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Τροπολογία 26
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 27
Thomas Händel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de



AM\925217EL.doc 5/78 PE504.158v01-00

EL

Τροπολογία 28
Pier Antonio Panzeri

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι ο 
παρών κανονισμός εφαρμόζεται μόνο 
στις εν λόγω δέσμες επενδυτικών 
προϊόντων, τα ασφαλιστικά προϊόντα που 
δεν προσφέρουν επενδυτικές ευκαιρίες 
και τα προϊόντα τα οποία είναι 
εκτεθειμένα αποκλειστικά στα επιτόκια 
θα πρέπει να αποκλείονται από το πεδίο 
εφαρμογής του κανονισμού. Τα 
περιουσιακά στοιχεία τα οποία θα 
μπορούσαν να κατέχονται άμεσα, όπως οι 
μετοχές εταιρειών ή τα κρατικά ομόλογα, 
δεν είναι δέσμες επενδυτικών προϊόντων 
και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να 
εξαιρεθούν. Δεδομένου ότι στόχος του 
παρόντος κανονισμού είναι η βελτίωση 
της συγκρισιμότητας και της κατανόησης 
των πληροφοριών σχετικά με επενδυτικά 
προϊόντα που διατίθενται στην αγορά σε 
μικροεπενδυτές, τα συστήματα 
επαγγελματικής συνταξιοδότησης που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας 2003/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
3ης Ιουνίου 2003, για τις δραστηριότητες 
και την εποπτεία των ιδρυμάτων που 
προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελματικών 
συνταξιοδοτικών παροχών11 ή της 
οδηγίας 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την 
ανάληψη και την άσκηση 
δραστηριοτήτων ασφάλισης και 
αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II)12, δεν 
πρέπει να υπόκεινται στον παρόντα 
κανονισμό. Ομοίως, ορισμένα 
επαγγελματικά συνταξιοδοτικά προϊόντα 
τα οποία δεν εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της οδηγίας 2003/41/ΕΚ θα 
πρέπει να εξαιρεθούν από το πεδίο 

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

Or. en

Τροπολογία 29
Thomas Händel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(7) Τα επενδυτικά κεφάλαια που 
διατίθενται σε θεσμικούς επενδυτές δεν 
υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού, διότι δεν 
προορίζονται προς πώληση σε 
μικροεπενδυτές. Ωστόσο, τα επενδυτικά 
προϊόντα που έχουν σκοπό τη συσσώρευση 
αποταμιεύσεων για ατομικές συντάξεις 
πρέπει να παραμείνουν στο πεδίο 
εφαρμογής, επειδή συχνά ανταγωνίζονται 
με τα άλλα προϊόντα στο πλαίσιο του 
παρόντος κανονισμού και διανέμονται με 
παρόμοιο τρόπο στους μικροεπενδυτές.
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εξαιρεθούν. Δεδομένου ότι στόχος του 
παρόντος κανονισμού είναι η βελτίωση 
της συγκρισιμότητας και της κατανόησης 
των πληροφοριών σχετικά με επενδυτικά 
προϊόντα που διατίθενται στην αγορά σε 
μικροεπενδυτές, τα συστήματα 
επαγγελματικής συνταξιοδότησης που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας 2003/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
3ης Ιουνίου 2003, για τις δραστηριότητες 
και την εποπτεία των ιδρυμάτων που 
προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελματικών 
συνταξιοδοτικών παροχών11 ή της 
οδηγίας 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την 
ανάληψη και την άσκηση 
δραστηριοτήτων ασφάλισης και 
αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II)12, δεν 
πρέπει να υπόκεινται στον παρόντα 
κανονισμό. Ομοίως, ορισμένα 
επαγγελματικά συνταξιοδοτικά προϊόντα 
τα οποία δεν εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της οδηγίας 2003/41/ΕΚ θα 
πρέπει να εξαιρεθούν από το πεδίο 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, 
υπό την προϋπόθεση ότι απαιτείται 
παροχή χρηματοδοτικής συνεισφοράς 
από τον εργοδότη σύμφωνα με το εθνικό 
δίκαιο και υπό την προϋπόθεση ότι ο 
εργαζόμενος δεν έχει επιλογή ως προς τον 
πάροχο συνταξιοδοτικών προϊόντων. Τα 
επενδυτικά κεφάλαια που διατίθενται σε 
θεσμικούς επενδυτές επίσης δεν υπάγονται 
στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού, διότι δεν προορίζονται προς 
πώληση σε μικροεπενδυτές. Ωστόσο, τα 
επενδυτικά προϊόντα που έχουν σκοπό τη 
συσσώρευση αποταμιεύσεων για ατομικές 
συντάξεις πρέπει να παραμείνουν στο 
πεδίο εφαρμογής, επειδή συχνά 
ανταγωνίζονται με τα άλλα προϊόντα στο 
πλαίσιο του παρόντος κανονισμού και 
διανέμονται με παρόμοιο τρόπο στους 
μικροεπενδυτές.

Or. de
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Τροπολογία 30
Thomas Händel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fi

Τροπολογία 32
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 33
Mitro Repo

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12



AM\925217EL.doc 11/78 PE504.158v01-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fi

Τροπολογία 34
Cristian Silviu Buşoi
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 35
Thomas Händel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17



AM\925217EL.doc 13/78 PE504.158v01-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Τροπολογία 36
Thomas Händel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Προκειμένου οι μικροεπενδυτές να 
είναι σε θέση να λαμβάνουν επενδυτικές 
αποφάσεις εν επιγνώσει, οι πωλητές 
επενδυτικών προϊόντων θα πρέπει να 
υποχρεούνται να παρέχουν το βασικό 
έγγραφο πληροφοριών εγκαίρως πριν από 
κάθε συναλλαγή. Αυτή η απαίτηση θα 
πρέπει να εφαρμόζεται εν γένει ανεξάρτητα 
από τον τόπο ή τον τρόπο που λαμβάνει 
χώρα η πράξη. Στους πωλητές 
περιλαμβάνονται τόσο οι διανομείς όσο 
και οι ίδιοι οι παραγωγοί επενδυτικών 
προϊόντων όταν επιλέγουν να πωλούν τα 
προϊόντα απευθείας σε μικροεπενδυτές. 
Για να εξασφαλιστεί η απαραίτητη 
ευελιξία και αναλογικότητα, οι 

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

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Or. de

Τροπολογία 37
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

επικοινωνίας εξ αποστάσεως θα πρέπει να 
είναι σε θέση να λάβουν το βασικό 
έγγραφο πληροφοριών μετά την 
ολοκλήρωση της συναλλαγής. Ακόμη και 
σε αυτή την περίπτωση, το βασικό 
έγγραφο πληροφοριών είναι χρήσιμο για 
τον επενδυτή επειδή, για παράδειγμα, 
παρέχει στους επενδυτές τη δυνατότητα να 
συγκρίνουν το προϊόν που αγοράστηκε με 
εκείνο που περιγράφεται στο βασικό 
έγγραφο πληροφοριών. Ο παρών 
κανονισμός εφαρμόζεται με την επιφύλαξη 
της οδηγίας 2002/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Or. en

Τροπολογία 38
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

ολοκλήρωση της συναλλαγής, με την 
προϋπόθεση ότι το βασικό έγγραφο 
πληροφοριών έχει παρασχεθεί με άλλο 
σταθερό μέσο πριν από την ολοκλήρωση 
της συναλλαγής. Ο παρών κανονισμός 
εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της οδηγίας 
2002/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Or. en

Τροπολογία 39
Mitro Repo

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(21) Για την εξασφάλιση της εμπιστοσύνης 
των επενδυτών σε επενδυτικά προϊόντα για 
ιδιώτες επενδυτές, θα πρέπει να 
θεσπιστούν απαιτήσεις για κατάλληλες 
εσωτερικές διαδικασίες που θα 
εξασφαλίζουν ότι οι μικροεπενδυτές 
λαμβάνουν ουσιαστική απάντηση σε τυχόν 
καταγγελίες από τον παραγωγό 
επενδυτικών προϊόντων, η οποία θα 
πρέπει να παρέχεται εγγράφως και εντός 
εύλογου χρονικού διαστήματος. Οι 
απαντήσεις θα πρέπει να αποστέλλονται 
στους μικροεπενδυτές στην ίδια γλώσσα 
με εκείνη της καταγγελίας.

Or. fi

Τροπολογία 40
Pier Antonio Panzeri

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(22) Οι διαδικασίες για την εναλλακτική 
επίλυση διαφορών επιτρέπουν την 
ταχύτερη και λιγότερο δαπανηρή 
διευθέτηση των διαφορών από τα 
δικαστήρια και μειώνουν την επιβάρυνση 
του δικαστικού συστήματος. Για το σκοπό 
αυτό, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη 
θέσπιση κατάλληλων, διαφανών, 
αποτελεσματικών, αμερόληπτων, 
ανεξάρτητων, ταχέων και δίκαιων 
διαδικασιών προσφυγής για μια 
εναλλακτική επίλυση διαφορών μεταξύ 
του παραγωγού και του πωλητή 
επενδυτικών προϊόντων και των 
μικροεπενδυτών. Κάτι τέτοιο θα 
εξασφαλίσει ότι στην περίπτωση που ένας 
μικροεπενδυτής κινήσει μια διαδικασία 
για εναλλακτική επίλυση διαφορών κατά 
των παραγωγών και των πωλητών 
επενδυτικών προϊόντων, ως προς μια 
διαφορά που σχετίζεται με το βασικό 
έγγραφο πληροφοριών και τα υποκείμενα 
επενδυτικά προϊόντα, θα απαιτείται η 
συμμετοχή των παραγωγών και των 
πωλητών επενδυτικών προϊόντων στη 
διαδικασία αυτή. Ειδικότερα, οι 
διαδικασίες για την εναλλακτική επίλυση 
διαφορών δεν πρέπει να παραβιάζουν τα 
δικαιώματα τα οποία έχουν τα μέρη που 
μετέχουν στις σχετικές διαδικασίες, να 
προσφεύγουν ενώπιον των δικαστηρίων.

Or. en

Τροπολογία 41
Pier Antonio Panzeri

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22α) Οι μικροεπενδυτές πρέπει να είναι 
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δεόντως ενημερωμένοι σχετικά με τους 
φορείς εναλλακτικής επίλυσης διαφορών 
από τους οποίους καλύπτονται και οι 
οποίοι είναι αρμόδιοι να διαχειρίζονται 
πιθανές διαφορές μεταξύ των ιδίων και 
του μικροεπενδυτή.

Or. en

Τροπολογία 42
Pier Antonio Panzeri

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22β) Ας σημειωθεί ότι διάφοροι ενεργοί 
μικροεπενδυτές θα μπορούσαν να 
καταφύγουν στον μηχανισμό 
εναλλακτικής επίλυσης διαφορών για 
συλλογικές αξιώσεις και συλλογικές 
προσφυγές, προκειμένου να εφαρμοστεί 
καταλλήλως η προστασία των 
καταναλωτών και να εξασφαλιστεί η 
καλή λειτουργία της αγοράς λιανικών 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

Or. en

Τροπολογία 43
Thomas Händel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Προκειμένου να δοθεί στους 
παραγωγούς και τους πωλητές 
επενδυτικών προϊόντων επαρκής χρόνος 
για να προετοιμαστούν για την πρακτική 
εφαρμογή των απαιτήσεων του παρόντος 
κανονισμού, οι απαιτήσεις του παρόντος 

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

κανονισμού δεν θα πρέπει να τεθούν σε 
εφαρμογή νωρίτερα από ένα έτος μετά την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Or. de

Τροπολογία 44
Thomas Händel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Ωστόσο, δεν εφαρμόζεται στα ακόλουθα 
προϊόντα:

διαγράφεται

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

Or. de
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Τροπολογία 45
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

στ) συνταξιοδοτικά προϊόντα για τα οποία 
οι χρηματοδοτικές ρυθμίσεις δεν 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας 2003/41/ΕΚ ή της 
οδηγίας 2009/138/ΕΚ και το επίπεδο 
συνταξιοδοτικών παροχών αποτελεί στην 
πραγματικότητα υπόσχεση ή προσφορά 
από τον εργοδότη στον εργαζόμενο. Για 
συνταξιοδοτικά προϊόντα που δεν 
εμπίπτουν στην οδηγία 2003/41/ΕΚ ή 
στην οδηγία 2009/138/ΕΚ ή στον παρόντα 
κανονισμό, τα κράτη μέλη προβλέπουν 
ισοδύναμες απαιτήσεις γνωστοποίησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε πολλά κράτη μέλη, υπάρχουν διάφοροι τύποι συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων που δεν εμπίπτουν 
στο πεδίο του ΙΕΣΠ (Ιδρύματος Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών) ούτε είναι 
ιδιωτικοί. Ορισμένα από τα συστήματα αυτά θα εξαιρούνταν σύμφωνα με την πρόταση της 
Επιτροπής, δυνάμει του άρθρου 2 στοιχείο στ), και έτσι θα ήταν υποκείμενα σε απαιτήσεις μη 
γνωστοποίησης σε επίπεδο ΕΕ, ενώ άλλα παρόμοια συστήματα δεν θα εξαιρούνταν γιατί δεν 
απαιτείται, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, η χρηματοδοτική συνεισφορά του εργοδότη.  
Είναι σημαντικό να αποφευχθεί η ασυνέπεια σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τροπολογία 46
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν οι παραγωγοί επενδυτικών 
προϊόντων που υπόκεινται στον παρόντα 
κανονισμό υπόκεινται επίσης στην οδηγία 
2009/138/ΕΚ, εφαρμόζεται τόσο ο παρών 

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

κανονισμός, όσο και η οδηγία 
2009/138/ΕΚ. Στην περίπτωση που οι 
απαιτήσεις της οδηγίας 2009/138/ΕΚ και 
του παρόντος κανονισμού είναι 
ισοδύναμες, θεωρείται ότι εκπληρώνονται 
εάν τηρούνται οι απαιτήσεις του 
παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αποφυγή της επανάληψης των απαιτήσεων πληροφοριών.

Τροπολογία 47
Thomas Händel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Τροπολογία 48
Olle Schmidt

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

ii) οι πελάτες που δεν είναι επαγγελματίες 
πελάτες όπως ορίζεται στα [σχετικά 
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άρθρα] της οδηγίας 2002/92/ΕΚ [για την 
ασφαλιστική διαμεσολάβηση (IMD)] [...]·

Or. en

Τροπολογία 49
Thomas Händel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Ο παραγωγός επενδυτικών προϊόντων 
καταρτίζει βασικό έγγραφο πληροφοριών 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται 
στον παρόντα κανονισμό και βάσει του 
συνημμένου υποδείγματος για κάθε 
επενδυτικό προϊόν που παράγει και 
δημοσιεύει το έγγραφο σε δικτυακό τόπο 
της επιλογής του, καθώς και σε κεντρικό 
δικτυακό τόπο που θα δημιουργηθεί από 
την ΕΚΤ και τις αντίστοιχες εθνικές 
εποπτικές αρχές, πριν να μπορεί το 
επενδυτικό προϊόν να πωληθεί σε 
μικροεπενδυτές.

Or. de

Τροπολογία 50
Mitro Repo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Το βασικό έγγραφο πληροφοριών είναι 
ακριβές, δίκαιο, σαφές και μη 
παραπλανητικό. Το εν λόγω έγγραφο θα 
πρέπει να καθιστά δυνατή τη σύγκριση 
προϊόντων πριν από τη λήψη επενδυτικής 
απόφασης.
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Or. fi

Τροπολογία 51
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Το βασικό έγγραφο πληροφοριών. Το 
βασικό έγγραφο πληροφοριών αποτελεί 
πληροφόρηση που παρέχεται πριν από τη 
σύναψη της σύμβασης. Είναι ακριβές, 
δίκαιο, σαφές και μη παραπλανητικό.

Or. en

Τροπολογία 52
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Το βασικό έγγραφο πληροφοριών είναι 
αυτοτελές έγγραφο, σαφώς ξεχωριστό από 
τα διαφημιστικά υλικά. Επιτρέπονται οι 
διασταυρωτικές παραπομπές σε άλλα 
έγγραφα. Οι πληροφορίες που 
διασταυρώνονται λειτουργούν 
αποκλειστικά ως προσθήκες στις 
πληροφορίες που απαιτείται από τον 
παρόντα κανονισμό να περιλαμβάνονται 
στο βασικό έγγραφο πληροφοριών. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ΒΕΠ πρέπει να λειτουργεί και να γίνεται κατανοητό ως ανεξάρτητο έγγραφο, αλλά όταν οι 
μικροεπενδυτές επιθυμούν περισσότερες πληροφορίες, πρέπει να είναι εύκολη η ανεύρεσή τους.



PE504.158v01-00 24/78 AM\925217EL.doc

EL

Τροπολογία 53
Thomas Händel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Τροπολογία 54
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Το βασικό έγγραφο πληροφοριών δεν 
περιλαμβάνει διαφημιστικές πληροφορίες 
ούτε συστάσεις για πραγματοποίηση 
επενδύσεων.

Or. en

Τροπολογία 55
Thomas Händel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 56
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 57
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Το βασικό έγγραφο πληροφοριών 
καταρτίζεται ως σύντομο έγγραφο που δεν 
υπερβαίνει τις 3 σελίδες χαρτιού μεγέθους 
Α4 και το οποίο:

Or. en

Τροπολογία 58
Thomas Händel

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(iii) αποφεύγονται οι τεχνικοί όροι.
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χρήσης.

Or. de

Τροπολογία 59
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ), 
η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και 
Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ) 
και η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών 
και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) καταρτίζουν 
σχέδια κανονιστικών προτύπων που 
προσδιορίζουν το μήκος και τη μορφή 
του βασικού εγγράφου πληροφοριών.
Τα σχέδια κανονιστικών τεχνικών 
προτύπων λαμβάνουν υπόψη τα διάφορα 
είδη επενδυτικών προϊόντων. Οι 
Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές 
υποβάλλουν τα εν λόγω σχέδια 
κανονιστικών τεχνικών προτύπων στην 
Επιτροπή έως […].

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η απαιτούμενη ευελιξία και να επιτραπεί στον κλάδο και στις 
Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές (ΕΕΑ) να αντιδράσουν άμεσα στις εξελίξεις στην αγορά, αυτά τα 
μέτρα πρέπει να έχουν τέτοια μορφή ώστε να εξουσιοδοτούνται οι τρεις ΕΕΑ συλλογικά για την 
κατάρτιση κοινών κανονιστικών τεχνικών προτύπων αντί να δίδεται εντολή στην Επιτροπή να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.

Τροπολογία 60
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 5 β (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5β. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία 
έκδοσης των κανονιστικών τεχνικών 
προτύπων σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 
14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, 
τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1094/2010 και τα άρθρα 10 έως 14 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Or. en

Τροπολογία 61
Thomas Händel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Τροπολογία 62
Thomas Händel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 «Το παρόν έγγραφο παρέχει βασικές 
πληροφορίες σχετικά με το παρόν 
επενδυτικό προϊόν. Δεν είναι διαφημιστικό 

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

την αμοιβή του διαμεσολαβητή σας. Δεν 
είναι διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες 
απαιτούνται βάσει του νόμου για να σας 
βοηθήσουν να κατανοήσετε τη φύση του 
παρόντος επενδυτικού προϊόντος, τους 
κινδύνους και τα έξοδα που απορρέουν 
από την πραγματοποίηση επενδύσεων σε 
αυτό. Σας συμβουλεύουμε να το διαβάσετε 
ώστε να μπορείτε να λάβετε απόφαση εν 
επιγνώσει για το αν θα επενδύσετε.»

Or. de

Τροπολογία 63
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

«Το παρόν έγγραφο παρέχει βασικές 
πληροφορίες σχετικά με το παρόν 
επενδυτικό προϊόν. Δεν είναι διαφημιστικό 
υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται βάσει 
του νόμου για να σας βοηθήσουν να 
κατανοήσετε τη φύση του παρόντος 
επενδυτικού προϊόντος, τους κινδύνους και
τις ευκαιρίες που συνδέονται με την 
πραγματοποίηση επενδύσεων σε αυτό, 
καθώς και τις συναφείς δαπάνες. Σας 
συμβουλεύουμε να το διαβάσετε ώστε να 
είστε σε πλεονεκτικότερη θέση για να 
συγκρίνετε διάφορα επενδυτικά προϊόντα. 
Το έγγραφο αυτό δεν αποτελεί σύσταση 
για πραγματοποίηση αγοράς. Μπορεί να 
χρειαστεί να συμβουλευτείτε άλλα 
συμπληρωματικά έγγραφα για να λάβετε 
απόφαση εν επιγνώσει για το αν θα 
επενδύσετε.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Διευκρινίζεται ότι το ΒΕΠ δεν υποκαθιστά την εις βάθος ανάλυση του επενδυτικού προϊόντος 



AM\925217EL.doc 29/78 PE504.158v01-00

EL

και ότι η λήψη μιας απόφασης εν επιγνώσει μπορεί να απαιτεί την εξέταση πρόσθετων, πιο 
λεπτομερών εγγράφων πληροφοριών.

Τροπολογία 64
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 65
Heide Rühle

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iv α) διάταξη ενημέρωσης του πελάτη 
από τον παραγωγό με διαφανή τρόπο, 
μέσω ετήσιου εγγράφου σχετικά με τις 
επιδόσεις του επενδυτικού προϊόντος. Το 
έγγραφο αυτό περιλαμβάνει εκ των 
υστέρων γνωστοποίηση των επιδόσεων 
του επενδυτικού προϊόντος κατά το 
περασμένο έτος. Επιπλέον, οι επιδόσεις 
αυτές συγκρίνονται με διαφορετικό 
επενδυτικό προϊόν που έχει συγκρίσιμο 
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προφίλ κινδύνου. Αν ο πελάτης κατέχει 
πολλά επενδυτικά προϊόντα ενός 
συγκεκριμένου παραγωγού που 
καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, 
η προαναφερθείσα γνωστοποίηση και
σύγκριση ισχύουν για το σύνολο του 
χαρτοφυλακίου. Γνωστοποιούνται επίσης 
τυχόν έξοδα που επηρεάζουν την 
απόδοση του επενδυτικού προϊόντος. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροποποίηση αυτή αποσκοπεί στην παροχή διαφάνειας σχετικά με τις επιδόσεις των 
επενδυτικών προϊόντων που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό. Επομένως, οι επιδόσεις 
ενός συγκεκριμένου προϊόντος και το χαρτοφυλάκιο, κατά περίπτωση, πρέπει να συγκρίνονται 
με διαφορετικό προϊόν που ενέχει συγκρίσιμους κινδύνους. Επιπλέον, πρέπει να 
γνωστοποιούνται όλα τα έξοδα που επηρεάζουν την απόδοση.

Τροπολογία 66
Thomas Händel

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

vi α) και τη δυνατότητα απόσυρσης του 
επενδυτικού προϊόντος.

Or. de

Τροπολογία 67
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Το σημείο μεταφέρθηκε πιο κάτω στο κείμενο για να εξασφαλιστεί συνοχή.

Τροπολογία 68
Thomas Händel

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Τροπολογία 69
Cristian Silviu Buşoi

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) σε τμήμα με τίτλο «Θα μπορούσα να 
χάσω χρήματα;», σύντομη ένδειξη για το 
κατά πόσον είναι δυνατή η απώλεια του 
κεφαλαίου, και με τα εξής στοιχεία
i) τυχόν εγγυήσεις ή προστασία του 
κεφαλαίου που παρέχονται, καθώς και 
τυχόν περιορισμούς σε αυτές·
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ii) εάν το επενδυτικό προϊόν καλύπτεται 
από αντιστάθμιση ή σύστημα εγγύησης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κείμενο αντιστοιχεί στο στοιχείο γ) που διαγράφηκε για λόγους συνοχής. Οι πληροφορίες 
σχετικά με τον κίνδυνο πρέπει να περιλαμβάνονται στο ίδιο σημείο.

Τροπολογία 70
Thomas Händel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Τροπολογία 71
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) σε τμήμα με τίτλο «Ποιοι είναι οι 
κίνδυνοι και τι μπορώ να κερδίσω;», τα 
χαρακτηριστικά κινδύνου και ανταμοιβής 

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

) το προφίλ κινδύνου και ανταμοιβής του 
επενδυτικού προϊόντος, 
συμπεριλαμβανομένου ενός συνοπτικού 
δείκτη του προφίλ αυτού που 
αντικατοπτρίζει επίσης τον αντίκτυπο 
των δαπανών και εκφράζεται ως 
ενδεικτικά μελλοντικά σενάρια 
επιδόσεων, συνοδευόμενο από επεξήγηση 
σε απλή γλώσσα σχετικά με τους 
βασικούς κινδύνους του προϊόντος· 
ii) σύγκριση των πιθανών μελλοντικών 
επιδόσεων του επενδυτικού προϊόντος, 
συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων που 
ενέχει, με τις επιδόσεις ενός δείκτη 
αναφοράς μηδενικού κινδύνου·

Or. en

Τροπολογία 72
Thomas Händel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) σε τμήμα με τίτλο «Ποιο είναι το 
κόστος;», το κόστος που συνδέεται με μια 
επένδυση στο επενδυτικό προϊόν, που 
περιλαμβάνει τόσο τις άμεσες όσο και τις 
έμμεσες δαπάνες που θα βαρύνουν τον 
επενδυτή, συμπεριλαμβανομένων των 
συνοπτικών δεικτών αυτών των δαπανών·

στ) σε τμήμα με τίτλο «Ποιο είναι το 
κόστος;», το κόστος που συνδέεται με μια 
επένδυση στο επενδυτικό προϊόν, που 
περιλαμβάνει τόσο τις άμεσες όσο και τις 
έμμεσες δαπάνες που θα βαρύνουν τον 
επενδυτή, συμπεριλαμβανομένων των 
συνοπτικών δεικτών αυτών των δαπανών, 
και πώς αυτές θα επηρεάσουν την 
απόδοση·

Or. de
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Τροπολογία 73
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) σε τμήμα με τίτλο «Ποιο είναι το 
κόστος;», το κόστος που συνδέεται με μια 
επένδυση στο επενδυτικό προϊόν, που 
περιλαμβάνει τόσο τις άμεσες όσο και τις 
έμμεσες δαπάνες που θα βαρύνουν τον 
επενδυτή, συμπεριλαμβανομένων των 
συνοπτικών δεικτών αυτών των δαπανών·

στ) σε τμήμα με τίτλο «Ποιο είναι το 
κόστος;», το κόστος που συνδέεται με μια 
επένδυση στο επενδυτικό προϊόν, που 
περιλαμβάνει τόσο τις άμεσες όσο και τις 
έμμεσες δαπάνες που θα βαρύνουν τον 
επενδυτή, συμπεριλαμβανομένων των 
συνοπτικών δεικτών αυτών των δαπανών 
και, για λόγους συγκρισιμότητας, τις 
συνολικές δαπάνες εκφρασμένες σε 
χρηματικούς και ποσοστιαίους όρους, για 
να απεικονιστούν οι επιπτώσεις των 
συνολικών δαπανών επί της επένδυσης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι δαπάνες που σχετίζονται με επενδυτικό προϊόν μπορούν να έχουν σοβαρή επίπτωση στην 
απόδοση του επενδυτικού προϊόντος. Οι καταναλωτές συχνά δυσκολεύονται να αξιολογήσουν 
την επίπτωση των δαπανών όταν οι δαπάνες παρουσιάζονται ως ποσοστά. Ένα παράδειγμα που 
δείχνει την επίπτωση των συνολικών δαπανών επί της επένδυση με χρηματικούς όρους θα 
βελτιώσει τη συγκρισιμότητα, τη διαφάνεια και την ενημέρωση του πελάτη. Οι συνολικές 
δαπάνες πρέπει να εκφράζονται με χρηματικούς όρους ώστε να απεικονίζονται οι επιπτώσεις 
των συνολικών δαπανών επί της επένδυσης.

Τροπολογία 74
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) σε τμήμα με τίτλο «Ποιο είναι το 
κόστος;», το κόστος που συνδέεται με μια 
επένδυση στο επενδυτικό προϊόν, που 

στ) σε τμήμα με τίτλο «Ποιο είναι το 
κόστος;», το κόστος που συνδέεται με μια 
επένδυση στο επενδυτικό προϊόν, που 
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περιλαμβάνει τόσο τις άμεσες όσο και τις 
έμμεσες δαπάνες που θα βαρύνουν τον 
επενδυτή, συμπεριλαμβανομένων των 
συνοπτικών δεικτών αυτών των δαπανών·

περιλαμβάνει τόσο τις άμεσες όσο και τις 
έμμεσες δαπάνες που θα βαρύνουν τον 
επενδυτή, συμπεριλαμβανομένου ενός 
συνοπτικού δείκτη αυτών των δαπανών σε 
χρηματικούς όρους, και μια δήλωση ότι ο 
μικροεπενδυτής θα ζητήσει από τον 
πωλητή του επενδυτικού προϊόντος 
περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις 
δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων τυχόν 
πρόσθετων δαπανών που 
πραγματοποιούνται από τον πωλητή και 
δεν αναγράφονται στο βασικό έγγραφο 
πληροφοριών·

Or. en

Τροπολογία 75
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) σε τμήμα με τίτλο «Ποιο είναι το 
κόστος;», το κόστος που συνδέεται με μια 
επένδυση στο επενδυτικό προϊόν, που 
περιλαμβάνει τόσο τις άμεσες όσο και τις 
έμμεσες δαπάνες που θα βαρύνουν τον 
επενδυτή, συμπεριλαμβανομένων των 
συνοπτικών δεικτών αυτών των δαπανών·

στ) σε τμήμα με τίτλο «Ποιο είναι το 
κόστος;», το κόστος που συνδέεται με μια 
επένδυση στο επενδυτικό προϊόν, που 
περιλαμβάνει τόσο τις άμεσες όσο και τις 
έμμεσες δαπάνες που θα βαρύνουν τον 
επενδυτή, συμπεριλαμβανομένων των 
συνοπτικών δεικτών αυτών των δαπανών, 
καθώς και μιας ένδειξης για τους όρους 
πληρωμής που σχετίζονται με τις εν λόγω 
δαπάνες·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο επενδυτής πρέπει να γνωρίζει πότε τα έξοδα καθίστανται πληρωτέα.

Τροπολογία 76
Mitro Repo
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) σε τμήμα με τίτλο «Ποιο είναι το 
κόστος;», το κόστος που συνδέεται με μια 
επένδυση στο επενδυτικό προϊόν, που 
περιλαμβάνει τόσο τις άμεσες όσο και τις 
έμμεσες δαπάνες που θα βαρύνουν τον 
επενδυτή, συμπεριλαμβανομένων των 
συνοπτικών δεικτών αυτών των δαπανών·

στ) σε τμήμα με τίτλο «Ποιο είναι το 
κόστος;», το κόστος που συνδέεται με μια 
επένδυση στο επενδυτικό προϊόν, που 
περιλαμβάνει τόσο τις άμεσες όσο και τις 
έμμεσες δαπάνες που θα βαρύνουν τον 
επενδυτή, συμπεριλαμβανομένων των 
συνοπτικών δεικτών αυτών των δαπανών 
καθώς και των φόρων και τυχόν 
προμηθειών που θα καταβάλει ο 
μικροεπενδυτής·

Or. fi

Τροπολογία 77
Cristian Silviu Buşoi

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) σε τμήμα με τίτλο «Πρέπει να 
πληρώνω φόρους;», ενδείξεις σχετικά με 
το φορολογικό καθεστώς που ισχύει για 
το επενδυτικό προϊόν, κατά περίπτωση·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι μικροεπενδυτές πρέπει να γνωρίζουν το ισχύον φορολογικό καθεστώς καθώς οι φόροι 
επηρεάζουν το κέρδος που έχει ο επενδυτής από την πραγματοποιηθείσα επένδυση.

Τροπολογία 78
Cristian Silviu Buşoi

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

στ β) σε τμήμα με τίτλο «Ποιοι είναι οι 
όροι για την αγορά του προϊόντος 
αυτού;», οποιουσδήποτε όρους ή 
περιορισμούς για την αγορά του 
επενδυτικού προϊόντος, 
συμπεριλαμβανομένης τυχόν ελάχιστης 
αρχικής και/ή μεταγενέστερης επένδυσης 
που απαιτείται·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι μικροεπενδυτές πρέπει να είναι δεόντως ενημερωμένοι σχετικά με οποιουσδήποτε όρους που 
σχετίζονται με την αγορά ενός επενδυτικού προϊόντος, όπως η ελάχιστη απαιτούμενη επένδυση 
(αρχική και μεταγενέστερη).

Τροπολογία 79
Thomas Händel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Τροπολογία 80
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

ζ) σε τμήμα με τίτλο «Πώς πήγε μέχρι 
τώρα;», τις επιδόσεις του επενδυτικού 
προϊόντος στο παρελθόν, εάν αυτή η 
πληροφορία έχει σημασία λαμβάνοντας 
υπόψη τη φύση του προϊόντος και την 
έκταση του ιστορικού του, 
συμπεριλαμβανομένης σαφούς 
προειδοποίησης ότι οι προηγούμενες 
επιδόσεις δεν εγγυώνται μελλοντικά 
επενδυτικά αποτελέσματα·

Or. en

Τροπολογία 81
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

ζ) σε τμήμα με τίτλο «Πώς πήγε μέχρι 
τώρα;», τις επιδόσεις του επενδυτικού 
προϊόντος στο παρελθόν, εάν αυτή η 
πληροφορία έχει σημασία λαμβάνοντας 
υπόψη τη φύση του προϊόντος και την 
έκταση του ιστορικού του, καθώς και μιας 
προειδοποίησης ότι οι προηγούμενες 
αποδόσεις δεν εγγυώνται μελλοντικές 
επιδόσεις· στην περίπτωση που το 
επενδυτικό προϊόν συνδέεται με δείκτη 
αναφοράς, οι επιδόσεις του τελευταίου 
δημοσιεύονται επίσης κατά τέτοιο τρόπο 
ώστε να επιτρέπεται η σύγκριση μεταξύ 
των επιδόσεων του επενδυτικού 
προϊόντος και των επιδόσεων του δείκτη 
αναφοράς·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι επενδυτές πρέπει να προειδοποιούνται ότι οι προηγούμενες επιδόσεις δεν εγγυώνται 
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παρόμοια αποτελέσματα στο μέλλον, έτσι ώστε η απόφαση να μην βασίζεται αποκλειστικά στις 
προηγούμενες επιδόσεις. Σε περίπτωση που το προϊόν συνδέεται με δείκτη αναφοράς, πρέπει να 
είναι δυνατή η σύγκριση των επιδόσεων του προϊόντος και του δείκτη αναφοράς, έτσι ώστε ο 
επενδυτής να έχει μια σαφέστερη εικόνα των επιδόσεων του εν λόγω προϊόντος.

Τροπολογία 82
Thomas Händel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

η) για τα συνταξιοδοτικά προϊόντα, σε 
τμήμα με τίτλο «Τι μπορώ να πάρω στη 
συνταξιοδότησή μου;», προβολές των 
πιθανών μελλοντικών αποτελεσμάτων, 
σαφώς κατανεμημένες σε διαφορετικά 
σενάρια εξέλιξης, συμπεριλαμβανομένου 
και του επονομαζόμενου «χείριστου 
σεναρίου», δηλαδή της χειρότερης 
δυνατής εξέλιξης.

Or. de

Τροπολογία 83
Mitro Repo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

η) για τα συνταξιοδοτικά προϊόντα, σε 
τμήμα με τίτλο «Τι μπορώ να πάρω στη 
συνταξιοδότησή μου;», προβολές των 
πιθανών μελλοντικών αποτελεσμάτων. 
Όσον αφορά τα συνταξιοδοτικά προϊόντα, 
οι μικροεπενδυτές θα πρέπει επιπλέον να 
ενημερώνονται κατά τρόπο 
αδιαφιλονίκητο, σαφή και κατανοητό για 
τυχόν περιορισμούς που συνδέονται με 
την ανάληψη κεφαλαίων.
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Or. fi

Τροπολογία 84
Thomas Händel

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η α) σε τμήμα με τίτλο «Ποια αμοιβή 
λαμβάνει ο διαμεσολαβητής μου για τις 
υπηρεσίες που παρέχει;», επισκόπηση του 
τρόπου και του ύψους της αμοιβής που 
καταβάλλεται ή που πρέπει να 
καταβάλλεται για τον διαμεσολαβητή.

Or. de

Τροπολογία 85
Sirpa Pietikäinen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η α) σε τμήμα με τίτλο «Πώς μπορώ να 
υποβάλω καταγγελία;», πληροφορίες 
σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ένας 
πελάτης μπορεί να υποβάλει καταγγελία 
σχετικά με το προϊόν.

Or. en

Τροπολογία 86
Thomas Händel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο παραγωγός του επενδυτικού διαγράφεται
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προϊόντος μπορεί να συμπεριλάβει και 
άλλες πληροφορίες, εάν είναι αναγκαίο 
για να λαμβάνουν οι μικροεπενδυτές 
αποφάσεις εν επιγνώσει σχετικά με ένα 
συγκεκριμένο επενδυτικό προϊόν.

Or. de

Τροπολογία 87
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο παραγωγός του επενδυτικού 
προϊόντος μπορεί να συμπεριλάβει και 
άλλες πληροφορίες, εάν είναι αναγκαίο για 
να λαμβάνουν οι μικροεπενδυτές 
αποφάσεις εν επιγνώσει σχετικά με ένα 
συγκεκριμένο επενδυτικό προϊόν.

3. Ο παραγωγός του επενδυτικού 
προϊόντος μπορεί να συμπεριλάβει και 
άλλες αντικειμενικές πληροφορίες, εάν 
είναι αναγκαίο για να λαμβάνουν οι 
μικροεπενδυτές αποφάσεις εν επιγνώσει 
σχετικά με ένα συγκεκριμένο επενδυτικό 
προϊόν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός για τις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, στο άρθρο 8 παράγραφος 5, μπορεί να 
δημιουργεί προβλήματα ως προς τη συμβατότητα με τους συνταγματικούς νόμους ορισμένων 
κρατών μελών. Ο προβληματισμός αφορά το άρθρο 8 παράγραφος 5 που δηλώνει ότι μπορούν 
να συμπεριλαμβάνονται «άλλες πληροφορίες». Εφόσον υπάρχει η δυνατότητα να 
συμπεριληφθούν «άλλες πληροφορίες», κάτι τέτοιο σχετίζεται με τον κίνδυνο ότι οι 
πληροφορίες που μπορούν να οδηγήσουν στη λήψη επενδυτικών αποφάσεων θα ρυθμίζονται με 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.

Τροπολογία 88
Thomas Händel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 παρουσιάζονται σε κοινό 
μορφότυπο συμπεριλαμβανομένων των 
κοινών τίτλων και ακολουθώντας την 
τυποποιημένη σειρά που προβλέπεται στην 
παράγραφο 2 ώστε να είναι δυνατή η 
σύγκριση με το βασικό έγγραφο 
πληροφοριών για κάθε άλλο επενδυτικό 
προϊόν. Το βασικό έγγραφο πληροφοριών 
φέρει εμφανώς ένα κοινό σύμβολο ώστε να 
διακρίνεται από άλλα έγγραφα.

4. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 παρουσιάζονται σε κοινό 
μορφότυπο συμπεριλαμβανομένων των 
κοινών τίτλων και ακολουθώντας την 
τυποποιημένη σειρά που προβλέπεται στην 
παράγραφο 2 ώστε να είναι δυνατή η 
σύγκριση με το βασικό έγγραφο 
πληροφοριών για κάθε άλλο επενδυτικό 
προϊόν. Το βασικό έγγραφο πληροφοριών 
φέρει εμφανώς ένα κοινό σύμβολο ώστε να 
διακρίνεται από άλλα έγγραφα· οι 
αρνητικές πληροφορίες παρουσιάζονται 
κατά κανόνα πριν από τις θετικές με 
συνολικό και συνεκτικό τρόπο· 
απαγορεύεται η αναγραφή τιμών και οι 
συντομογραφίες των όρων.

Or. de

Τροπολογία 89
Thomas Händel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να θεσπίζει 
πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με 
το άρθρο 23, με τις οποίες διευκρινίζονται 
οι λεπτομέρειες σχετικά με την 
παρουσίαση και το περιεχόμενο καθενός 
από τα στοιχεία των πληροφοριών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2, η 
παρουσίαση και λεπτομέρειες για τις άλλες 
πληροφορίες που μπορεί να εντάξει ο 
παραγωγός του επενδυτικού προϊόντος στο 
βασικό έγγραφο πληροφοριών όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 3, και τις 
λεπτομέρειες του κοινού μορφοτύπου και 
του κοινού συμβόλου που αναφέρονται 
στην παράγραφο 4. Η Επιτροπή λαμβάνει 
υπόψη τις διαφορές μεταξύ των 

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

επενδυτικών προϊόντων και των 
δυνατοτήτων των μικροεπενδυτών καθώς 
και τα χαρακτηριστικά των επενδυτικών 
προϊόντων που επιτρέπουν στον 
μικροεπενδυτή να επιλέγει μεταξύ 
διαφορετικών υποκειμένων επενδύσεων ή 
άλλων επιλογών που προβλέπονται από το 
προϊόν, ακόμη και σε περίπτωση που η 
επιλογή αυτή μπορεί να πραγματοποιείται 
σε διαφορετικά χρονικά σημεία, ή να 
τροποποιηθεί στο μέλλον. Ακόμα, η 
Επιτροπή προτείνει «σύστημα 
σηματοδότησης», το οποίο θα 
διευκολύνει την ταξινόμηση και την 
κατηγοριοποίηση των επενδυτικών 
προϊόντων υψηλού, μέσου και χαμηλού 
κινδύνου.

Or. de

Τροπολογία 90
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να θεσπίζει 
πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με 
το άρθρο 23, με τις οποίες διευκρινίζονται 
οι λεπτομέρειες σχετικά με την 
παρουσίαση και το περιεχόμενο καθενός 
από τα στοιχεία των πληροφοριών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2, η 
παρουσίαση και λεπτομέρειες για τις άλλες 
πληροφορίες που μπορεί να εντάξει ο 
παραγωγός του επενδυτικού προϊόντος στο 
βασικό έγγραφο πληροφοριών όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 3, και τις 
λεπτομέρειες του κοινού μορφοτύπου και 
του κοινού συμβόλου που αναφέρονται 
στην παράγραφο 4. Η Επιτροπή λαμβάνει 
υπόψη τις διαφορές μεταξύ των 
επενδυτικών προϊόντων και των 
δυνατοτήτων των μικροεπενδυτών καθώς 

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

των δαπανών με την πάροδο του χρόνου 
και τις πιθανές μελλοντικές επιδόσεις. 
Σχεδιάζεται έτσι ώστε να καθιστά σαφείς 
και συγκρίσιμους μεταξύ προϊόντων τους 
κινδύνους που αναλαμβάνουν οι 
επενδυτές. Ο δείκτης καθιστά σαφές ότι η 
δυνατότητα μεγαλύτερων ανταμοιβών 
συνδέεται με την ανάληψη μεγαλύτερων 
κινδύνων. Η σύγκριση που αναφέρεται 
στην παράγραφο 2 στοιχείο ε) σημείο ii) 
σχεδιάζεται έτσι ώστε να βοηθήσει τον 
επενδυτή να κατανοήσει τον τρόπο με τον 
οποίο η ανάληψη μεγαλύτερων κινδύνων 
επηρεάζει τις ανταμοιβές του επενδυτικού 
προϊόντος, και ο δείκτης αναφοράς 
μηδενικού κινδύνου ορίζεται κατά τρόπο 
κατανοητό για τους μικροεπενδυτές, 
χωρίς να τους παραπλανά. Ο συνοπτικός 
δείκτης των δαπανών που αναφέρεται 
στην παράγραφο 2 στοιχείο στ) 
περιγράφει με χρηματικούς όρους τον 
αντίκτυπο των δαπανών σε αυτό που ο 
επενδυτής ενδέχεται να αποκομίσει από 
την επένδυσή του με την πάροδο του 
χρόνου. Περιλαμβάνει στοιχεία που 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν από 
μικροεπενδυτές για να προβούν σε 
συγκρίσεις μεταξύ προϊόντων. Η 
Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις 
γνωστοποιήσεις σε μικροεπενδυτές που 
πραγματοποιούνται από τον πωλητή του 
επενδυτικού προϊόντος σχετικά με τις 
δαπάνες, σύμφωνα με την [οδηγία για τις 
αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων 
(MiFID)] και την [οδηγία σχετικά με την 
ασφαλιστική διαμεσολάβηση (IMD)], 
προκειμένου να εξασφαλίσει ότι υπάρχει 
συνοχή μεταξύ των πληροφοριών για τις 
δαπάνες που περιλαμβάνονται στο βασικό 
έγγραφο πληροφοριών και των εν λόγω 
γνωστοποιήσεων, και ότι οι πληροφορίες 
είναι πλήρεις σχετικά με τις δαπάνες και 
δείχνουν με σαφήνεια στον 
μικροεπενδυτή τον συνολικό αντίκτυπο 
που μπορεί να έχουν οι δαπάνες. Η 
Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις διαφορές 
μεταξύ των επενδυτικών προϊόντων και 
των δυνατοτήτων των μικροεπενδυτών 
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καθώς και τα χαρακτηριστικά των 
επενδυτικών προϊόντων που επιτρέπουν 
στον μικροεπενδυτή να επιλέγει μεταξύ 
διαφορετικών υποκειμένων επενδύσεων ή 
άλλων επιλογών που προβλέπονται από το 
προϊόν, ακόμη και σε περίπτωση που η 
επιλογή αυτή μπορεί να πραγματοποιείται 
σε διαφορετικά χρονικά σημεία, ή να 
τροποποιηθεί στο μέλλον.

Or. en

Τροπολογία 91
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός για τις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, στο άρθρο 8 παράγραφος 5, μπορεί να 
δημιουργεί προβλήματα ως προς τη συμβατότητα με τους συνταγματικούς νόμους ορισμένων 
κρατών μελών. Πρέπει να δίνεται η εξουσία στην Επιτροπή να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση 
πράξεις σχετικά με «άλλες αντικειμενικές πληροφορίες». Προκειμένου να επιτραπεί στον κλάδο 
και στις ΕΕΑ να αντιδράσουν άμεσα στις εξελίξεις στην αγορά, οι τρεις ΕΕΑ πρέπει συλλογικά 
να καταρτίσουν κοινά κανονιστικά τεχνικά πρότυπα αντί να παρέχεται η εξουσία στην Επιτροπή 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.

Τροπολογία 92
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να θεσπίζει 
πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με
το άρθρο 23, για τον καθορισμό 
λεπτομερών κανόνων για την επανεξέταση 
των πληροφοριών που περιέχονται στο 
βασικό έγγραφο πληροφοριών και την 
αναθεώρηση του βασικού εγγράφου 
πληροφοριών, όσον αφορά τα εξής:

2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να θεσπίζει 
τεχνικά πρότυπα σύμφωνα με το άρθρο 
23, για τον καθορισμό λεπτομερών 
κανόνων για την επανεξέταση των 
πληροφοριών που περιέχονται στο βασικό 
έγγραφο πληροφοριών και την 
αναθεώρηση του βασικού εγγράφου 
πληροφοριών, όσον αφορά τα εξής:

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η απαραίτητη ευελιξία και να επιτραπεί στον κλάδο και στις ΕΕΑ 
να αντιδράσουν άμεσα στις εξελίξεις στην αγορά, οι τρεις ΕΕΑ πρέπει συλλογικά να 
καταρτίσουν κοινά κανονιστικά τεχνικά πρότυπα αντί να παρέχεται η εξουσία στην Επιτροπή να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.

Τροπολογία 93
Thomas Händel
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Τροπολογία 94
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Ένας μικροεπενδυτής που βασίστηκε 
για τη λήψη μιας επενδυτικής απόφασης 
σε βασικό έγγραφο πληροφοριών που δεν 
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των 
άρθρων 6, 7 και 8, μπορεί να ζητήσει 
αποζημίωση από τον παραγωγό του 
επενδυτικού προϊόντος για τυχόν 
οικονομική ζημία που υπέστη λόγω της μη 
συμμόρφωσης του παραγωγού 
επενδυτικού προϊόντος με τις απαιτήσεις 
αυτές.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Αναδιατύπωση για τους σκοπούς της διευκρίνισης. Πρέπει να υπάρχει άμεση σύνδεση μεταξύ 
της ζημίας και της μη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των άρθρων 6, 7 και 8.

Τροπολογία 95
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Οι βασικές πληροφορίες για τους 
επενδυτές είναι πληροφορίες που 
παρέχονται πριν από τη σύναψη της 
σύμβασης. Είναι ακριβείς, σαφείς και μη 
παραπλανητικές. Το περιεχόμενό τους 
έχει συνέπεια με τα αντίστοιχα μέρη του 
ενημερωτικού δελτίου. Σε περίπτωση που 
υπάρχουν δεσμευτικά συμβατικά 
έγγραφα, το βασικό έγγραφο πληροφοριών 
συνάδει με τα εν λόγω έγγραφα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με τα πρότυπα ΒΠΕ για την οδηγία 2009/65/ΕΚ για τους ΟΣΕΚΑ. Η ρύθμιση 
του βάρους της απόδειξης πρέπει να αντιστοιχεί στη ρύθμιση του βάρους της απόδειξης που 
αναγράφεται στο άρθρο 79 παράγραφος 2 της οδηγίας ΟΣΕΚΑ IV. Πρέπει να πραγματοποιηθεί 
εις βάθος ανάλυση επιπτώσεων ενός συγκεκριμένου βάρους απόδειξης, αντικατοπτρίζοντας 
επίσης τις πιθανές επιπτώσεις επί των δαπανών για τον μικροεπενδυτή.

Τροπολογία 96
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

πρόσωπο να μην υπέχει αστική ευθύνη 
απλώς και μόνον λόγω του βασικού 
εγγράφου πληροφοριών, 
συμπεριλαμβανομένων των μεταφράσεών 
του, εκτός εάν είναι παραπλανητικό, 
ανακριβές ή ανακόλουθο με άλλα 
δεσμευτικά συμβατικά έγγραφα, που 
θεωρούνται ότι βρίσκονται υπό τον 
έλεγχο των παραγωγών του προϊόντος. Το 
βασικό έγγραφο πληροφοριών περιέχει 
σαφή σχετική προειδοποίηση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με τα πρότυπα ΒΠΕ για την οδηγία 2009/65/ΕΚ για τους ΟΣΕΚΑ. Η αστική 
ευθύνη στον κανονισμό πρέπει να ευθυγραμμίζεται με το άρθρο 79 παράγραφος 2 της οδηγίας 
ΟΣΕΚΑ IV. Η σύνταξη πρέπει να είναι, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, πλήρως εναρμονισμένη 
με ορισμένες προσαρμογές του άρθρου 79 παράγραφος 2.

Τροπολογία 97
Thomas Händel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Τροπολογία 98
Toine Manders
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 99
Pier Antonio Panzeri

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την 
ύπαρξη μηχανισμού αστικής ευθύνης 
βάσει των βασικών πληροφοριών για τους 
επενδυτές, συμπεριλαμβανομένων των 
μεταφράσεών τους, όταν οι εν λόγω 
πληροφορίες είναι παραπλανητικές, 
ανακριβείς ή ανακόλουθες με τα 
χαρακτηριστικά του υποκείμενου 
επενδυτικού προϊόντος. Οι βασικές 
πληροφορίες για τους επενδυτές 
περιέχουν σαφή σχετική προειδοποίηση.

Or. en

Τροπολογία 100
Thomas Händel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Ο πωλητής ενός επενδυτικού προϊόντος 
σε μικροεπενδυτές παρέχει το βασικό 
έγγραφο πληροφοριών εγκαίρως και με 
επαληθεύσιμο τρόπο πριν από τη σύναψη 
συναλλαγής που αφορά το επενδυτικό 
προϊόν, με τον παραγωγό του επενδυτικού 
προϊόντος να επωμίζεται το βάρος της 
απόδειξης.

Or. de

Τροπολογία 101
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 102
Thomas Händel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Τροπολογία 103
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι μικροεπενδυτές πρέπει να ενημερώνονται ανεξάρτητα από το μέσο επικοινωνίας που 
χρησιμοποιείται για την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Μετά τη συναλλαγή, το ΒΕΠ χάνει τη 
χρησιμότητά του, καθώς η επιλογή έχει ήδη γίνει.
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Τροπολογία 104
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 
και στην περίπτωση που ο 
μικροεπενδυτής χρησιμοποιεί μέσο 
επικοινωνίας εξ αποστάσεως για την 
ολοκλήρωση της συναλλαγής, ο πωλητής 
επενδυτικού προϊόντος μπορεί να 
παράσχει στον μικροεπενδυτή το βασικό 
έγγραφο πληροφοριών αμέσως μετά την 
ολοκλήρωση της συναλλαγής, όταν:
i) ο μικροεπενδυτής έχει ζητήσει το 
βασικό έγγραφο πληροφοριών σε έντυπη 
μορφή, και
ii) το βασικό έγγραφο πληροφοριών έχει 
παρασχεθεί στον μικροεπενδυτή με άλλο 
σταθερό μέσο όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 13 παράγραφος 2 στοιχείο β) πριν 
από την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να εξασφαλίζεται ευελιξία ώστε να διευκολύνεται η ολοκλήρωση συναλλαγών κατά τη 
στιγμή που επιλέγεται από τον μικροεπενδυτή. Το μέσο επικοινωνίας που χρησιμοποιείται δεν 
πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα ο επενδυτής να χάσει την συγκυρία ως προς την πραγματοποίηση 
μιας επένδυσης. Εάν ο μικροεπενδυτής επιθυμεί να έχει το ΒΕΠ σε έντυπη μορφή, κάτι τέτοιο 
δεν πρέπει να τον αποτρέψει να ολοκληρώσει τη συναλλαγή, εφόσον το ΒΕΠ παρέχεται με άλλο 
ηλεκτρονικό μέσο πριν από την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Τροπολογία 105
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 23 που θα 
καθορίζουν:

4. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 23 που θα 
καθορίζουν τους όρους για την έγκαιρη 
εκπλήρωση της απαίτησης παροχής του 
βασικού εγγράφου πληροφοριών όπως 
ορίζεται στην παράγραφο 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αναδιάρθρωση του κειμένου μετά τη διαγραφή της παραγράφου 2 και του στοιχείου β) σε αυτήν 
την παράγραφο.

Τροπολογία 106
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις
σύμφωνα με το άρθρο 23 που θα 
καθορίζουν:

4. Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ), 
η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και 
Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ) 
και η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών 
και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) αναπτύσσουν από 
κοινού τεχνικά πρότυπα σύμφωνα με το 
άρθρο 23 που θα καθορίζουν:

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εξασφαλιστεί κατάλληλη ευελιξία και να επιτραπεί στον κλάδο και στις ΕΕΑ να 
αντιδράσουν άμεσα στις εξελίξεις στην αγορά, οι τρεις ΕΕΑ πρέπει συλλογικά να καταρτίσουν 
κοινά κανονιστικά τεχνικά πρότυπα αντί να παρέχεται η εξουσία στην Επιτροπή να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις.

Τροπολογία 107
Cristian Silviu Buşoi
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τη μέθοδο και την προθεσμία για την 
παροχή του βασικού εγγράφου 
πληροφοριών σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Διαγραφή που αιτιολογείται από τη διαγραφή της παραγράφου 2.

Τροπολογία 108
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τη μέθοδο και την προθεσμία για την 
παροχή του βασικού εγγράφου 
πληροφοριών σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Αναδιάρθρωση του κειμένου μετά τη διαγραφή της παραγράφου 2 και του στοιχείου β) σε αυτή 
την παράγραφο.

Τροπολογία 109
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία 
έκδοσης των κανονιστικών τεχνικών 
προτύπων σύμφωνα με τη διαδικασία που 
περιγράφεται στα άρθρα 10 έως 14 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, τα 
άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1094/2010 και τα άρθρα 10 έως 14 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Or. en

Τροπολογία 110
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο πωλητής ενός επενδυτικού προϊόντος 
παρέχει το βασικό έγγραφο πληροφοριών 
στους μικροεπενδυτές δωρεάν.

1. Ο σύμβουλος ή πωλητής ενός 
επενδυτικού προϊόντος παρέχει το βασικό 
έγγραφο πληροφοριών στους 
μικροεπενδυτές δωρεάν.

Or. en

Τροπολογία 111
Thomas Händel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο πωλητής ενός επενδυτικού προϊόντος 
παρέχει το βασικό έγγραφο πληροφοριών 
στους μικροεπενδυτές σε ένα από τα 
ακόλουθα μέσα:

2. Ο πωλητής ενός επενδυτικού προϊόντος 
παρέχει το βασικό έγγραφο πληροφοριών 
στους μικροεπενδυτές σε ένα από τα 
ακόλουθα μέσα, στα οποία οι 
μικροεπενδυτές έχουν πραγματικά 
πρόσβαση:
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Or. de

Τροπολογία 112
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο πωλητής ενός επενδυτικού προϊόντος 
παρέχει το βασικό έγγραφο πληροφοριών 
στους μικροεπενδυτές σε ένα από τα 
ακόλουθα μέσα:

2. Ο σύμβουλος ή πωλητής ενός 
επενδυτικού προϊόντος παρέχει το βασικό 
έγγραφο πληροφοριών στους 
μικροεπενδυτές σε ένα από τα ακόλουθα 
μέσα:

Or. en

Τροπολογία 113
Toine Manders

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ωστόσο, στις περιπτώσεις όπου το 
βασικό έγγραφο πληροφοριών παρέχεται 
μέσω άλλου σταθερού μέσου πλην του 
χαρτιού ή μέσω δικτυακού τόπου, πρέπει 
να παρέχεται στους μικροεπενδυτές 
έντυπο αντίγραφό του κατόπιν αιτήσεως 
και δωρεάν.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 114
Pier Antonio Panzeri

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Ο παραγωγός και ο πωλητής επενδυτικού 
προϊόντος καθιερώνουν κατάλληλες 
διαδικασίες και μηχανισμούς που να 
εξασφαλίζουν ότι οι μικροεπενδυτές που 
έχουν υποβάλει καταγγελία σχετικά με το 
βασικό ενημερωτικό έγγραφο και τα 
υποκείμενα επενδυτικά προϊόντα 
λαμβάνουν ουσιαστική απάντηση 
εγκαίρως και με ορθό τρόπο.

Or. en

Τροπολογία 115
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Ο παραγωγός επενδυτικού προϊόντος και ο 
διανομέας καθιερώνουν κατάλληλες 
διαδικασίες και μηχανισμούς που να 
εξασφαλίζουν ότι: i) οι μικροεπενδυτές 
διαθέτουν αποτελεσματικό τρόπο για να 
υποβάλουν καταγγελία κατά του 
παραγωγού επενδυτικού προϊόντος· ii) οι 
μικροεπενδυτές που έχουν υποβάλει 
καταγγελία σχετικά με το βασικό 
ενημερωτικό έγγραφο λαμβάνουν 
ουσιαστική απάντηση εγκαίρως και με 
ορθό τρόπο· και iii) αποτελεσματικές 
διαδικασίες προσφυγής είναι επίσης 
διαθέσιμες στους μικροεπενδυτές σε 
περίπτωση διασυνοριακών διαφορών, 
ιδίως όταν ο παραγωγός επενδυτικού 
προϊόντος βρίσκεται σε άλλο κράτος 
μέλος ή τρίτη χώρα.

Or. en
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Τροπολογία 116
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παραγωγός και/ή ο πωλητής 
επενδυτικών προϊόντων ενημερώνει τους 
μικροεπενδυτές σχετικά με διαδικασίες 
εναλλακτικής επίλυσης καταναλωτικών 
διαφορών που έχουν ενδεχομένως στη 
διάθεσή τους, σύμφωνα με την οδηγία 
.../2013 [παρακαλούμε εισάγετε αριθμό] 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για την εναλλακτική επίλυση 
καταναλωτικών διαφορών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι μικροεπενδυτές πρέπει να ενημερώνονται σχετικά με τους μηχανισμούς προσφυγής που 
έχουν στη διάθεσή τους ώστε να έχουν τη δυνατότητα να τους χρησιμοποιούν.

Τροπολογία 117
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 15 διαγράφεται
1. Όταν ένας μικροεπενδυτής κινεί 
διαδικασία για τους εναλλακτικούς 
τρόπους επίλυσης διαφορών που 
προβλέπει το εθνικό δίκαιο, έναντι 
παραγωγού επενδυτικού προϊόντος ή 
πωλητή επενδυτικών προϊόντων για 
διαφορές που αφορούν τα δικαιώματα 
και τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο 
πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, ο 
παραγωγός του επενδυτικού προϊόντος ή 
ο πωλητής επενδυτικών προϊόντων 
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συμμετέχει στην εν λόγω διαδικασία, υπό 
την προϋπόθεση ότι αυτή πληροί τις 
ακόλουθες απαιτήσεις:
α) η διαδικασία οδηγεί σε αποφάσεις που 
δεν είναι δεσμευτικές·
β) η προθεσμία για την υποβολή της 
διαφοράς ενώπιον Δικαστηρίου 
αναστέλλεται κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας για την εναλλακτική επίλυση 
διαφορών·
γ) η περίοδος παραγραφής της αξίωσης 
αναστέλλεται κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας·
δ) η διαδικασία είναι δωρεάν ή έχει 
χαμηλό κόστος, όπως ορίζεται από την 
εθνική νομοθεσία·
ε) τα ηλεκτρονικά μέσα δεν είναι το μόνο 
μέσο με το οποίο τα μέρη μπορούν να 
έχουν πρόσβαση στη διαδικασία·
στ) είναι δυνατά τα προσωρινά μέτρα σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις όταν αυτό 
επιβάλλεται λόγω του κατεπείγοντος 
χαρακτήρα των περιστάσεων.
2. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή τους φορείς με αρμοδιότητα να 
ασχολούνται με τις διαδικασίες που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 έως τις 
[να εισαχθεί συγκεκριμένη ημερομηνία 6 
μήνες από την έναρξη ισχύος/εφαρμογής 
του παρόντος κανονισμού]. Κοινοποιούν 
χωρίς καθυστέρηση στην Επιτροπή 
οποιαδήποτε μεταγενέστερη αλλαγή 
σχετικά με τους εν λόγω φορείς.
3. Οι φορείς με αρμοδιότητα να 
ασχοληθούν με τις διαδικασίες που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 
συνεργάζονται μεταξύ τους, για την 
επίλυση των διασυνοριακών διαφορών 
που απορρέουν από τον παρόντα 
κανονισμό.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η διαδικασία εναλλακτικής επίλυσης διαφορών δεν πρέπει να ρυθμίζεται ξεχωριστά στο 
πλαίσιο της παρούσας πρότασης. Εάν η διαδικασία εναλλακτικής επίλυσης διαφορών πρόκειται 
να διατηρηθεί στην παρούσα πρόταση, προτείνεται να υπάρχει παραπομπή στην οδηγία ΕΕΚΔ 
[COM(2011) 793 τελικό], ή τουλάχιστον να ελέγχεται ότι το αποτέλεσμα της διαδικασίας 
εναλλακτικής επίλυσης διαφορών που διατηρείται στην πρόταση συνάδει με το αποτέλεσμα των 
τρεχουσών διαπραγματεύσεων της οδηγίας ΕΕΚΔ.

Τροπολογία 118
Pier Antonio Panzeri

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 15α
Εναλλακτικές συλλογικής επίλυσης 

διαφορών
Τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρούν ή 
να εισάγουν διαδικασίες εναλλακτικής 
επίλυσης διαφορών που διαχειρίζονται 
από κοινού ίδιες ή παρόμοιες διαφορές 
μεταξύ ενός παραγωγού και ενός πωλητή 
επενδυτικών προϊόντων και πολλών 
μικροεπενδυτών. Τα συστήματα 
εναλλακτικής επίλυσης διαφορών τόσο 
για μεμονωμένες όσο και για συλλογικές 
αξιώσεις και προσφυγές συνιστούν 
συμπληρωματικές και όχι αμοιβαία 
αποκλειστικές διαδικασίες.

Or. en

Τροπολογία 119
Pier Antonio Panzeri

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 β (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 15β
Πληροφορίες σχετικά με την εναλλακτική 

επίλυση διαφορών
1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι ο 
παραγωγός ή ο πωλητής επενδυτικού 
προϊόντος ενημερώνει τον μικροεπενδυτή 
σχετικά με τους φορείς εναλλακτικής 
επίλυσης διαφορών από τους οποίους 
καλύπτεται [ο παραγωγός ή ο πωλητής] 
και οι οποίοι είναι αρμόδιοι να 
διαχειρίζονται πιθανές διαφορές μεταξύ 
των ιδίων και του μικροεπενδυτή. 
Προσδιορίζουν επίσης κατά πόσο 
δεσμεύονται ή υποχρεούνται να 
χρησιμοποιούν αυτούς τους φορείς για 
την επίλυση διαφορών με 
μικροεπενδυτές.
2. Οι πληροφορίες της παραγράφου 1 
αναγράφονται με σαφή, κατανοητό και 
εύκολα προσβάσιμο τρόπο στον ιστότοπο 
του εμπόρου, αν υπάρχει, και αν 
συντρέχει περίπτωση στους γενικούς 
όρους και προϋποθέσεις των συμβάσεων 
πώλησης ή παροχής υπηρεσιών μεταξύ 
του εμπόρου και του καταναλωτή.
3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, σε 
περιπτώσεις που μια διαφορά μεταξύ 
ενός μικροεπενδυτή και ενός παραγωγού 
ή πωλητή επενδυτικού προϊόντος εντός 
της επικράτειάς τους δεν ήταν δυνατόν 
να επιλυθεί ύστερα από καταγγελία που 
υποβλήθηκε απευθείας από τον 
μικροεπενδυτή προς τον παραγωγό ή τον 
πωλητή επενδυτικού προϊόντος, ο 
τελευταίος παρέχει στον μικροεπενδυτή 
τις πληροφορίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, προσδιορίζοντας εάν θα 
χρησιμοποιήσει τους σχετικούς φορείς 
εναλλακτικής επίλυσης διαφορών για την 
επίλυση της διαφοράς. Οι πληροφορίες 
αυτές παρέχονται εντύπως ή με άλλο 
σταθερό μέσο.
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Or. en

Τροπολογία 120
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν ένας μικροεπενδυτής κινεί 
διαδικασία για τους εναλλακτικούς 
τρόπους επίλυσης διαφορών που 
προβλέπει το εθνικό δίκαιο, έναντι 
παραγωγού επενδυτικού προϊόντος ή 
πωλητή επενδυτικών προϊόντων για 
διαφορές που αφορούν τα δικαιώματα και 
τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο πλαίσιο 
του παρόντος κανονισμού, ο παραγωγός 
του επενδυτικού προϊόντος ή ο πωλητής 
επενδυτικών προϊόντων συμμετέχει στην 
εν λόγω διαδικασία, υπό την προϋπόθεση 
ότι αυτή πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις:

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι όταν 
ένας μικροεπενδυτής κινεί διαδικασία για 
τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης 
διαφορών που προβλέπει το εθνικό δίκαιο, 
έναντι παραγωγού επενδυτικού προϊόντος 
ή πωλητή επενδυτικών προϊόντων για 
διαφορές που αφορούν τα δικαιώματα και 
τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο πλαίσιο 
του παρόντος κανονισμού, ο παραγωγός 
του επενδυτικού προϊόντος ή ο πωλητής 
επενδυτικών προϊόντων συμμετέχει στην 
εν λόγω διαδικασία, υπό την προϋπόθεση 
ότι αυτή πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις:

Or. en

Τροπολογία 121
Pier Antonio Panzeri

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν ένας μικροεπενδυτής κινεί 
διαδικασία για τους εναλλακτικούς 
τρόπους επίλυσης διαφορών που 
προβλέπει το εθνικό δίκαιο, έναντι 
παραγωγού επενδυτικού προϊόντος ή 
πωλητή επενδυτικών προϊόντων για 
διαφορές που αφορούν τα δικαιώματα και 
τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο 
πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, ο 
παραγωγός του επενδυτικού προϊόντος ή ο 

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι όταν 
ένας μικροεπενδυτής κινεί διαδικασία για 
τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης 
διαφορών που προβλέπει το εθνικό δίκαιο, 
έναντι παραγωγού επενδυτικού προϊόντος 
ή πωλητή επενδυτικών προϊόντων για 
διαφορές που αφορούν το βασικό έγγραφο 
πληροφοριών και τα υποκείμενα 
επενδυτικά προϊόντα, ο παραγωγός του 
επενδυτικού προϊόντος ή ο πωλητής 
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πωλητής επενδυτικών προϊόντων 
συμμετέχει στην εν λόγω διαδικασία, υπό 
την προϋπόθεση ότι αυτή πληροί τις 
ακόλουθες απαιτήσεις:

επενδυτικών προϊόντων συμμετέχει στην 
εν λόγω διαδικασία, υπό την προϋπόθεση 
ότι αυτή πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις:

Or. en

Τροπολογία 122
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν ένας μικροεπενδυτής κινεί 
διαδικασία για τους εναλλακτικούς 
τρόπους επίλυσης διαφορών που 
προβλέπει το εθνικό δίκαιο, έναντι 
παραγωγού επενδυτικού προϊόντος ή 
πωλητή επενδυτικών προϊόντων για 
διαφορές που αφορούν τα δικαιώματα και 
τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο πλαίσιο 
του παρόντος κανονισμού, ο παραγωγός 
του επενδυτικού προϊόντος ή ο πωλητής 
επενδυτικών προϊόντων συμμετέχει στην 
εν λόγω διαδικασία, υπό την προϋπόθεση 
ότι αυτή πληροί τις ακόλουθες 
απαιτήσεις:

1. Όταν ένας μικροεπενδυτής κινεί 
διαδικασία για τους εναλλακτικούς 
τρόπους επίλυσης διαφορών που 
προβλέπει το εθνικό δίκαιο, έναντι 
παραγωγού επενδυτικού προϊόντος ή 
πωλητή επενδυτικών προϊόντων για 
διαφορές που αφορούν τα δικαιώματα και 
τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο πλαίσιο 
του παρόντος κανονισμού, ο παραγωγός 
του επενδυτικού προϊόντος ή ο πωλητής 
επενδυτικών προϊόντων δύναται να 
συμμετέχει ή συμμετέχει στην εν λόγω 
διαδικασία, σύμφωνα με τους κανόνες που 
διατυπώνονται στην οδηγία [...] για την 
εναλλακτική επίλυση διαφορών.

Or. en

Τροπολογία 123
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 124
Pier Antonio Panzeri

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) η διαδικασία οδηγεί σε αποφάσεις που 
μπορεί να είναι δεσμευτικές για τον 
παραγωγό και τον πωλητή επενδυτικών 
προϊόντων·

Or. en

Τροπολογία 125
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η προθεσμία για την υποβολή της 
διαφοράς ενώπιον Δικαστηρίου 
αναστέλλεται κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας για την εναλλακτική επίλυση 
διαφορών·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 126
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) η περίοδος παραγραφής της αξίωσης διαγράφεται
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αναστέλλεται κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας·

Or. en

Τροπολογία 127
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) η διαδικασία είναι δωρεάν ή έχει 
χαμηλό κόστος, όπως ορίζεται από την 
εθνική νομοθεσία·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει καμία σύνδεση μεταξύ της εν λόγω απαίτησης και του δικαιώματος προσφυγής 
ενώπιον δικαστηρίου όπως ορίζεται στην αιτιολογική σκέψη 22. Το μόνο που επιτυγχάνουν οι 
περιττές απαιτήσεις είναι να δυσχεράνουν τη συμμετοχή παραγωγών ή πωλητών επενδυτικών 
προϊόντων σε διαδικασίες εναλλακτικής επίλυσης διαφορών που κινούνται από μικροεπενδυτές. 
Η απαίτηση αυτή πρέπει επομένως να διαγραφεί.

Τροπολογία 128
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) η διαδικασία είναι δωρεάν ή έχει 
χαμηλό κόστος, όπως ορίζεται από την 
εθνική νομοθεσία·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 129
Pier Antonio Panzeri

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) η διαδικασία είναι δωρεάν ή έχει 
χαμηλό κόστος, όπως ορίζεται από την 
εθνική νομοθεσία·

δ) η διαδικασία είναι δωρεάν ή απαιτεί την 
καταβολή ελάχιστου τέλους·

Or. en

Τροπολογία 130
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) τα ηλεκτρονικά μέσα δεν είναι το μόνο 
μέσο με το οποίο τα μέρη μπορούν να 
έχουν πρόσβαση στη διαδικασία·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει καμία σύνδεση μεταξύ της εν λόγω απαίτησης και του δικαιώματος προσφυγής 
ενώπιον δικαστηρίου όπως ορίζεται στην αιτιολογική σκέψη 22. Το μόνο που επιτυγχάνουν οι 
περιττές απαιτήσεις είναι να δυσχεράνουν τη συμμετοχή παραγωγών ή πωλητών επενδυτικών 
προϊόντων σε διαδικασίες εναλλακτικής επίλυσης διαφορών που κινούνται από μικροεπενδυτές. 
Η απαίτηση αυτή πρέπει επομένως να διαγραφεί.

Τροπολογία 131
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε



PE504.158v01-00 68/78 AM\925217EL.doc

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) τα ηλεκτρονικά μέσα δεν είναι το μόνο 
μέσο με το οποίο τα μέρη μπορούν να 
έχουν πρόσβαση στη διαδικασία·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 132
Pier Antonio Panzeri

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) τα ηλεκτρονικά μέσα δεν είναι το μόνο 
μέσο με το οποίο τα μέρη μπορούν να 
έχουν πρόσβαση στη διαδικασία·

ε) τα ηλεκτρονικά μέσα αποτελούν 
πρόσθετα μέσα με τα οποία τα μέρη 
μπορούν να έχουν πρόσβαση στη 
διαδικασία·

Or. en

Τροπολογία 133
Pier Antonio Panzeri

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) είναι δυνατά τα προσωρινά μέτρα σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις όταν αυτό 
επιβάλλεται λόγω του κατεπείγοντος 
χαρακτήρα των περιστάσεων.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 134
Cristian Silviu Buşoi
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) είναι δυνατά τα προσωρινά μέτρα σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις όταν αυτό 
επιβάλλεται λόγω του κατεπείγοντος 
χαρακτήρα των περιστάσεων.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει καμία σύνδεση μεταξύ της εν λόγω απαίτησης και του δικαιώματος προσφυγής 
ενώπιον δικαστηρίου όπως ορίζεται στην αιτιολογική σκέψη 22. Το μόνο που επιτυγχάνουν οι 
περιττές απαιτήσεις είναι να δυσχεράνουν τη συμμετοχή παραγωγών ή πωλητών επενδυτικών 
προϊόντων σε διαδικασίες εναλλακτικής επίλυσης διαφορών που κινούνται από μικροεπενδυτές. 
Η απαίτηση αυτή πρέπει επομένως να διαγραφεί.

Τροπολογία 135
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) είναι δυνατά τα προσωρινά μέτρα σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις όταν αυτό 
επιβάλλεται λόγω του κατεπείγοντος 
χαρακτήρα των περιστάσεων.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 136
Pier Antonio Panzeri

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη 
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θέσπιση κατάλληλων, διαφανών, 
αποτελεσματικών, αμερόληπτων, 
ανεξάρτητων, ταχέων και δίκαιων 
διαδικασιών προσφυγής για μια 
εναλλακτική επίλυση διαφορών μεταξύ 
του παραγωγού και του πωλητή 
επενδυτικών προϊόντων και των 
μικροεπενδυτών.
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν επίσης ότι 
όλοι οι παραγωγοί και πωλητές 
επενδυτικών προϊόντων συμμετέχουν στις 
διαδικασίες για την εναλλακτική εξώδικη 
επίλυση των διαφορών.

Or. en

Τροπολογία 137
Pier Antonio Panzeri

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι όταν 
επιτρέπεται σε φορείς εναλλακτικής 
επίλυσης διαφορών να θεσπίζουν 
προκαθορισμένα χρηματικά όρια 
προκειμένου να περιοριστεί η πρόσβαση 
σε διαδικασίες εναλλακτικής επίλυσης 
διαφορών, δεν πρέπει το επίπεδό τους να 
είναι τέτοιο ώστε να εμποδίζουν 
σημαντικά την πρόσβαση των 
καταναλωτών στη διαδικασία 
διαχείρισης καταγγελιών από φορείς 
εναλλακτικής επίλυσης διαφορών.

Or. en

Τροπολογία 138
Pier Antonio Panzeri
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Τα κράτη μέλη διευκολύνουν την
πρόσβαση των μικροεπενδυτών σε 
διαδικασίες εναλλακτικής επίλυσης 
διαφορών και εξασφαλίζουν τη 
δυνατότητα προσφυγής σε φορέα 
εναλλακτικής επίλυσης διαφορών για 
διαφορές που εμπλέκουν παραγωγούς και 
πωλητές επενδυτικών προϊόντων που 
εδρεύουν στην επικράτειά τους.

Or. en

Τροπολογία 139
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) προειδοποίηση, η οποία δημοσιοποιείται 
και η οποία προσδιορίζει το υπεύθυνο 
πρόσωπο και τη φύση της παράβασης·

γ) προειδοποίηση, η οποία δημοσιοποιείται 
και η οποία προσδιορίζει το υπεύθυνο 
νομικό πρόσωπο και τη φύση της 
παράβασης·

Or. en

Τροπολογία 140
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) του βαθμού ευθύνης του υπεύθυνου 
προσώπου·

β) του βαθμού ευθύνης του υπεύθυνου 
νομικού προσώπου·

Or. en
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Τροπολογία 141
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) της προθυμίας για συνεργασία του 
υπεύθυνου για την παράβαση·

δ) της προθυμίας για συνεργασία του 
υπεύθυνου νομικού προσώπου για την 
παράβαση·

Or. en

Τροπολογία 142
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) τυχόν προηγούμενων παραβάσεων του 
υπεύθυνου προσώπου.

ε) τυχόν προηγούμενων παραβάσεων του 
υπεύθυνου νομικού προσώπου.

Or. en

Τροπολογία 143
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή υπό 
τους όρους που θεσπίζονται στο παρόν 
άρθρο.

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει τεχνικά πρότυπα υπό τους όρους 
του παρόντος άρθρου.

Or. en



AM\925217EL.doc 73/78 PE504.158v01-00

EL

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η απαραίτητη ευελιξία και να επιτραπεί στον κλάδο και στις ΕΕΑ 
να αντιδράσουν άμεσα στις εξελίξεις στην αγορά, οι τρεις ΕΕΑ πρέπει συλλογικά να 
καταρτίσουν κοινά κανονιστικά τεχνικά πρότυπα αντί να παρέχεται η εξουσία στην Επιτροπή να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.

Τροπολογία 144
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η απαραίτητη ευελιξία και να επιτραπεί στον κλάδο και στις ΕΕΑ 
να αντιδράσουν άμεσα στις εξελίξεις στην αγορά, οι τρεις ΕΕΑ πρέπει συλλογικά να 
καταρτίσουν κοινά κανονιστικά τεχνικά πρότυπα αντί να παρέχεται η εξουσία στην Επιτροπή να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.

Τροπολογία 145
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η απαραίτητη ευελιξία και να επιτραπεί στον κλάδο και στις ΕΕΑ 
να αντιδράσουν άμεσα στις εξελίξεις στην αγορά, οι τρεις ΕΕΑ πρέπει συλλογικά να 
καταρτίσουν κοινά κανονιστικά τεχνικά πρότυπα αντί να παρέχεται η εξουσία στην Επιτροπή να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.

Τροπολογία 146
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει μια κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί 
συγχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο.

4. Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει τεχνικά 
πρότυπα, τα κοινοποιεί συγχρόνως στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η απαραίτητη ευελιξία και να επιτραπεί στον κλάδο και στις ΕΕΑ 
να αντιδράσουν άμεσα στις εξελίξεις στην αγορά, οι τρεις ΕΕΑ πρέπει συλλογικά να 
καταρτίσουν κοινά κανονιστικά τεχνικά πρότυπα αντί να παρέχεται η εξουσία στην Επιτροπή να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.
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Τροπολογία 147
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η απαραίτητη ευελιξία και να επιτραπεί στον κλάδο και στις ΕΕΑ 
να αντιδράσουν άμεσα στις εξελίξεις στην αγορά, οι τρεις ΕΕΑ πρέπει συλλογικά να 
καταρτίσουν κοινά κανονιστικά τεχνικά πρότυπα αντί να παρέχεται η εξουσία στην Επιτροπή να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.

Τροπολογία 148
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν ένα κράτος μέλος εφαρμόζει 
κανόνες σχετικά με τη μορφή και το 
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περιεχόμενο του βασικού εγγράφου 
πληροφοριών, όπως διατυπώνεται στα 
άρθρα 78 έως 81 της οδηγίας 
2009/65/ΕΚ, σε κεφάλαια άσχετα με 
ΟΣΕΚΑ που προσφέρονται σε 
μικροεπενδυτές, η εξαίρεση που 
διατυπώνεται στην παράγραφο 1 ισχύει 
για εταιρείες διαχείρισης, επενδυτικές 
εταιρείες και πωλητές ή οντότητες που 
παρέχουν συμβουλές σε μικροεπενδυτές 
σχετικά με μερίδια αυτών των 
κεφαλαίων. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στα κράτη μέλη να επιτρέπουν κεφάλαια άσχετα με ΟΣΕΚΑ τα 
οποία, σε εθνικό επίπεδο, υπόκεινται επί του παρόντος στις απαιτήσεις των βασικών 
πληροφοριών για τους επενδυτές, όπως διατυπώνονται στην οδηγία ΟΣΕΚΑ IV και πρέπει 
επίσης να καλύπτονται από τη μεταβατική περίοδο. Κάτι τέτοιο θα συνέβαλε στην ανάπτυξη 
ίσων όρων ανταγωνισμού μεταξύ των επενδυτικών προϊόντων.

Τροπολογία 149
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εταιρείες διαχείρισης και οι 
επενδυτικές εταιρείες, όπως ορίζονται 
στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) 
της οδηγίας 2011/61/ΕΕ και οι πωλητές 
μεριδίων των ΟΕΕ, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) της 
οδηγίας αυτής, απαλλάσσονται από τις 
υποχρεώσεις του παρόντος κανονισμού, 
με την προϋπόθεση ότι παρέχουν έγγραφο 
που περιέχει τις βασικές πληροφορίες για 
τους επενδυτές δυνάμει της εθνικής 
νομοθεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 78 της 
οδηγίας 2009/65/ΕΚ ή με σχετικές 
διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας, έως 
[ΕΕ: [παρεμβάλλεται η ημερομηνία πέντε 
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έτη μετά την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος].

Or. en

Αιτιολόγηση

Πολλά κράτη μέλη έχουν επεκτείνει τα πρότυπα ΒΕΠ για ΟΣΕΚΑ σε άλλα ανοικτού τύπου 
επενδυτικά κεφάλαια για ιδιώτες επενδυτές που ρυθμίζονται σε εθνικό επίπεδο. Τα κεφάλαια 
αυτά πρέπει επίσης να μπορούν να επωφελούνται από την προσωρινή εξαίρεση από το πεδίο 
εφαρμογής, καθώς οι επενδυτές σε αυτά τα κεφάλαια μόλις ενημερώθηκαν για το νέο έγγραφο 
και οι ΔΟΕΕ χρειάστηκε να επωμιστούν το κόστος εφαρμογής του ΒΕΠ όπως ακριβώς και οι 
εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ.

Τροπολογία 150
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

επίσης να εξεταστεί η πιθανή επέκταση του 
πεδίου εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού σε άλλα χρηματοπιστωτικά 
προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων αυτών 
που εμπίπτουν στην οδηγία 2003/71/ΕΚ 
και όποιων άλλων επενδύσεων και 
προϊόντων αποταμίευσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ρήτρα αναθεώρησης του παρόντος κανονισμού πρέπει να περιλαμβάνει επίσης την 
επανεξέταση του πεδίου εφαρμογής ως προς άλλα λιανικά χρηματοπιστωτικά προϊόντα, μεταξύ 
των οποίων οι «μη δομημένες» επενδύσεις και όλα τα είδη προϊόντων αποταμίευσης.

Τροπολογία 151
Thomas Händel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Εφαρμόζεται από [δύο έτη από την 
έναρξη ισχύος].

Εφαρμόζεται από [ένα έτος από την 
έναρξη ισχύος].

Or. de


