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BEKNOPTE MOTIVERING

Dit voorstel is gericht op het transparanter maken van de investeringsmarkt voor 
retailbeleggers. Retailbeleggingsproducten – die investeringsfondsen, gestructureerde 
retailproducten en bepaalde types voor beleggingsdoeleinden gebruikte 
verzekeringsovereenkomsten omvatten – zijn van essentieel belang om te kunnen voldoen aan 
de behoeften van EU-burgers aan producten waarmee zij spaartegoeden en beleggingen op 
kunnen bouwen. 

Retailbeleggingsproducten worden echter steeds complexer en zijn in technische zin steeds 
moeilijker te begrijpen. Burgers worden derhalve geconfronteerd met moeilijkheden als zij 
producten willen beoordelen en vergelijken om juiste en goed onderbouwde beslissingen te 
kunnen nemen over het financiële product dat ze aanschaffen. Tijdens de afgelopen jaren 
hebben retailbeleggers geld verloren met beleggingen waarmee risico's gemoeid waren die 
niet doorzichtig waren of die ze onvoldoende begrepen, met name omdat de verstrekte 
informatie onduidelijk, gebrekkig en ontoereikend was. 

In dit voorstel staan duidelijkere regels en verplichtingen voor financiële instellingen met 
betrekking tot de essentiële informatie die door financiële instellingen verstrekt moet worden 
om de producten begrijpelijker en de vergelijking daarvan gemakkelijker te maken. Door het 
voorstel worden de bevoegde autoriteiten ook gemachtigd om administratieve sancties en 
maatregelen op te leggen aan financiële instellingen wegens inbreuken op de verplichtingen 
uit hoofde van dit rechtsinstrument. 

Uw rapporteur is ingenomen met de vorm van het gekozen rechtsinstrument. Een verordening 
zal ertoe bijdragen binnen de Unie een uniformer systeem op te zetten, waardoor het 
gemakkelijker wordt om producten binnen de Unie en de activiteiten van financiële 
instellingen en klanten op Unieniveau te vergelijken. 

Het voorstel bevat bepalingen aan de grondrechten raken. Uw rapporteur voor advies is van 
mening dat deze onvoldoende en niet correct behandeld worden in het voorstel van de 
Commissie. Volgens het voorstel mogen de bevoegde nationale autoriteiten administratieve 
sancties opleggen voor inbreuken op de verplichtingen uit hoofde van het voorstel. Eveneens 
is de bekendmaking van de opgelegde sancties geregeld, met inbegrip van de identiteit van de 
personen. Ten slotte brengen de verplichtingen uit hoofde van het voorstel de verwerking van 
persoonsgegevens met zich mee. 

De door uw rapporteur voor advies voorgestelde amendementen zijn bedoeld om ervoor te 
zorgen dat de grondrechten van het individu in acht worden genomen en dat er naar behoren 
rekening mee wordt gehouden. Dit is van essentieel belang om ervoor te zorgen dat de 
getroffen maatregelen wettig zijn en te voorkomen dat ze ingetrokken kunnen worden omdat 
ze niet in overeenstemming zijn met de grondrechten. Derhalve wordt in de voorgestelde 
amendementen benadrukt dat alle door een bevoegde autoriteit opgelegde administratieve 
sancties en maatregelen op schrift gesteld en terdege gemotiveerd dienen te zijn, waarbij 
tevens aangegeven moet worden welke gerechtelijke beroepsmiddelen er zijn en wat de naam 
is van die bevoegde autoriteit. 
Wat de bekendmaking van sancties betreft, zijn de amendementen bedoeld om ervoor te 
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zorgen dat deze bekendmaking geschiedt met inachtneming van de grondrechten. Indien een 
sanctie voor een onbeperkte of lange termijn openbaar gemaakt wordt, of als dit meerdere 
jaren na het opleggen van de sanctie geschiedt, zou dat in strijd zijn met het evenredigheids-
en noodzakelijkheidsbeginsel en een persoon stigmatiseren voor een feit uit het verleden, 
hetgeen het feitelijke gedrag of de werkelijke omstandigheden van de persoon niet zou 
weergeven. De bekendmaking van administratieve besluiten waarmee sancties opgelegd of 
gerechtsprocedures beëindigd worden vallen in de lidstaten onder specifieke regelgeving die 
het in veel gevallen niet toestaat dat de identiteit van de persoon openbaar gemaakt wordt of 
daaraan specifieke voorwaarden stelt. De wetgeving van de lidstaten zorgt niet alleen voor 
gegevensbescherming, maar legt ook de voorwaarden vast inzake de eerbiediging van het 
privéleven en het familie- en gezinsleven. In dit verband is het van belang om het arrest van 
het Hof van Justitie in zaak C-92/09 –Schecke in herinnering te roepen, waarin de 
bekendmaking van de namen van begunstigden van landbouwsubsidies nietig verklaard werd 
op grond van een inbreuk op het evenredigheidsbeginsel.

AMENDEMENTEN

De Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie economische en monetaire zaken onderstaande amendementen in haar 
verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Overeenkomstig de mededeling van 
de Commissie van december 2010 
betreffende het versterken van 
sanctieregelingen in de financiële sector en 
ter waarborging van de nakoming van de in 
deze verordening gestelde voorschriften 
moeten de lidstaten de nodige stappen 
ondernemen om overtredingen van deze 
verordening te onderwerpen aan passende 
administratieve sancties en maatregelen. 
Sancties moeten een ontradend effect 
hebben en beleggers moeten beter worden 
beschermd door waarschuwingen wanneer 
beleggingsproducten in strijd met deze 
verordening op de markt worden gebracht. 
Daarom moeten deze sancties en 
maatregelen normalerwijze worden 
gepubliceerd, uitgezonderd in welbepaalde 
omstandigheden.

(24) Overeenkomstig de mededeling van 
de Commissie van december 2010 
betreffende het versterken van 
sanctieregelingen in de financiële sector en 
ter waarborging van de nakoming van de in 
deze verordening gestelde voorschriften 
moeten de lidstaten de nodige stappen 
ondernemen om overtredingen van deze 
verordening te onderwerpen aan passende 
administratieve sancties en maatregelen. 
Sancties moeten een ontradend effect 
hebben en beleggers moeten beter worden 
beschermd door waarschuwingen wanneer 
beleggingsproducten in strijd met deze 
verordening op de markt worden gebracht. 
Daarom moeten deze sancties en 
maatregelen normalerwijze worden 
gepubliceerd, uitgezonderd in welbepaalde 
omstandigheden. Bij de goedkeuring en 
bekendmaking van de sancties moeten de 
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grondrechten in acht worden genomen die 
in het Handvest van de grondrechten van 
de Europese Unie zijn vastgelegd, met 
name het recht op eerbiediging van het 
privéleven en het familie- en gezinsleven, 
het recht op bescherming van 
persoonsgegevens en het recht op een 
doeltreffende voorziening in rechte en op 
een onpartijdig gerecht.

Or. en

Motivering
Met dit amendement wordt duidelijk gemaakt dat bij het goedkeuren en bekendmaken van 
administratieve sancties en administratieve maatregelen de grondrechten in acht moeten 
worden genomen, met name het recht op eerbiediging van het privéleven en het familie- en 
gezinsleven, het recht op bescherming van de persoonsgegevens en het recht op een 
doeltreffende voorziening in rechte en op een onpartijdig gerecht.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Richtlijn 95/46/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 
betreffende de bescherming van natuurlijke 
personen in verband met de verwerking 
van persoonsgegevens en betreffende het 
vrije verkeer van die gegevens regelt de 
verwerking van persoonsgegevens in de 
lidstaten in de context van deze 
verordening en onder het toezicht van de 
bevoegde autoriteiten. Verordening (EG)
nr. 45/2001 van het Europees Parlement en 
de Raad van 18 december 2000 betreffende 
de bescherming van natuurlijke personen in 
verband met de verwerking van 
persoonsgegevens en betreffende het vrije 
verkeer van die gegevens regelt de 
verwerking van persoonsgegevens door de 
Europese toezichthoudende autoriteiten 
overeenkomstig deze verordening en onder 
het toezicht van de Europese 
Toezichthouder voor 

(27) Richtlijn 95/46/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 
betreffende de bescherming van natuurlijke 
personen in verband met de verwerking 
van persoonsgegevens en betreffende het 
vrije verkeer van die gegevens regelt de 
verwerking van persoonsgegevens in de 
lidstaten in de context van deze 
verordening en onder het toezicht van de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaten, in 
het bijzonder de onafhankelijke 
overheidsinstanties die door de lidstaten 
aangewezen zijn. Verordening (EG) nr. 
45/2001 van het Europees Parlement en de 
Raad van 18 december 2000 betreffende de 
bescherming van natuurlijke personen in 
verband met de verwerking van 
persoonsgegevens en betreffende het vrije 
verkeer van die gegevens regelt de 
verwerking van persoonsgegevens door de 
Europese toezichthoudende autoriteiten 
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gegevensbescherming. Elke verwerking 
van persoonsgegevens in het kader van 
deze verordening, zoals de uitwisseling van 
persoonsgegevens door de bevoegde 
autoriteiten, moet in overeenstemming zijn 
met Richtlijn 95/46/EG en elke 
uitwisseling of doorgifte van informatie 
door de Europese toezichthoudende 
autoriteiten moet voldoen aan Verordening 
(EG) nr. 45/2001.

overeenkomstig deze verordening en onder 
het toezicht van de Europese 
Toezichthouder voor 
gegevensbescherming. Elke verwerking 
van persoonsgegevens in het kader van 
deze verordening, zoals de uitwisseling van
persoonsgegevens door de bevoegde 
autoriteiten, moet in overeenstemming zijn 
met Richtlijn 95/46/EG en elke 
uitwisseling of doorgifte van informatie 
door de Europese toezichthoudende 
autoriteiten moet voldoen aan Verordening 
(EG) nr. 45/2001.

Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt duidelijk gemaakt dat de controle op werkzaamheden inzake de 
gegevensverwerking uitgevoerd wordt door onafhankelijke overheidsinstanties, 
overeenkomstig artikel 7 van het EU-Handvest en artikel 16 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie. De tekst van het Commissievoorstel is onduidelijk omdat de 
verwijzing naar "de bevoegde autoriteiten" in het voorstel gebruikt wordt als een verwijzing 
naar "de voor financieel toezicht bevoegde" autoriteiten. 

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) Deze verordening eerbiedigt de 
grondrechten en neemt de beginselen in 
acht die met name in het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie zijn 
erkend

(31) Deze verordening eerbiedigt de 
grondrechten en neemt de beginselen in 
acht die met name in het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie zijn 
erkend, zoals ze in het Verdrag verankerd 
zijn, met name de bescherming van de 
persoonsgegevens, het recht op een 
doeltreffende voorziening in rechte en op 
een onpartijdig gerecht, het vermoeden 
van onschuld en de rechten van de 
verdediging, het legaliteitsbeginsel en 
evenredigheidsbeginsel inzake delicten en 
straffen, het recht om niet tweemaal in 
een strafrechtelijke procedure voor 
hetzelfde delict te worden berecht of 
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bestraft, en moet in overeenstemming met 
deze rechten en beginselen worden 
toegepast. 

Or. en

Motivering

In het rechtsinstrument dienen de grondrechten die rechtstreeks beïnvloed worden, duidelijk 
benoemd te worden, evenals de wijze waarop ze in het voorstel behandeld worden, om ervoor 
te zorgen dat deze grondrechten in acht worden genomen. 

Amendement 4

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”: beleggingen 
waarbij ongeacht de rechtsvorm het aan de 
belegger terugbetaalbare bedrag is 
blootgesteld aan schommelingen in 
referentiewaarden of in andere als 
referentie gebruikte waarden;

Or. en

Motivering

Om verwarring te voorkomen tussen schommelingen en prestaties.

Amendement 5

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 

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 
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verkocht. verkocht. De ontwikkelaar van 
beleggingsproducten is verantwoordelijk 
voor de inhoud van het document met 
essentiële informatie.

Or. en

Motivering

Met het oog op de vergroting van de rechtszekerheid voor retailbeleggers met betrekking tot 
de aansprakelijkheid voor documenten met essentiële informatie, is het noodzakelijk om te 
benadrukken dat documenten met essentiële informatie slechts door één partij opgesteld 
worden: de ontwikkelaar van beleggingsproducten die verantwoordelijk is voor de inhoud 
van het door hem document met essentiële informatie. 

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Artikel 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De ontwikkelaar van beleggingsproducten 
voert passende procedures en regelingen in 
om ervoor te zorgen dat retailbeleggers die 
een klacht met betrekking tot het 
essentiële-informatiedocument hebben 
ingediend, een tijdig en passend antwoord 
krijgen, hetgeen in overstemming met de 
nationale wetgeving gebeurt teneinde 
dubbel werk te voorkomen.

Or. en

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten passen Richtlijn 94/46/EG
toe op de verwerking van 
persoonsgegevens die in deze lidstaat 

1. De lidstaten passen Richtlijn 95/46/EG 
toe op de verwerking van 
persoonsgegevens die in deze lidstaat 
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plaatsvindt overeenkomstig deze 
verordening.

plaatsvindt overeenkomstig deze 
verordening.

Or. en

Motivering

Technische correctie.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Bij de uitoefening van de in artikel 19 
bedoelde bevoegdheden werken de 
bevoegde autoriteiten nauw samen om 
ervoor te zorgen dat de administratieve 
maatregelen en sancties leiden tot de 
beoogde resultaten van deze verordening 
en coördineren zij hun optreden om 
mogelijke duplicering of overlapping bij 
het opleggen van administratieve 
maatregelen en sancties in 
grensoverschrijdende gevallen te 
voorkomen. 

2. Bij de uitoefening van de in artikel 19 
bedoelde bevoegdheden werken de 
bevoegde autoriteiten nauw samen om 
ervoor te zorgen dat de administratieve 
maatregelen en sancties leiden tot de 
beoogde resultaten van deze verordening 
en coördineren zij hun optreden om 
mogelijke duplicering of overlapping bij 
het opleggen van administratieve 
maatregelen en sancties in 
grensoverschrijdende gevallen te 
voorkomen, waarbij het recht om niet 
tweemaal voor dezelfde inbreuk berecht of 
bestraft te worden volledig in acht wordt 
genomen.

Or. en

Motivering

Het beginsel "ne bis in idem"is een essentieel beginsel dat in artikel 50 van het Handvest van 
de grondrechten van de Europese Unie erkend is en in deze verordening moet worden 
vastgelegd.
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Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 2 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat alle 
door de bevoegde autoriteiten uit hoofde 
van deze verordening genomen 
administratieve maatregelen en opgelegde 
administratieve sancties op schrift gesteld 
worden.
Dergelijke administratieve maatregelen en 
sancties worden terdege gemotiveerd, 
waarbij de redenen van het besluit 
gespecificeerd worden, onder vermelding 
van de beschikbare rechtsmiddelen, 
waaronder het beroep of de herziening 
voor een rechtbank, de voor dergelijke 
middelen bevoegde autoriteit en de 
daaraan verbonden termijn.

Or. en

Motivering

Het is noodzakelijk om het recht op een doeltreffende voorziening in rechte te waarborgen, 
zoals dat is vastgelegd in artikel 47 van het EU-Handvest van de grondrechten.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de mate waarin de betrokken persoon 
verantwoordelijk kan worden gesteld;

(b) de mate waarin de betrokken persoon 
wettelijk aansprakelijk kan worden 
gesteld;

Or. en
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Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – alinea 1 – letter e 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) eerdere inbreuken door de 
verantwoordelijke persoon.

(e) eerdere inbreuken op de wetgeving door 
de verantwoordelijke persoon.

Or. en

Amendement 12

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 
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.

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

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

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

Bij de bekendmaking van sancties worden 
de grondrechten, zoals die in het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie zijn vastgelegd, in acht 
genomen, in het bijzonder het recht op 
eerbiediging van het privéleven, het 
familie- en gezinsleven en het recht op 
bescherming van de persoonsgegevens. 
De lidstaten nemen alle maatregelen om 
ervoor te zorgen dat administratieve 
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sancties en maatregelen niet langer 
bekendgemaakt worden dan de nationale 
wetgeving vereist, waarna de 
bekendmakingen automatisch gewist 
worden. De lidstaten nemen alle 
technische maatregelen en treffen alle 
voorzorgen om te voorkomen dat derde 
partijen na het verstrijken van de 
bekendmakingsperiode doorgaan met het 
openbaar maken van door 
overheidsinstanties opgelegde 
administratieve sancties en maatregelen.

Or. en

Motivering

De bekendmaking van sancties grijpt in de grondrechten in, met name in het recht op 
eerbiediging van het privéleven en de bescherming van de persoonsgegevens. Iedere 
inperking van deze rechten moet voldoen aan de voorwaarden van artikel 52 van het EU-
handvest. De beginselen van evenredigheid en noodzakelijkheid dienen in acht te worden 
genomen. Voor dit doel dient er een beperkte periode te zijn voor de bekendmakingen van 
sancties en moeten er technische maatregelen getroffen worden ter voorkoming van het risico 
dat verbonden is aan het gebruik van externe zoekmachines en webpagina's die door zullen 
gaan met het bekendmaken van de sanctie na het verstrijken van de beperkte 
bekendmakingsperiode, bijvoorbeeld door automatische indexatie te voorkomen. 


