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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerptekst

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen op de ontwerptekst worden in 
vet cursief aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing 
voor de technische diensten en betreft passages in de ontwerptekst waarvoor 
een correctie wordt voorgesteld met het oog op de uiteindelijke tekst 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.

In de koptekst van een amendement op een bestaande tekst, waarvoor in de 
ontwerptekst wijzigingen worden voorgesteld, wordt op respectievelijk de 
derde en vierde regel verwezen naar de bestaande tekst en naar de bepaling in 
kwestie. Tekstdelen die worden overgenomen uit een bepaling van een 
bestaande tekst die in de ontwerptekst niet is gewijzigd, maar door het 
Parlement wordt geamendeerd, worden in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...]. 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende essentiële-informatiedocumenten voor beleggingsproducten
(COM(2012)0352 – C7-0179/2012 – 2012/0169(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2012)352),

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 114 van het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het 
Parlement is ingediend (C7- 0179/2012),

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese 
Unie,

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 14 november 
20121,

– gezien artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien van het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken en de 
adviezen van de Commissie interne markt en consumentenbescherming en de 
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A7-0000/2012),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is 
ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst 
te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de 
Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

                                               
1 PB C (Nog niet in het PB gepubliceerd)
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Amendement 1
Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 2
Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

activa of referentiewaarden. Hieronder 
vallen beleggingsproducten zoals 
beleggingsfondsen, 
levensverzekeringsovereenkomsten met 
een beleggingselement en retailproducten, 
waaronder activa die rechtstreeks in 
eigendom zijn genomen, zoals 
bedrijfsaandelen of overheidsobligaties.
Ingepakte gestructureerde retailproducten
positioneren zich tussen de belegger en de 
markten door een proces van “packaging’, 
namelijk het inpakken of het bundelen van 
activa waarbij andere vormen van 
risicoblootstelling en andere 
productkenmerken tot stand worden 
gebracht of andere kostenstructuren 
worden opgebouwd in vergelijking met een 
rechtstreekse participatie. Door middel van 
deze “packaging” kunnen retailbeleggers 
zich wagen aan beleggingsstrategieën die 
anders ontoegankelijk of onuitvoerbaar 
zouden zijn. Tegelijkertijd moet ook meer 
informatie worden verschaft, in het 
bijzonder om vergelijkingen mogelijk te 
maken tussen de verschillende manieren 
waarop deze beleggingen in een pakket 
worden opgenomen.

Or. en

Amendement 3
Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Om te verzekeren dat deze verordening 
alleen wordt toegepast op dergelijke 
pakketproducten voor beleggingen, 
moeten verzekeringsproducten die geen 
beleggingskansen bieden en producten die 
alleen aan rentetarieven gebonden zijn, 
daarom van het toepassingsgebied van de 

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

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

Or. en

Amendement 4
Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(8) Om duidelijkheid te scheppen over de 
relatie tussen de verplichtingen uit hoofde 
van deze verordening en die welke zijn 
opgelegd krachtens Richtlijn 2003/71/EG 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 4 november 2003 betreffende het 
prospectus dat gepubliceerd moet worden 
wanneer effecten aan het publiek worden 
aangeboden of tot de handel worden 
toegelaten en tot wĳziging van Richtlĳn 
2001/343/EG en Richtlijn 2009/138/EG, 
moet worden bepaald dat deze richtlijnen 
een aanvulling vormen op deze 
verordening.

Or. en

Amendement 5
Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Ontwikkelaars van 
beleggingsproducten – zoals 
fondsbeheerders, 
verzekeringsondernemingen, emittenten 
van effecten, kredietinstellingen of 
beleggingsondernemingen – moeten de 
essentiële-informatiedocumenten opstellen 
voor de beleggingsproducten die zij 
ontwikkelen, omdat zij zich in de beste 
positie bevinden qua kennis van het 

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

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

Or. en

Amendement 6
Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

individuele soorten producten, waaronder 
de producten die bedoeld zijn voor 
pensioenvoorziening.

Or. en

Amendement 7
Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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



PE502.113v01-00 12/53 PR\922803NL.doc

NL

vormgeving.

Or. en

Amendement 8
Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 9
Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Het essentiële-informatiedocument 
moet duidelijk te onderscheiden zijn van 
elke andere publicitaire communicatie. Het 
belang daarvan mag niet worden aangetast 
door andere documenten.

(14) Het essentiële-informatiedocument 
moet duidelijk te onderscheiden en 
gescheiden zijn van elke andere 
publicitaire communicatie. Het belang 
daarvan mag niet worden aangetast door 
andere documenten. De retailbelegger 
moet aangeven dat hij kennis genomen 
heeft van het essentiële-
informatiedocument.

Or. en

Amendement 10
Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Intermediairs/tussenpersonen moeten worden verplicht informatie te verstrekken, 
bijvoorbeeld over de werkelijke kosten, hun beloning of de belastingregeling waar het 
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beleggingsproduct onder valt. Alle informatie die nodig is om met kennis van zaken een 
beleggingsbeslissing te nemen moet in één document beschikbaar zijn.

Amendement 11
Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 12
Voorstel voor een verordening
Overweging 23 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23 bis) De uitbreiding van de 
bevoegdheden van de Unie en de 
nationale toezichthoudende autoriteiten 
moet worden gefaciliteerd door voldoende 
personeel en financiële middelen.

Or. en

Amendement 13
Voorstel voor een verordening
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) De Commissie moet bij gedelegeerde 
handelingen krachtens artikel 290 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie en in overeenstemming met 
de respectieve artikelen 10 tot en met 14 
van de Verordeningen (EU) nrs. 
1093/2010, 1094/2010 en 1095/2010, 
ontwerpen van technische 
reguleringsnormen vaststellen die uit 
hoofde van artikel 8 door de ESMA, de 
EBA en de EIOPA zijn ontwikkeld met 
betrekking tot de methodologie voor de 
presentatie van de risicovergoeding en de 
berekening van de kosten.

(26) De Commissie moet bij gedelegeerde 
handelingen krachtens artikel 290 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie en in overeenstemming met 
de respectieve artikelen 10 tot en met 14 
van de Verordeningen (EU) nrs. 
1093/2010, 1094/2010 en 1095/2010, 
ontwerpen van technische 
reguleringsnormen vaststellen die uit 
hoofde van artikel 8 door de ESMA, de 
EBA en de EIOPA zijn ontwikkeld met 
betrekking tot de methodologie voor de 
presentatie van de risicovergoeding en de 
berekening van de kosten en de te 
hanteren milieu-, sociale - , 
beheerscriteria.

Or. en

Amendement 14
Voorstel voor een verordening
Overweging 29
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 15
Voorstel voor een verordening
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Motivering

Intermediairs moeten worden verplicht informatie te verstrekken, bijvoorbeeld over de 
werkelijke kosten, hun beloning of de belastingregeling van het beleggingsproduct. Alle 
informatie die nodig is om met kennis van zaken een beleggingsbeslissing te nemen moet 
in één document beschikbaar zijn.

Amendement 16
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 17
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 18
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) andere effecten die geen derivaat 
inhouden;

Schrappen

Or. en
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Amendement 19
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 20
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) “verkoper van 
beleggingsproducten”: een persoon die 
beleggingsproducten op de markt brengt, 
distribueert of verkoopt aan een 
retailbelegger, een distributeur of een 
persoon die optreedt als een intermediair 
voor een belegging door een 
retailbelegger;

Or. en

Amendement 21
Voorstel voor een verordening
Artikel 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De ontwikkelaar van beleggingsproducten 
stelt in overeenstemming met de in deze 

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

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

Or. en

Amendement 22
Voorstel voor een verordening
Artikel 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 bis
Productgoedkeuringsproces

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

Or. en

Amendement 23
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Het EID mag geen marketingmateriaal bevatten of een aanbeveling om te beleggen, 
maar dat wordt niet met zoveel woorden gezegd in het voorstel voor een verordening. 
Omdat niet duidelijk is of alle EID’s vóór hun verspreiding ter goedkeuring worden 
voorgelegd aan een bevoegde autoriteit, moet deze bepaling zo nauwkeurig mogelijk 
zijn.

Amendement 24
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3 – letter b – sub iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 25
Voorstel voor een verordening
Artikel 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Het voorgestelde artikel 7 kan problemen opleveren: door de formulering kan een 
retailbeleggingsproduct worden voorgesteld in een taal die niet goed wordt begrepen 
door de consument.

Amendement 26
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 27
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter b – sub iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

iii) een vermelding of het 
beleggingsproduct specifieke milieu-, 
sociale of beheersresultaten beoogt, 
alsmede of het product een belegging is of 
een gok, en zo ja, een vermelding van de 
nagestreefde resultaten en hoe deze moeten 
worden bereikt; uitsluitend producten 
waarvan de aankoop rechtstreeks of 
onrechtstreeks bijdraagt tot de 
financiering of het goedkoper maken van 
de toekomstige financiering in een project 
of onderneming mag als belegging 
worden gekwalificeerd;

Or. en

Amendement 28
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter b – sub vi

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

Zie artikel 8, lid 2, punt e) als geamendeerd.

Amendement 29
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter c – sub ii
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

ii) een vermelding of het 
beleggingsproduct wordt gedekt door een 
vergoedings- of waarborgregeling, waarbij 
wordt aangegeven welke risico’s door de 
regeling worden gedekt en welke niet;

Or. en

Motivering

De bescherming die door een vergoedings- of waarborgregeling wordt geboden kan 
verschillende vormen aannemen: de vergoedingsregeling beschermt de cliënt tegen het 
verlies van het instrument door de beleggingsonderneming, niet tegen financiële 
verliezen tengevolge van de volatiliteit van de onderliggende activa of de insolventie van 
de emittenten van die onderliggende activa. Deze verordening moet nauwkeuriger zijn 
om misbruik van deze bepaling te voorkomen.

Amendement 30
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(e) onder de titel “welke zijn de risico’s en 
wat kan ik daarvoor verwachten?” het 
risicovergoedingsprofiel van het 
beleggingsproduct, waaronder een 
samenvattende indicator van dit profiel 
uitgedrukt als indicatieve toekomstige 
prestatieverwachtingen en 
waarschuwingen met betrekking tot 
specifieke risico’s die mogelijk niet 
volledig in de samenvattende indicator zijn 
weergegeven;

Or. en

Motivering

Indicatieve toekomstige prestatieverwachtingen zijn een zeer nuttig instrument om op 
een begrijpelijke manier iets te zeggen over de risico’s en de winstmogelijkheden en 
verdienen de voorkeur boven een risico-indicator op basis van in het verleden behaalde 
resultaten.
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Amendement 31
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(g) onder de titel “wat heeft het in het 
verleden opgeleverd?” de resultaten in het 
verleden van het beleggingsproduct, indien 
dit relevant is gelet op de aard van het 
product en de duur van de voorbije 
resultaten. De in het verleden behaalde 
resultaten mogen alleen bekend worden 
gemaakt met de waarschuwing dat zij 
geen garantie voor de toekomst zijn. Waar 
in de beleggingsstrategie wordt verwezen 
naar een referentie, wordt het 
referentierendement bekendgemaakt 
tezamen met de resultaten van het 
beleggingsproduct;

Or. en

Amendement 32
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 33
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3bis) In het voorkomende geval, 
specificeren verkopers van 
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beleggingsproducten:
(i) de belastingregeling die van toepassing 
is op het beleggingsproduct in de lidstaat 
waar hij het beleggingsproduct actief 
adviseert of distribueert; 
(ii) de kosten die gerelateerd zijn aan het 
beleggingsproduct wanneer hij de 
intermediair is;
(iii) de commissies, retrocessies of overige 
voordelen die verband houden met de 
transactie die door de ontwikkelaar of een 
derde worden betaald, als bepaald in 
Richtlijn 2004/39/EG en Richtlijn 
2002/39/EG.

Or. en

Amendement 34
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

voorziet, onder meer wanneer de keuze op 
verschillende tijdstippen kan worden 
uitgeoefend of in de toekomst kan worden 
gewijzigd. Alvorens gedelegeerde 
handelingen vast te stellen, verricht de 
Commissie passende retailbeleggerstesten 
om de meest geschikte maatregelen voor 
retailbeleggers te selecteren.

Or. en

Amendement 35
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 6 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) de toe te passen beginselen voor 
milieu-, sociale of beheersresultaten als 
bedoeld in dit artikel, lid 2, punt b), sub 
iii), en het onderscheid tussen ‘gok’ en 
‘belegging’.

Or. en

Amendement 36
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 6 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Motivering

De Europese Commissie en ESMA hebben al veel werk verricht m.b.t. het essentiële-
informatiedocument voor beleggers in icbe’s en hebben al informatie verzameld over de 
behoeften van cliënten. Voor het EID bij pakketproducten voor retailbeleggingen moet 
derhalve gebruik worden gemaakt van de werkzaamheden die al verricht zijn. 

Amendement 37
Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(d) de omstandigheden betreffende het 
product zelf of de marktomstandigheden 
waarin retailbeleggers voor een door hen 
aangekocht beleggingsproduct moeten 
worden geïnformeerd over de herziening 
van een essentiële-informatiedocument.

Or. en

Amendement 38
Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 39
Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 40
Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Een verhandelaar van 
beleggingsproducten voor retailbeleggers 
verstrekt hen tijdig het essentiële-
informatiedocument voordat de transactie 
met betrekking tot het beleggingsproduct 
wordt verricht. Indien een belegging bij 
een cliënt wordt aanbevolen, moet het 
essentiële-informatiedocument onverwijld 
worden verstrekt.

Or. en

Motivering

Een beleggingsproduct mag alleen worden geadviseerd of aanbevolen als wordt 
verwezen naar het EID en als het EID wordt verstrekt. Beleggingsbeslissingen worden 
genomen vlak nadat een aanbeveling is gedaan. Als het EID niet tegelijkertijd met de 
aanbeveling wordt verstrekt, is het mosterd na de maaltijd.
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Amendement 41
Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

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

Or. en

Motivering

Deze uitzondering zou een grote maas creëren in de EID-verordening. Het EID is 
noodzakelijk om met kennis van zaken een beleggingsbeslissing te nemen, en het zou 
derhalve niet mogelijk mogen zijn te beleggen zonder de mogelijkheid te hebben gehad 
om het EID te lezen. Anders zou een bankverkoper zijn cliënt kunnen bellen, een product 
kunnen aanbevelen en de beleggingsorder boeken vóór de cliënt de mogelijkheid heeft 
gehad om het EID te lezen.

Amendement 42
Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer opeenvolgende transacties met 
betrekking tot hetzelfde beleggingsproduct 
namens een retailbelegger worden verricht 
overeenkomstig instructies die deze 
belegger aan de verhandelaar van het 

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

beleggingsproduct heeft gegeven vóór de 
eerste transactie, is de verplichting inzake 
het verstrekken van het in lid 1 bedoelde 
essentiële-informatiedocument alleen van 
toepassing op de eerste transactie, tenzij 
het essentiële-informatiedocument sinds 
de eerste transactie is bijgewerkt.

Or. en

Motivering

Als het EID is bijgewerkt, mag de eerste verstrekking van het EID niet geacht worden 
toereikend te zijn voor verdere transacties.

Amendement 43
Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De retailbelegger bevestigt met een 
schriftelijke of elektronische 
handtekening dat hij kennis heeft 
genomen van de inhoud van het 
essentiële-informatiedocument.

Or. en

Amendement 44
Voorstel voor een verordening
Hoofdstuk II – artikelen 13 bis, 13 ter, 13 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

HOOFDSTUK II bis
PRODUCTINTERVENTIE

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

Artikel 13 ter
Productinterventie door bevoegde 

autoriteiten
1. De bevoegde autoriteiten houden op 
beleggingsproducten of financiële 
producten die in of vanuit hun lidstaat op 
de markt worden gebracht, worden 



PE502.113v01-00 34/53 PR\922803NL.doc

NL

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

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

Or. en

Motivering

De bevoegdheden tot ingrijpen van de EBA en de EIOPA moeten op consistente wijze 
worden afgestemd op de bevoegdheden van de ESMA waarover momenteel 
onderhandeld wordt in het kader van het voorstel voor een verordening 
(COM(2011)0652 – C7-0359/2011 – 2011/0296(COD) (MIFIR)).

Amendement 45
Voorstel voor een verordening
Hoofdstuk II bis – artikel 13 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 13 quinquies
Goedkeuring van het essentiële-

informatiedocument door de bevoegde 
autoriteiten

1. Ontwikkelaars en verkopers van 
beleggingsproducten doen het essentiële-
informatiedocument van het 
beleggingsproduct toekomen aan de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaten 
waarin het beleggingsproduct op de markt 
wordt gebracht, verspreid of verkocht.
2. De bevoegde autoriteiten zorgen ervoor 
dat de inhoud van het essentiële-
informatiedocument in overeenstemming 
is met de bepalingen van Hoofdstuk II 
van deze verordening alvorens het 
beleggingsproduct op de markt wordt 
gebracht, verspreid of verkocht.

Or. en

Amendement 46
Voorstel voor een verordening
Artikel 14
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 47
Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(a) de procedure leidt tot beslissingen die 
verbindend kunnen zijn voor de 
ontwikkelaar en de verkoper van het 
beleggingsproduct;

Or. en

Amendement 48
Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

(a) het essentiële-informatiedocument is 
niet in overeenstemming met artikel 6, 
leden 1 tot en met 3, en artikel 7;
(b) het essentiële-informatiedocument 
bevat niet de in artikel 8, leden 1 en 2, 
bedoelde informatie of wordt niet 
voorgesteld in overeenstemming met 
artikel 8, lid 4;
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(c) een publicitaire mededeling bevat in 
strijd met artikel 9 informatie met 
betrekking tot het beleggingsproduct die 
in tegenspraak is met de informatie van 
het essentiële-informatiedocument;
(d) het essentiële-informatiedocument is 
niet aangepast en herzien in 
overeenstemming met artikel 10;
(e) het essentiële-informatiedocument is 
niet tijdig verstrekt in overeenstemming 
met artikel 12, lid 1;
(f) het essentiële-informatiedocument is 
niet kosteloos verstrekt in 
overeenstemming met artikel 13, lid 1.

Or. en

Motivering

Het is niet zinvol om een lijst op te stellen van de inbreuken waarbij het voorgestelde 
artikel 18 zal worden toegepast: bij iedere inbreuk op de bepalingen van de verordening 
moet dit artikel worden toegepast.

Amendement 49
Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
bevoegde autoriteiten gemachtigd zijn ten 
minste de volgende administratieve 
maatregelen en sancties op te leggen:

2. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
bevoegde autoriteiten gemachtigd zijn ten 
minste de volgende administratieve boeten 
en overige maatregelen op te leggen:

Or. en

Amendement 50
Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 2 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) ingeval het een rechtspersoon 
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betreft, oplegging van administratieve 
geldboeten oplopend tot 10% van de totale 
jaaromzet van die rechtspersoon in het 
voorgaande boekjaar die, wanneer de 
rechtspersoon een dochteronderneming 
is, gelijk is aan de totale jaaromzet die 
blijkt uit de geconsolideerde rekening van 
de uiteindelijke moederonderneming in 
het voorgaande boekjaar;

Or. en

Motivering

Het is van belang te zorgen voor harmonisering met betrekking tot de administratieve 
geldboeten met overige voorgestelde Uniewetgeving, met name de voorgestelde MiFID 
en de voorgestelde icbe V richtlijn.

Amendement 51
Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 2 – letter d ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d ter) ingeval het een natuurlijke persoon 
betreft, administratieve geldboeten tot 
maximaal 5.000.000 euro of in lidstaten 
waar de euro niet de officiële 
munteenheid is, de overeenkomstige 
waarde in de nationale munteenheid op 
de datum van inwerkingtreding van deze 
verordening;

Or. en

Motivering

Het is van belang te zorgen voor harmonisering met betrekking tot de administratieve 
geldboeten met overige voorgestelde Uniewetgeving, met name de voorgestelde MiFID 
en de voorgestelde icbe V richtlijn.

Amendement 52
Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 53
Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 54
Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) de compensatie van retailbeleggers.

Or. en
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Motivering

De bevoegde autoriteiten mogen rekening houden met het bestaan van een 
compensatieregeling voor retailbeleggers bij het treffen van administratieve 
maatregelen en sancties.

Amendement 55
Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer de bevoegde autoriteit 
administratieve maatregelen en sancties
openbaar heeft gemaakt, doet zij van deze 
administratieve maatregelen en sancties
gelijktijdig verslag bij de EBA, de EIOPA 
en de ESMA.

1. Wanneer de bevoegde autoriteit 
administratieve boeten en overige 
maatregelen openbaar heeft gemaakt, doet 
zij van deze administratieve boeten en 
overige maatregelen gelijktijdig verslag bij 
de EBA, de EIOPA en de ESMA.

Or. en

Amendement 56
Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 57
Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Boeten en overige maatregelen die voor de 
in artikel 19, lid 1, bedoelde inbreuken 
worden opgelegd, worden onverwijld aan 
het publiek bekendgemaakt en bevatten ten 
minste informatie over het soort inbreuk op 
deze verordening en de identiteit van de 
verantwoordelijke personen.

Or. en

Motivering

De uitzondering voor de openbaarmaking van sancties moet worden geschrapt. De in 
artikel 19, lid 1, genoemde inbreuken zijn niet zodanig dat hun openbaarmaking de 
financiële markten ernstig in gevaar zou kunnen brengen. Zolang de namen van de 
veroordeelde emittenten of intermediairs/tussenpersonen niet openbaar worden 
gemaakt, zal er nooit een afschrikwekkende werking uitgaan om illegale praktijken te 
voorkomen en zal het altijd voordelig blijven overtredingen te begaan.

Amendement 58
Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

De uitzondering voor de openbaarmaking van sancties moet worden geschrapt. De in 
artikel 19, lid 1, genoemde inbreuken zijn niet zodanig dat hun openbaarmaking de 
financiële markten ernstig in gevaar zou kunnen brengen. Zolang de namen van de 
veroordeelde emittenten of intermediairs/tussenpersonen niet openbaar worden 
gemaakt, zal er nooit een afschrikwekkende werking uitgaan om illegale praktijken te 
voorkomen en zal het altijd voordelig blijven overtredingen te begaan.
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Amendement 59
Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 60
Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. De in artikel 8, lid 5, artikel 10, lid 2,
artikel 12, lid 4, artikel 13 bis, lid 10, en 
artikel 13 ter, lid 9, bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie kan te allen tijde 
door het Europees Parlement of de Raad 
worden ingetrokken. Het besluit tot 
intrekking beëindigt de delegatie van de in 
dat besluit genoemde bevoegdheid. Het 
wordt van kracht op de dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie of op een daarin 
genoemde latere datum. Het laat de 
geldigheid van de reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet.
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Or. en

Amendement 61
Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

5. Een krachtens artikel 8, lid 5, artikel 10, 
lid 2, artikel 12, lid 4, artikel 13 bis, lid 10 
en artikel 13 ter, lid 9, vastgestelde 
gedelegeerde handeling treedt pas in 
werking als noch het Europees Parlement 
noch de Raad binnen een termijn van twee 
maanden na de datum van kennisgeving 
van die handeling aan het Europees 
Parlement en de Raad bezwaar heeft 
gemaakt tegen de gedelegeerde handeling, 
of als zowel het Europees Parlement als de 
Raad de Commissie voor het verstrijken 
van deze termijn de Commissie heeft
meegedeeld geen bezwaar te zullen maken. 
Deze termijn wordt op initiatief van het 
Europees Parlement of de Raad met 
[2 maanden] verlengd.

Or. en

Amendement 62
Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Motivering

In verschillende lidstaten wordt van beheermaatschappijen geëist om in samenhang met 
de icbe-richtlijn ook voor niet-icbe's EID's te verstrekken i.v.m. nationale bepalingen. 
Hierdoor wordt voor deze producten dezelfde mate van beleggersbescherming geboden 
als voor icbe's. Derhalve zou de bepaling van de verordening betreffende 
pakketproducten voor retailbeleggingen van toepassing moeten zijn na de periode van 3 
jaar.

Amendement 63
Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Abi-beheerders als bedoeld in 
artikel 4, lid 1, letter b) van Richtlijn 
2011/61/EU, en personen die rechten van 
deelneming in abi's verkopen als bedoeld 
in artikel 4, lid 1, letter a) van die 
richtlijn, zijn vrijgesteld van de 
verplichting uit hoofde van deze 
verordening mits zij een essentiële-
informatiedocument verstrekken 
krachtens nationale wetgeving in 
overeenstemming met artikel 78 van 
Richtlijn 2009/65/EG of relevante 
bepalingen in nationale wetgeving. 
_______
* PB: gelieve de datum in te vullen: drie 
jaar na de datum van inwerkingtreding 
van deze verordening.

Or. en

Motivering

In verschillende lidstaten wordt van beheermaatschappijen geëist om in samenhang met 
de icbe-richtlijn ook voor niet-icbe's EID's te verstrekken i.v.m. nationale bepalingen. 
Hierdoor wordt voor deze producten dezelfde mate van beleggersbescherming geboden 
als voor icbe's. Derhalve zou de bepaling van de verordening betreffende 
pakketproducten voor retailbeleggingen van toepassing moeten zijn na de periode van 3 
jaar.
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Amendement 64
Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Binnen vier jaar na de inwerkingtreding 
van deze verordening maakt de Commissie 
een evaluatie ervan. De evaluatie omvat 
een algemeen overzicht betreffende de 
praktische toepassing van de in deze 
verordening vastgestelde regels rekening 
houdend met de ontwikkelingen op de 
markt voor retailbeleggingsproducten. Met 
betrekking tot icbe’s als omschreven in 
artikel 1, lid 2, van Richtlijn 2009/65/EG
wordt in de evaluatie nagegaan of de 
overgangsregeling krachtens artikel 24 
van deze verordening wordt verlengd dan 
wel of de bepalingen inzake essentiële 
beleggersinformatie in Richtlijn 
2009/65/EG na de vaststelling van 
eventuele noodzakelijke aanpassingen 
kunnen worden vervangen of 
gelijkwaardig kunnen worden geacht aan 
het essentiële-informatiedocument als 
bedoeld in deze verordening. In de 
evaluatie wordt eveneens onderzocht of het 
toepassingsgebied van deze verordening tot 
andere financiële producten kan worden 
verruimd.

1. Binnen vier jaar na de inwerkingtreding 
van deze verordening maakt de Commissie 
een evaluatie ervan. De evaluatie omvat 
een algemeen overzicht betreffende de 
praktische toepassing van de in deze 
verordening vastgestelde regels rekening 
houdend met de ontwikkelingen op de 
markt voor retailbeleggingsproducten. Met 
betrekking tot financiële producten 
overeenkomstig Richtlijn 2003/71/EC
wordt in de evaluatie nagegaan of de 
vereiste voor een samenvatting van het 
prospectus moet komen te vervallen. In de 
evaluatie wordt eveneens onderzocht of het 
toepassingsgebied van deze verordening tot 
andere financiële producten kan worden 
verruimd.

Or. en
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TOELICHTING

De rapporteur is verheugd over het werk dat de Europese Commissie tot dusverre heeft 
verricht na het verzoek van de ECOFIN-Raad in mei 2007 om de samenhang van de 
EU-wetgeving betreffende verschillende soorten retailbeleggingsproducten te 
onderzoeken. In haar mededeling van april 2009 over pakketproducten voor 
retailbeleggingen (PRIP's), stelde de Commissie vast dat er twee gebieden zijn waarop 
nadere werkzaamheden nodig zijn: voorschriften voor productverkopen en voorschriften 
voor productinformatie. Het huidige voorstel is het resultaat van de werkzaamheden op 
het gebied van productinformatie maar vormt onderdeel van een breder 
wetgevingspakket dat erop gericht is het consumentenvertrouwen in de financiële 
markten te herstellen, uitgaande van een grondige vernieuwing van de Richtlijn inzake 
verzekeringsbemiddeling (IMD), die ervoor moet zorgen dat de klant een hoog niveau 
van bescherming geniet wanneer hij verzekeringsproducten afneemt en strengere 
normen voor de bewaringstaak voor icbe's. De in deze verordening voorgestelde 
maatregelen inzake productinformatie vormen met name een aanvulling op de 
maatregelen ter bescherming van de belegger met betrekking tot beleggingsadvies en 
verkoopsdiensten, als bedoeld in MiFID/MiFIR. De herziening van de richtlijn 
verzekeringsbemiddeling zal meer in het bijzonder tot doel hebben de regels voor de 
verkoop van producten voor beleggingsverzekering te verbeteren.

Toch zou de rapporteur willen wijzen op een paar punten van zorg met betrekking tot 
het huidige voorstel voor een verordening van de Commissie: het EID moet niet in 
eerste instantie worden opgesteld om de ontwikkelaars te helpen hun producten te 
verkopen maar om retailbeleggers voor te lichten en hen te helpen om met kennis van 
zaken een beleggingsbeslissing te nemen.
1) Toepassingsgebied:

Het toepassingsgebied van de verordening moet niet worden beperkt tot 
pakketproducten of beleggingen met een (voor een deel) onbekende winst. Voor alle 
spaarvormen of beleggingsproducten zonder enige uitzondering moet een Essentiële-
Informatiedocument (EID) worden verstrekt aan de consument. Dit is een 
basisvoorwaarde zodat consumenten de reflex ontwikkelen altijd het EID te raadplegen 
wanneer hun een beleggingsproduct of een spaarvorm wordt voorgesteld. Met name 
moet het toepassingsgebied worden uitgebreid tot aandelen, op rente gebaseerde 
spaarvormen, inclusief staatobligaties, termijnrekeningen en levensverzekeringen. Dit is 
van essentieel belang omdat anders het risico bestaat dat het EID gunstig zou zijn voor 
complexere producten wat een "onverwacht gevolg" zou zijn van de invoering van het 
EID. Zoals de ECB in zijn advies over deze verordening heeft gesteld: "er moet worden 
gezorgd voor een gelijk speelveld tussen de verschillende soorten beleggingsproducten 
om willekeur te voorkomen ten koste van beleggingsproducten die niet onder de 
voorgestelde verordening vallen, zoals niet-complexe financiële instrumenten".

2) Belastingen:
De informatie van de ontwikkelaar moet worden aangevuld met informatie van de 
distributeur. De plaatselijke belastingregeling die van toepassing is op een 
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beleggingsproduct is van essentieel belang om een beleggingsproduct met andere te 
vergelijken. De kosten die verband houden met de belegging kunnen per distributeur 
verschillen. Zonder die aanvullende informatie (belastingregeling, kosten en beloning), 
kan een keuze op basis van het EID niet met kennis van zaken worden gemaakt en kan 
de consument de verschillende producten niet met elkaar vergelijken en het juiste 
product kiezen.  Deze informatie moet zo beknopt mogelijk zijn en moet beperkt worden 
tot een kwart van de maximale omvang van het document. 
3) Risico-indicator:

Indicatieve toekomstige prestatieverwachtingen op basis van meervoudige factoren 
(bijv. tegenpartijrisico's) genieten de voorkeur boven een risico-indicator op basis van de 
in het verleden behaalde resultaten. De retailbelegger moet ervan doordrongen zijn dat
andere risico's wellicht niet in de prestatieverwachting zijn verwerkt.

4) Informatie aan beleggers over de bestemming van het fonds:
Informatie over de gevolgen van het beleggingsproduct met betrekking tot milieu, 
sociale en beheerscriteria zijn essentiële elementen die in overweging moeten worden 
genomen door de retailbelegger wanneer hij een beleggingsbeslissing neemt.

5) Raakvlakken met overige verordeningen
Het is wenselijk dat het document dat in het huidige voorstel verplicht wordt gesteld 
zoveel mogelijk wordt afgestemd op het Essentiële-informatiedocument voor beleggers 
in de icbe-richtlijn. Hoewel de rapporteur niet voorstelt de vrijstelling voor icbe's om 
aan de nieuwste eisen te voldoen af te schaffen, stelt zij voor de periode voor deze 
vrijstelling in te korten (van vijf naar drie jaar) en erop aan te dringen dat bij de 
werkzaamheden betreffende de technische reguleringsnormen gebruik gemaakt wordt 
van het werk dat al in icbe-verband is verricht. Uw rapporteur is van mening dat op de 
langere termijn moet worden overwogen of het EID en de vereisten krachtens de 
prospectusrichtlijn of krachtens solvabiliteit II onderling beter verbonden moeten 
worden. Zij stelt echter geen amendering voor van artikel 3 van het huidige voorstel op 
grond waarvan die vereisten daarnaast van toepassing blijven.

Er dient op te worden gewezen dat vele andere teksten gevolgen kunnen hebben op de 
distributie van producten waar deze verordening op van toepassing is. Onderstaand 
schema geeft een idee van deze raakvlakken. Maar zelfs dit schema is niet limitatief: 
bijvoorbeeld, in gevallen waar alternatieve beleggingsfondsen op de markt worden 
gebracht voor retailbeleggers krachtens artikel 43 van de AIFMD (Richtlijn 
2011/61/EU), zou een EID verplicht zijn.

6) Aansprakelijkheidregeling en sancties:
De bevoegdheden van ETA's moeten worden uitgebreid. Bovendien moet de 
uitzondering voor de openbaarmaking van sancties worden geschrapt. Inbreuken op de 
vereisten van deze verordening zijn niet zodanig dat hun openbaarmaking de financiële 
markten ernstig in gevaar zou kunnen brengen. Zolang de namen van de veroordeelde 
emittenten of intermediairs/tussenpersonen niet openbaar worden gemaakt, zal er nooit 
een voldoende afschrikwekkende werking uitgaan om illegale praktijken te voorkomen
en zal het altijd voordelig blijven overtredingen te begaan. Op iedere inbreuk van de 
verordening moet een sanctie staan en er is geen behoefte aan een limitatieve lijst. 
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Tenslotte mag rekening gehouden worden met het bestaan van een compensatieregeling 
wanneer besloten wordt al dan niet een sanctie op te leggen.
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IMD revision proposal
introduces MIFID-inspired 
conduct of business rules 
for insurance-based PRIPs

Pensions
(IORP Directive)

IMD
Proposal for revision aims to 

improve transparency in selling
practices for all insurance 

products

MIFID
MIFID covers sales rules for investment products.

Proposed new Recital 26, Art 1(3) imply extension to PRIPs
currently outside MIFID scope but NB Annex I(C) not 

extended (eg to structured deposits)

MAD
would cover some 
PRIPs eg UCITs

in the form of ETFs

UCITS
UCITs legislation governs product 

requirements as well as sales regime. 
UCITs V proposal made at same time as PRIPs
proposal but covers other issues (depositary, 

remuneration, sanctions). UCITS VI
expected in 2013

PRIPs
PRIPs proposal defines scope of 

PRIPs and lay down provisions for pre-sale 
disclosure document (“KID”)

MIFID would cover conduct of business 
+ distribution rules for non-insurance 

PRIPs eg structured deposits and UCITs

UCITs would fall in the definition of 
PRIPs.  UCITs KIID is model for PRIPS 
KID. UCITS exempt from KID for 5 yrs.

Pension funds excluded from 
scope of MIFID. Pension rights

are not financial instruments
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PRIPS proposal includes ‘3rd pillar’
pensions products in scope of PRIPs
but excludes occupational pensions

Solvency II
(S2): Article 185 contains 
a KIID-type requirement 

for life insurance

PD
(Prospectus Directive)

would cover some 
PRIPs

KID is additional
to PD requirements
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Texts

Links

◄Insurance              Securities►

DGS/ICS
Question of eg coverage of

structured deposits in 
scope of DGS

Source: ECON secretariat


