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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση των αλλαγών στο σχέδιο 
πράξης γίνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά 
πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά τα στοιχεία του 
σχεδίου πράξης για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας 
του τελικού κειμένου (για παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μία γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.

Η επικεφαλίδα κάθε τροπολογίας σχετικής με υπάρχουσα πράξη, την οποία 
το σχέδιο πράξης προτίθεται να τροποποιήσει, φέρει μία τρίτη και μία 
τέταρτη σειρά που προσδιορίζουν αντίστοιχα την ισχύουσα πράξη και την 
τροποποιημένη διάταξή της. Τα τμήματα που λαμβάνονται από διάταξη 
υπάρχουσας πράξης την οποία το Κοινοβούλιο επιθυμεί να τροποποιήσει, 
ενώ το σχέδιο πράξης δεν την τροποποιεί, σημαίνονται με έντονους 
χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα αυτά 
σημαίνονται ως εξής: [...].
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τα βασικά έγγραφα πληροφοριών για επενδυτικά προϊόντα
(COM(2012)352 – C7-0179/2012 – 2012/0169(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
(COM(2012)352),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2, και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η 
πρόταση από την Επιτροπή (C7-0179/2012),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής 
Επιτροπής της 14ης Νοεμβρίου 20121,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 
και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 
Καταναλωτών και της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων (A7-0000/2012),

1. εγκρίνει τη θέση του κατά πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, εάν προτίθεται να 
της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο 
Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

                                               
1 ΕΕ C (Δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην ΕΕ).



PE502.113v01-00 6/54 PR\922803EL.doc

EL

Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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

Or. en

Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι ο 
παρών κανονισμός εφαρμόζεται μόνο 
στις εν λόγω δέσμες επενδυτικών 
προϊόντων, τα ασφαλιστικά προϊόντα που 
δεν προσφέρουν επενδυτικές ευκαιρίες 
και τα προϊόντα τα οποία είναι 
εκτεθειμένα αποκλειστικά στα επιτόκια 
θα πρέπει να αποκλείονται από το πεδίο 
εφαρμογής του κανονισμού. Τα 
περιουσιακά στοιχεία τα οποία θα 
μπορούσαν να κατέχονται άμεσα, όπως οι 
μετοχές εταιρειών ή τα κρατικά ομόλογα, 
δεν είναι δέσμες επενδυτικών προϊόντων 
και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να 
εξαιρεθούν. Δεδομένου ότι στόχος του 
παρόντος κανονισμού είναι η βελτίωση της 
συγκρισιμότητας και της κατανόησης των 
πληροφοριών σχετικά με επενδυτικά 
προϊόντα που διατίθενται στην αγορά σε 
μικροεπενδυτές, τα συστήματα 
επαγγελματικής συνταξιοδότησης που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας 2003/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
3ης Ιουνίου 2003, για τις δραστηριότητες 
και την εποπτεία των ιδρυμάτων που 
προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελματικών 
συνταξιοδοτικών παροχών11 ή της οδηγίας 
2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την 
ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων 
ασφάλισης και αντασφάλισης 
(Φερεγγυότητα II), δεν πρέπει να 
υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό. 
Ομοίως, ορισμένα επαγγελματικά 
συνταξιοδοτικά προϊόντα τα οποία δεν 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας 2003/41/ΕΚ θα πρέπει να 
εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού, υπό την 
προϋπόθεση ότι απαιτείται παροχή 
χρηματοδοτικής συνεισφοράς από τον 
εργοδότη σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και 

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

διανέμονται με παρόμοιο τρόπο στους 
μικροεπενδυτές.

Or. en

Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(8) Προκειμένου να υπάρξει σαφήνεια 
όσον αφορά την αλληλεπίδραση μεταξύ 
των υποχρεώσεων που καθορίζονται από 
τον παρόντα κανονισμό και των 
υποχρεώσεων που θεσπίζονται με την 
οδηγία 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
4ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με το 
ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να 
δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά 
κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς 
διαπραγμάτευση και την τροποποίηση της 
οδηγίας 2001/343 και της οδηγίας 
2009/138/ΕΚ, είναι αναγκαίο να 
διευκρινιστεί ότι οι εν λόγω οδηγίες 
λειτουργούν συμπληρωματικά προς τον 
παρόντα κανονισμό.

Or. en
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Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Το βασικό έγγραφο πληροφοριών θα 
πρέπει να καταρτίζεται σε μορφότυπο που 
επιτρέπει στους μικροεπενδυτές να 
συγκρίνουν διαφορετικά επενδυτικά 
προϊόντα, δεδομένου ότι οι συμπεριφορές 
και ικανότητες των καταναλωτών είναι 
τέτοιες ώστε ο μορφότυπος, η παρουσίαση 
και το περιεχόμενο των πληροφοριών 
πρέπει να σταθμίζονται προσεκτικά, ώστε 

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

να μεγιστοποιείται η χρηματοοικονομική 
εκπαίδευση, η κατανόηση και η χρήση των 
πληροφοριών. Η ίδια σειρά ενοτήτων και 
οι τίτλοι για τις εν λόγω ενότητες θα 
πρέπει να εφαρμόζονται για κάθε έγγραφο. 
Επιπλέον, οι λεπτομέρειες των 
πληροφοριών που πρόκειται να 
περιλαμβάνονται στο βασικό έγγραφο 
πληροφοριών για διαφορετικά προϊόντα 
και η παρουσίαση των πληροφοριών 
αυτών θα πρέπει να εναρμονιστούν 
περαιτέρω μέσω κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων που θα λαμβάνουν υπόψη την 
υφιστάμενη και την συνεχιζόμενη έρευνα 
σχετικά με τη συμπεριφορά των 
καταναλωτών, καθώς και τα αποτελέσματα 
των δοκιμών όσον αφορά την 
αποτελεσματικότητα των διαφόρων 
τρόπων παρουσίασης των πληροφοριών 
στους καταναλωτές. Επιπλέον, ορισμένα 
επενδυτικά προϊόντα παρέχουν στους 
μικροεπενδυτές δυνατότητα επιλογής 
μεταξύ πολλαπλών υποκείμενων 
επενδύσεων. Τα εν λόγω προϊόντα θα 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την 
κατάρτιση του μορφοτύπου.

Or. en

Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Οι μικροεπενδυτές επιζητούν όλο και 
περισσότερο όχι μόνο οικονομικό όφελος 
με τις επενδυτικές αποφάσεις τους. Συχνά, 
επιδιώκουν επίσης άλλους σκοπούς όπως 
κοινωνικούς ή περιβαλλοντικούς στόχους. 
Επιπλέον, η πληροφόρηση σχετικά με τις 
μη οικονομικές πτυχές των επενδύσεων 
μπορεί να είναι σημαντική για τα πρόσωπα 
που επιθυμούν να πραγματοποιούν 
βιώσιμες, μακροπρόθεσμες επενδύσεις. 

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

Ωστόσο, οι πληροφορίες σχετικά με 
κοινωνικά και περιβαλλοντικά 
αποτελέσματα ή αποτελέσματα σχετικά με 
τη διακυβέρνηση που επιδιώκει ο 
παραγωγός επενδυτικών προϊόντων μπορεί 
να είναι δύσκολο να συγκριθούν ή μπορεί 
και να είναι ανύπαρκτες. Ως εκ τούτου, 
είναι σκόπιμο να εναρμονιστούν 
περαιτέρω οι λεπτομέρειες των 
πληροφοριών σχετικά με το εάν τα 
περιβαλλοντικά ή κοινωνικά ζητήματα ή 
τα ζητήματα διακυβέρνησης έχουν ληφθεί 
υπόψη και, εάν ναι, με ποιους τρόπους. 
Σκόπιμη είναι επίσης η γνωστοποίηση 
πληροφοριών σχετικά με το εάν το προϊόν 
συνιστά επένδυση, δηλαδή εάν συμβάλλει 
στη χρηματοδότηση εταιρειών ή έργων, ή 
στοίχημα, δηλαδή παιχνίδι μηδενικού 
αθροίσματος που δεν χρηματοδοτεί 
καμία εταιρεία ή έργο.

Or. en

Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Το βασικό έγγραφο πληροφοριών 
πρέπει να είναι σαφώς διακριτό από όλες 
τις διαφημιστικές ανακοινώσεις. Η 
σημασία του δεν θα πρέπει να μειώνεται 
από αυτά τα άλλα έγγραφα.

(14) Το βασικό έγγραφο πληροφοριών 
πρέπει να είναι σαφώς διακριτό και 
ξεχωριστό από όλες τις διαφημιστικές 
ανακοινώσεις. Η σημασία του δεν θα 
πρέπει να μειώνεται από αυτά τα άλλα 
έγγραφα. Ο μικροεπενδυτής θα πρέπει να 
δηλώνει ότι έχει λάβει υπόψη το βασικό 
έγγραφο πληροφοριών.

Or. en

Τροπολογία 10
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι διαμεσολαβητές θα πρέπει να υποχρεούνται να παρέχουν πληροφορίες, π.χ. σχετικά με 
το πραγματικό κόστος, την αμοιβή τους ή το φορολογικό καθεστώς του επενδυτικού 
προϊόντος. Όλες οι πληροφορίες που απαιτούνται για να ληφθεί μια εν επιγνώσει απόφαση 
επένδυσης σε ένα προϊόν θα πρέπει να διατίθενται σε ένα μόνο έγγραφο.

Τροπολογία 11
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Τα βασικά έγγραφα πληροφοριών 
αποτελούν το υπόβαθρο για τη λήψη 
επενδυτικών αποφάσεων από 
μικροεπενδυτές. Για το λόγο αυτό, οι 
παραγωγοί επενδυτικών προϊόντων έχουν 
σημαντική ευθύνη έναντι των 
μικροεπενδυτών και πρέπει να 
εξασφαλίζουν ότι συμμορφώνονται με 
τους κανόνες του παρόντος κανονισμού. 
Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να 
διασφαλιστεί ότι οι μικροεπενδυτές που 
βασίστηκαν σε ένα βασικό έγγραφο 
πληροφοριών για μια επενδυτική απόφαση 

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

πληροφοριών για μια επενδυτική απόφαση 
έχουν πραγματικό δικαίωμα προσφυγής. 
Επίσης, θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι 
όλοι οι μικροεπενδυτές σε όλη την Ένωση 
έχουν το ίδιο δικαίωμα να ζητούν 
αποζημίωση για ζημίες που μπορεί να 
υποστούν λόγω περιπτώσεων μη 
συμμόρφωσης των παραγωγών 
επενδυτικών προϊόντων με τις απαιτήσεις 
που προβλέπονται στον παρόντα 
κανονισμό. Επομένως, θα πρέπει να 
εναρμονιστούν οι κανόνες όσον αφορά την 
ευθύνη των παραγωγών επενδυτικών 
προϊόντων. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει 
να καταστήσει σαφές ότι ο μικροεπενδυτής 
θα πρέπει να είναι σε θέση να καταλογίζει 
ευθύνες στους παραγωγούς για μια 
παράβαση του παρόντος κανονισμού σε 
περίπτωση που υφίσταται ζημία μέσω της 
χρήσης του βασικού εγγράφου 
πληροφοριών.

Or. en

Τροπολογία 12
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23α) Η αύξηση των εξουσιών και 
αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην
Ένωση και στις εθνικές εποπτικές αρχές 
θα πρέπει να διευκολυνθεί μέσω της 
παροχής επαρκών ανθρωπίνων πόρων 
και κατάλληλων οικονομικών μέσων.

Or. en

Τροπολογία 13
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Η Επιτροπή πρέπει να εγκρίνει τα 
σχέδια κανονιστικών τεχνικών προτύπων 
που έχουν αναπτύξει η ΕΑΚΑΑ, η ΕΑΤ 
και η ΕΑΑΑΕΣ σύμφωνα με το άρθρο 8 
όσον αφορά τη μεθοδολογία που διέπει την 
παρουσίαση του κινδύνου και της 
ανταμοιβής και τον υπολογισμό του 
κόστους μέσω πράξεων κατ’ 
εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 290 
της συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και σύμφωνα με τα 
αντίστοιχα άρθρα 10 έως 14 των 
κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, 
1094/2010 και 1095/2010.

(26) Η Επιτροπή πρέπει να εγκρίνει τα 
σχέδια κανονιστικών τεχνικών προτύπων 
που έχουν αναπτύξει η ΕΑΚΑΑ, η ΕΑΤ 
και η ΕΑΑΕΣ σύμφωνα με το άρθρο 8 
όσον αφορά τη μεθοδολογία που διέπει την 
παρουσίαση του κινδύνου και της 
ανταμοιβής και τον υπολογισμό του 
κόστους, καθώς και περιβαλλοντικά, 
κοινωνικά κριτήρια και κριτήρια 
διακυβέρνησης μέσω πράξεων κατ’ 
εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 290 
της συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και σύμφωνα με τα 
αντίστοιχα άρθρα 10 έως 14 των 
κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, 
1094/2010 και 1095/2010.

Or. en

Τροπολογία 14
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Θα πρέπει να πραγματοποιηθεί 
επανεξέταση του παρόντος κανονισμού 
τέσσερα έτη μετά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού για να ληφθούν 
υπόψη οι εξελίξεις της αγοράς, όπως η 
εμφάνιση νέων τύπων επενδυτικών 
προϊόντων, αλλά και οι εξελίξεις σε 
άλλους τομείς του δικαίου της Ένωσης και 
η πείρα των κρατών μελών. Η 
επανεξέταση θα πρέπει να αξιολογήσει εάν 
τα μέτρα που θεσπίστηκαν βελτίωσαν την 
κατανόηση του μέσου μικροεπενδυτή 
σχετικά με τα επενδυτικά προϊόντα και τη 
συγκρισιμότητα των προϊόντων. Θα πρέπει 
επίσης να εξετάσει κατά πόσον η 
μεταβατική περίοδος που ισχύει για τους 
ΟΣΕΚΑ θα πρέπει να παραταθεί, ή αν 

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

ισχύει για τους ΟΣΕΚΑ θα πρέπει να 
παραταθεί, ή αν μπορεί να εξεταστεί το 
ενδεχόμενο άλλων επιλογών 
αντιμετώπισης των ΟΣΕΚΑ. Βάσει της 
επανεξέτασης, η Επιτροπή πρέπει να 
υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο 
συνοδευόμενη, αν χρειάζεται, από 
νομοθετικές προτάσεις.

Or. en

Τροπολογία 15
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι διαμεσολαβητές θα πρέπει να υποχρεούνται να παρέχουν πληροφορίες, π.χ. σχετικά με 
το πραγματικό κόστος, την αμοιβή τους ή το φορολογικό καθεστώς του επενδυτικού 
προϊόντος. Όλες οι πληροφορίες που απαιτούνται για να ληφθεί μια εν επιγνώσει απόφαση 
επένδυσης σε ένα προϊόν θα πρέπει να διατίθενται σε ένα μόνο έγγραφο.

Τροπολογία 16
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 17
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 18
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) άλλοι τίτλοι που δεν ενσωματώνουν 
ένα παράγωγο·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 19
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 20
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) ως «πωλητής επενδυτικών 
προϊόντων» νοείται το άτομο που 
διαθέτει στην αγορά, διανέμει ή πωλεί 
επενδυτικά προϊόντα σε μικροεπενδυτές, 
διανομείς ή άτομα που λειτουργούν ως 
διαμεσολαβητές για την υλοποίηση μιας 
επένδυσης ενός μικροεπενδυτή·

Or. en

Τροπολογία 21
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Ο παραγωγός επενδυτικών προϊόντων 
καταρτίζει βασικό έγγραφο πληροφοριών 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται 
στον παρόντα κανονισμό για κάθε 
επενδυτικό προϊόν που παράγει και 
δημοσιεύει το βασικό έγγραφο
πληροφοριών στον δικτυακό τόπο του πριν 
να μπορεί το επενδυτικό προϊόν να 
πωληθεί σε μικροεπενδυτές. Το βασικό 
έγγραφο πληροφοριών συμπληρώνεται 
από τον πωλητή του επενδυτικού 
προϊόντος όποτε απαιτείται.

Or. en
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Τροπολογία 22
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5α
Διαδικασία έγκρισης προϊόντων

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

Or. en
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Τροπολογία 23
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Το βασικό έγγραφο πληροφοριών (ΒΕΠ) δεν πρέπει να περιέχει διαφημιστικά μηνύματα ή 
συστάσεις για αγορά της επένδυσης, αλλά τούτο δεν διατυπώνεται σαφώς στον 
προτεινόμενο κανονισμό. Καθώς δεν είναι βέβαιο ότι όλα τα ΒΕΠ θα υπόκεινται σε 
έγκριση από αρμόδια αρχή πριν τη διανομή τους, η διάταξη αυτή πρέπει να είναι όσο το 
δυνατόν ακριβέστερη.

Τροπολογία 24
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – στοιχείο β – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 25
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Το βασικό έγγραφο πληροφοριών 
συντάσσεται στην επίσημη γλώσσα ή σε 

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

μία από τις επίσημες γλώσσες που 
χρησιμοποιούνται στην περιοχή του 
κράτους μέλους όπου διανέμεται το 
επενδυτικό προϊόν, ή σε άλλη γλώσσα 
αποδεκτή από τις αρμόδιες αρχές του εν 
λόγω κράτους μέλους εάν χρησιμοποιείται 
στην περιοχή του κράτους μέλους όπου 
διανέμεται το επενδυτικό προϊόν, ή 
εφόσον έχει συνταχθεί σε άλλη γλώσσα, 
πρέπει να μεταφράζεται σε κάποια από τις 
γλώσσες αυτές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το προτεινόμενο άρθρο 7 μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα: λόγω της διατύπωσής 
του, υπάρχει πιθανότητα να γίνει πρόταση για αγορά επενδυτικού προϊόντος σε γλώσσα 
που δεν γίνεται (καλά) κατανοητή από τον καταναλωτή.

Τροπολογία 26
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) σε τμήμα στην αρχή του εγγράφου, το 
όνομα του επενδυτικού προϊόντος και την 
ταυτότητα του παραγωγού του προϊόντος
(επωνυμία και διεύθυνση της έδρας του)·

Or. en

Τροπολογία 27
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) ένδειξη του εάν ο παραγωγός του 
επενδυτικού προϊόντος στοχεύει 
συγκεκριμένα περιβαλλοντικά ή κοινωνικά 
αποτελέσματα ή αποτελέσματα 
διακυβέρνησης, είτε όσον αφορά την εκ 
μέρους του άσκηση επιχειρηματικής 

iii) ένδειξη του εάν το επενδυτικό προϊόν
στοχεύει συγκεκριμένα περιβαλλοντικά ή 
κοινωνικά αποτελέσματα ή αποτελέσματα 
διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένου 
του κατά πόσον το προϊόν συνιστά 
επένδυση ή στοίχημα, και, εάν ναι, 
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δραστηριότητας είτε όσον αφορά ένα 
επενδυτικό προϊόν και, εάν ναι, αναφορά 
των αποτελεσμάτων που επιδιώκονται και 
του τρόπου με τον οποίο θα επιτευχθούν·

αναφορά των αποτελεσμάτων που 
επιδιώκονται και του τρόπου με τον οποίο 
θα επιτευχθούν· ο όρος «επένδυση» 
μπορεί να αποδίδεται μόνο σε προϊόντα η 
αγορά των οποίων συμβάλλει, άμεσα ή 
έμμεσα, στη χρηματοδότηση ή ελάττωση 
του κόστους της μελλοντικής 
χρηματοδότησης ενός έργου ή μιας 
εταιρείας·

Or. en

Τροπολογία 28
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – σημείο vi

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε, όπως τροποποιήθηκε.

Τροπολογία 29
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η προστασία που παρέχεται από αντιστάθμιση ή σύστημα εγγύησης μπορεί να λάβει 
διάφορες μορφές: το σύστημα αντιστάθμισης επενδυτών προστατεύει τον πελάτη από 
απώλεια του μέσου από την εταιρεία επενδύσεων, όχι από οικονομική ζημία λόγω της 
αστάθειας των υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων ή αφερεγγυότητα των εκδοτών των 
εν λόγω υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων. Ο παρών κανονισμός πρέπει να είναι 
ακριβέστερος προς αποφυγή τυχόν κατάχρησης της παρούσας διάταξης.

Τροπολογία 30
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα ενδεικτικά σενάρια μελλοντικών επιδόσεων είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο που 
παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον κίνδυνο και την απόδοση με κατανοητό τρόπο και 
προτιμώνται έναντι του δείκτη κινδύνου που βασίζεται στο ιστορικό των επιδόσεων του 
προϊόντος.

Τροπολογία 31
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

πληροφορία έχει σημασία λαμβάνοντας 
υπόψη τη φύση του προϊόντος και την 
έκταση του ιστορικού του. Οι επιδόσεις 
του επενδυτικού προϊόντος στο παρελθόν 
γνωστοποιούνται μόνον εφόσον παρέχεται 
δέουσα προειδοποίηση ότι δεν αποτελούν 
αξιόπιστη ένδειξη για τις μελλοντικές 
επιδόσεις. Όταν η επενδυτική στρατηγική 
παραπέμπει σε δείκτη αναφοράς, οι 
επιδόσεις του δείκτη αναφοράς 
δημοσιεύονται μαζί με τις επιδόσεις του 
επενδυτικού προϊόντος·

Or. en

Τροπολογία 32
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 33
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α) Ανάλογα με την περίπτωση, οι 
πωλητές επενδυτικών προϊόντων 
προσδιορίζουν:
i) το φορολογικό καθεστώς του 
επενδυτικού προϊόντος στο κράτος μέλος 
στο οποίο προτείνουν για αγορά ή 
διανέμουν το επενδυτικό προϊόν· 
ii) τα κόστη που σχετίζονται με το 
επενδυτικό προϊόν εάν οι ίδιοι 
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λειτουργήσουν ως διαμεσολαβητές·
iii) τις προμήθειες, τις αντεκχωρήσεις ή 
άλλα οφέλη σχετικά με τη συναλλαγή που 
καλύπτονται από τον παραγωγό ή τρίτο 
μέρος, όπως προβλέπεται στην οδηγία 
2004/39/ΕΚ και στην οδηγία 2002/39/ΕΚ.

Or. en

Τροπολογία 34
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 35
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) οι αρχές που πρέπει να 
χρησιμοποιούνται για τα περιβαλλοντικά 
και κοινωνικά αποτελέσματα, καθώς και 
τα αποτελέσματα διακυβέρνησης όπως 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο 
β) σημείο iii) του παρόντος άρθρου, και η 
διάκριση μεταξύ «στοιχήματος» και 
«επένδυσης».

Or. en

Τροπολογία 36
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 6 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα σχέδια κανονιστικών τεχνικών 
προτύπων λαμβάνουν υπόψη τα διάφορα 
είδη επενδυτικών προϊόντων και το έργο 
που έχει ήδη επιτελεστεί δυνάμει της 
οδηγίας 2009/65/ΕΚ που θεσπίζει το 
βασικό έγγραφο πληροφοριών για τους 
επενδυτές όσον αφορά τους ΟΣΕΚΑ. Οι 
ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές υποβάλλουν 
τα εν λόγω σχέδια κανονιστικών τεχνικών 
προτύπων στην Επιτροπή το αργότερο έως 
[…].

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ΕΑΚΑΑ έχουν επιτελέσει σημαντικό έργο σχετικά με το 
βασικό έγγραφο πληροφοριών για τους επενδυτές όσον αφορά τους ΟΣΕΚΑ και έχουν ήδη 
συλλέξει πληροφορίες σχετικά με τις ανάγκες των πελατών. Το βασικό έγγραφο 
πληροφοριών για τις δέσμες επενδυτικών προϊόντων για ιδιώτες επενδυτές πρέπει, 
συνεπώς, να στηριχθεί κυρίως στο έργο που έχει επιτελεστεί.

Τροπολογία 37
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 38
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 39
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 40
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Ο πωλητής ενός επενδυτικού προϊόντος 
σε μικροεπενδυτές παρέχει το βασικό 
έγγραφο πληροφοριών εγκαίρως πριν από 
τη σύναψη συναλλαγής που αφορά το 
επενδυτικό προϊόν. Όταν προτείνεται μια 
επένδυση σε έναν πελάτη, πρέπει να 
παρέχεται αμελλητί το βασικό έγγραφο 
πληροφοριών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν πρέπει να γίνονται προτάσεις ή συστάσεις χωρίς παραπομπή στο βασικό έγγραφο 
πληροφοριών και προσκόμιση αυτού. Οι επενδυτικές αποφάσεις λαμβάνονται σε σύντομο 
χρονικό διάστημα από την πραγματοποίηση των συστάσεων. Εάν δεν προσκομιστεί το 
ΒΕΠ μαζί με τη σύσταση, η αποτελεσματικότητά του θα μειωθεί δραματικά.
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Τροπολογία 41
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εξαίρεση αυτή θα δημιουργούσε σοβαρό κενό στον κανονισμό σχετικά με το βασικό 
έγγραφο πληροφοριών. Το ΒΕΠ είναι απαραίτητο για τη λήψη μιας εν επιγνώσει 
επενδυτικής απόφασης, άρα δεν πρέπει να καθίσταται δυνατή η πραγματοποίηση 
επενδύσεων εάν δεν έχει παρασχεθεί στον πελάτη η δυνατότητα να το διαβάσει. Ειδάλλως, 
ο πωλητής της τράπεζας θα μπορούσε να επικοινωνεί με τον πελάτη τηλεφωνικά, να 
συστήνει ένα προϊόν και να δέχεται την παραγγελία για την επένδυση προτού να έχει τη 
δυνατότητα ο πελάτης να διαβάσει το ΒΕΠ.

Τροπολογία 42
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

πριν από την πρώτη συναλλαγή, η 
υποχρέωση παροχής του βασικού 
εγγράφου πληροφοριών που προβλέπεται 
στην παράγραφο 1 εφαρμόζεται μόνο στην 
πρώτη συναλλαγή, εκτός εάν το βασικό 
έγγραφο πληροφοριών έχει 
επικαιροποιηθεί στο χρονικό διάστημα 
που μεσολάβησε από τη διεξαγωγή της 
πρώτης συναλλαγής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν το ΒΕΠ έχει επικαιροποιηθεί, οι πρώτες διατάξεις του βασικού εγγράφου 
πληροφοριών δεν θα πρέπει να θεωρούνται επαρκείς για τη διεξαγωγή περαιτέρω 
συναλλαγών.

Τροπολογία 43
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Ο μικροεπενδυτής επιβεβαιώνει μέσω 
ιδιόχειρης ή ηλεκτρονικής υπογραφής ότι 
έχει λάβει υπόψη του το περιεχόμενο του 
βασικού εγγράφου πληροφοριών.

Or. en

Τροπολογία 44
Πρόταση κανονισμού
Κεφάλαιο II – άρθρα 13α, 13β, 13γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κεφάλαιο ΙIα
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Άρθρο 13α
Εξουσίες παρέμβασης των Ευρωπαϊκών 

Εποπτικών Αρχών (ΕΕΑ)
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1. Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 2 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 ή 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, οι 
Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές 
παρακολουθούν τα επενδυτικά προϊόντα 
ή τα χρηματοπιστωτικά μέσα που 
διατίθενται στην αγορά, διανέμονται ή 
πωλούνται στην Ένωση. Οι Ευρωπαϊκές 
Εποπτικές Αρχές δύνανται να διερευνούν 
νέα επενδυτικά προϊόντα ή 
χρηματοπιστωτικά μέσα προτού 
διατεθούν στην αγορά, διανεμηθούν ή 
πωληθούν στην Ένωση σε συνεργασία με 
τις αρμόδιες αρχές.
2. Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 5 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 ή 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, οι 
Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές δύνανται, 
εφόσον θεωρούν ευλόγως ότι πληρούνται 
οι προϋποθέσεις που ορίζονται στις 
παραγράφους 3 και 4 του παρόντος 
άρθρου, να απαγορεύσουν προσωρινά ή 
να περιορίσουν τη διάθεση στην αγορά, 
τη διανομή ή την πώληση επενδυτικών 
προϊόντων ή χρηματοπιστωτικών μέσων 
στην Ένωση.
Η απαγόρευση ή ο περιορισμός μπορεί να 
ισχύει σε περιπτώσεις ή να υπόκειται σε 
εξαιρέσεις που καθορίζονται από τις 
Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές.
3. Μια Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή 
λαμβάνει αποφάσεις μόνο σύμφωνα με 
την παράγραφο 2, εφόσον πληρούνται 
όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) το προτεινόμενο μέτρο αντιμετωπίζει 
σημαντική απειλή για την προστασία των 
επενδυτών ή την εύρυθμη λειτουργία και 
ακεραιότητα των χρηματοπιστωτικών 
αγορών ή τη σταθερότητα του συνόλου ή 
μέρους του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος της Ένωσης·
β) οι κανονιστικές απαιτήσεις βάσει της 
ενωσιακής νομοθεσίας που εφαρμόζεται 
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στο συγκεκριμένο επενδυτικό προϊόν, 
χρηματοπιστωτικό μέσο ή τη 
συγκεκριμένη δραστηριότητα δεν 
αντιμετωπίζουν την απειλή·
γ) η αρμόδια αρχή ή οι αρμόδιες αρχές 
δεν έχουν λάβει μέτρα για την 
αντιμετώπιση της απειλής ή τα μέτρα 
που έχουν ληφθεί δεν αντιμετωπίζουν 
επαρκώς την απειλή.
Όπου πληρούνται οι προϋποθέσεις που 
ορίζονται στο πρώτο εδάφιο, η 
Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή μπορεί να 
επιβάλει την απαγόρευση ή τον 
περιορισμό που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 για λόγους προφύλαξης 
προτού ένα επενδυτικό προϊόν ή 
χρηματοπιστωτικό μέσο διατεθεί στην 
αγορά, διανεμηθεί ή πωληθεί σε πελάτες.
4. Κατά τη λήψη μέτρων βάσει του 
παρόντος άρθρου, η Ευρωπαϊκή 
Εποπτική Αρχή λαμβάνει υπόψη της τον 
βαθμό στον οποίο το μέτρο:
α) δεν έχει αρνητικές επιπτώσεις όσον 
αφορά την αποτελεσματικότητα των 
χρηματοπιστωτικών αγορών ή τους 
επενδυτές, δυσανάλογες σε σχέση με τα 
οφέλη του μέτρου· και
β) δεν δημιουργεί κίνδυνο καταχρηστικής 
επιλογής του ευνοϊκότερου καθεστώτος 
εποπτείας.
Όταν μια αρμόδια αρχή ή αρμόδιες αρχές 
έχουν λάβει μέτρα βάσει του άρθρου 13β, 
η Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή μπορεί να 
λάβει οποιοδήποτε από τα μέτρα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2, χωρίς να 
εκδώσει τη γνωμοδότηση που 
προβλέπεται στο άρθρο 13γ.
5. Προτού αποφασίσει τη λήψη 
οποιουδήποτε μέτρου βάσει του παρόντος 
άρθρου, η Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή 
γνωστοποιεί στις αρμόδιες αρχές το 
μέτρο που προτείνει να ληφθεί.
6. Προτού λάβει απόφαση δυνάμει της 
παραγράφου 2, η Ευρωπαϊκή Εποπτική 
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Αρχή κοινοποιεί την πρόθεσή της να 
απαγορεύσει ή περιορίσει ένα επενδυτικό 
προϊόν ή χρηματοπιστωτικό μέσο εκτός 
εάν διενεργηθούν ορισμένες αλλαγές στα 
στοιχεία του επενδυτικού προϊόντος ή 
χρηματοπιστωτικού μέσου εντός 
ορισθέντος χρονοδιαγράμματος.
7. Κάθε Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή 
δημοσιεύει στον ιστότοπό της 
ανακοίνωση σχετικά με κάθε απόφαση 
για τη λήψη μέτρων βάσει του παρόντος 
άρθρου. Στην ανακοίνωση αναφέρονται 
οι λεπτομέρειες της απαγόρευσης ή του 
περιορισμού και ορίζεται η χρονική 
στιγμή, μετά τη δημοσίευση της 
ανακοίνωσης, από την οποία θα αρχίσουν 
να ισχύουν τα μέτρα. Η απαγόρευση ή ο 
περιορισμός εφαρμόζονται μόνο σε 
ενέργειες που γίνονται μετά την έναρξη 
ισχύος των μέτρων.
8. Η αρμόδια Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή 
επανεξετάζει την απαγόρευση ή τον 
περιορισμό που επέβαλε βάσει της 
παραγράφου 2 σε κατάλληλα χρονικά 
διαστήματα και τουλάχιστον ανά 
τρίμηνο. Εάν η απαγόρευση ή ο 
περιορισμός δεν ανανεωθεί μετά την εν 
λόγω τρίμηνη περίοδο, λήγει.
9. Μέτρο που εγκρίνεται από τις 
Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές βάσει του 
παρόντος άρθρου υπερισχύει έναντι κάθε 
προηγούμενου μέτρου που έχει ληφθεί 
από αρμόδια αρχή.
10. Η Επιτροπή, με κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 23, 
προσδιορίζει τα κριτήρια και τους 
παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη από τις Ευρωπαϊκές Εποπτικές 
Αρχές προκειμένου να κρίνουν πότε 
ανακύπτουν απειλές για την προστασία 
των επενδυτών ή την εύρυθμη λειτουργία 
και ακεραιότητα των 
χρηματοπιστωτικών αγορών ή τη 
σταθερότητα του συνόλου ή μέρους του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος της 
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Ένωσης, οι οποίες αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 στοιχείο α). Οι εν λόγω 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
διασφαλίζουν ότι οι Ευρωπαϊκές 
Εποπτικές Αρχές είναι σε θέση να 
αναλαμβάνουν δράση, εφόσον απαιτείται 
και για λόγους προφύλαξης, και ότι δεν 
πρέπει να περιμένουν μέχρι τη διάθεση 
στην αγορά, τη διανομή ή την πώληση 
του επενδυτικού προϊόντος ή 
χρηματοπιστωτικού μέσου, ή έως ότου 
ασκηθεί το συγκεκριμένο είδος 
δραστηριότητας ή πρακτικής για να 
λάβουν μέτρα.

Άρθρο 13β
Παρέμβαση των αρμοδίων αρχών σε 

προϊόντα
1. Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν τα 
επενδυτικά προϊόντα ή 
χρηματοπιστωτικά μέσα που διατίθενται 
στην αγορά, διανέμονται ή πωλούνται στο 
ή από το κράτος μέλος τους και μπορούν 
να διερευνούν νέα επενδυτικά προϊόντα ή 
χρηματοπιστωτικά μέσα προτού τεθούν 
στην αγορά, διανεμηθούν ή πωληθούν 
στο ή από το κράτος μέλος.
2. Μια αρμόδια αρχή μπορεί να 
απαγορεύσει ή να περιορίσει στο εν λόγω 
κράτος μέλος ή με προέλευση το εν λόγω 
κράτος μέλος:
α) τη διάθεση στην αγορά, διανομή ή 
πώληση επενδυτικών προϊόντων ή 
χρηματοπιστωτικών μέσων·
β) ένα είδος χρηματοοικονομικής 
δραστηριότητας ή πρακτικής.
3. Η αρμόδια αρχή μπορεί να λάβει τα 
μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 
2, εφόσον θεωρεί ευλόγως ότι:
α) ένα επενδυτικό προϊόν, ένα 
χρηματοπιστωτικό μέσο ή μια 
δραστηριότητα ή μια πρακτική προκαλεί 
σημαντικές ανησυχίες σχετικά με την 
προστασία των επενδυτών ή ενέχει 
σοβαρή απειλή για την εύρυθμη 
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λειτουργία και ακεραιότητα των 
χρηματοπιστωτικών αγορών ή για τη 
σταθερότητα του συνόλου ή μέρους του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος σε ένα ή 
περισσότερα κράτη μέλη, μεταξύ άλλων 
μέσω της εμπορικής προώθησης, 
διανομής, αμοιβής ή προσφοράς 
κινήτρων που σχετίζονται με το 
επενδυτικό προϊόν ή το 
χρηματοπιστωτικό μέσο·
β) ένα παράγωγο προϊόν έχει αρνητικές 
συνέπειες στον μηχανισμό διαμόρφωσης 
τιμών της αντίστοιχης αγοράς·
γ) οι υφιστάμενες κανονιστικές 
απαιτήσεις βάσει της ενωσιακής 
νομοθεσίας που εφαρμόζεται στο 
συγκεκριμένο επενδυτικό προϊόν, 
χρηματοπιστωτικό μέσο ή τη 
συγκεκριμένη δραστηριότητα ή πρακτική 
δεν αντιμετωπίζουν επαρκώς τους 
κινδύνους που αναφέρονται στο στοιχείο 
α), η δε αντιμετώπιση του προβλήματος 
μέσω βελτιωμένης εποπτείας ή επιβολής 
της τήρησης των υφιστάμενων 
απαιτήσεων δεν θα αποτελούσε καλύτερη 
λύση·
δ) το μέτρο είναι αναλογικό, 
λαμβανομένων υπόψη της φύσης των 
κινδύνων που έχουν εντοπισθεί, του 
προηγμένου επιπέδου των 
ενδιαφερομένων επενδυτών ή 
συμμετεχόντων στην αγορά και των 
πιθανών επιπτώσεων του μέτρου στους 
επενδυτές και τους συμμετέχοντες στην 
αγορά που ενδεχομένως κατέχουν, 
χρησιμοποιούν ή επωφελούνται από το 
χρηματοπιστωτικό μέσο ή τη 
δραστηριότητα·
ε) η αρμόδια αρχή έχει προβεί στην 
προσήκουσα διαβούλευση με τις αρμόδιες 
αρχές άλλων κρατών μελών που 
ενδέχεται να επηρεαστούν σημαντικά από 
το μέτρο· και
στ) το μέτρο δεν προκαλεί διακρίσεις εις 
βάρος υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που 
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παρέχονται από άλλο κράτος μέλος.
Όπου πληρούνται οι προϋποθέσεις που 
ορίζονται στο πρώτο εδάφιο, η αρμόδια 
αρχή μπορεί να επιβάλει απαγόρευση ή 
περιορισμό για λόγους προφύλαξης 
προτού ένα επενδυτικό προϊόν ή 
χρηματοπιστωτικό μέσο διατεθεί στην 
αγορά, διανεμηθεί ή πωληθεί σε πελάτες.
Η απαγόρευση ή ο περιορισμός μπορεί να 
ισχύει σε περιπτώσεις ή να υπόκειται σε 
εξαιρέσεις που καθορίζονται από την 
αρμόδια αρχή.
4. Προτού επιβάλει απαγόρευση ή 
περιορισμό δυνάμει της παραγράφου 2, η 
αρμόδια αρχή κοινοποιεί την πρόθεσή 
της να απαγορεύσει ή περιορίσει ένα 
επενδυτικό προϊόν ή χρηματοπιστωτικό 
μέσο εκτός εάν διενεργηθούν ορισμένες 
αλλαγές στα στοιχεία του επενδυτικού 
προϊόντος ή χρηματοπιστωτικού μέσου 
εντός ορισθέντος χρονοδιαγράμματος.
5. Η αρμόδια αρχή δεν επιβάλλει 
απαγόρευση ή περιορισμό βάσει του 
παρόντος άρθρου, εκτός εάν, τουλάχιστον 
ένα μήνα πριν από τη λήψη του μέτρου, 
έχει γνωστοποιήσει εγγράφως, ή με άλλον 
τρόπο που έχει συμφωνηθεί μεταξύ των 
αρχών, σε όλες τις άλλες εμπλεκόμενες 
αρμόδιες αρχές και στις Ευρωπαϊκές 
Εποπτικές Αρχές λεπτομερή στοιχεία 
σχετικά με:
α) το χρηματοπιστωτικό μέσο ή τη 
δραστηριότητα ή την πρακτική την οποία 
αφορά το προτεινόμενο μέτρο·
β) την ακριβή φύση της απαγόρευσης ή 
του περιορισμού που προτείνονται και τη 
χρονική στιγμή που προβλέπεται να 
αρχίσουν να ισχύουν· και
γ) τα αποδεικτικά στοιχεία στα οποία έχει 
βασίσει την απόφασή της και βάσει των 
οποίων θεωρεί ότι πληρούνται όλες οι 
προϋποθέσεις της παραγράφου 3.
6. Αν ο χρόνος που απαιτείται για τη 
διαβούλευση που προβλέπεται στην 
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παράγραφο 3 στοιχείο ε) και η προθεσμία 
ενός μηνός που προβλέπεται στην 
παράγραφο 5 ενδέχεται να ζημιώσουν 
ανεπανόρθωτα τους καταναλωτές, η 
αρμόδια αρχή μπορεί να ενεργεί δυνάμει 
του παρόντος άρθρου σε προσωρινή βάση 
για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους τρεις 
μήνες. Στην περίπτωση αυτή η αρμόδια 
αρχή ενημερώνει αμέσως όλες τις άλλες 
αρχές και τις Ευρωπαϊκές Εποπτικές 
Αρχές για τα μέτρα που έλαβε.
7. Η αρμόδια αρχή δημοσιεύει στον 
ιστότοπό της ανακοίνωση σχετικά με 
κάθε απόφαση επιβολής απαγόρευσης ή 
περιορισμού που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2. Στην ανακοίνωση 
αναφέρονται οι λεπτομέρειες της 
απαγόρευσης ή του περιορισμού, η 
χρονική στιγμή, μετά τη δημοσίευση της 
ανακοίνωσης, από την οποία θα αρχίσουν 
να ισχύουν τα μέτρα και τα αποδεικτικά 
στοιχεία βάσει των οποίων θεωρεί ότι 
πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις της 
παραγράφου 1. Η απαγόρευση ή ο 
περιορισμός εφαρμόζονται μόνο σε 
ενέργειες που γίνονται μετά τη 
δημοσίευση της ανακοίνωσης.
8. Η αρμόδια αρχή ανακαλεί την 
απαγόρευση ή τον περιορισμό, εάν δεν 
ισχύουν πλέον οι προϋποθέσεις της 
παραγράφου 3.
9. Η Επιτροπή, με κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 23, 
προσδιορίζει τα κριτήρια και τους 
παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη από τις αρμόδιες αρχές, 
προκειμένου να κρίνουν πότε ανακύπτουν 
απειλές για την προστασία των 
επενδυτών ή την εύρυθμη λειτουργία και 
ακεραιότητα των χρηματοπιστωτικών 
αγορών ή τη σταθερότητα του συνόλου ή 
μέρους του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος της Ένωσης, οι οποίες 
αναφέρονται στην παράγραφο 3 στοιχείο 
α).
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Άρθρο 13γ
Συντονιστικός ρόλος των Ευρωπαϊκών 
Εποπτικών Αρχών
1. Κάθε Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή 
αναλαμβάνει ρόλο διευκόλυνσης και 
συντονισμού όσον αφορά τα μέτρα που 
λαμβάνουν οι αρμόδιες αρχές βάσει του 
άρθρου 13β. Ειδικότερα, κάθε 
Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή εξασφαλίζει 
ότι τα μέτρα που λαμβάνει μια αρμόδια 
αρχή είναι δικαιολογημένα και ανάλογα 
με τον επιδιωκόμενο σκοπό και ότι, όταν 
χρειάζεται, οι αρμόδιες αρχές 
ακολουθούν συνεπή προσέγγιση.
2. Μετά τη λήψη της γνωστοποίησης 
σύμφωνα με το άρθρο 13β για μέτρα που 
πρόκειται να επιβληθούν βάσει του εν 
λόγω άρθρου, η Ευρωπαϊκή Εποπτική 
Αρχή εκδίδει γνωμοδότηση σχετικά με το 
κατά πόσον θεωρεί την απαγόρευση ή τον 
περιορισμό δικαιολογημένο και ανάλογο 
με τον επιδιωκόμενο σκοπό. Εάν η 
Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή κρίνει ότι η 
λήψη μέτρων από άλλες αρμόδιες αρχές 
είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση 
του κινδύνου, το αναφέρει επίσης στη 
γνωμοδότησή της. Η γνωμοδότηση 
δημοσιεύεται στον ιστότοπο της 
Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής.
3. Όταν μια αρμόδια αρχή προτίθεται να 
λάβει ή λαμβάνει μέτρα αντίθετα προς 
γνωμοδότηση που έχει εγκρίνει μια 
Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή βάσει της 
παραγράφου 2 ή αρνείται να λάβει μέτρα 
αντίθετα προς την εν λόγω γνωμοδότηση, 
δημοσιεύει αμέσως στον ιστότοπό της 
ανακοίνωση στην οποία εξηγεί πλήρως 
τους λόγους της επιλογής της.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εξουσίες παρέμβασης των ΕΑΤ και ΕΑΑΕΣ θα πρέπει να ευθυγραμμιστούν, κατά τρόπο 
συνεκτικό, με τις εξουσίες παρέμβασης της ΕΑΚΑΑ όπως τελούν επί του παρόντος υπό 
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διαπραγμάτευση δυνάμει της πρότασης κανονισμού (COM(2011)0652 – C7-0359/2011 –
2011/0296(COD) (κανονισμός για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων – MIFIR)).

Τροπολογία 45
Πρόταση κανονισμού
Κεφάλαιο ΙΙ α – Άρθρο 13 δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 13δ
Έγκριση του βασικού εγγράφου 

πληροφοριών από τις αρμόδιες αρχές
1. Οι παραγωγοί επενδυτικών προϊόντων 
και οι πωλητές επενδυτικών προϊόντων 
κοινοποιούν το βασικό έγγραφο 
πληροφοριών του επενδυτικού προϊόντος 
στην αρμόδια αρχή των κρατών μελών 
όπου διατίθεται στην αγορά, διανέμεται ή 
πωλείται το επενδυτικό προϊόν.
2. Η αρμόδια αρχή διασφαλίζει τη 
συμμόρφωση του περιεχομένου του 
βασικού εγγράφου πληροφοριών με τις 
διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΙ του παρόντος 
κανονισμού πριν από τη διάθεση στην 
αγορά, τη διανομή ή την πώληση του 
επενδυτικού προϊόντος.

Or. en

Τροπολογία 46
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 47
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) η διαδικασία οδηγεί σε αποφάσεις που 
είναι ενδεχομένως δεσμευτικές για τον 
παραγωγό του επενδυτικού προϊόντος και 
τον πωλητή του επενδυτικού προϊόντος·

Or. en

Τροπολογία 48
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται στις 
ακόλουθες παραβάσεις:

διαγράφεται

α) το βασικό έγγραφο πληροφοριών δεν 
συμμορφώνεται με το άρθρο 6 
παράγραφοι 1 έως 3 και το άρθρο 7·
β) το βασικό έγγραφο πληροφοριών δεν 
περιέχει τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφοι 1 
και 2 ή δεν παρουσιάζεται σύμφωνα με το 
άρθρο 8 παράγραφος 4·
γ) μια διαφημιστική ανακοίνωση 
περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικές με το 
επενδυτικό προϊόν οι οποίες έρχονται σε 
αντίθεση με τα στοιχεία στο βασικό 
έγγραφο πληροφοριών, κατά παράβαση 
του άρθρου 9·
δ) το βασικό έγγραφο πληροφοριών δεν 
επανεξετάζεται και δεν αναθεωρείται 
σύμφωνα με το άρθρο 10·
ε) το βασικό έγγραφο πληροφοριών δεν 
έχει διατεθεί εμπρόθεσμα σύμφωνα με το 
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άρθρο 12 παράγραφος 1·
στ) το βασικό έγγραφο πληροφοριών δεν 
έχει παρασχεθεί δωρεάν σύμφωνα με το 
άρθρο 13 παράγραφος 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν είναι εύλογος ο καθορισμός καταλόγου παραβάσεων για τις οποίες θα ισχύει το 
προτεινόμενο άρθρο 18: το παρόν άρθρο πρέπει να εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση 
παράβασης των διατάξεων που περιλαμβάνονται στον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία 49
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
αρμόδιες αρχές έχουν την εξουσία να 
επιβάλλουν τουλάχιστον τα ακόλουθα
διοικητικά μέτρα και κυρώσεις:

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
αρμόδιες αρχές έχουν την εξουσία να 
επιβάλλουν τουλάχιστον τις ακόλουθες 
διοικητικές ποινές και λοιπά μέτρα:

Or. en

Τροπολογία 50
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) σε περίπτωση νομικού προσώπου, 
διοικητικά πρόστιμα μέχρι και 10% του 
συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών του 
νομικού προσώπου κατά την 
προηγούμενη διαχειριστική περίοδο, η 
οποία, σε περίπτωση θυγατρικής, 
αντιστοιχεί στον συνολικό ετήσιο κύκλο 
εργασιών που προκύπτει από τον 
ενοποιημένο λογαριασμό της τελικής 
μητρικής επιχείρησης κατά ην 
προηγούμενη διαχειριστική περίοδο·
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Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η εναρμόνιση όσον αφορά την επιβολή διοικητικών 
χρηματικών ποινών με άλλη προτεινόμενη ενωσιακή νομοθεσία, και δη την προτεινόμενη 
οδηγία για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID) και την προτεινόμενη οδηγία 
ΟΣΕΚΑ V.

Τροπολογία 51
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ β) σε περίπτωση φυσικού προσώπου, 
διοικητικό πρόστιμο μέχρι το ποσό των 
5.000.000 ευρώ ή, στα κράτη μέλη όπου 
το ευρώ δεν είναι το επίσημο νόμισμα, 
αντίστοιχη αξία στο εθνικό νόμισμα κατά 
τον χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η εναρμόνιση όσον αφορά την επιβολή διοικητικών 
χρηματικών ποινών με άλλη προτεινόμενη ενωσιακή νομοθεσία, και δη την προτεινόμενη 
οδηγία για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID) και την προτεινόμενη οδηγία 
ΟΣΕΚΑ V.

Τροπολογία 52
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, σε 
περίπτωση που οι αρμόδιες αρχές έχουν 
επιβάλει ένα ή περισσότερα διοικητικά
μέτρα και κυρώσεις σύμφωνα με την 
παράγραφο 2, οι αρμόδιες αρχές έχουν την 
εξουσία να εκδίδουν ή να απαιτούν από 
τον παραγωγό ή τον πωλητή του 
επενδυτικού προϊόντος να εκδώσει άμεση 

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

ανακοίνωση προς τους σχετικούς 
μικροεπενδυτές, παρέχοντάς τους 
πληροφορίες σχετικά με τη διοικητική 
ποινή ή άλλο κυρωτικό μέτρο, και 
πληροφορώντας τους πού μπορούν να 
υποβάλουν καταγγελίες ή να καταθέσουν 
αξιώσεις αποκατάστασης.

Or. en

Τροπολογία 53
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Οι αρμόδιες αρχές εφαρμόζουν τις 
διοικητικές ποινές και λοιπά μέτρα που 
προβλέπονται στο άρθρο 19 παράγραφος 
2, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις σχετικές 
περιστάσεις, συμπεριλαμβανομένων:

Or. en

Τροπολογία 54
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) της αποζημίωσης των 
μικροεπενδυτών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να λαμβάνουν υπόψη την ύπαρξη διαδικασίας αποζημίωσης 
υπέρ των μικροεπενδυτών κατά την εφαρμογή των διοικητικών μέτρων και κυρώσεων.
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Τροπολογία 55
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εάν η αρμόδια αρχή έχει 
δημοσιοποιήσει διοικητικά μέτρα και 
κυρώσεις στο κοινό, αναφέρει παράλληλα 
τα εν λόγω διοικητικά μέτρα και 
κυρώσεις στην ΕΑΚΑΑ, την ΕΑΤ και την 
ΕΑΑΕΣ.

1. Εάν η αρμόδια αρχή έχει 
δημοσιοποιήσει διοικητικές ποινές και 
λοιπά μέτρα στο κοινό, αναφέρει 
παράλληλα τις εν λόγω διοικητικές ποινές 
και λοιπά μέτρα στην ΕΑΚΑΑ, την ΕΑΤ 
και την ΕΑΑΕΣ.

Or. en

Τροπολογία 56
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 57
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι διοικητικές κυρώσεις και μέτρα που 
επιβάλλονται για τις παραβάσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 1 
δημοσιοποιούνται χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση και περιλαμβάνουν 
τουλάχιστον τα στοιχεία σχετικά με το 
είδος της παράβασης του παρόντος 
κανονισμού και την ταυτότητα των 

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

προσώπων που ευθύνονται για αυτήν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εξαιρέσεις όσον αφορά τη δημοσιοποίηση των κυρώσεων πρέπει να διαγραφούν. Οι 
παραβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 1 δεν συνιστούν παραβάσεις η 
δημοσιοποίηση των οποίων θα έθετε σε σοβαρό κίνδυνο τις χρηματοπιστωτικές αγορές. 
Όσο δεν δημοσιοποιούνται τα ονόματα των καταδικασθέντων εκδοτών ή 
διαμεσολαβητών, δεν θα υπάρξει ποτέ αποτρεπτικό αποτέλεσμα που να προλαμβάνει τις 
παράνομες πρακτικές και θα είναι πάντα συμφέρουσα η διάπραξη αδικημάτων.

Τροπολογία 58
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εξαιρέσεις όσον αφορά τη δημοσιοποίηση των κυρώσεων πρέπει να διαγραφούν. Οι 
παραβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 1 δεν συνιστούν παραβάσεις η 
δημοσιοποίηση των οποίων θα έθετε σε σοβαρό κίνδυνο τις χρηματοπιστωτικές αγορές. 
Όσο δεν δημοσιοποιούνται τα ονόματα των καταδικασθέντων εκδοτών ή 
διαμεσολαβητών, δεν θα υπάρξει ποτέ αποτρεπτικό αποτέλεσμα που να προλαμβάνει τις 
παράνομες πρακτικές και θα είναι πάντα συμφέρουσα η διάπραξη αδικημάτων.

Τροπολογία 59
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 60
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο 
άρθρο 8 παράγραφος 5, στο άρθρο 10 
παράγραφος 2, στο άρθρο 12 παράγραφος 
4, στο άρθρο 13α παράγραφος 10 και στο 
άρθρο 13β παράγραφος 9 μπορεί να 
ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. 
Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την 
εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην 
εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την 
επομένη της δημοσίευσης της απόφασης 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία 
που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος 
των ήδη εν ισχύι κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων.

Or. en
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Τροπολογία 61
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

5. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 8 
παράγραφος 5, του άρθρου 10 παράγραφος 
2, του άρθρου 12 παράγραφος 4, του 
άρθρου 13α παράγραφος 10 και του 
άρθρου 13β παράγραφος 9 τίθεται σε ισχύ 
μόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί 
αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από 
την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ή εάν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι 
δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η περίοδος 
παρατείνεται κατά [2 μήνες] με 
πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Or. en

Τροπολογία 62
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Σε πολλά κράτη μέλη, απαιτείται από τις εταιρείες διαχείρισης, σε συνδυασμό με την 
οδηγία ΟΣΕΚΑ, να παρέχουν βασικά έγγραφα πληροφοριών και για μη ΟΣΕΚΑ λόγω των 
εθνικών διατάξεων. Κατά αυτόν τον τρόπο, τα εν λόγω προϊόντα περιλαμβάνουν ίδιο 
επίπεδο προστασίας των επενδυτών με αυτό για τους ΟΣΕΚΑ. Ως εκ τούτου, η διάταξη 
του κανονισμού σχετικά με τις δέσμες επενδυτικών προϊόντων για ιδιώτες επενδυτές 
πρέπει να ισχύει μετά την περίοδο των 3 ετών.

Τροπολογία 63
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Οι διαχειριστές οργανισμών 
εναλλακτικών επενδύσεων (ΔΟΕΕ), όπως 
ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 
στοιχείο β) της οδηγίας 2011/61/ΕΕ, και 
οι πωλητές μεριδίων οργανισμών 
εναλλακτικών επενδύσεων (ΟΕΕ), όπως 
ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 
στοιχείο α) της ανωτέρω οδηγίας, 
εξαιρούνται από τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό 
υπό τον όρο ότι παρέχουν βασικό έγγραφο 
πληροφοριών για τους επενδυτές δυνάμει 
της εθνικής νομοθεσίας σύμφωνα με το 
άρθρο 78 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ ή 
συναφών διατάξεων της εθνικής 
νομοθεσίας. 
_______
* ΕΕ: Παρεμβάλλεται η ημερομηνία τρία 
έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε πολλά κράτη μέλη, απαιτείται από τις εταιρείες διαχείρισης, σε συνδυασμό με την 
οδηγία ΟΣΕΚΑ, να παρέχουν βασικά έγγραφα πληροφοριών και για μη ΟΣΕΚΑ λόγω των 
εθνικών διατάξεων. Κατά αυτόν τον τρόπο, τα εν λόγω προϊόντα περιλαμβάνουν ίδιο 
επίπεδο προστασίας των επενδυτών με αυτό για τους ΟΣΕΚΑ. Ως εκ τούτου, η διάταξη 
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του κανονισμού σχετικά με τις δέσμες επενδυτικών προϊόντων για ιδιώτες επενδυτές 
πρέπει να ισχύει μετά την περίοδο των 3 ετών.

Τροπολογία 64
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Εντός τεσσάρων ετών από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού, η Επιτροπή επανεξετάζει τον 
παρόντα κανονισμό. Η επανεξέταση 
περιλαμβάνει γενική επισκόπηση της 
πρακτικής εφαρμογής των κανόνων που 
ορίζονται στον παρόντα κανονισμό, 
λαμβανομένων δεόντως υπόψη των 
εξελίξεων στην αγορά επενδυτικών 
προϊόντων για ιδιώτες επενδυτές. Όσον 
αφορά τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα 
που υπόκεινται στην οδηγία 2003/71/ΕΚ, 
η επανεξέταση αξιολογεί εάν πρέπει να 
πάψει να ισχύει η απαίτηση παροχής 
σύνοψης του ενημερωτικού δελτίου. Κατά 
την επανεξέταση πρέπει επίσης να 
εξεταστεί η πιθανή επέκταση του πεδίου
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού σε 
άλλα χρηματοπιστωτικά προϊόντα.

Or. en
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η εισηγήτρια χαιρετίζει το έργο που έχει επιτελέσει μέχρι στιγμής η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, το οποίο ξεκίνησε κατόπιν του αιτήματος του Συμβουλίου ECOFIN του 
Μαΐου 2007 προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει τη συνοχή του δικαίου της ΕΕ 
που εφαρμόζεται σε διάφορα είδη επενδυτικών προϊόντων για μικροεπενδυτές. Στην 
ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τις δέσμες επενδυτικών προϊόντων για ιδιώτες 
επενδυτές (PRIP), που δημοσιεύτηκε τον Απρίλιο του 2009, επισημαίνονταν δύο τομείς 
για περαιτέρω εργασίες: οι κανόνες που εφαρμόζονται στις πωλήσεις, και οι κανόνες για 
τις γνωστοποιήσεις σχετικά με το προϊόν. Η παρούσα πρόταση πηγάζει από τον δεύτερο 
τομέα εργασιών για τις γνωστοποιήσεις σχετικά με το προϊόν, αλλά αποτελεί μέρος μιας 
ευρύτερης δέσμης νομοθετικών μέτρων για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των 
καταναλωτών στις χρηματοπιστωτικές αγορές, αξιοποιώντας την εκτεταμένη 
αναθεώρηση της οδηγίας για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση (IMD), προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι οι πελάτες επωφελούνται από υψηλό επίπεδο προστασίας κατά την 
αγορά ασφαλιστικών προϊόντων, και ενισχύοντας τη λειτουργία του θεματοφύλακα για 
τους ΟΣΕΚΑ. Τα μέτρα για τις γνωστοποιήσεις σχετικά με τα προϊόντα που 
προτείνονται στον παρόντα κανονισμό συμπληρώνουν ιδίως τα μέτρα προστασίας των 
επενδυτών σχετικά με επενδυτικές συμβουλές και υπηρεσίες πωλήσεων, όπως ορίζονται 
στις πράξεις MIFID/MIFIR. Η αναθεώρηση της IMD θα ασχοληθεί ειδικά με τη 
βελτίωση των κανόνων πωλήσεων για την ασφάλεια των επενδυτικών ασφαλιστικών 
προϊόντων.

Εντούτοις, η εισηγήτρια θα ήθελε να επιμείνει σε ορισμένους πρόσθετους τομείς 
ανησυχίας σχετικά με την παρούσα πρόταση κανονισμού της Επιτροπής: το βασικό 
έγγραφο πληροφοριών (ΒΕΠ) δεν πρέπει να σχεδιάζεται για να βοηθά πρωτίστως τους 
παραγωγούς στην πώληση των προϊόντων τους, αλλά για να ενημερώνει και να βοηθά 
τους μικροεπενδυτές ώστε να λαμβάνουν κατάλληλες επενδυτικές αποφάσεις.
1) Πεδίο εφαρμογής:

Το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού δεν πρέπει να περιορίζεται στις 
«δέσμες» επενδύσεων ή στις επενδύσεις (εν μέρει) άγνωστης απόδοσης. Βασικό 
έγγραφο πληροφοριών πρέπει να διατίθεται στους καταναλωτές για όλα τα 
αποταμιευτικά ή επενδυτικά προϊόντα ανεξαιρέτως. Αυτό είναι βασική προϋπόθεση 
ώστε να αποκτήσουν οι καταναλωτές τη συνήθεια να συμβουλεύονται πάντοτε το ΒΕΠ 
ανεξαρτήτως του αποταμιευτικού ή επενδυτικού προϊόντος που τους προτείνεται. 
Ειδικότερα, το πεδίο εφαρμογής πρέπει να επεκταθεί ώστε να περιλαμβάνει μετοχές, 
αποταμιευτικά προϊόντα βάσει επιτοκίου συμπεριλαμβανομένων κρατικών ομολόγων, 
προθεσμιακούς τραπεζικούς λογαριασμούς και ασφάλειες ζωής. Αυτό είναι ουσιώδους 
σημασίας, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος το ΒΕΠ να ευνοεί πιο περίπλοκα προϊόντα, 
πράγμα που θα αποτελούσε «απρόσμενη συνέπεια» της θέσπισής του. Όπως αναφέρει η 
ΕΚΤ στη γνωμοδότησή της σχετικά με τον παρόντα κανονισμό: «πρέπει να 
διασφαλισθούν ίσοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των διαφόρων ειδών επενδυτικών προϊόντων, με 
στόχο την αποφυγή της καταχρηστικής επιλογής του ευνοϊκότερου καθεστώτος εποπτείας εις 
βάρος των επενδυτικών προϊόντων που δεν καλύπτονται από τον προτεινόμενο κανονισμό, όπως 
τα μη περίπλοκα χρηματοπιστωτικά μέσα».
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2) Φορολογία:
Οι πληροφορίες του παραγωγού πρέπει να συμπληρώνονται από τις πληροφορίες που 
προσθέτει ο διανομέας. Το τοπικό φορολογικό καθεστώς που ισχύει για το επενδυτικό 
προϊόν είναι ουσιώδους σημασίας για τη σύγκριση μεταξύ επενδυτικών προϊόντων. 
Επίσης, τα κόστη που σχετίζονται με την επένδυση μπορεί να ποικίλλουν μεταξύ 
διανομέων. Χωρίς αυτές τις συμπληρωματικές πληροφορίες (φορολογικό καθεστώς, 
κόστη και αποζημίωση), η επιλογή βάσει του βασικού εγγράφου πληροφοριών δεν 
πραγματοποιείται εν επιγνώσει και ο καταναλωτής δεν θα είναι σε θέση να συγκρίνει 
και να επιλέξει το κατάλληλο προϊόν για τον ίδιο. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να είναι 
όσο το δυνατόν πιο συνοπτικές και να περιορίζονται στο ένα τέταρτο του εγγράφου το 
μέγιστο. 
3) Δείκτης κινδύνου:

Τα ενδεικτικά σενάρια μελλοντικών επιδόσεων βάσει ανάλυσης πολλαπλών 
συντελεστών (π.χ. κίνδυνοι αντισυμβαλλομένου) προτιμώνται έναντι του δείκτη 
κινδύνου που βασίζεται στο ιστορικό επιδόσεων. Εντούτοις, οι μικροεπενδυτές πρέπει 
να γνωρίζουν ότι τυχόν άλλος κίνδυνος ενδέχεται να μην αντικατοπτρίζεται σε αυτό το 
σενάριο επιδόσεων.
4) Πληροφορίες προς επενδυτές σχετικά με τον προορισμό των κεφαλαίων:

Οι πληροφορίες σχετικά με τον αντίκτυπο του επενδυτικού προϊόντος ως προς 
περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια καθώς και κριτήρια διακυβέρνησης αποτελούν 
καίρια στοιχεία που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τον μικροεπενδυτή κατά τη 
λήψη της επενδυτικής του απόφασης.

5) Σχέσεις με άλλους κανονισμούς:
Είναι σκόπιμο το έγγραφο που απαιτεί η παρούσα πρόταση να ευθυγραμμιστεί όσο το 
δυνατόν περισσότερο με το βασικό έγγραφο πληροφοριών για τους επενδυτές της 
οδηγίας για τους ΟΣΕΚΑ. Παρότι η εισηγήτρια δεν προτείνει να αφαιρεθεί η εξαίρεση 
των προϊόντων ΟΣΕΚΑ από τη συμμόρφωση με τις νέες απαιτήσεις, προτείνει να 
περιοριστεί η περίοδος αυτής της εξαίρεσης (από πέντε σε τρία έτη) και εμμένει οι 
εργασίες σχετικά με τα κανονιστικά τεχνικά πρότυπα να αντικατοπτρίζουν το έργο που 
έχει ήδη επιτελεστεί στο πλαίσιο των ΟΣΕΚΑ. Η εισηγήτρια πιστεύει ότι, 
μακροπρόθεσμα, θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο βελτίωσης της διατύπωσης του 
βασικού εγγράφου πληροφοριών και των απαιτήσεων δυνάμει της νομοθεσίας για το 
ενημερωτικό δελτίο και τη Φερεγγυότητα ΙΙ. Δεν προτείνει, ωστόσο, τροποποίηση του 
άρθρου 3 της παρούσας πρότασης δυνάμει της οποίας οι εν λόγω απαιτήσεις 
εξακολουθούν να ισχύουν παράλληλα.
Πρέπει να σημειωθεί ότι πολλά άλλα κείμενα ενδέχεται να επηρεάζουν τη διανομή 
προϊόντων για τα οποία ισχύει ο προτεινόμενος κανονισμός. Το συνημμένο διάγραμμα 
απεικονίζει ενδεικτικά ορισμένες από αυτές τις συσχετίσεις. Ακόμη και αυτό δεν είναι 
εξαντλητικό: παραδείγματος χάρη, σε περιπτώσεις όπου διατίθενται στην αγορά για 
μικροεπενδυτές εναλλακτικά επενδυτικά κεφάλαια υπό τους όρους του άρθρου 43 της 
οδηγίας για τους ΔΟΕΕ (οδηγία 2011/61/ΕΕ), ισχύει η απαίτηση για την παροχή 
βασικού εγγράφου πληροφοριών.

6) Καθεστώς ευθύνης και κυρώσεις:
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Οι εξουσίες των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών πρέπει να ενισχυθούν. Εξάλλου, οι 
εξαιρέσεις όσον αφορά τη δημοσιοποίηση των κυρώσεων πρέπει να διαγραφούν. Οι 
παραβάσεις των απαιτήσεων του παρόντος κανονισμού δεν συνιστούν παραβάσεις η 
δημοσιοποίηση των οποίων θα έθετε σε σοβαρό κίνδυνο τις χρηματοπιστωτικές αγορές. 
Όσο δεν δημοσιοποιούνται τα ονόματα των καταδικασθέντων εκδοτών ή 
διαμεσολαβητών, δεν θα υπάρξει ποτέ αποτρεπτικό αποτέλεσμα που να προλαμβάνει τις 
παράνομες πρακτικές και θα είναι πάντα συμφέρουσα η διάπραξη αδικημάτων. Κάθε 
παράβαση του κανονισμού πρέπει να επιφέρει κυρώσεις και δεν είναι απαραίτητη η 
κατάρτιση εξαντλητικού καταλόγου. Τέλος, κατά τη λήψη αποφάσεων για την επιβολή 
κυρώσεων μπορεί να λαμβάνεται υπόψη η ύπαρξη ενός συστήματος αποζημίωσης για 
τους επενδυτές.
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Η πρόταση αναθεώρησης της IMD 
εισάγει τους κανόνες περί άσκησης 

επιχειρηματικής δραστηριότητας βάσει 
της MIFID για τις ασφαλιστικές PRIP

Συντάξεις
(οδηγία ΙΕΣΠ)

IMD
Πρόταση αναθεώρησης 

που αποσκοπεί στη βελτίωση της 
διαφάνειας των πρακτικών 

πώλησης για όλα τα 
ασφαλιστικά προϊόντα

MIFID
Η MIFID καλύπτει τους κανόνες πωλήσεων επενδυτικών 

προϊόντων. Η προτεινόμενη νέα αιτιολογική σκέψη 26 και το 
άρθρο 1 παράγραφος 3 υποδηλώνουν επέκταση στις PRIP που

δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της MIFID αλλά ΝΒ 
τοΠαράρτημα Ι(Γ) δεν επεκτείνεται
(π.χ. στις δομημένες καταθέσεις)

H MAD
θα κάλυπτε ορισμένες PRIP 
π.χ. ΟΣΕΚΑ υπό τη μορφή 

διαπραγματεύσιμων 
αμοιβαίων κεφαλαίων

ΟΣΕΚΑ 
Η νομοθεσία για τους ΟΣΕΚΑ διέπει τις 

απαιτήσεις προϊόντων και το καθεστώς πωλήσεων. 
Η πρόταση ΟΣΕΚΑ V υποβλήθηκε ταυτόχρονα 

με την πρόταση για τις PRIP, αλλά καλύπτει άλλα 
ζητήματα (καταθέσεις, αποζημίωση, κυρώσεις). 

Η πρόταση ΟΣΕΚΑ VI αναμένεται 
το 2013

PRIP
Η πρόταση PRIP ορίζει το πεδίο εφαρμογής 
των PRIP και προβλέπει διατάξεις για ένα

έγγραφο γνωστοποίησης πριν από 
την πώληση («ΒΕΠ»)

Η MIFID θα κάλυπτε την άσκηση 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων + 

τους κανόνες διανομής για μη 
ασφαλιστικές PRIP, 

π.χ. δομημένες καταθέσεις και ΟΣΕΚΑ

Οι ΟΣΕΚΑ θα ενέπιπταν στον ορισμό των PRIP. 
Το ΒΕΠ για τους ΟΣΕΚΑ είναι το πρότυπο 

για το ΒΕΠ για τις PRIP. 
Οι ΟΣΕΚΑ εξαιρούνται από το ΒΕΠ για 5 έτη.

Τα συνταξιοδοτικά ταμεία εξαιρούνται 
από το πεδίο εφαρμογής της MIFID. 
Τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα δεν 
συνιστούν χρηματοπιστωτικά μέσα
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Η πρόταση για τις PRIP περιλαμβάνει 
συνταξιοδοτικά προϊόντα του «3ου πυλώνα», 

αλλά εξαιρεί τις επαγγελματικές συντάξεις

Φερεγγυότητα II
Το άρθρο 185 περιέχει μια 

απαίτηση τύπου ΒΕΠ 
για τους επενδυτές για τις 

ασφάλειες ζωής

PD
Η οδηγία περί 

ενημερωτικού δελτίου 
θα κάλυπτε ορισμένες 

PRIP

Το ΒΕΠ είναι 
συμπληρωματικό των 

απαιτήσεων της PDΚο
ινή
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◄Ασφάλειες Κινητές αξίες►

ΣΕΚ/ΣΑΕ
Ζήτημα π.χ. κάλυψης 

δομημένων καταθέσεων 
στο πλαίσιο του ΣΕΚ
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