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PR_COD_1amCom

Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

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

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

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

Amendementen op een ontwerphandeling

Amendementen van het Parlement in twee kolommen

Geschrapte tekstdelen worden in de linkerkolom in vet cursief aangegeven. 
Vervangen tekstdelen worden in beide kolommen in vet cursief aangegeven. 
Nieuwe tekst wordt in de rechterkolom in vet cursief aangegeven.

In de eerste en tweede regel van de koptekst boven elk amendement wordt 
verwezen naar het tekstdeel in kwestie van de ontwerphandeling. Indien een 
amendement betrekking heeft op een bestaande handeling, waarop in de 
ontwerphandeling wijzigingen worden voorgesteld, bevat de koptekst 
bovendien een derde en vierde regel, die verwijzen naar de bestaande 
handeling respectievelijk naar de bepaling in kwestie.

Amendementen van het Parlement in de vorm van een geconsolideerde 
tekst

Nieuwe tekstdelen worden in vet cursief aangegeven. Geschrapte tekstdelen 
worden aangegeven met het symbool ▌ of worden doorgestreept. Waar 
tekstdelen vervangen worden, wordt de nieuwe tekst in vet cursief 
aangegeven, terwijl de vervangen tekst wordt geschrapt of doorgestreept. 
Bij wijze van uitzondering worden zuiver technische wijzigingen die de 
diensten aanbrengen met het oog op de opstelling van de definitieve tekst, 
niet gemarkeerd.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging 
van Richtlijn 2009/65/EG wat betreft het gebruik van essentiële-informatiedocumenten 
door beheermaatschappijen van instellingen voor collectieve belegging in effecten 
(icbe’s)
(COM(2021)0399 – C9-0327/2021 – 2021/0219(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2021)0399),

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 114 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is 
ingediend (C9-0327/2021),

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

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 20 oktober 
20211,

– gezien artikel 59 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken (A9-0301/2021),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar 
voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

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

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Op [PB gelieve de datum in te 
voegen] heeft de Commissie Gedelegeerde 

(5) Op [PB gelieve de datum in te 
voegen] heeft de Commissie Gedelegeerde 

1 Nog niet in het Publicatieblad verschenen.
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Verordening (EU) .../202110 van de 
Commissie vastgesteld tot wijziging van 
Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/653, 
onder meer om het gebruik van het KID 
(presentatie, inhoud en standaardformaat) 
eenvoudiger te maken voor 
beheermaatschappijen, 
beleggingsmaatschappijen en personen die 
advies geven over rechten van deelneming 
in icbe’s of deze verkopen. De datum van 
toepassing van Gedelegeerde Verordening 
(EU) .../2021 is echter vastgesteld op 1 juli 
2022, teneinde deze beheermaatschappijen, 
beleggingsmaatschappijen en personen die 
advies geven over rechten van deelneming 
in icbe’s of deze verkopen, voldoende tijd 
te geven om zich voor te bereiden op het 
einde van de overgangsregeling en 
bijgevolg ook op de verplichting om een 
KID op te stellen. Aangezien de datum 
van toepassing van Gedelegeerde 
Verordening (EU) .../2021 is vastgesteld 
op 1 juli 2022 en het einde van de 
overgangsregeling moet samenvallen met 
de datum van toepassing van 
Gedelegeerde Verordening (EU) .../2021, 
is Verordening (EU) nr. 1286/2014 
gewijzigd bij Verordening (EU) .../2021 
van het Europees Parlement en de Raad 
om de overgangsregeling te verlengen tot 
en met 30 juni 2022.

Verordening (EU) 2021/... van de 
Commissie vastgesteld tot wijziging van 
Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/653, 
onder meer om het gebruik van het 
essentiële-informatiedocument 
(presentatie, inhoud en standaardformaat) 
eenvoudiger te maken voor 
beheermaatschappijen, 
beleggingsmaatschappijen en personen die 
advies geven over rechten van deelneming 
in icbe’s of deze verkopen. Bij het bepalen 
van de datum van toepassing van 
Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/... 
moet er rekening mee worden gehouden 
dat deze beheermaatschappijen, 
beleggingsmaatschappijen en personen die 
advies geven over rechten van deelneming 
in icbe’s of deze verkopen, voldoende tijd 
moeten krijgen om zich voor te bereiden 
op het einde van de overgangsregeling en 
bijgevolg ook op de verplichting om een 
essentiële-informatiedocument op te 
stellen.

_________________
10 PB C […] van […], blz. […].

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Teneinde ervoor te zorgen dat er 
voldoende tijd is om zich voor te bereiden 
op de verplichting een essentiële-
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informatiedocument op te stellen, is 
Verordening (EU) nr. 1286/2014 bij 
Verordening (EU) 2021/... van het 
Europees Parlement van de Raad 
gewijzigd om de overgangsregeling te 
verlengen tot en met 31 december 2022.

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) De op grond van artikel 78 van 
Richtlijn 2009/65/EG vereiste “essentiële 
beleggersinformatie” en de op grond van 
Verordening (EU) nr. 1286/2014 vereiste 
“essentiële-informatiedocumenten” houden 
grotendeels dezelfde informatievereisten 
in. Daarom moet worden voorkomen dat 
retailbeleggers in PRIIP’s die 
geïnteresseerd zijn in het verwerven van 
rechten van deelneming in icbe’s, vanaf 
1 juli 2022 beide documenten ontvangen 
voor een zelfde financieel product. 
Derhalve moet worden vastgesteld dat het 
KID moet worden geacht te voldoen aan de 
vereisten voor het document met essentiële 
beleggersinformatie als vereist bij Richtlijn 
2009/65/EG.

(6) De op grond van artikel 78 van 
Richtlijn 2009/65/EG vereiste “essentiële 
beleggersinformatie” en de op grond van 
Verordening (EU) nr. 1286/2014 vereiste 
“essentiële-informatiedocumenten” houden 
grotendeels dezelfde informatievereisten 
in. Daarom moet worden voorkomen dat 
retailbeleggers in PRIIP’s die 
geïnteresseerd zijn in het verwerven van 
rechten van deelneming in icbe’s, vanaf 
1 januari 2023 beide documenten 
ontvangen voor een zelfde financieel 
product. Derhalve moet worden vastgesteld 
dat het KID moet worden geacht te 
voldoen aan de vereisten voor het 
document met essentiële 
beleggersinformatie als vereist bij Richtlijn 
2009/65/EG. Dit betekent ook dat voor 
andere beleggers dan retailbeleggers 
beleggingsmaatschappijen en 
beheermaatschappijen een document met 
“essentiële beleggersinformatie” 
overeenkomstig Richtlijn 2009/65/EG 
moeten blijven opstellen, tenzij zij 
besluiten een “essentiële-
informatiedocument” op te stellen als 
bedoeld in Verordening (EU) nr. 
1286/2014. In dat geval kan door de 
bevoegde autoriteiten van hen niet worden 
verlangd dat zij het document met 
“essentiële beleggersinformatie” 
verstrekken en moeten zij alleen het 
“essentiële-informatiedocument” aan 
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deze beleggers verstrekken.

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 82 bis – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
bevoegde autoriteiten van een 
beleggingsmaatschappij of, voor elk door 
haar beheerd beleggingsfonds, een 
beheermaatschappij niet verlangen dat zij 
essentiële beleggersinformatie als bedoeld 
in de artikelen 78 tot en met 82 en artikel 
94 van deze richtlijn opstelt, indien zij een 
essentiële-informatiedocument opstelt, 
verstrekt, herziet en vertaalt dat voldoet 
aan de vereisten die voor essentiële-
informatiedocumenten zijn vastgesteld bij 
Verordening (EU) nr. 1286/2014.

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten stellen uiterlijk op 
30 juni 2022 de bepalingen vast die nodig 
zijn om aan deze richtlijn te voldoen en 
maken deze bekend. Zij stellen de 
Commissie daarvan onmiddellijk in kennis.

1. De lidstaten stellen uiterlijk op 
30 juni 2022 de bepalingen vast die nodig 
zijn om aan deze richtlijn te voldoen en 
maken deze bekend. Zij stellen de 
Commissie daarvan onverwijld in kennis.

Zij passen die bepalingen toe met ingang 
van 1 juli 2022. 

Zij passen die bepalingen toe met ingang 
van 1 januari 2023. 

Wanneer de lidstaten die bepalingen 
aannemen, wordt in die bepalingen zelf of 
bij de officiële bekendmaking ervan naar 
deze richtlijn verwezen. De regels voor die 
verwijzing worden vastgesteld door de 

Wanneer de lidstaten die bepalingen 
vaststellen, wordt in die bepalingen zelf of 
bij de officiële bekendmaking ervan naar 
deze richtlijn verwezen. De regels voor die 
verwijzing worden vastgesteld door de 
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lidstaten. lidstaten. 

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Na de inwerkingtreding van deze 
richtlijn dragen de lidstaten er zorg voor 
dat ieder ontwerp van wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen die zij 
overwegen in te voeren op het gebied 
waarop deze richtlijn van toepassing is, 
tijdig ter kennis van de Commissie wordt 
gebracht, teneinde de Commissie de 
gelegenheid te bieden opmerkingen te 
maken.

2. De lidstaten delen de Commissie de 
tekst mede van de belangrijkste 
bepalingen van intern recht die zij op het 
onder deze richtlijn vallende gebied 
vaststellen.
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