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Τροπολογία 13
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Τροπολογία 14
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1a) Τα τραπεζικά και επενδυτικά 
προϊόντα πρέπει να σχεδιάζονται με 
τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι σαφή, απλά 
και κατανοητά. Η πολυπλοκότητα δεν 
αποτελεί ένδειξη ποιότητας και συχνά 
ενέχει κινδύνους και παρενέργειες. 
Επομένως, πρέπει να μειωθεί η 
πολυπλοκότητα στα προϊόντα για 
μικροεπενδυτές.

Or. de

Τροπολογία 15
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Οι διαφορετικοί κανόνες που 
ποικίλλουν ανάλογα με τον κλάδο που 
προσφέρει τα επενδυτικά προϊόντα και με 
τις εθνικές ρυθμίσεις για τον συγκεκριμένο 
τομέα δημιουργούν άνισους όρους 
ανταγωνισμού μεταξύ των διαφόρων 
προϊόντων και των διαφόρων διαύλων 
διανομής, προκαλώντας επιπλέον εμπόδια 
στην ενιαία αγορά στον τομέα των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και 
προϊόντων. Τα κράτη μέλη έχουν ήδη 
προβεί σε αποκλίνουσες και ασυντόνιστες 
ενέργειες για την αντιμετώπιση των 
ελλείψεων σε μέτρα προστασίας των 
επενδυτών και είναι πιθανό ότι η εξέλιξη 
αυτή θα συνεχιστεί. Οι αποκλίνουσες 
προσεγγίσεις ως προς τις γνωστοποιήσεις 
για τα επενδυτικά προϊόντα εμποδίζουν την 
ανάπτυξη ισότιμων όρων ανταγωνισμού 
μεταξύ των διαφόρων παραγωγών 
επενδυτικών προϊόντων και των πωλητών 
των εν λόγω προϊόντων και, ως εκ τούτου, 
στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό. Επίσης, 

(3) Οι διαφορετικοί κανόνες που 
ποικίλλουν ανάλογα με τον κλάδο που 
προσφέρει τα επενδυτικά προϊόντα και με 
τις εθνικές ρυθμίσεις για τον συγκεκριμένο 
τομέα δημιουργούν άνισους όρους 
ανταγωνισμού μεταξύ των διαφόρων 
προϊόντων και των διαφόρων διαύλων 
διανομής, προκαλώντας επιπλέον εμπόδια 
στην ενιαία αγορά στον τομέα των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και 
προϊόντων. Τα κράτη μέλη έχουν ήδη 
προβεί σε αποκλίνουσες και ασυντόνιστες 
ενέργειες για την αντιμετώπιση των 
ελλείψεων σε μέτρα προστασίας των 
επενδυτών και η εξέλιξη αυτή δεν πρέπει 
να συνεχιστεί. Οι αποκλίνουσες 
προσεγγίσεις ως προς τις γνωστοποιήσεις 
για τα επενδυτικά προϊόντα εμποδίζουν την 
ανάπτυξη ισότιμων όρων ανταγωνισμού 
μεταξύ των διαφόρων παραγωγών 
επενδυτικών προϊόντων και των πωλητών 
των εν λόγω προϊόντων και, ως εκ τούτου, 
στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό. Επίσης, 
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ένα πιθανό αποτέλεσμα θα είναι το άνισο 
επίπεδο προστασίας των επενδυτών στην 
Ένωση. Οι διαφορές αυτές αποτελούν 
εμπόδιο για την εγκαθίδρυση και την 
ομαλή λειτουργία της ενιαίας αγοράς.
Κατά συνέπεια, το άρθρο 114 της ΣΛΕΕ, 
όπως ερμηνεύεται σύμφωνα με την πάγια 
νομολογία του Δικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελεί την 
κατάλληλη νομική βάση.

ένα πιθανό αποτέλεσμα θα είναι το άνισο 
επίπεδο προστασίας των επενδυτών στην 
Ένωση. Οι διαφορές αυτές αποτελούν 
εμπόδιο για την εγκαθίδρυση και την 
ομαλή λειτουργία της ενιαίας αγοράς.
Κατά συνέπεια, το άρθρο 114 της ΣΛΕΕ, 
όπως ερμηνεύεται σύμφωνα με την πάγια 
νομολογία του Δικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελεί την 
κατάλληλη νομική βάση.

Or. de

Τροπολογία 16
Josef Weidenholzer

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 

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

Or. de

Τροπολογία 17
Rui Tavares

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Σύμφωνα με την ανακοίνωση της 
Επιτροπής του Δεκεμβρίου 2010 για την 
ενίσχυση των καθεστώτων επιβολής 
κυρώσεων στον χρηματοπιστωτικό τομέα 
και προκειμένου να διασφαλιστεί η τήρηση 
των απαιτήσεων που ορίζονται στον 
παρόντα κανονισμό, είναι σημαντικό τα 
κράτη μέλη να λάβουν τα απαραίτητα 
μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι 
παραβάσεις του παρόντος κανονισμού 
υπόκεινται σε κατάλληλες διοικητικές 
κυρώσεις και μέτρα. Προκειμένου να 
διασφαλισθεί ότι οι κυρώσεις έχουν 
αποτρεπτικό αποτέλεσμα και να ενισχυθεί 
η προστασία των επενδυτών με την 
προειδοποίησή τους σχετικά με επενδυτικά 
προϊόντα που διατίθενται στο εμπόριο 
κατά παράβαση του παρόντος κανονισμού, 
οι κυρώσεις και τα μέτρα θα πρέπει 
κανονικά να δημοσιεύονται, με εξαίρεση 
ορισμένες σαφώς καθορισμένες 
περιστάσεις.

(24) Σύμφωνα με την ανακοίνωση της 
Επιτροπής του Δεκεμβρίου 2010 για την 
ενίσχυση των καθεστώτων επιβολής 
κυρώσεων στον χρηματοπιστωτικό τομέα 
και προκειμένου να διασφαλιστεί η τήρηση 
των απαιτήσεων που ορίζονται στον 
παρόντα κανονισμό, είναι σημαντικό τα 
κράτη μέλη να λάβουν τα απαραίτητα 
μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι 
παραβάσεις του παρόντος κανονισμού 
υπόκεινται σε κατάλληλες διοικητικές 
κυρώσεις και μέτρα. Προκειμένου να 
διασφαλισθεί ότι οι κυρώσεις έχουν 
αποτρεπτικό αποτέλεσμα και να ενισχυθεί 
η προστασία των επενδυτών με την 
προειδοποίησή τους σχετικά με επενδυτικά 
προϊόντα που διατίθενται στο εμπόριο 
κατά παράβαση του παρόντος κανονισμού, 
οι κυρώσεις και τα μέτρα θα πρέπει 
κανονικά να δημοσιεύονται, με εξαίρεση 
ορισμένες σαφώς καθορισμένες 
περιστάσεις. Η έγκριση και η δημοσίευση 
των κυρώσεων θα πρέπει να σέβονται τα 
θεμελιώδη δικαιώματα όπως ορίζονται 
στον Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
και ιδίως το σεβασμό των προσωπικών 
δεδομένων και το δικαίωμα πραγματικής 
προσφυγής και αμερόληπτου δίκης. Θα 
πρέπει επίσης να συμμορφώνονται με τις 
αρχές της προσωπικής ενοχής, της 
ασφάλειας δικαίου, της μη 
αναδρομικότητας, της αρχής ne bis in 
idem, καθώς και το τεκμήριο της 
αθωότητας

Or. en

Αιτιολόγηση

Όπως αναφέρεται στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου P7_TA (2012) 0208 σχετικά με 
την προσέγγιση της ΕΕ στο ποινικό δίκαιο.

Τροπολογία 18
Josef Weidenholzer
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στην 
παραγωγή και την πώληση επενδυτικών 
προϊόντων.

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στην 
παραγωγή και την πώληση όλων των 
αποταμιευτικών και επενδυτικών 
προϊόντων που προσφέρονται στους 
μικροεπενδυτές.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία διευρύνει το πεδίο εφαρμογής, διότι επί του παρόντος προβλέπονται 
υπερβολικά πολλές εξαιρέσεις. Η οδηγία πρέπει να καλύπτει όλα τα αποταμιευτικά και 
επενδυτικά προϊόντα που προσφέρονται στους μικροεπενδυτές.

Τροπολογία 19
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 20
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 21
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 22
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) άλλοι τίτλοι που δεν ενσωματώνουν 
ένα παράγωγο·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 23
Petru Constantin Luhan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο στ α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(fa) αναγνωρισμένα επίσημα συστήματα 
κοινωνικής ασφάλισης που υπόκεινται 
στη νομοθεσία της Ένωση ή των κρατών 
μελών.

Or. en

Τροπολογία 24
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 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 για κάθε 
επενδυτικό προϊόν που παράγει και 
δημοσιεύει το έγγραφο σε δικτυακό τόπο
τον οποίο ο μικροεπενδυτής γνωρίζει και 
έχει πρόσβαση σε αυτόν, πριν να μπορεί 
το επενδυτικό προϊόν να πωληθεί σε 
μικροεπενδυτές.

Or. de

Τροπολογία 25
Jean-Pierre Audy

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, ειλικρινές, σαφές και μη 
παραπλανητικό.

Or. fr
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Τροπολογία 26
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) περιέχει συγκεκριμένα αριθμητικά 
στοιχεία·

Or. de

Τροπολογία 27
Josef Weidenholzer

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) σε τμήμα με τίτλο «Τι κερδίζει ο 
μεσάζων», σαφή στοιχεία σχετικά με τις 
αμοιβές και τις προμήθειες που 
λαμβάνουν οι μεσάζοντες·

Or. de

Τροπολογία 28
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – σημείο v

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

v) την προθεσμία λήξης του επενδυτικού 
προϊόντος, εάν είναι γνωστή·

v) την προθεσμία λήξης και τη 
δυνατότητα απόσυρσης του επενδυτικού 
προϊόντος·

Or. de
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Τροπολογία 29
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(c) σε τμήμα με τίτλο «Θα μπορούσα να 
χάσω χρήματα;», σύντομη ένδειξη για το 
κατά πόσον είναι δυνατή η απώλεια του 
κεφαλαίου, και τα εξής στοιχεία

(c) σε τμήμα με τίτλο «Θα μπορούσα να 
χάσω χρήματα;», οι πληροφορίες για το 
κατά πόσον είναι δυνατή η απώλεια του 
κεφαλαίου, και τα εξής στοιχεία

Or. fr

Τροπολογία 30
Josef Weidenholzer

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 παρουσίαση των 
κινδύνων πρέπει να γίνεται κατά τρόπο 
σαφή, κατανοητό και σε γλώσσα φιλική 
προς το χρήστη·

Or. de

Τροπολογία 31
Josef Weidenholzer
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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 την επίδραση των δαπανών 
αυτών στην ανταμοιβή·

Or. de

Τροπολογία 32
Jean-Pierre Audy

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ga) σε ένα τμήμα με τίτλο «Ποιά είναι η 
φορολόγηση του προϊόντος;" τα 
χαρακτηριστικά της φορολογίας που 
εφαρμόζεται για το προϊόν στον πελάτη 
τόσο στο εισόδημα όσο και στο κεφάλαιο·

Or. fr

Τροπολογία 33
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(gb) σε μια ενότητα με τίτλο "Ποιοι είναι 
οι εφαρμοστέοι κανόνες για την 
καταπολέμηση της νομιμοποίησης 
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εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες;", μια σύντομη 
ενημέρωση σχετικά με τα νομικά και 
κανονιστικά μέτρα που ισχύουν στη χώρα 
για την αγορά του προϊόντος, στο πλαίσιο 
της καταπολέμησης του οργανωμένου 
εγκλήματος, της διαφθοράς και της 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες·

Or. fr

Τροπολογία 34
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι διαφημιστικές ανακοινώσεις που 
περιλαμβάνουν ειδικές πληροφορίες 
σχετικές με το επενδυτικό προϊόν δεν 
περιλαμβάνουν καμία δήλωση που έρχεται 
σε αντίθεση με τις πληροφορίες που 
περιέχονται στο βασικό έγγραφο 
πληροφοριών ή υποβαθμίζουν την 
σημασία του βασικού εγγράφου 
πληροφοριών. Οι διαφημιστικές 
ανακοινώσεις πρέπει να αναφέρουν ότι 
υπάρχει διαθέσιμο βασικό έγγραφο 
πληροφοριών και να παρέχουν 
πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν το εν 
λόγω έγγραφο.

Οι διαφημιστικές ανακοινώσεις που 
περιλαμβάνουν ειδικές πληροφορίες 
σχετικές με το επενδυτικό προϊόν δεν 
περιλαμβάνουν καμία δήλωση που έρχεται 
σε αντίθεση με τις πληροφορίες που 
περιέχονται στο βασικό έγγραφο 
πληροφοριών ή υποβαθμίζουν την 
σημασία του βασικού εγγράφου 
πληροφοριών. Οι διαφημιστικές 
ανακοινώσεις πρέπει να αναφέρουν ότι 
υπάρχει διαθέσιμο βασικό έγγραφο 
πληροφοριών και να παρέχουν 
πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν το εν 
λόγω έγγραφο. Πρέπει επίσης να 
αναφέρουν ότι τα επενδυτικά προϊόντα 
ενέχουν κινδύνους.

Or. de

Τροπολογία 35
Jean-Pierre Audy
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο παραγωγός του επενδυτικού 
προϊόντος επανεξετάζει τακτικά τις 
πληροφορίες που περιέχονται στο βασικό 
έγγραφο πληροφοριών και αναθεωρεί το 
έγγραφο όταν η επανεξέταση επισημαίνει 
ότι απαιτείται να γίνουν αλλαγές.

1. Ο παραγωγός του επενδυτικού 
προϊόντος επανεξετάζει τακτικά τις 
πληροφορίες που περιέχονται στο βασικό 
έγγραφο πληροφοριών και αναθεωρεί το 
έγγραφο όταν η επανεξέταση επισημαίνει 
ότι απαιτείται να γίνουν σημαντικές
αλλαγές.

Or. fr

Τροπολογία 36
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Ο πωλητής ενός επενδυτικού προϊόντος 
σε μικροεπενδυτές παρέχει το βασικό 
έγγραφο πληροφοριών αμέσως κατά την 
πρώτη παροχή συμβουλών σχετικά με το
προϊόν. Το βασικό έγγραφο πληροφοριών 
παραδίδεται στον μικροεπενδυτή κατά 
την πρώτη παρουσίαση του προϊόντος με 
τρόπο άμεσο και σαφή.

Or. de

Τροπολογία 37
Josef Weidenholzer

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 

διαγράφεται
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μετά τη σύναψη της συναλλαγής, εφόσον:
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 38
Josef Weidenholzer

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 πωλητής ενός επενδυτικού προϊόντος 
παρέχει το βασικό έγγραφο πληροφοριών 
στους μικροεπενδυτές αμέσως και
δωρεάν.

Or. de

Τροπολογία 39
Josef Weidenholzer

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

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 δωρεάν.
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δωρεάν.

Or. de

Τροπολογία 40
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 5 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) η παροχή του βασικού εγγράφου 
πληροφοριών μέσω δικτυακού τόπου είναι 
σκόπιμη στο πλαίσιο των συναλλαγών που 
πραγματοποιούνται μεταξύ του πωλητή 
του επενδυτικού προϊόντος και του 
μικροεπενδυτή·

α) η παροχή του βασικού εγγράφου 
πληροφοριών μέσω δικτυακού τόπου είναι 
σκόπιμη στο πλαίσιο των συναλλαγών που 
πραγματοποιούνται μεταξύ του πωλητή 
του επενδυτικού προϊόντος και του 
μικροεπενδυτή· και

Or. de

Τροπολογία 41
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 5 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ο μικροεπενδυτής έχει δώσει τη 
συγκατάθεσή του για την παροχή του 
βασικού εγγράφου πληροφοριών μέσω 
δικτυακού τόπου·

β) ο μικροεπενδυτής έχει δώσει τη ρητή
συγκατάθεσή του για την παροχή του
βασικού εγγράφου πληροφοριών μέσω 
δικτυακού τόπου· και

Or. de

Τροπολογία 42
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 5 – στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) ο μικροεπενδυτής ενημερώθηκε 
ηλεκτρονικά για τη διεύθυνση του 
δικτυακού τόπου και για το σημείο εντός 
του δικτυακού τόπου όπου είναι δυνατή η 
πρόσβαση στις πληροφορίες·

γ) ο μικροεπενδυτής ενημερώθηκε 
ηλεκτρονικά για τη διεύθυνση του 
δικτυακού τόπου και για το σημείο εντός 
του δικτυακού τόπου όπου είναι δυνατή η 
πρόσβαση στις πληροφορίες· και

Or. de

Τροπολογία 43
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 5 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) στις περιπτώσεις στις οποίες το βασικό 
έγγραφο πληροφοριών έχει αναθεωρηθεί 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 
όλες οι αναθεωρημένες εκδόσεις του, 
πρέπει επίσης να τίθενται στη διάθεση του 
μικροεπενδυτή·

δ) στις περιπτώσεις στις οποίες το βασικό 
έγγραφο πληροφοριών έχει αναθεωρηθεί 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 
όλες οι αναθεωρημένες εκδόσεις του, 
πρέπει επίσης να τίθενται στη διάθεση του 
μικροεπενδυτή· και

Or. de

Τροπολογία 44
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 5 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) εξασφαλίζεται ότι παραμένει δυνατή η 
πρόσβαση στο βασικό έγγραφο 
πληροφοριών στον δικτυακό τόπο για τη 
χρονική περίοδο που ο μικροεπενδυτής
μπορεί λογικά να έχει ανάγκη να το 
συμβουλευθεί.

ε) εξασφαλίζεται ότι παραμένει δυνατή η 
πρόσβαση των μικροεπενδυτών στο 
βασικό έγγραφο πληροφοριών στον 
δικτυακό τόπο ανά πάσα στιγμή και για τη
χρονική περίοδο που ο μικροεπενδυτής 
έχει ανάγκη να το συμβουλευθεί. Κάθε 
αλλαγή σε σχέση με τη δυνατότητα 
πρόσβασης στο βασικό έγγραφο 
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πληροφοριών πρέπει να κοινοποιείται 
στον μικροεπενδυτή άμεσα και 
προσωπικά.

Or. de

Τροπολογία 45
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Για τους σκοπούς των παραγράφων 4 
και 5, η παροχή πληροφοριών σε σταθερό 
μέσο πλην του χαρτιού ή μέσω δικτυακού 
τόπου θεωρείται κατάλληλη στο πλαίσιο 
των συναλλαγών που πραγματοποιούνται 
μεταξύ του πωλητή του επενδυτικού 
προϊόντος και του μικροεπενδυτή, εάν 
υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν 
ότι ο μικροεπενδυτής έχει τακτική 
πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Η παροχή 
διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
από τον μικροεπενδυτής για τους 
σκοπούς των εν λόγω συναλλαγών
θεωρείται ότι συνιστά την σχετική 
απόδειξη.

6. Για τους σκοπούς των παραγράφων 4 
και 5, η παροχή πληροφοριών σε σταθερό 
μέσο πλην του χαρτιού ή μέσω δικτυακού 
τόπου θεωρείται κατάλληλη στο πλαίσιο 
των συναλλαγών που πραγματοποιούνται 
μεταξύ του πωλητή του επενδυτικού 
προϊόντος και του μικροεπενδυτή, εάν 
υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν 
ότι ο μικροεπενδυτής έχει τακτική 
πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Η ρητή 
συναίνεση του μικροεπενδυτή θεωρείται 
ότι συνιστά την σχετική απόδειξη.

Or. de

Τροπολογία 46
Rui Tavares

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων 
τους στο πλαίσιο του άρθρου 19, οι 
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
συνεργάζονται στενά με σκοπό να 

2. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων 
τους στο πλαίσιο του άρθρου 19, οι 
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
συνεργάζονται στενά με σκοπό να 
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διασφαλιστεί ότι τα διοικητικά μέτρα και 
οι κυρώσεις παράγουν τα επιθυμητά 
αποτελέσματα του παρόντος κανονισμού 
και συντονίζουν τις ενέργειές τους ούτως 
ώστε να αποφεύγονται πιθανές 
παράλληλες ενέργειες και επικαλύψεις 
κατά την εφαρμογή διοικητικών μέτρων 
και κυρώσεων σε διασυνοριακές 
υποθέσεις.

διασφαλιστεί ότι τα διοικητικά μέτρα και 
οι κυρώσεις παράγουν τα επιθυμητά 
αποτελέσματα του παρόντος κανονισμού 
και συντονίζουν τις ενέργειές τους ούτως 
ώστε να αποφεύγονται πιθανές 
παράλληλες ενέργειες και επικαλύψεις 
κατά την εφαρμογή διοικητικών μέτρων 
και κυρώσεων σε διασυνοριακές 
υποθέσεις, με πλήρη σεβασμό της αρχής 
ne bis in idem.

Or. en

Τροπολογία 47
Rui Tavares

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(e) τυχόν προηγούμενων παραβάσεων του 
υπεύθυνου προσώπου.

(e) οποιεσδήποτε προηγούμενες 
παραβάσεις των ουσιαστικών 
υποχρεώσεων που απορρέουν από τον 
παρόντα κανονισμό από τον υπεύθυνο.

Or. en

Τροπολογία 48
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι διοικητικές κυρώσεις και μέτρα που 
επιβάλλονται για τις παραβάσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 1 
δημοσιοποιούνται χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση και περιλαμβάνουν 
τουλάχιστον τα στοιχεία σχετικά με το 
είδος της παράβασης του παρόντος 
κανονισμού και την ταυτότητα των 
προσώπων που ευθύνονται για αυτήν, 
εκτός εάν η εν λόγω δημοσιοποίηση θα 

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



AM\928683EL.doc 21/21 PE506.174v01-00

EL

έθετε σε σοβαρό κίνδυνο τη σταθερότητα 
των χρηματοπιστωτικών αγορών.

Or. de


