ten gevolg van bedrijfsmodellen. Het 
initiatief Carbon Tracker laat zien dat de beoordeling van bedrijven en het verwachte 
rendement vaak in belangrijke mate afhangt van de verwachting met betrekking tot 
klimaatverandering, alsmede de CO2-reductiedoelstellingen. De EU heeft beloofd de CO2-
uitstoot in 2050 terug te brengen tot 80% van het niveau van 1990 en werkt aan het beperken 
van de temperatuurstijging tot 2 graden Celcius.  Dit amendement is gebaseerd op een 
bijdrage van het initiatief Carbon Tracker.
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Amendement 319
Sirpa Pietikäinen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii bis) een kwantitatieve beoordeling van 
de portefeuille wat betreft de positieve of 
negatieve bijdrage ervan aan de 
financiering van de energietransitie die 
nodig is voor het tot 2 graden Celcius 
beperken van de opwarming van het 
klimaat.

Or. en

Motivering

Verwezenlijking van de EU-belofte om de klimaatopwarming tot 2 graden Celcius te 
beperken, kan alleen als de beleggingsstromen significant worden gewijzigd. De economische 
voordelen van een overstap op een koolstofarme samenleving zijn ondertussen ook voldoende 
aangetoond. Beleggers zijn ook steeds meer geïnteresseerd in de 'duurzaamheid' van hun 
beleggingen. Er bestaan methoden voor het berekenen van de CO2-voetafdruk van 
beleggingsproducten.

Amendement 320
Sirpa Pietikäinen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii ter) de uitsplitsing van de 
onderliggende activaportefeuille naar 
indirect of indirect gefinancierde 
economische sector; 

Or. en

Motivering

Dit soort uitsplitsing vereist een minimum mate aan traceerbaarheid in de beleggingsketen 
(identificatie van de economische activiteiten die worden gefnancierd), en verschaft beleggers 
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die geïnteresseerd zijn in de eventuele impact van hun beleggingen op de reële economie 
waardevolle informatie.

Amendement 321
Sirpa Pietikäinen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii quater) een vermelding van de 
gemiddelde beleggingshorizon van de 
onderliggende activaportefeuille, 
gebaseerd op de gemiddelde omzet van 
effecten die voor de handel worden 
aangehouden en de gemiddelde looptijd 
van schuldpapier dat tot de vervaldag 
worden aangehouden.

Or. en

Motivering

Deze informatie is direct beschikbaar voor fondsbeheerders; het doel is het bevorderen van 
beleggingen met een langetermijnhorizon.

Amendement 322
Othmar Karas

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter b – punt iv

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iv) indien het beleggingsproduct 
verzekeringsuitkeringen biedt, nadere 
gegevens over deze 
verzekeringsuitkeringen;

Schrappen

Or. en

Motivering

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

Amendement 323
Burkhard Balz

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter b – punt iv

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iv) indien het beleggingsproduct 
verzekeringsuitkeringen biedt, nadere 
gegevens over deze 
verzekeringsuitkeringen;

Schrappen

Or. en

Amendement 324
Astrid Lulling

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter b – punt iv

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iv) indien het beleggingsproduct 
verzekeringsuitkeringen biedt, nadere 
gegevens over deze 
verzekeringsuitkeringen;

Schrappen

Or. en

Amendement 325
Marianne Thyssen

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

iv) indien het beleggingsproduct 
verzekeringsuitkeringen biedt, nadere 
gegevens over deze 
verzekeringsuitkeringen;

Schrappen

Or. nl

Motivering

Consumenten houden best rekening met de vraag of deze producten al dan niet bijkomende 
verzekeringsbescherming bieden, in plaats van louter op kosten en potentiële opbrengsten te 
focussen bij het vergelijken van producten. Om consumenten hierbij te helpen, wordt voor 
deze verzekeringsbescherming een aparte zichtbare sectie ingevoegd in het KID onder de titel 
"Ben ik beschermd door een verzekering?".

Amendement 326
Alfredo Pallone

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter b – punt iv

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iv) indien het beleggingsproduct 
verzekeringsuitkeringen biedt, nadere 
gegevens over deze 
verzekeringsuitkeringen;

Schrappen

Or. en

Amendement 327
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter b – punt iv

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iv) indien het beleggingsproduct
verzekeringsuitkeringen biedt, nadere
gegevens over deze 

iv) indien het pakketproduct voor 
retailbeleggingen verzekeringsuitkeringen 
biedt, nadere gegevens over deze 
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verzekeringsuitkeringen; verzekeringsuitkeringen;

Or. en

Amendement 328
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter b – punt iv

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iv) indien het beleggingsproduct
verzekeringsuitkeringen biedt, nadere 
gegevens over deze 
verzekeringsuitkeringen;

iv) indien het PRIP
verzekeringsuitkeringen biedt, nadere 
gegevens over deze 
verzekeringsuitkeringen;

Or. en

Amendement 329
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter b – punt iv

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iv) indien het beleggingsproduct 
verzekeringsuitkeringen biedt, nadere 
gegevens over deze 
verzekeringsuitkeringen;

iv) indien het beleggingsproduct 
verzekeringsuitkeringen biedt, nadere 
gegevens over deze 
verzekeringsuitkeringen; alsmede een 
duidelijke vermelding indien het 
beleggingsproduct geen 
verzekeringsuitkeringen biedt

Or. en

Motivering

Dit amendement beoogt te komen tot een situatie waarin in het geval van financiële producten 
die onder het toepassingsgebied van deze richtlijn vallen zowel het eventuele bestaan, als het 
eventuele ontbreken van verzekeringsuitkeringen, zoals een financiële bescherming voor 
overlevende afhankelijke personen, duidelijk worden vermeld. Het legt de nadruk op de 
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bijdrage van verzekeringsuitkeringen, zoals 'riskpooling', aan een beleggingsproduct. Dit 
amendement stoelt op een bijdrage van de Duitse Bond van Verzekeraars (GDV).

Amendement 330
Astrid Lulling

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter b – punt v

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

v) de termijn van het beleggingsproduct, 
indien bekend;

Schrappen

Or. en

Amendement 331
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter b – punt v

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

v) de termijn van het beleggingsproduct, 
indien bekend;

v) de termijn van het pakketproduct voor 
retailbeleggingen, indien bekend;

Or. en

Amendement 332
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter b – punt v

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

v) de termijn van het beleggingsproduct, 
indien bekend;

v) de termijn van het beleggingsproduct, 
indien bekend, of een indicatie van de 
minimumperiode van bezit;

Or. en
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Amendement 333
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter b – punt vi

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

vi) prestatieverwachtingen, indien 
relevant gelet op de aard van het product;

Schrappen

Or. en

Amendement 334
Astrid Lulling

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter b – punt vi

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

vi) prestatieverwachtingen, indien 
relevant gelet op de aard van het product;

Schrappen

Or. en

Amendement 335
Sylvie Goulard

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter b – punt vi

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

vi) prestatieverwachtingen, indien 
relevant gelet op de aard van het product;

Schrappen

Or. en
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Amendement 336
Alfredo Pallone

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter b – punt vi

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

vi) prestatieverwachtingen, indien 
relevant gelet op de aard van het product;

Schrappen

Or. en

Amendement 337
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter b – punt vi

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

vi) prestatieverwachtingen, indien relevant 
gelet op de aard van het product;

vi) nettorendementsverwachtingen, indien 
relevant gelet op de aard van het product;

Or. en

Motivering

Dit amendement moet zorgen voor transparantie omtrent de resultaten van onder deze 
verordening vallende beleggingsproducten. Daarom moeten de prestaties van een bepaald 
product en de eventuele portefeuille vergeleken worden met een ander product met 
vergelijkbare risico's. Bovendien moeten alle kosten die het rendement beïnvloeden worden 
vermeld.

Amendement 338
Thomas Händel

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter b – punt vi bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

vi bis) en de opzegbaarheid van het 
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beleggingsproduct.

Or. de

Amendement 339
Udo Bullmann, Peter Simon

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter b – punt vi bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

vi bis) een vermelding dat de nationale 
belastingwetgeving van de lidstaat van 
herkomst van de belegger significante 
gevolgen kan hebben voor het verwachte 
en feitelijke rendement.

Or. en

Amendement 340
Olle Schmidt, Sharon Bowles, Nils Torvalds

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter b – punt vi bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

vi bis) een vermelding, in voorkomend 
geval, van de aanbevolen 
minimumperiode van bezit.

Or. en

Amendement 341
Marianne Thyssen

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

(b bis) onder de titel "Ben ik beschermd 
door een verzekering?", een aanwijzing of 
het beleggingsproduct 
verzekeringsbescherming bevat of niet en 
nadere gegevens over deze 
verzekeringsdekking;

Or. nl

Motivering

Consumenten houden best rekening met de vraag of deze producten al dan niet bijkomende 
verzekeringsbescherming bieden, in plaats van louter op kosten en potentiële opbrengsten te 
focussen bij het vergelijken van producten. Om consumenten hierbij te helpen, wordt voor 
deze verzekeringsbescherming een aparte zichtbare sectie ingevoegd in het KID onder de titel 
"Ben ik beschermd door een verzekering?".

Amendement 342
Burkhard Balz

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) In het geval van 
verzekeringsproducten, onder de titel 
"Wat is verzekerd?" de aard en de 
belangrijkste kenmerken van het 
verzekeringsproduct, waaronder
(i) een vermelding van de aangeboden 
verzekeringsuitkeringen; en
(ii) detailinformatie met betrekking tot 
deze verzekeringsuitkeringen;

Or. en

Amendement 343
Olle Schmidt

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

(c) onder de titel “kan ik geld verliezen?” 
een korte vermelding of verlies van 
kapitaal mogelijk is, waaronder

Schrappen

i) verstrekte waarborgen of 
kapitaalbescherming, alsmede 
beperkingen daarop;
ii) een vermelding of het 
beleggingsproduct wordt gedekt door een 
vergoedings- of waarborgregeling;

Or. en

Motivering

De mogelijkheid dat een compensatie- of garantieregeling in werking treedt, betekent niet dat 
de belegger geen geld kan verliezen, aangezien deze regelingen bepaalde zaken wel 'dekken', 
maar andere (waaronder het marktrisico) niet. Vandaar dat de tekst van artikel 8, lid 2, onder 
c) en d) moet worden samengevoegd onder de titel "Wat zijn de risico's en wat krijg ik 
mogelijkerwijs terug?", teneinde beleggers een volledig beeld van de risico's te geven.

Amendement 344
Astrid Lulling

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) onder de titel “kan ik geld verliezen?” 
een korte vermelding of verlies van 
kapitaal mogelijk is, waaronder

Schrappen

i) verstrekte waarborgen of 
kapitaalbescherming, alsmede 
beperkingen daarop;
ii) een vermelding of het 
beleggingsproduct wordt gedekt door een 
vergoedings- of waarborgregeling;

Or. en
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Amendement 345
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter c – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) onder de titel “kan ik geld verliezen?” 
een korte vermelding of verlies van 
kapitaal mogelijk is, waaronder

(c) onder de titel "Wat kan er met mijn 
belegging gebeuren?" een samenvattende 
verklaring waarin wordt uitgelegd dat de 
waarde van de belegging kan stijgen en/of 
dalen afhankelijk van de 
marktomstandigheden of andere factoren.

Or. en

Amendement 346
Sharon Bowles

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter c – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) onder de titel “kan ik geld verliezen?” 
een korte vermelding of verlies van 
kapitaal mogelijk is, waaronder

(c) onder de titel “kan ik geld verliezen?” 
een korte verklaring waarin wordt 
uitgelegd dat verlies van kapitaal altijd 
mogelijk is, en daarnaast:

Or. en

Amendement 347
Sari Essayah

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter c – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) onder de titel “kan ik geld verliezen?” 
een korte vermelding of verlies van 
kapitaal mogelijk is, waaronder

(c) onder de titel “Niveau van 
kapitaalbescherming” een korte 
vermelding of verlies van kapitaal mogelijk 
is, waaronder



PE504.397v01-00 178/185 AM\927693NL.doc

NL

Or. en

Amendement 348
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter c – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) onder de titel “kan ik geld verliezen?” 
een korte vermelding of verlies van 
kapitaal mogelijk is, waaronder

(c) onder de titel "Wat zijn de mogelijke 
risico's en opbrengsten?"

Or. en

Amendement 349
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter c – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) onder de titel “kan ik geld verliezen?” 
een korte vermelding of verlies van 
kapitaal mogelijk is, waaronder

(c) onder de titel “kan ik geld verliezen?” 
een algemene en duidelijke waarschuwing 
dat beleggingsproducten tot verlies van 
kapitaal kunnen leiden; waaronder

Or. en

Amendement 350
Alfredo Pallone

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter c – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) onder de titel “kan ik geld verliezen?” 
een korte vermelding of verlies van 

(c) onder de titel 
"Verzekeringsuitkeringen" een 



AM\927693NL.doc 179/185 PE504.397v01-00

NL

kapitaal mogelijk is, waaronder vermelding of het beleggingsproduct 
verzekeringsuitkeringen biedt en zo ja, 
welke

Or. en

Amendement 351
Nils Torvalds

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter c – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) onder de titel “kan ik geld verliezen?” 
een korte vermelding of verlies van 
kapitaal mogelijk is, waaronder

(c) onder de titel "Welke 
beschermingsmaatregelen zijn van 
toepassing?"een korte beschrijving van

Or. en

Amendement 352
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter c – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) verstrekte waarborgen of 
kapitaalbescherming, alsmede 
beperkingen daarop;

Schrappen

Or. en

Amendement 353
Astrid Lulling

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

i) verstrekte waarborgen of 
kapitaalbescherming, alsmede 
beperkingen daarop;

Schrappen

Or. en

Amendement 354
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter c – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) verstrekte waarborgen of 
kapitaalbescherming, alsmede 
beperkingen daarop;

i) het risico- en opbrengstprofiel van het 
pakketproduct voor retailbeleggingen, 
waaronder een samenvattende indicator 
van dit profiel en waarschuwingen in 
verband met specifieke risico's die niet 
volledig tot uitdrukking komen in de 
samenvattende indicator,

Or. en

Amendement 355
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter c – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) verstrekte waarborgen of 
kapitaalbescherming, alsmede beperkingen 
daarop;

i) verstrekte waarborgen of 
kapitaalbescherming, alsmede beperkingen 
daarop, het geaggregeerde bedrag 
inclusief de identiteit van degene die zo'n 
papier in bezit heeft;

Or. en
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Amendement 356
Alfredo Pallone

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter c – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) verstrekte waarborgen of
kapitaalbescherming, alsmede beperkingen 
daarop;

i) verstrekte waarborgen en
kapitaalbescherming, alsmede beperkingen 
daarop;

Or. en

Amendement 357
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter c – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) een vermelding of het 
beleggingsproduct wordt gedekt door een 
vergoedings- of waarborgregeling;

Schrappen

Or. en

Amendement 358
Astrid Lulling

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter c – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) een vermelding of het 
beleggingsproduct wordt gedekt door een 
vergoedings- of waarborgregeling;

Schrappen

Or. en
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Amendement 359
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter c – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) een vermelding of het 
beleggingsproduct wordt gedekt door een 
vergoedings- of waarborgregeling;

ii) een korte vermelding of het verlies van 
kapitaal mogelijk is, waaronder verstrekte 
waarborgen of kapitaalbescherming, 
alsook beperkingen daarop;

Or. en

Amendement 360
Thomas Händel

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter c – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) een vermelding of het 
beleggingsproduct wordt gedekt door een 
vergoedings- of waarborgregeling;

ii) een vermelding of het 
beleggingsproduct wordt gedekt door een 
vergoedings- of waarborgregeling en zo ja, 
welke;

Or. de

Amendement 361
Alfredo Pallone

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter c – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) een vermelding of het 
beleggingsproduct wordt gedekt door een 
vergoedings- of waarborgregeling;

ii) en de naam van degene die de 
waarborg stelt;

Or. en
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Amendement 362
Sharon Bowles

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter c – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) een vermelding of het 
beleggingsproduct wordt gedekt door een 
vergoedings- of waarborgregeling;

ii) een vermelding of het 
beleggingsproduct wordt gedekt door een 
vergoedings- of waarborgregeling, waarbij 
wordt aangegeven welke risico’s door de 
regeling worden gedekt en welke niet;

Or. en

Amendement 363
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter c – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) een vermelding of het 
beleggingsproduct wordt gedekt door een 
vergoedings- of waarborgregeling;

ii) een vermelding of het 
beleggingsproduct wordt gedekt door een 
vergoedings- of waarborgregeling, waarbij 
wordt aangegeven welke risico’s door de 
regeling worden gedekt en welke niet;

Or. en

Motivering

Dit amendement verwijst naar situaties waarin geen verzekeringsuitkeringen bestaan.

Amendement 364
Nils Torvalds

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

(ii bis) in voorkomend geval andere 
beschermingsmaatregelen, zoals een 
fondsbewaarder, waaronder de identiteit 
en de functies van de betrokken partijen;

Or. en

Amendement 365
Sharon Bowles

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(ii bis) of het product gedekt is door een 
verzekeringsbescherming.

Or. en

Amendement 366
Sharon Bowles

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) een verklaring die aangeeft dat de 
uitbetalingen brutobedragen betreffen en 
dat de belastingwetgeving van de lidstaat 
van herkomst van de belegger invloed kan 
hebben op het rendement van de 
belegging;

Or. en

Amendement 367
Sharon Bowles
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Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter c ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c ter) onder de titel "Wat gebeurt er 
indien de ontwikkelaar of de verkoper van 
het beleggingsproduct in gebreke blijft?" 
een korte beschrijving van het maximum 
verlies voor de belegger en informatie 
waaruit blijkt of het verlies kan worden 
goedgemaakt door een compensatie- of 
waarborgregeling voor beleggers;

Or. en


