
 

 

Europees Parlement 
2014-2019  

 

AANGENOMEN TEKSTEN 
 

P8_TA(2017)0101 

Besluit om geen bezwaar te maken tegen een gedelegeerde handeling: 

essentiële-informatiedocumenten voor verpakte retailbeleggingsproducten 

en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten  

Besluit van het Europees Parlement om geen bezwaar te maken tegen de gedelegeerde 

verordening van de Commissie van 8 maart 2017 tot aanvulling van Verordening (EU) 

nr. 1286/2014 van het Europees Parlement en de Raad over essentiële-

informatiedocumenten voor verpakte retailbeleggingsproducten en 

verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (priip's) door de vaststelling van 

technische reguleringsnormen voor de presentatie, de inhoud, de evaluatie en de 

herziening van essentiële-informatiedocumenten en de voorwaarden voor het voldoen 

aan het vereiste om dergelijke documenten te verstrekken (C(2017)01473 – 

2017/2602(DEA)) 

 

Het Europees Parlement, 

– gezien de gedelegeerde verordening van de Commissie (C(2017)01473) ("de herziene 

gedelegeerde verordening"), 

– gezien zijn resolutie van 14 september 2016 over de gedelegeerde verordening van 

de Commissie van 30 juni 2016 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1286/2014 

van het Europees Parlement en de Raad over essentiële-informatiedocumenten voor 

verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten 

(priip's) door de vaststelling van technische reguleringsnormen voor de presentatie, 

inhoud, evaluatie en herziening van essentiële-informatiedocumenten en de 

voorwaarden voor het voldoen aan het vereiste om dergelijke documenten te 

verstrekken (C(2016)03999 – 2016/2816(DEA))1, 

– gezien het schrijven van de Commissie van 22 maart 2017, waarin zij het Parlement 

verzoekt te verklaren dat het geen bezwaar zal maken tegen de herziene gedelegeerde 

verordening, 

– gezien het schrijven van 28 maart 2017 van de Commissie economische en monetaire 

zaken aan de voorzitter van de Conferentie van commissievoorzitters, 
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– gezien artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 

– gezien Verordening (EU) nr. 1286/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 

26 november 2014 over essentiële-informatiedocumenten voor verpakte 

retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (priip's) 1, 

en met name de artikelen 8, lid 5, 10, lid 2, 13, lid 5, en artikel 31, 

– gezien Verordening (EU) 2016/2340 van het Europees Parlement en de Raad van 

14 december 2016 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1286/2014 van het Europees 

Parlement en de Raad over essentiële-informatiedocumenten voor verpakte 

retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten wat betreft 

de datum van toepassing ervan2, 

– gezien artikel 13 en artikel 10, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1093/2010 van het 

Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese 

toezichthoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit, EBA), tot wijziging van Besluit 

nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/78/EG van de Commissie3, van 

Verordening (EU) nr. 1094/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 

24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit 

(Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen, EIOPA), tot wijziging 

van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/79/EG van de 

Commissie4, en van Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de 

Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende 

autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten, ESMA), tot wijziging van 

Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/77/EG van de Commissie5, 

– gezien het schrijven van de voorzitters van de Europese toezichthoudende autoriteiten 

(ETA's) d.d. 22 december 2016 naar aanleiding van het verzoek van de Commissie bij 

schrijven van 10 november 2016 over haar voornemen tot wijziging van de ontwerpen 

van technische reguleringsnormen (TRN's) die gezamenlijk zijn ingediend door EBA, 

ESMA en EIOPA overeenkomstig artikel 8, lid 5, artikel 10, lid 2, en artikel 13, lid 5, 

van Verordening (EU) nr. 1286/2014, 

– gezien de aanbeveling voor een besluit van de Commissie economische en monetaire 

zaken, 

– gezien artikel 105, lid 6, van zijn Reglement, 

–  gezien er geen bezwaar werd gemaakt binnen de in artikel 105, lid 6, derde en vierde 

streepje, van zijn Reglement gestelde termijn, die op 4 april 2017 verstreek, 

A. overwegende dat het Parlement in zijn resolutie van 14 september 2016 bezwaar heeft 

gemaakt tegen de gedelegeerde verordening van de Commissie van 30 juni 2016 tot 

aanvulling van Verordening (EU) nr. 1286/2014 en de Commissie verzocht heeft een 

herziene gedelegeerde verordening in te dienen waarin wordt tegemoetgekomen aan de 

bezorgdheid die het Parlement heeft geuit over de onduidelijke behandeling van 
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multioptie-priip's, over het feit dat er onvoldoende wordt aangegeven dat kleine 

beleggers ook geld kunnen verliezen in ongunstige scenario's in verband met bepaalde 

producten en over het ontbreken van gedetailleerde richtsnoeren inzake het gebruik van 

de 'begrijpelijkheidswaarschuwing'; 

B. overwegende dat het Parlement in zijn resolutie van 14 september 2016 eraan heeft 

herinnerd dat de voorzitter van de commissie Economische en Monetaire Zaken en het 

onderhandelingsteam van het Parlement op 30 juni 2016 een brief had gestuurd met het 

verzoek aan de Commissie na te gaan of de tenuitvoerlegging van Verordening (EU) 

nr. 1286/2014 moest worden uitgesteld; 

C. overwegende dat de bepalingen van de herziene gedelegeerde verordening in 

overeenstemming zijn met de doelstellingen van het Parlement die zijn uiteengezet in 

zijn resolutie van 14 september 2016 en vervolgens tijdens de informele dialoog als 

onderdeel van de voorbereidende werkzaamheden voor de goedkeuring van de herziene 

gedelegeerde verordening; 

D. overwegende dat in de herziene gedelegeerde verordening wordt toegelicht dat de 

ontwikkelaars van multioptie-priip's die onderliggende beleggingsopties omvatten die 

icbe-fondsen of niet-icbe-fondsen zijn zoals bedoeld in artikel 32 van Verordening (EU) 

nr. 1286/2014, niet alle informatie hoeven te verstrekken die voor priip's vereist is en 

het hen zal worden toegestaan in plaats daarvan gebruik te maken van essentiële-

informatiedocumenten voor icbe's als passend instrument om kleine beleggers meer 

gedetailleerde precontractuele informatie te verschaffen; 

E. overwegende dat de onderliggende berekeningen voor de drie eerder opgenomen 

prestatiescenario's nog steeds op historische gegevens gebaseerd zijn, maar dat er ook 

een bijkomend vierde prestatiescenario is opgenomen in de herziene gedelegeerde 

verordening; overwegende dat dit 'stressscenario' tot doel heeft aan te geven wat de 

belangrijke ongunstige gevolgen kunnen zijn van de producten die niet genoemd 

worden in het bestaande 'ongunstige scenario'; 

F. overwegende dat het gebruik van de begrijpelijkheidswaarschuwing is toegelicht door 

in het toepassingsgebied ervan de pripp's op te nemen die worden beschouwd als 

'complexe producten' overeenkomstig Richtlijn 2014/65/EU betreffende markten voor 

financiële instrumenten en Richtlijn (EU) 2016/97 betreffende verzekeringsdistributie; 

G. overwegende dat het voorgestelde gedeelte van het essentiële-informatiedocument 

onder de titel "Wat is dit voor een product?" gewijzigd is en dat het gedeelte onder de 

titel "Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?" een beschrijving omvat 

van administratieve kosten in verband met de biometrische componenten van 

verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten; 

H. overwegende dat overeenkomstig Verordening (EU) 2016/2340 de datum van de 

tenuitvoerlegging van Verordening (EU) nr. 1286/2014 met 12 maanden is uitgesteld tot 

1 januari 2018; 

1. verklaart geen bezwaar te maken tegen de herziene gedelegeerde verordening; 

2. verzoekt zijn Voorzitter dit besluit te doen toekomen aan de Raad en de Commissie. 

 


