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BEKNOPTE MOTIVERING

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

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

Vanuit het oogpunt van de consumentenbescherming dient in de eerste plaats te worden 
opgemerkt dat beleggingsproducten voor veel consumenten een complexe materie zijn en dat 
passende bescherming dus aangewezen is. De burgers zijn zich doorgaans bewust van de 
draagwijdte van de aankoop, winnen informatie in en laten zich adviseren. 

De mogelijkheden van de consument om door individuele regelingen met het 
beleggingsfonds, zo nodig ook met behulp van een onpartijdige adviseur, rekening te kunnen 
houden met de bijzonderheden van zijn eigen situatie, moeten niet door overdreven regulering 
op Europees niveau worden begrensd, temeer daar de grensoverschrijdende effecten beperkt 
blijven.

AMENDEMENTEN

De Commissie internationale handel verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
economische en monetaire zaken onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:
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Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Intermediairs moeten worden verplicht informatie te verstrekken, bijvoorbeeld over de 
werkelijke kosten, hun beloning of de belastingregeling van het beleggingsproduct. Alle 
informatie die nodig is om met kennis van zaken een beleggingsbeslissing te nemen moet in 
één document beschikbaar zijn. Consumenten mogen niet worden verplicht naast het EID nog 
een bijkomend document te raadplegen om te kunnen beschikken over de informatie als 
bedoeld in MiFID of de richtlijn inzake verzekeringsbemiddeling (IMD).

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

Het toepassingsgebied van de verordening mag niet worden beperkt tot pakketproducten of 
beleggingen met een (deels) onbekende winst. Voor alle spaarvormen of beleggingsproducten 
zonder enige uitzondering moet een EID worden verstrekt aan de consument. Dit is een 



PA\923326NL.doc 5/19 PE502.121v02-00

NL

basisvoorwaarde zodat consumenten de reflex ontwikkelen altijd het EID te raadplegen 
wanneer hun een beleggingsproduct of een spaarvorm wordt voorgesteld. 

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

Termijndeposito's, depositocertificaten en obligaties moeten in de verordening worden 
opgenomen. Het doel van de wetstekst is consumenten te helpen de risico's en voordelen van 
verschillende spaarvormen en beleggingsproducten te vergelijken. Daarom moet voor al deze 
producten een EID beschikbaar zijn.  Zo worden bijvoorbeeld gestructureerde producten 
aangeboden als alternatief voor bankdeposito's. Er is weliswaar een EID beschikbaar voor 
gestructureerde producten, maar het zou moeilijk zijn deze te vergelijken met een 
bankdeposito, waarvoor geen EID vereist is.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) andere effecten die geen derivaat 
inhouden;

Schrappen

Or. en

Motivering

Het doel van de wetstekst is consumenten te helpen de risico's en voordelen van verschillende 
spaarvormen en beleggingsproducten te vergelijken. Daarom moet voor al deze producten 
een EID beschikbaar zijn.  
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Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

Het is voor consumenten belangrijk inzicht te krijgen in de risico's en het verwachte resultaat 
van hun bedrijfspensioen. Zij moeten ook weten welke financiële risico's zij lopen, teneinde 
hun spaartegoeden en beleggingen te diversifiëren. Informatie over 
bedrijfspensioenvoorzieningen zijn dan ook noodzakelijk voor een passende risicospreiding 
en een juiste beoordeling van wat consumenten precies kunnen verwachten ter compensatie 
van het inkomensverlies wanneer zij met pensioen gaan.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(a) "beleggingsproducten": alle 
beleggingen of spaarvormen voor 
retailbeleggers, ongeacht hun rechtsvorm;

Or. en

Motivering

Zoals vermeld in artikel 2, onder a) tot d), mag het toepassingsgebied van deze verordening 
niet beperkt worden tot  pakketproducten waarbij de belegger is blootgesteld aan 
schommelingen in activa die niet rechtstreeks door de belegger kunnen worden aangekocht.
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Amendement 7

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Motivering

De voorgestelde verordening bevat geen definitie van de verkoper van een beleggingsproduct. 
Verkoop is eigenlijk een te nauw begrip, aangezien sommige intermediairs het 
beleggingsproduct niet verkopen maar het contact leggen tussen de consument en de 
ontwikkelaar van het product (bv. verzekeringsonderneming). 

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Motivering

De rapporteur is van mening dat indien een prospectus beschikbaar en toegankelijk is voor 
retailbeleggers, het EID – tenminste het deel van de ontwikkelaar daarin – op dezelfde plaats 
ter beschikking moet worden gesteld. Het is wenselijk dat alle EID's gemakkelijk toegankelijk 
zijn op een officiële website van de controle-instantie.

De rapporteur onderschrijft de algemene verplichting voor de ontwikkelaar om een EID op te 
stellen. De informatie van de ontwikkelaar moet echter worden aangevuld met informatie van 
de distributeur. 

Amendement 9

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Motivering

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

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

lidstaat wordt aanvaard als deze taal 
gebruikt wordt in het deel van de lidstaat 
waar het beleggingsproduct wordt 
verspreid, of indien het in een andere taal 
is opgesteld, wordt het vertaald in een van 
deze talen.

Or. en

Motivering

De rapporteur acht het van essentieel belang dat het EID wordt begrepen door de doelgroep 
die de intermediair beoogt. Het voorgestelde artikel 7 kan in die zin problemen opleveren: 
door de formulering kan het EID aan een retailbelegger worden aangeboden in een taal die 
door de consument niet (goed) wordt begrepen. 

Amendement 11

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

De kosten zijn een belangrijk criterium bij de keuze van een beleggingsproject. Aangezien de 
verklaring onder de titel van het EID een aanzienlijk bewustmakingseffect heeft op de 
consument, moeten de kosten in deze verklaring worden vermeld. 
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Amendement 12

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(iv) prestatieverwachtingen, indien 
relevant gelet op de aard van het product;
indien prestatieverwachtingen worden 
opgenomen, moet het essentiële-
informatiedocument het ergst mogelijke 
geval vermelden; andere vermelde 
scenario's moeten waarschijnlijk zijn;

Or. en

Motivering

Gestructureerde producten worden vaak ontwikkeld met het oog op mogelijk, maar vaak 
onwaarschijnlijk hoog rendement. Indien 3 mogelijke scenario's in het EID worden 
opgenomen zonder enige vermelding van de waarschijnlijkheid, zal de consument ervan 
uitgaan dat alle scenario's even waarschijnlijk zijn. Een dergelijke presentatie speelt in op de 
algemene tendens om de waarschijnlijkheid van een gunstig of aangenaam resultaat te 
overschatten. Daarom moet, indien prestatieverwachtingen worden vermeld, rekening worden 
gehouden met de waarschijnlijkheid van de scenario's.

Amendement 13

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

De bescherming die door een vergoedings- of waarborgregeling wordt geboden kan 
verschillende vormen aannemen: de vergoedingsregeling beschermt de cliënt tegen het verlies 
van het instrument door de beleggingsonderneming, niet tegen financiële verliezen ten 



PA\923326NL.doc 11/19 PE502.121v02-00

NL

gevolge van de volatiliteit van de onderliggende activa of de insolventie van de uitgevers van 
die onderliggende activa. De verordening moet nauwkeuriger zijn om misbruik van deze 
bepaling te voorkomen.

Amendement 14

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) onder de titel "wat zijn de kosten?" de
kosten die aan de belegging in het 
beleggingsproduct zijn verbonden, 
waaronder de door de belegger te dragen 
directe en indirecte kosten, met een 
samenvattende indicator van deze kosten;

(f) onder de titel "wat zijn de kosten?" alle
kosten die aan de belegging in het 
beleggingsproduct zijn verbonden, 
waaronder de door de belegger te dragen 
directe en indirecte kosten, met een 
samenvattende indicator van deze kosten;

Or. en

Motivering

De kosten moeten worden bekendgemaakt, ongeacht of het gaat om directe kosten (zoals 
inleggeld of jaarlijkse beheerskosten) of indirecte kosten (zoals de structuurkosten voor een 
gestructureerd product).  Het totalekostenpercentage (TKP) dat momenteel wordt gehanteerd 
door uitgevers van icbe's omvat niet alle kosten van de icbe. De door de ontwikkelaar 
vermelde kosten moeten maximumkosten zijn en de daadwerkelijke kosten moeten worden 
gepreciseerd in het deel van het EID dat door de distributeur wordt opgesteld.  Consumenten 
moeten worden geïnformeerd over de reële waarde van het gestructureerde deel (met 
derivaten) van het gestructureerd product. 

Amendement 15

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

De resultaten uit het verleden kunnen misleidend zijn. Een product dat een hoog rendement 
heeft opgebracht tijdens een "zeepbel"-periode is mogelijk misleidend. In het verleden 
behaalde resultaten mogen alleen bekend worden gemaakt met afdoende waarschuwing dat 
dit geen garantie is voor de toekomstige prestaties van het beleggingsproduct. Ontwikkelaars 
mogen niet vrij beslissen over welke periode zij in het verleden behaalde resultaten 
publiceren, omdat zij in dat geval voor de beste periode zullen kiezen en er geen sprake is van 
harmonisatie. Deze periode moet in gedelegeerde handelingen worden vastgesteld.

Amendement 16

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Motivering

Zoals opgemerkt bij artikel 5 moet niet alleen de ontwikkelaar verantwoordelijkheid voor de 
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opstelling van het EID dragen. Ook de distributeur heeft een rol te spelen en moet het deel 
van de ontwikkelaar aanvullen.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Tijdens de voorbereiding van de verordening van de Commissie betreffende het KIID voor 
icbe's werd een uitgebreide toetsing met echte consumenten georganiseerd alvorens de 
definitieve opmaak van het KIID werd vastgesteld.  Voor het EID moet dezelfde methodologie 
worden toegepast. Het toetsen van de daadwerkelijke impact van het geplande EID op 
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consumenten is de sleutel tot het succes ervan, met name wanneer het gaat om opmaak of 
informatie over het risico.

Amendement 18

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

In de ontwerpen van technische 
reguleringsnormen wordt rekening 
gehouden met verschillende types 
beleggingsproducten. De Europese 
toezichthoudende autoriteiten organiseren 
passende consumententoetsing om de 
beste methodologie en 
berekeningsmethode onder a) en b) voor 
retailbeleggers vast te stellen. De Europese 
toezichthoudende autoriteiten dienen deze 
technische reguleringsnormen bij de 
Commissie in vóór […].

Or. en

Motivering

Tijdens de voorbereiding van de verordening van de Commissie betreffende het KIID voor 
icbe's, werd een uitgebreide toetsing met echte consumenten georganiseerd alvorens de 
definitieve opmaak van het KIID werd vastgesteld.  Voor het EID moet dezelfde methodologie 
worden toegepast. Het toetsen van de daadwerkelijke impact van het geplande EID op 
consumenten is de sleutel tot het succes ervan, met name wanneer het gaat om opmaak of 
informatie over het risico.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer een retailbelegger blijk geeft 
van een verlies ten gevolge van het 
gebruik van de informatie in het 
essentiële-informatiedocument, moet de 
ontwikkelaar van het beleggingsproduct 
bewijzen dat het essentiële-

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

in overeenstemming met de artikelen 6, 7 
en 8 van deze verordening.

Or. en

Motivering

In het algemeen kan een consument niet bewijzen dat het verlies daadwerkelijk het gevolg is 
van een niet-reglementair EID. Indien het besluit van de consument om te investeren 
gebaseerd is op het EID en de informatie daarin onjuist of misleidend is, moet de bewijslast 
bij de verstrekker van de onjuiste of misleidende informatie liggen. Dit betekent dat de 
verstrekker niet verplicht wordt het verlies te vergoeden indien hij kan bewijzen dat het 
verlies niet het gevolg is van het gebruik van de informatie in het EID.

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Met betrekking tot de vraag wanneer de intermediair het EID moet verstrekken, houdt de 
voorgestelde formulering van artikel 12, lid 1, geen rekening met het feit dat een advies of 
aanbeveling vaak los staan van de feitelijke transactie. Een beleggingsproduct mag alleen 
worden geadviseerd of aanbevolen als wordt verwezen naar het EID en als het EID wordt 
verstrekt. Het is algemeen bekend dat een besluit om te investeren vaak in de eerste 
ogenblikken na een aanbeveling wordt genomen. Dit is een van de eerste lessen voor alle 
verkopers: als het EID niet tegelijkertijd met de aanbeveling wordt verstrekt, is het mosterd 
na de maaltijd.
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Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

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

Or. en

Motivering

De rapporteur is bezorgd over de voorgestelde uitzondering op de regel dat de EID vóór de 
verrichting van de transactie moet worden verstrekt indien dit gebeurt via communicatie op 
afstand. Deze uitzondering creëert een grote maas in de EID-verordening. Indien wij de 
mening zijn toegedaan dat het EID noodzakelijk is om met kennis van zaken een 
beleggingsbeslissing te nemen, zou het niet mogelijk mogen zijn te beleggen zonder de 
mogelijkheid te hebben gehad om het EID te lezen. Het EID lezen na de investering biedt de 
cliënt geen enkele bescherming, tenzij de verordening voorziet in een herroepingsrecht.



PA\923326NL.doc 17/19 PE502.121v02-00

NL

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Indien veel tijd is verlopen sinds het EID is verstrekt of indien het EID is bijgewerkt, volstaat 
het oorspronkelijk verstrekte EID niet voor volgende transacties.

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De verhandelaar van het 
beleggingsproduct verstrekt het essentiële-
informatiedocument kosteloos aan 
retailbeleggers. 

1. De verhandelaar van het 
beleggingsproduct verstrekt het essentiële-
informatiedocument kosteloos aan 
retailbeleggers. Deze persoon moet 
kunnen aantonen dat het essentiële-
informatiedocument is verstrekt 
overeenkomstig de bepalingen van deze 
verordening.

Or. en
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Motivering

In vele gevallen die in het kader van de Deense ADR-regeling voor beleggingsdiensten 
werden behandeld, was niet duidelijk of het equivalent van het EID (KIID voor icbe's of het 
Deense equivalent voor andere beleggingsproducten) al dan niet werd verstrekt. Het is 
daarom belangrijk dat de bewijslast dat het EID overeenkomstig de bepalingen van de 
verordening is verstrekt, bij de intermediair ligt. 

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer het essentiële-
informatiedocument echter op een andere 
duurzame drager dan papier of via een 
website wordt verstrekt, wordt op verzoek 
kosteloos een papieren versie daarvan aan 
de retailbelegger verstrekt. 

3. Wanneer het essentiële-
informatiedocument echter op een andere 
duurzame drager dan papier of via een 
website wordt verstrekt, wordt op verzoek 
kosteloos een papieren versie daarvan aan 
de retailbelegger verstrekt. Ook indien de 
beleggingsaanbeveling of de 
intermediairsdienst persoonlijk 
(mondeling) wordt verstrekt, wordt 
kosteloos een papieren versie verstrekt.

Or. en

Motivering

Zoals bepaald in artikel 12, lid 1, moet het EID tijdig worden verstrekt voordat de transactie 
met betrekking tot het beleggingsproduct wordt verricht. Indien de beleggingsaanbeveling 
persoonlijk (mondeling) wordt verstrekt, of wanneer de beleggingsopdracht persoonlijk wordt 
gegeven, bv. aan een bankloket of in de kantoren van de intermediair, moet een papieren 
versie van het EID worden verstrekt.

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De sancties en maatregelen die voor de in 
artikel 19, lid 1, bedoelde inbreuken 
worden opgelegd, worden onverwijld aan 
het publiek bekendgemaakt en bevatten ten 

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

minste informatie over het soort inbreuk op 
deze verordening en de identiteit van de 
verantwoordelijke personen.

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

Or. en

Motivering

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


