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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)
(Voor de EER relevante tekst)
HOOFDSTUK I
ONDERWERP, TOEPASSINGSGEBIED EN DEFINITIES

Artikel 1
Bij deze verordening worden uniforme regels vastgesteld aangaande de
vorm en de inhoud van het door PRIIP-ontwikkelaars op te stellen
essentiële-informatiedocument alsmede aangaande de verstrekking van
het essentiële-informatiedocument aan retailbeleggers teneinde retailbe
leggers in staat te stellen de essentiële kenmerken en risico's van een
PRIIP te begrijpen en te vergelijken.

Artikel 2
1.
Deze verordening is van toepassing op PRIIP-ontwikkelaars en op
personen die advies geven over PRIIP's of PRIIP's verkopen.
2.
Deze verordening is niet van toepassing op de volgende produc
ten:
a) schadeverzekeringsproducten als opgesomd in bijlage I bij Richtlijn
2009/138/EG;
b) levensverzekeringscontracten waarbij de contractuele verplichtingen
enkel uitbetaald worden in geval van overlijden of bij onvermogen te
wijten aan letsels, ziekte of invaliditeit;
c) deposito's, uitgezonderd gestructureerde deposito's als omschreven in
artikel 4, lid 1, punt 43, van Richtlijn 2014/65/EU;
d) effecten als bedoeld in artikel 1, lid 2, onder b) tot en met g), i) en
j), van Richtlijn 2003/71/EG;
e) pensioenproducten die krachtens de nationale wetgeving worden ge
acht voornamelijk tot doel te hebben de belegger van een pensioen
inkomen te voorzien, en die de belegger het recht geven op bepaalde
uitkeringen;
f) officieel erkende bedrijfspensioenregelingen die onder het toepas
singsgebied van Richtlijn 2003/41/EG van het Europees Parlement
en de Raad (1) of Richtlijn 2009/138/EG vallen;
g) individuele pensioenproducten waarvoor in de nationale wetgeving
een financiële bijdrage van de werkgever vereist is en waarbij de
werkgever of de werknemer geen vrijheid heeft in de keuze van het
pensioenproduct of de aanbieder.
(1) Richtlijn 2003/41/EG van het Europees Parlement en de Raad van 3 juni
2003 betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor
bedrijfspensioenvoorziening (PB L 235 van 23.9.2003, blz. 10).
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Artikel 3
1.
Wanneer PRIIP-ontwikkelaars die aan deze verordening zijn on
derworpen, eveneens aan Richtlijn 2003/71/EG zijn onderworpen, zijn
deze verordening en Richtlijn 2003/71/EG beide van toepassing.
2.
Wanneer PRIIP-ontwikkelaars die aan deze verordening zijn on
derworpen, eveneens aan Richtlijn 2009/138/EG zijn onderworpen, zijn
deze verordening en Richtlijn 2009/138/EG beide van toepassing.
Artikel 4
In deze verordening wordt verstaan onder:
1. „verpakt retailbeleggingsproduct” (PRIP): beleggingen, inclusief in
strumenten die worden uitgegeven door Special Purpose Vehicles
zoals omschreven in artikel 13, punt 26, van Richtlijn 2009/138/EG,
en door voor een bijzonder doel opgerichte securitiseringsentiteiten
zoals omschreven in artikel 4, lid 1, onder an), van Richtlijn
2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad (1), waarbij,
ongeacht de rechtsvorm van de beleggingen, het aan de retailbeleg
ger te betalen bedrag onderhevig is aan schommelingen ten gevolge
van de blootstelling aan referentiewaarden of aan de prestaties van
een of meer activa die niet rechtstreeks door de retailbelegger zijn
aangekocht;
2. „verzekeringsgebaseerd beleggingsproduct” een verzekeringsproduct
waarmee een waarde op vervaldag of een afkoopwaarde wordt aan
geboden, waarbij die waarde op vervaldag of afkoopwaarde geheel
of gedeeltelijk is blootgesteld, direct of indirect, aan marktfluctuaties;
3. „verpakt retail- en verzekeringsgebaseerd beleggingsproduct (packa
ged retail and insurance-based investment product)” of „PRIIP”: een
product dat één of beide van de volgende vormen aanneemt:
a) een PRIP;
b) een verzekeringsgebaseerd beleggingsproduct;
4. „ontwikkelaar van verpakte retailbeleggingsproducten en verzeke
ringsgebaseerde beleggingsproducten” (PRIIP-ontwikkelaar):
a) elke entiteit die PRIIP's ontwikkelt;
b) elke entiteit die veranderingen aanbrengt in een bestaand PRIIP,
onder meer, doch niet uitsluitend, in het risico- en rendements
profiel ervan of in de kosten die aan een belegging in een PRIIP
zijn verbonden;
5. „persoon die een PRIIP verkoopt”: een persoon die een overeen
komst voor een PRIIP aanbiedt aan of afsluit met een retailbelegger;
6. „retailbelegger”:
a) een niet-professionele cliënt als omschreven in artikel 4, lid 1,
punt 11, van Richtlijn 2014/65/EU;
b) een klant in de zin van Richtlijn 2002/92/EG, indien die klant niet
kan worden beschouwd als een professionele cliënt als omschre
ven in artikel 4, lid 1, punt 10, van Richtlijn 2014/65/EU;
(1) Richtlijn 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni
2011 inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen en tot wijzi
ging van de Richtlijnen 2003/41/EG en 2009/65/EG en van de Verordeningen
(EG) nr. 1060/2009 en (EU) nr. 1095/2010 (PB L 174 van 1.7.2011, blz. 1).
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7. „duurzame drager”: een duurzaam hulpmiddel als omschreven in
artikel 2, lid 1, onder m), van Richtlijn 2009/65/EG;

8. „bevoegde autoriteiten”: de nationale autoriteiten die door de lidsta
ten zijn aangewezen om toezicht te houden op de naleving van de
voorschriften waaraan PRIIP-ontwikkelaars, en personen die PRIIP's
verkopen of er advies over geven, krachtens deze verordening zijn
gehouden.

HOOFDSTUK II
ESSENTIËLE-INFORMATIEDOCUMENT
AFDELING I

Opstellen van het essentiële-informatiedocument
Artikel 5
1.
Voordat een PRIIP aan retailbeleggers ter beschikking wordt ge
steld, stelt de PRIIP-ontwikkelaar een essentiële-informatiedocument
voor dat product op in overeenstemming met de voorschriften van
deze verordening, en maakt hij het document op zijn website bekend.

2.
Elke lidstaat kan van de PRIIP-ontwikkelaar of van de persoon die
een PRIIP verkoopt vereisen dat deze het essentiële-informatiedocument
vooraf verstrekt aan de voor de in die lidstaat verhandelde PRIIP's
bevoegde autoriteit.

AFDELING II

Vorm en inhoud van het essentiële-informatiedocument
Artikel 6
1.
Het essentiële-informatiedocument vormt precontractuele informa
tie. Het document moet accuraat, eerlijk en duidelijk zijn en mag niet
misleidend zijn. Het bevat essentiële informatie en moet stroken met alle
bindende contractuele documenten, met de ter zake doende delen van de
documenten houdende het aanbod en met de voorwaarden van het
PRIIP.

2.
Het essentiële-informatiedocument is een op zichzelf staand docu
ment dat duidelijk verschilt van marketingmaterialen. Het bevat geen
verwijzingen naar marketingmaterialen. Het kan verwijzen naar andere
documenten zoals een prospectus, indien van toepassing, en alleen wan
neer de verwijzing te maken heeft met de informatie die uit hoofde van
deze verordening in het essentiële-informatiedocument moet staan.

3.
In afwijking van lid 2 van dit artikel, geeft het essentiële-informa
tiedocument, wanneer een PRIIP de retailbelegger een variëteit aan
beleggingsopties biedt, waardoor alle in artikel 8, lid 3 verlangde in
formatie met betrekking tot elke onderliggende beleggingsoptie niet in
één beknopt, op zich zelf staand document kan worden verstrekt, op zijn
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minst een generieke beschrijving van de onderliggende beleggingsopties
en geeft het aan waar en hoe meer gedetailleerde precontractuele infor
matiedocumentatie over de beleggingsproducten ter ondersteuning van
de onderliggende beleggingsopties, kan worden gevonden.
4.
Het essentiële-informatiedocument wordt opgesteld als een kort
document, beknopt geformuleerd en van maximaal drie afgedrukte blad
zijden van A4-formaat, waardoor de vergelijkbaarheid groter wordt. Het
wordt:
a) op zodanige wijze gepresenteerd en vormgegeven dat het gemakke
lijk leesbaar is, met gebruik van tekens van leesbare grootte;
b) toegespitst op de essentiële informatie die retailbeleggers nodig heb
ben;
c) op duidelijke wijze verwoord en geschreven in een taal en een stijl
die de boodschap op zodanige wijze overbrengen dat de informatie
gemakkelijk kan worden begrepen, meer bepaald in een taalgebruik
dat duidelijk, bondig en begrijpelijk is.
5.
Wanneer in het essentiële-informatiedocument kleuren worden ge
bruikt, doen deze geen afbreuk aan de begrijpelijkheid van de informatie
als het essentiële-informatiedocument in zwart-wit wordt afgedrukt of
gefotokopieerd.
6.
Wanneer de bedrijfsnaam of het logo van de PRIIP-ontwikkelaar
of de groep waarvan hij deel uitmaakt, in het essentiële-informatiedocu
ment wordt gebruikt, mag dat niet de aandacht van de retailbelegger van
de informatie in de tekst afleiden of de leesbaarheid van de tekst be
moeilijken.
Artikel 7
1.
Het essentiële-informatiedocument wordt opgesteld in de officiële
talen of in één van de officiële talen, welke wordt gebruikt in het deel
van de lidstaat waar het PRIIP wordt gedistribueerd, of in een andere
taal die door de bevoegde autoriteiten van deze lidstaat wordt aanvaard,
of het wordt, indien het in een andere taal is opgesteld, in één van deze
talen vertaald.
Deze vertaling vormt een getrouwe en accurate weergave van het oor
spronkelijke essentiële-informatiedocument.
2.
Wanneer een PRIIP in een lidstaat gepromoot wordt met marke
tingdocumenten die zijn opgesteld in één of meer van de officiële talen
van die lidstaat, wordt het essentiële-informatiedocument ten minste in
dezelfde officiële talen opgesteld.
Artikel 8
1.
De titel „essentiële-informatiedocument” staat duidelijk zichtbaar
bovenaan de eerste bladzijde van het essentiële-informatiedocument.
Het essentiële-informatiedocument wordt opgesteld zoals in de leden 2
en 3 is vastgelegd.
2.
Onmiddellijk onder de titel van het essentiële-informatiedocument
staat een toelichting en die luidt als volgt:
„Dit document geeft u belangrijke informatie over dit beleggingspro
duct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk voor
geschreven om u te helpen de aard, de risico's, de kosten, de mogelijke
winsten en verliezen van dit product te begrijpen en u te helpen het met
andere producten te vergelijken.”.
3.

Het essentiële-informatiedocument bevat de volgende gegevens:
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a) aan het begin van het document, de naam van het PRIIP, de iden
titeit en contactgegevens van de PRIIP-ontwikkelaar, informatie over
de bevoegde autoriteit van de PRIIP-ontwikkelaar en de datum van
het document;
b) indien van toepassing een begrijpelijkheidswaarschuwing die luidt
als volgt: „U staat op het punt een product te kopen dat niet een
voudig en misschien moeilijk te begrijpen is.”;
c) onder de titel „Wat is dit voor een product?”, de aard en de voor
naamste kenmerken van het PRIIP, waaronder:
i) het soort PRIIP;
ii) de doelstellingen ervan en de middelen om die te bereiken, in het
bijzonder de vraag of de doelstellingen worden bereikt via di
recte of indirecte blootstelling aan de onderliggende beleggings
activa, inclusief een beschrijving van de onderliggende instru
menten, of referentiewaarden, met een specificatie van de mark
ten waarin de PRIIP's beleggen, met, indien van toepassing,
specifieke door het product beoogde milieudoelstellingen of so
ciale doelstellingen van het product, en de manier waarop het
rendement wordt bepaald;
iii) een beschrijving van de groep retailbeleggers op wie het PRIIP
wordt gericht wanneer het op de markt komt, met name qua
vermogen om beleggingsverlies te dragen en de beleggingshori
zon;
iv) indien het PRIIP verzekeringsuitkeringen biedt, nadere gegevens
over die verzekeringsuitkeringen en over de omstandigheden die
aanleiding zijn tot uitkering;
v) de termijn van het PRIIP, indien bekend;
d) onder de titel „Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrij
gen?”, een korte beschrijving van het risico- en rendementsprofiel
dat de volgende elementen bevat:
i) een samenvattende risico-indicator, aangevuld met een beschrij
vende toelichting van die indicator, de voornaamste beperkingen
ervan, en een beschrijvende toelichting van de voor het PRIIP
materieel relevante risico's die niet op afdoende wijze gevat
worden door de samenvattende risico-indicator;
ii) het mogelijke maximale verlies aan belegd vermogen, en infor
matie over:
— de vraag of de retailbelegger het gehele bedrag aan belegd
vermogen kan kwijtraken,
— de vraag of de retailbelegger het risico draagt op verdere
financiële verbintenissen of verplichtingen, met inbegrip
van voorwaardelijke verplichtingen bovenop het vermogen
dat in het PRIIP is belegd, en
— indien van toepassing, de vraag of het PRIIP een kapitaalbe
scherming biedt tegen marktrisico, en nadere gegevens over
de dekking en de beperkingen ervan, in het bijzonder wat
betreft het tijdstip waarop het van toepassing is;
iii) passende prestatiescenario's en de aannames waarop zij geba
seerd zijn;
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iv) indien van toepassing informatie over de voorwaarden voor ren
dement aan de retailbeleggers of ingebouwde prestatiebeperkin
gen;

v) een verklaring dat de belastingwetgeving van de lidstaat van
herkomst van de retailbelegger invloed kan hebben op de daad
werkelijke uitbetaling;

e) onder de titel „Wat gebeurt er als [naam van de PRIIP-ontwikkelaar]
niet kan uitbetalen?”, een korte beschrijving van de vraag of het
verlies wordt gedekt door een compensatie- of waarborgregeling
voor beleggers, en zo ja, welke regeling het betreft, de naam van
de garantsteller en van de risico's die er wel of niet door worden
gedekt;

f) onder de titel „Wat zijn de kosten?”, de kosten die aan de belegging
in het PRIIP zijn verbonden, waaronder de door de retailbelegger te
dragen directe en indirecte kosten, met eenmalige en vaste kosten,
gepresenteerd door middel van samenvattende indicatoren van deze
kosten en, ter wille van de vergelijkbaarheid, vermelding van de
totale kosten, uitgedrukt in geldelijke en in procentuele termen, om
alle gevolgen van de totale kosten voor de belegging te tonen;

Het essentiële-informatiedocument geeft duidelijk aan dat adviseurs,
distributeurs of andere personen die over het PRIIP advies geven of
het verkopen, uitgebreide informatie zullen geven over distributie
kosten die niet al in de hierboven gespecificeerde kosten zitten, zodat
de retailbelegger het cumulatief effect van deze totale kosten op het
rendement van de belegging kan begrijpen.

g) onder de titel „Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld
uit halen?”

i) indien van toepassing vermelding of er een afkoelingsperiode of
annuleringsperiode voor het PRIIP is;

ii) een aanduiding van de aanbevolen en, indien van toepassing,
vereiste minimumperiode van bezit;

iii) de mogelijkheid tot en de voorwaarden voor desinvestering vóór
de vervaldatum, inclusief alle geldende vergoedingen en sancties,
rekening houdende met het risico- en rendementsprofiel van het
PRIIP, en de door het PRIIP beoogde marktevolutie;

iv) informatie over de potentiële gevolgen van geld innen voor het
eind van de periode of de aanbevolen periode van bezit, zoals
verlies van de kapitaalbescherming of bijkomende voorwaarde
lijke vergoedingen;

h) onder de titel „Hoe kan ik een klacht indienen?”, informatie over hoe
en bij wie een retailbelegger een klacht kan indienen over het pro
duct of het gedrag van de PRIIP-ontwikkelaar of van een persoon
die over het product advies geeft of het product verkoopt;
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i) onder de titel „Andere nuttige informatie”, een korte aanduiding van
bijkomende informatiedocumenten die aan de retailbelegger moeten
worden geleverd in de pre- en/of postcontractuele fase, met uitzon
dering van marketingmateriaal.

4.
De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 30 gedelegeerde
handelingen vast te stellen waarin de details worden gespecificeerd van
de procedures die worden gebruikt om te bepalen of een PRIIP speci
fieke milieudoelstellingen of sociale doelstellingen nastreeft.

5.
Om de coherente toepassing van dit artikel zeker te stellen, stellen
de ETA's, via het gemengd comité van de Europese Toezichthoudende
Autoriteiten („het gemengd comité”), ontwerpen van technische regule
ringsnormen op tot nadere bepaling van:

a) de bijzonderheden van de presentatie en de inhoud van elk van de in
lid 3 bedoelde informatiecomponenten;

b) de methodologie voor de presentatie van de in lid 3, onder d), i) en
iii), bedoelde risico's en rendement, en

c) de methodologie voor de kostenberekening, met specificatie van
samenvattende indicatoren, bedoeld onder f) van lid 3.

Bij de ontwikkeling van de ontwerpen van technische reguleringsnor
men houden de ETA's rekening met de diverse soorten PRIIP's, de
verschillen ertussen en de capaciteiten van de retailbeleggers alsmede
met de kenmerken van de PRIIP's 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 verricht of in de toekomst kan
worden gewijzigd.

De ETA's dienen deze ontwerpen van technische reguleringsnormen
uiterlijk op ►C1 31 maart 2016 ◄ bij de Commissie in.

Aan de Commissie wordt de bevoegdheid gedelegeerd om de in de
eerste alinea bedoelde technische reguleringsnormen vast te stellen over
eenkomstig de artikelen 10 tot en met 14 van respectievelijk Verorde
ning (EU) nr. 1093/2010, Verordening (EU) nr. 1094/2010 en Verorde
ning (EU) nr. 1095/2010.

Artikel 9
Marketingcommunicatie die specifieke informatie met betrekking tot het
PRIIP geeft, bevat geen uitspraken die in strijd zijn met de informatie
van het essentiële-informatiedocument of die de betekenis van het es
sentiële-informatiedocument aantasten. In marketingcommunicatie wordt
vermeld dat er een essentiële-informatiedocument beschikbaar is en
wordt aangegeven hoe en waar dit kan worden verkregen, en wordt
ook de website van de PRIIP-ontwikkelaar vermeld.
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Artikel 10
1.
De PRIIP-ontwikkelaar evalueert op gezette tijdstippen de in het
essentiële-informatiedocument vermelde informatie en herziet het docu
ment wanneer uit de evaluatie blijkt dat er veranderingen moeten wor
den aangebracht. De herziene versie wordt snel beschikbaar gesteld.

2.
Om de consequente toepassing van dit artikel zeker te stellen,
stellen de ETA's, via het gemengd comité, ontwerpen van technische
reguleringsnormen op tot nadere bepaling van:

a) de voorwaarden voor de evaluatie van de informatie in het essenti
ële-informatiedocument;

b) de omstandigheden waarin het essentiële-informatiedocument moet
worden herzien;

c) de specifieke voorwaarden waaronder de informatie in het essentiëleinformatiedocument moet worden aangepast en of het essentiële-in
formatiedocument moet worden herzien wanneer een PRIIP op nietcontinue wijze ter beschikking wordt gesteld van retailbeleggers;

d) de omstandigheden waarin, alsmede de middelen waarmee, retailbe
leggers op de hoogte moeten worden gebracht over een herzien
essentiële-informatiedocument voor een door hen gekocht PRIIP.

De ETA's dienen deze technische reguleringsnormen uiterlijk op 31 de
cember 2015 bij de Commissie in.

Aan de Commissie wordt de bevoegdheid gedelegeerd om de in de
eerste alinea bedoelde technische reguleringsnormen vast te stellen over
eenkomstig de artikelen 10 tot en met 14 van Verordening (EU) nr.
1093/2010, Verordening (EU) nr. 1094/2010 en Verordening (EU) nr.
1095/2010.

Artikel 11
1.
De PRIIP-ontwikkelaar kan niet civielrechtelijk aansprakelijk wor
den gesteld enkel op basis van het essentiële-informatiedocument of van
een vertaling daarvan, tenzij het misleidend is, niet-accuraat is, of niet
strookt met de ter zake doende gedeelten van juridisch bindende pre
contractuele en contractuele documenten of met de in artikel 8 opge
nomen vereisten.

2.
Een retailbelegger die aantoont verlies te hebben geleden omdat
hij heeft vertrouwd op een essentiële-informatiedocument, onder de in
lid 1 genoemde omstandigheden, op het moment van beleggen in het
PRIIP waarvoor dat essentiële-informatiedocument is opgesteld, kan
overeenkomstig nationaal recht van de PRIIP-ontwikkelaar voor dat
verlies een schadevergoeding vorderen.
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3.
Elementen zoals „verlies” of „schadevergoeding” als bedoeld in
lid 2 en welke niet worden gedefinieerd, worden uitgelegd en toegepast
in overeenstemming met het toepasselijke nationale recht zoals aange
wezen door de betreffende regels van internationaal privaatrecht.

4.
Dit artikel staat nadere vorderingen voor civielrechtelijke aanspra
kelijkheid overeenkomstig het nationale recht niet in de weg.

5.
De verplichtingen uit hoofde van dit artikel mogen niet door con
tractuele bedingen worden beperkt of worden uitgesloten.

Artikel 12
Wanneer het essentiële-informatiedocument een verzekeringscontract
behelst, gelden de verplichtingen van de verzekeringsondernemers uit
hoofde van deze verordening uitsluitend ten aanzien van de polishouder
van het verzekeringscontract en niet ten aanzien van de begunstigde van
het verzekeringscontract.

AFDELING III

Verstrekking van het essentiële-informatiedocument
Artikel 13
1.
Een persoon die advies geeft over een PRIIP of een PRIIP ver
koopt, verstrekt retailbeleggers tijdig het essentiële-informatiedocument
voordat deze retailbeleggers door een overeenkomst of aanbod met
betrekking tot dat PRIIP zijn gebonden.

2.
Een persoon die advies geeft over een PRIIP of een PRIIP ver
koopt, kan aan de vereisten in lid 1 voldoen door het essentiële-infor
matiedocument te verstrekken aan een persoon met een schriftelijke
volmacht om namens de retailbelegger beleggingsbesluiten te nemen
met betrekking tot transacties die uit hoofde van die schriftelijke vol
macht worden gesloten.

3.
In afwijking van lid 1 en behoudens artikel 3, lid 1, artikel 3, lid
3, onder a), en artikel 6 van Richtlijn 2002/65/EG, kan een persoon die
een PRIIP verkoopt het essentiële-informatiedocument zonder onnodige
vertraging aan de retailbelegger verstrekken, na het verrichten van de
transactie indien aan elk van de volgende voorwaarden is voldaan:

a) de retailbelegger kiest er op eigen initiatief voor contact op te nemen
met de persoon die een PRIIP verkoopt en de transactie te verrichten
door middel van communicatie op afstand;

b) het is niet mogelijk het essentiële-informatiedocument overeenkom
stig lid 1 van dit artikel te verstrekken;
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c) de persoon die advies geeft over de PRIIP of de PRIIP verkoopt,
heeft de retailbelegger ervan op de hoogte gesteld dat het verstrekken
van het essentiële-informatiedocument niet mogelijk is, en heeft dui
delijk verklaard dat de retailbelegger de transactie mag uitstellen
zodat hij het essentiële-informatiedocument kan ontvangen en lezen
voordat de transactie wordt uitgevoerd;
d) de retailbelegger stemt ermee in het essentiële-informatiedocument
onmiddellijk na de verrichting van de transactie te ontvangen in
plaats van de transactie uit te stellen om het document van tevoren
te kunnen ontvangen.
4.
Wanneer opeenvolgende transacties met betrekking tot hetzelfde
PRIIP namens een retailbelegger worden verricht volgens instructies die
deze retailbelegger vóór de eerste transactie aan de verkoper van het
PRIIP heeft gegeven, is de bij lid 1 vastgestelde verplichting inzake het
verstrekken van een essentiële-informatiedocument uitsluitend van toe
passing op de eerste transactie en op de eerste transactie die plaatsvindt
nadat het essentiële-informatiedocument overeenkomstig artikel 10 is
herzien.
5.
Om de coherente toepassing van dit artikel te waarborgen ontwik
kelen de ETA's, via het gemengd comité, ontwerpen van technische
reguleringsnormen tot nadere bepaling van de voorwaarden voor het
voldoen aan de verplichting het essentiële-informatiedocument te ver
strekken overeenkomstig lid 1.
De ETA's dienen deze ontwerpen van technische reguleringsnormen
uiterlijk op 31 december 2015 bij de Commissie in.
Aan de Commissie wordt de bevoegdheid gedelegeerd om de in de
eerste alinea bedoelde technische reguleringsnormen vast te stellen over
eenkomstig de artikelen 10 tot en met 14 van Verordening (EU) nr.
1093/2010, Verordening (EU) nr. 1094/2010 en Verordening (EU) nr.
1095/2010.

Artikel 14
1.
De persoon die advies over een PRIIP geeft of die een PRIIP
verkoopt, verstrekt het essentiële-informatiedocument kosteloos aan re
tailbeleggers.
2.
De persoon die advies over een PRIIP geeft of die een PRIIP
verkoopt, verstrekt het essentiële-informatiedocument aan de retailbeleg
ger middels een van de volgende media:
a) op papier, hetgeen de standaardwijze is indien het PRIIP op een
persoonlijke basis wordt aangeboden, tenzij de retailbelegger anders
verlangt;
b) op een andere duurzame drager dan papier, mits aan de voorwaarden
van lid 4 wordt voldaan, of
c) via een website, mits aan de voorwaarden van lid 5 wordt voldaan.
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3.
Wanneer het essentiële-informatiedocument op een andere duur
zame drager dan papier of via een website wordt verstrekt, wordt op
verzoek kosteloos een papieren versie daarvan aan de retailbeleggers
verstrekt. Retailbeleggers worden op de hoogte gebracht van hun recht
om kosteloos een exemplaar op papier te verlangen.

4.
Het essentiële-informatiedocument mag op een andere duurzame
drager dan papier worden verstrekt indien aan de volgende voorwaarden
wordt voldaan:

a) het gebruik van de duurzame drager is geschikt voor de dienstver
lening die plaatsvindt tussen de persoon die advies over een PRIIP
geeft of die een PRIIP verkoopt, en de retailbelegger, en

b) de retailbelegger heeft kunnen kiezen tussen informatie op papier of
op een duurzame drager en heeft aantoonbaar gekozen voor de an
dere drager.

5.
Het essentiële-informatiedocument mag worden verstrekt door
middel van een website die niet aan de definitie van een duurzaam
medium voldoet, als voldaan is aan elk van de volgende voorwaarden:

a) het verstrekken van het essentiële-informatiedocument via een web
site is geschikt voor de dienstverlening die plaatsvindt tussen de
persoon die advies over een PRIIP geeft of die een PRIIP verkoopt,
en de retailbelegger;

b) de retailbelegger heeft kunnen kiezen tussen informatie op papier of
via een website, en heeft aantoonbaar voor het laatste medium ge
kozen;

c) de retailbelegger is elektronisch of schriftelijk op de hoogte gebracht
van het adres van de website en van de plaats op de website waar
toegang tot het essentiële-informatiedocument kan worden verkre
gen;

d) het essentiële-informatiedocument blijft op de website toegankelijk,
en kan worden gedownload en op een duurzame drager worden
opgeslagen, gedurende de periode waarin de retailbelegger behoefte
zou kunnen hebben om het te raadplegen.

Wanneer het essentiële-informatiedocument overeenkomstig artikel 10 is
herzien, worden eerdere versies ook ter beschikking gesteld op verzoek
van de retailbelegger;

6.
Voor de toepassing van de leden 4 en 5 wordt het geven van
informatie via een andere duurzame drager dan papier geschikt geacht
tussen de persoon die advies over een PRIIP geeft of een PRIIP ver
koopt en de retailbelegger, indien is bewezen dat de retailbelegger re
gelmatig toegang tot internet heeft. De opgave door de retailbelegger
van een e-mailadres ten behoeve van deze dienstverlening wordt geacht
een bewijs daarvoor te vormen.
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HOOFDSTUK III
BEVOEGDHEDEN VOOR MARKTTOEZICHT EN PRODUCTINTER
VENTIE

Artikel 15
1.
Overeenkomstig artikel 9, lid 2, van Verordening (EU) nr.
1094/2010 houdt EIOPA toezicht op de markt voor verzekeringsgeba
seerde beleggingsproducten die in de Unie op de markt worden ge
bracht, worden verspreid of worden verkocht.
2.
De bevoegde autoriteiten houden toezicht op verzekeringsgeba
seerde beleggingsproducten die in of vanuit hun lidstaat op de markt
worden gebracht, worden verspreid of worden verkocht.

Artikel 16
1.
EIOPA kan in overeenstemming met artikel 9, lid 5, van Ver
ordening (EU) nr. 1094/2010 het volgende tijdelijk verbieden of beper
ken in de Unie, mits aan de voorwaarden van de leden 2 en 3 van dit
artikel is voldaan:
a) het op de markt brengen, distribueren of verkopen van verzekerings
gebaseerde beleggingsproducten of verzekeringsgebaseerde beleg
gingsproducten met bepaalde specifieke kenmerken, of
b) een soort financiële activiteit of praktijk van een verzekerings- of
herverzekeringsonderneming.
Een verbod of beperking kan gelden in omstandigheden of gebonden
zijn aan voorwaarden die door EIOPA worden gespecificeerd.
2.
EIOPA neemt alleen een besluit op grond van lid 1 als aan alle
hiernavolgende voorwaarden is voldaan:
a) de voorgestelde maatregel heeft tot doel een significante reden tot
bezorgdheid over de bescherming van beleggers of een bedreiging
voor het ordelijk functioneren en de integriteit van financiële mark
ten of voor de stabiliteit van het financiële stelsel in de Unie of een
deel daarvan af te wenden;
b) de vereisten op grond van het recht van de Unie die van toepassing
zijn op het betreffende verzekeringsgebaseerde beleggingsproduct of
de betreffende activiteit wenden de bedreiging niet af;
c) een bevoegde autoriteit heeft of bevoegde autoriteiten hebben geen
maatregelen genomen om de bedreiging af te wenden of de maat
regelen die zijn genomen wenden de bedreiging niet adequaat af.
Als aan de voorwaarden van de eerste alinea wordt voldaan, kan EIOPA
het verbod of de beperking als bedoeld in lid 1 uit voorzorg opleggen
voordat een verzekeringsgebaseerd beleggingsproduct op de markt is
gebracht of aan beleggers is verkocht.
3.
Wanneer EIOPA uit hoofde van dit artikel maatregelen neemt, ziet
zij erop toe dat die maatregel:
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a) geen nadelig effect heeft op de efficiëntie van de financiële markten
of op de beleggers dat onevenredig is in vergelijking met de voor
delen van de maatregel, of
b) niet het risico van regelgevingsarbitrage creëert.
Indien een bevoegde autoriteit of bevoegde autoriteiten een maatregel
heeft of hebben genomen op grond van artikel 17, kan EIOPA elk van
de in lid 1 van dit artikel genoemde maatregelen nemen zonder het in
artikel 18 bedoelde advies uit te brengen.
4.
Voordat zij besluit maatregelen te nemen op grond van dit artikel,
stelt EIOPA de bevoegde autoriteiten van de voorgenomen maatregel in
kennis.
5.
EIOPA plaatst op haar website een bericht inzake elk besluit tot
het nemen van maatregelen op grond van dit artikel. In dat bericht
worden de bijzonderheden van het verbod of de beperking vermeld
en wordt aangegeven op welk tijdstip na de publicatie van de kennis
geving de maatregelen in werking zullen treden. Een verbod of beper
king geldt alleen voor handelingen die zijn verricht na de inwerking
treding van de maatregelen.
6.
EIOPA heroverweegt een verbod of beperking op grond van lid 1
na passende termijnen en ten minste elke drie maanden. Als het verbod
of de beperking na die periode van drie maanden niet wordt verlengd,
loopt het verbod of de beperking af.
7.
Maatregelen die door EIOPA worden genomen op grond van dit
artikel, krijgen voorrang boven eerdere maatregelen van een bevoegde
autoriteit.
8.
De Commissie stelt overeenkomstig artikel 30 gedelegeerde han
delingen vast waarin de criteria en factoren worden gespecificeerd waar
mee EIOPA rekening moet houden om te bepalen wanneer er sprake is
van een significante reden tot bezorgdheid over de beleggersbescher
ming of een bedreiging van het ordelijk functioneren of de integriteit
van financiële markten of van de stabiliteit van het financiële stelsel in
de Unie of een deel daarvan, zoals bedoeld in lid 2, eerste alinea, onder
a).
Deze criteria en factoren omvatten:
a) de complexiteit van het verzekeringsgebaseerd beleggingsproduct en
de relatie tot de soort belegger aan wie het wordt aangeboden en
verkocht;
b) de omvang of de nominale waarde van het verzekeringsgebaseerd
beleggingsproduct;
c) het innovatiegehalte van het verzekeringsgebaseerd beleggingspro
duct of van de verzekeringsgebaseerde activiteit of praktijk, en
d) de hefboomratio van een product of praktijk.

Artikel 17
1.
Een bevoegde autoriteit kan de volgende zaken in of van de
betreffende lidstaat verbieden of beperken:
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a) het op de markt brengen, distribueren of verkopen van verzekerings
gebaseerde beleggingsproducten of verzekeringsgebaseerde beleg
gingsproducten met bepaalde specifieke kenmerken, of
b) een soort financiële activiteit of praktijk van een verzekerings- of
herverzekeringsonderneming.
2.
Een bevoegde autoriteit kan een in lid 1 bedoelde maatregel ne
men indien zij op redelijke gronden heeft geconcludeerd dat:
a) een verzekeringsgebaseerd beleggingsproduct of een verzekerings
gebaseerde activiteit of praktijk een significante reden tot bezorgd
heid over de beleggersbescherming vormt of een bedreiging vormt
voor het ordelijk functioneren en de integriteit van financiële mark
ten of voor de stabiliteit van het financiële stelsel of een deel daar
van in ten minste één lidstaat;
b) de bestaande vereisten op grond van het Unierecht die van toepas
sing zijn op het betreffende verzekeringsgebaseerde beleggingspro
duct of op de verzekeringsgebaseerde activiteit of praktijk onvol
doende zijn om de onder a) bedoelde bedreiging af te wenden, en
dat de kwestie niet beter zou kunnen worden aangepakt met beter
toezicht of handhaving van de bestaande vereisten;
c) de maatregel evenredig is als rekening wordt gehouden met de aard
van het gesignaleerde risico, het kennisniveau van de betreffende
beleggers of marktdeelnemers en het te verwachten effect van de
maatregel op de beleggers en marktdeelnemers die het verzekerings
gebaseerd beleggingsproduct of de verzekeringsgebaseerde activiteit
of praktijk bezitten of er gebruik van maken of ervan profiteren;
d) de bevoegde autoriteit de bevoegde autoriteiten in andere lidstaten
die een aanzienlijk effect kunnen ondervinden van de maatregel,
voldoende heeft geraadpleegd, en
e) de maatregel geen discriminerend effect heeft op diensten of activi
teiten die vanuit een andere lidstaat worden verricht.
De bevoegde autoriteit kan, indien aan de in de eerste alinea vervatte
voorwaarden is voldaan, het in lid 1 bedoelde verbod of de daarin
bedoelde beperking uit voorzorg opleggen voordat een verzekerings
gebaseerd beleggingsproduct op de markt is gebracht of aan beleggers
is verkocht. Een verbod of beperking kan gelden in omstandigheden of
onderworpen zijn aan uitzonderingen die door de bevoegde autoriteit
worden gespecificeerd.
3.
De bevoegde autoriteit mag alleen een verbod of beperking uit
hoofde van dit artikel opleggen als zij minimaal een maand voordat
de maatregel van kracht moet worden alle andere betrokken bevoegde
autoriteiten en EIOPA schriftelijk of op een andere door de autoriteiten
overeengekomen wijze in kennis heeft gesteld van de bijzonderheden
van:
a) het verzekeringsgebaseerd beleggingsproduct of de verzekerings
gebaseerde activiteit of praktijk waarop de voorgestelde maatregel
betrekking heeft;
b) de precieze aard van het voorgestelde verbod of de voorgestelde
beperking en het geplande tijdstip waarop de maatregel van kracht
moet worden, en
c) de gegevens waarop zij haar besluit heeft gebaseerd en op grond
waarvan is vastgesteld dat aan alle in lid 2 genoemde voorwaarden is
voldaan.
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4.
In uitzonderlijke gevallen waarin de bevoegde autoriteit een snel
optreden uit hoofde van dit artikel noodzakelijk acht om schade ver
oorzaakt door de in lid 1 bedoelde verzekeringsgebaseerde beleggings
producten, activiteiten of praktijken te voorkomen, kan de bevoegde
autoriteit op tijdelijke basis maatregelen nemen met schriftelijke kennis
geving, ten minste 24 uur voordat de maatregel van kracht moet wor
den, aan alle andere bevoegde autoriteiten en EIOPA, op voorwaarde
dat aan alle criteria in dit artikel is voldaan en duidelijk is aangetoond
dat een kennisgevingstermijn van één maand niet volstaat om de spe
cifieke reden tot bezorgdheid of de specifieke bedreiging adequaat aan
te pakken. De bevoegde autoriteit neemt geen voorlopige maatregelen
voor een periode langer dan drie maanden.
5.
De bevoegde autoriteit plaatst op haar website een bericht van elk
besluit om een verbod of een beperking als bedoeld in lid 1 op te
leggen. In dat bericht worden de bijzonderheden van het verbod of de
beperking gespecificeerd en wordt aangegeven op welk tijdstip na de
bekendmaking van het bericht de maatregelen in werking zullen treden
en op grond van welke gegevens is vastgesteld dat aan alle voorwaarden
in lid 2 is voldaan. Een verbod of beperking geldt alleen voor maat
regelen die zijn genomen na de publicatie van de kennisgeving.
6.
De bevoegde autoriteit trekt verboden of beperkingen in indien de
voorwaarden in lid 2 niet langer van toepassing zijn.
7.
De Commissie stelt overeenkomstig artikel 30 gedelegeerde han
delingen vast waarin de criteria en factoren worden gespecificeerd waar
mee de bevoegde autoriteiten rekening moeten houden om te bepalen
wanneer er sprake is van een significante reden tot bezorgdheid over de
beleggersbescherming of een bedreiging van het ordelijk functioneren of
de integriteit van financiële markten en van de stabiliteit van het finan
ciële stelsel in ten minste één lidstaat, zoals bedoeld in lid 2, eerste
alinea, onder a).
Deze criteria en factoren omvatten:
a) de complexiteit van een verzekeringsgebaseerd beleggingsproduct en
de verhouding tot de soort belegger aan wie het wordt aangeboden
en verkocht;
b) het innovatiegehalte van een verzekeringsgebaseerd beleggingspro
duct, een activiteit of een praktijk;
c) de hefboomratio van een product of praktijk;
d) met betrekking tot het ordelijk functioneren en de integriteit van de
financiële markten, de omvang of de nominale waarde van een ver
zekeringsgebaseerd beleggingsproduct.

Artikel 18
1.
EIOPA vervult een faciliterende en coördinerende rol met betrek
king tot de maatregelen die de bevoegde autoriteiten op grond van
artikel 17 nemen. EIOPA ziet er in het bijzonder op toe dat de maat
regelen die door een bevoegde autoriteit worden genomen, gerechtvaar
digd en evenredig zijn en dat de bevoegde autoriteiten indien nodig een
consistente aanpak hanteren.
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2.
Na ontvangst van een kennisgeving krachtens artikel 17 van een
maatregel die op grond van dat artikel wordt opgelegd, stelt EIOPA een
advies op waarin zij aangeeft of het verbod of de beperking gerecht
vaardigd en evenredig is. Indien EIOPA van mening is dat het voor het
afwenden van het risico noodzakelijk is dat ook andere bevoegde au
toriteiten maatregelen nemen, wordt dit in het advies vermeld. Het ad
vies wordt op de website van EIOPA gepubliceerd.
3.
Als een bevoegde autoriteit voorstelt maatregelen te nemen of
maatregelen neemt die in strijd zijn met een door EIOPA aangenomen
advies als bedoeld in lid 2 of ondanks dit advies weigert maatregelen te
nemen, dient zij op haar website onmiddellijk een kennisgeving te
publiceren waarin de redenen hiervoor volledig uiteen worden gezet.

HOOFDSTUK IV
KLACHTEN, BEROEP, SAMENWERKING EN TOEZICHT

Artikel 19
PRIIP-ontwikkelaars en personen die adviseren over een PRIIP of deze
verkopen, voeren passende procedures en regelingen in om ervoor te
zorgen dat:
a) retailbeleggers op doeltreffende wijze een klacht kunnen indienen
tegen de PRIIP-ontwikkelaar;
b) retailbeleggers die een klacht met betrekking tot het essentiële-infor
matiedocument hebben ingediend, tijdig een passend antwoord krij
gen, en
c) doeltreffende vergoedingsprocedures eveneens beschikbaar zijn voor
retailbeleggers in het geval van grensoverschrijdende geschillen, in
het bijzonder wanneer de PRIIP-ontwikkelaar in een andere lidstaat
of een derde land is gevestigd.

Artikel 20
1.
Voor de toepassing van deze verordening werken de bevoegde
autoriteiten samen en verstrekken ze elkaar zonder onnodige vertraging
de informatie die voor het uitvoeren van hun taken in het kader van
deze verordening en voor het uitoefenen van hun bevoegdheden relevant
is.
2.
De bevoegde autoriteiten beschikken in overeenstemming met het
nationale recht over alle toezichts- en onderzoeksbevoegdheden die
noodzakelijk zijn voor de uitoefening van hun functies in het kader
van deze verordening.

Artikel 21
1.
De lidstaten passen Richtlijn 95/46/EG toe op de verwerking van
persoonsgegevens die op hun grondgebied overeenkomstig deze ver
ordening plaatsvindt.
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2.
Verordening (EG) nr. 45/2001 is van toepassing op de verwerking
van persoonsgegevens door de ETA's.

HOOFDSTUK V
BESTUURSRECHTELIJKE SANCTIES EN ANDERE MAATREGELEN

Artikel 22
1.
Onverminderd de toezichtsbevoegdheden van bevoegde autoritei
ten en het recht van de lidstaten om strafrechtelijke sancties in te voeren
en op te leggen, stellen de lidstaten regels vast om te voorzien in
passende bestuursrechtelijke sancties en maatregelen die van toepassing
zijn op situaties waarin inbreuk wordt gepleegd op deze verordening, en
treffen zij alle noodzakelijke maatregelen om de uitvoering van deze
sancties en maatregelen te waarborgen. Deze sancties en maatregelen
moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn.
De lidstaten kunnen besluiten geen voorschriften voor bestuursrechte
lijke sancties als bedoeld in de eerste alinea vast te stellen wanneer ten
aanzien van deze inbreuken reeds strafrechtelijke sancties krachtens hun
nationale recht gelden.
Uiterlijk op 31 december 2016 stellen de lidstaten de Commissie en het
Gemengd Comité in kennis van de in de eerste alinea bedoelde regels.
Zij stellen de Commissie en het Gemengd Comité onverwijld in kennis
van alle daaropvolgende wijzigingen.
2.
Bij de uitoefening van de in artikel 24 bedoelde bevoegdheden
werken de bevoegde autoriteiten nauw samen om ervoor te zorgen dat
de bestuursrechtelijke sancties en maatregelen leiden tot de met deze
verordening nagestreefde resultaten en coördineren zij hun optreden om
mogelijke duplicering of overlapping bij het toepassen van bestuurs
rechtelijke sancties en maatregelen in grensoverschrijdende gevallen te
voorkomen.

Artikel 23
De bevoegde autoriteiten oefenen hun bevoegdheden om sancties op te
leggen uit in overeenstemming met deze verordening en het nationaal
recht, en wel op een van de volgende wijzen:
a) rechtstreeks;
b) in samenwerking met andere autoriteiten;
c) op hun verantwoordelijkheid door middel van delegatie aan derge
lijke autoriteiten;
d) door middel van een verzoek aan de bevoegde rechterlijke instanties.

Artikel 24
1.
Dit artikel is van toepassing op inbreuken op artikel 5, lid 1, de
artikelen 6 en 7, artikel 8, leden 1 tot en met 3, artikel 9, artikel 10, lid
1, artikel 13, leden 1, 3 en 4, en de artikelen 14 en 19.
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2.
De bevoegde autoriteiten zijn gemachtigd ten minste de volgende
bestuursrechtelijke sancties en bestuursrechtelijke maatregelen op te leg
gen, overeenkomstig hun nationaal recht:
a) een bevel waarbij het aanbieden op de markt van een PRIIP wordt
verboden;
b) een bevel waarbij het aanbieden op de markt van een PRIIP wordt
opgeschort;
c) een publieke waarschuwing waarin de voor de inbreuk verantwoor
delijke persoon en de aard van de inbreuk worden vermeld;
d) een bevel waarbij het verstrekken van een essentiële-informatiedocu
ment dat niet aan de voorschriften van de artikelen 6, 7, 8 of 10
voldoet, wordt verboden en opdracht wordt gegeven tot de publicatie
van een nieuwe versie van een essentiële-informatiedocument;
e) bestuursrechtelijke boeten van ten minste:
i) voor een rechtspersoon,
— maximaal 5 000 000 EUR, of in de lidstaten die niet de euro
als munt hebben, de overeenkomstige waarde in hun nationale
munt op 30 december 2014, of maximaal 3 % van de totale
jaaromzet van die rechtspersoon volgens de meest recente
door het leidinggevend orgaan goedgekeurde jaarrekening, of
— maximaal twee keer de waarde van de als gevolg van de
inbreuk behaalde winsten of vermeden verliezen, indien
deze kunnen worden bepaald;
ii) voor een natuurlijke persoon:
— maximaal 700 000 EUR, of in de lidstaten die niet de euro als
munt hebben, de overeenkomstige waarde in hun nationale
munt op 30 december 2014, of
— maximaal twee keer de waarde van de als gevolg van de
inbreuk behaalde winsten of vermeden verliezen, indien
deze kunnen worden bepaald.
Indien de eerste alinea, onder e), i) bedoelde rechtspersoon een moeder
onderneming is of een dochteronderneming van de moederonderneming
die overeenkomstig Richtlijn 2013/34/EU van het Europees Parlement
en de Raad (1) een geconsolideerde jaarrekening moet opstellen, is de
desbetreffende totale jaaromzet gelijk aan de totale jaaromzet of de soort
inkomsten die daar overeenkomstig de toepasselijke wetgevingshan
delingen inzake jaarrekeningen mee overeenstemt volgens de meest
recente door het leidinggevende orgaan van de uiteindelijke moeder
onderneming goedgekeurde geconsolideerde jaarrekening.
(1) Richtlijn 2013/34/EU van het Europees Parlement en van de Raad van 26 juni
2013 betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde finan
ciële overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvor
men, tot wijziging van Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en
de Raad en tot intrekking van Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG
(PB L 182 van 29.6.2013, blz. 19).
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3.
Lidstaten kunnen aanvullende sancties of maatregelen vaststellen
en in hogere bestuursrechtelijke boetes voorzien dan die waarin deze
verordening voorziet.
4.
Wanneer de bevoegde autoriteiten krachtens lid 2 een of meerdere
bestuursrechtelijke sancties of maatregelen hebben opgelegd, deze ge
machtigd zijn de persoon die het PRIIP ontwikkelt, verkoopt of er
advies over geeft, ertoe te verplichten een directe mededeling tot de
betrokken retailbelegger te richten waarin hem informatie over de be
stuursrechtelijke sanctie of maatregel wordt gegeven en hem wordt mee
gedeeld waar klachten of schadevorderingen kunnen worden ingediend.

Artikel 25
Bij het toepassen van de in artikel 24, lid 2, bedoelde bestuursrechte
lijke sancties en maatregelen houden de bevoegde autoriteiten rekening
met alle relevante omstandigheden, waaronder, in voorkomend geval:
a) de ernst en de duur van de inbreuk;
b) de mate van verantwoordelijkheid van de voor de inbreuk verant
woordelijke persoon;
c) de impact van de inbreuk op de belangen van retailbeleggers;
d) de wil tot samenwerking van de persoon die verantwoordelijk is voor
de inbreuk;
e) eventuele eerdere inbreuken door de voor de inbreuk verantwoorde
lijke persoon;
f) maatregelen die na de inbreuk door de voor de inbreuk verantwoor
delijke persoon zijn genomen om herhaling ervan te voorkomen.

Artikel 26
Tegen besluiten tot het opleggen van sancties en maatregelen die wor
den genomen uit hoofde van deze verordening, staat beroep open.

Artikel 27
1.
Wanneer de bevoegde autoriteit bestuursrechtelijke sancties of
maatregelen openbaar heeft gemaakt, doet zij van deze bestuursrechte
lijke sancties of maatregelen gelijktijdig verslag bij de bevoegde ETA.
2.
De bevoegde autoriteit verstrekt de bevoegde ETA jaarlijks geag
gregeerde informatie met betrekking tot alle bestuursrechtelijke sancties
en maatregelen die in overeenstemming met artikel 22 en artikel 24, lid
2, zijn opgelegd.
3.
De ETA's maken de in dit artikel bedoelde informatie in hun
jaarverslagen bekend.
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Artikel 28
1.
De bevoegde autoriteiten stellen doeltreffende mechanismen in om
het melden van daadwerkelijke of potentiële inbreuken op deze ver
ordening aan hen mogelijk te maken.
2.

De in lid 1 bedoelde mechanismen omvatten ten minste:

a) specifieke procedures voor het ontvangen en in behandeling nemen
van meldingen van daadwerkelijke of potentiële inbreuken;
b) passende regelingen ter bescherming van werknemers die melding
doen van inbreuken die bij hun werkgever hebben plaatsgevonden,
tegen op zijn minst vergelding, discriminatie en andere soorten on
billijke behandeling;
c) bescherming, in elke procedurefase, van de identiteit van zowel de
persoon die de inbreuken meldt, als de voor een inbreuk verantwoor
delijk geachte natuurlijke persoon, tenzij openbaarmaking krachtens
het nationale recht is vereist in het kader van verder onderzoek of
een daarop volgende gerechtelijke procedure.
3.
De lidstaten kunnen bepalen dat de bevoegde autoriteiten krach
tens het nationale recht aanvullende mechanismen kunnen instellen.
4.
De lidstaten kunnen van werkgevers die zich bezighouden met
vanuit het oogpunt van financiële diensten gereglementeerde activiteiten
verlangen passende procedures in te stellen die hun werknemers in staat
stellen daadwerkelijke of potentiële inbreuken intern via een specifiek,
onafhankelijk en autonoom kanaal te melden.

Artikel 29
1.
Een besluit op grond waarvan een bestuursrechtelijke sanctie of
maatregel wordt opgelegd voor inbreuken als bedoeld in artikel 24, lid
1, en die in kracht van gewijsde is gegaan, wordt door de bevoegde
autoriteiten zonder onnodige vertraging op hun officiële website be
kendgemaakt nadat de persoon aan wie de sanctie of de maatregel
werd opgelegd van dat besluit in kennis is gesteld.
De bekendmaking omvat ten minste de volgende informatie:
a) het soort en de aard van de inbreuk;
b) de identiteit van de verantwoordelijke personen.
Deze verplichting geldt niet voor besluiten waarbij onderzoeksmaatrege
len worden vastgesteld.
Indien de bekendmaking van de identiteit van de rechtspersonen, of van
de identiteit of de persoonlijke gegevens van de natuurlijke personen na
een per geval uitgevoerde beoordeling van de evenredigheid van die
bekendmaking door de bevoegde autoriteit onevenredig wordt geacht, of
indien bekendmaking de stabiliteit van de financiële markten of een
lopend onderzoek in gevaar brengt, handelen de bevoegde autoriteiten
als volgt:
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a) zij stellen de bekendmaking van het besluit waarbij een sanctie of
maatregel wordt opgelegd, uit totdat de redenen voor niet-bekend
making vervallen, of
b) zij maken het besluit waarbij de sanctie of maatregel wordt opge
legd, op basis van anonimiteit en in overeenstemming met het na
tionale recht bekend indien de betrokken persoonlijke gegevens door
een dergelijke anonieme bekendmaking doeltreffend worden be
schermd, of
c) zij maken het besluit om een sanctie of maatregel op te leggen in het
geheel niet bekend als de onder a) en b) vermelde opties als ontoe
reikend worden beschouwd om te waarborgen:
i) dat de stabiliteit van de financiële markten niet in gevaar wordt
gebracht;
ii) dat de bekendmaking van dergelijke besluiten evenredig is met de
maatregelen die als weinig ingrijpend worden beschouwd.
2.
De bevoegde autoriteiten brengen de ETA's op de hoogte van alle
bestuursrechtelijke sancties of maatregelen die overeenkomstig lid 1,
derde alinea, onder c), zijn opgelegd, maar niet bekend zijn gemaakt,
met inbegrip van een eventueel ingesteld beroep en het resultaat van de
behandeling daarvan.
In het geval van een besluit tot bekendmaking van een sanctie of maat
regel op basis van anonimiteit kan de bekendmaking van de betrokken
gegevens voor een redelijke periode worden uitgesteld indien verwacht
wordt dat de redenen voor bekendmaking op basis van anonimiteit
binnen die periode zullen vervallen.
3.
Indien in het nationaal recht is bepaald dat het besluit om een
sanctie of een maatregel op te leggen, waartegen beroep is ingesteld
bij de betrokken rechterlijke of andere instanties wordt bekendgemaakt,
maken de bevoegde autoriteiten die informatie en alle latere informatie
over de uitkomst van dat beroep zonder onnodige vertraging op hun
officiële website bekend. Voorts wordt elk besluit tot nietigverklaring
van een eerder besluit om een eerder bekendgemaakte sanctie of een
maatregel op te leggen, eveneens bekendgemaakt.
4.
De bevoegde autoriteiten zorgen ervoor dat alle informatie die
overeenkomstig dit artikel wordt bekendgemaakt, gedurende een periode
van ten minste vijf jaar na de bekendmaking op hun officiële website
blijft staan. In de bekendmaking opgenomen persoonsgegevens worden
op de officiële website van de bevoegde autoriteit niet langer bewaard
dan uit hoofde van de toepasselijke gegevensbeschermingsvoorschriften
noodzakelijk is.

HOOFDSTUK VI
SLOTBEPALINGEN

Artikel 30
1.
De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen,
wordt aan de Commissie toegekend onder de in dit artikel neergelegde
voorwaarden.
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2.
De bevoegdheid om de in artikel 8, lid 4, artikel 16, lid 8, en
artikel 17, lid 7, bedoelde gedelegeerde handelingen vast te stellen
wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van drie jaar
met ingang van 30 december 2014. De Commissie stelt uiterlijk negen
maanden voor het einde van de termijn van drie jaar een verslag op over
de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend
met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parle
ment of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke
termijn tegen deze verlenging verzet.

3.
Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 8, lid 4,
artikel 16, lid 8 en artikel 17, lid 7, bedoelde bevoegdheidsdelegatie te
allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking beëindigt de delegatie
van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het wordt van kracht op
de dag na de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Euro
pese Unie of op een daarin genoemde, latere datum. Het besluit laat de
geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen
onverlet.

4.
Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld,
doet zij daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het Europees Parlement
en de Raad.

5.
Een overeenkomstig artikel 8, lid 4, artikel 16, lid 8, of artikel 17,
lid 7, vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking als
het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen drie maanden
na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de
Raad bezwaar heeft gemaakt, of wanneer zowel het Europees Parlement
als de Raad voor het verstrijken van deze termijn de Commissie hebben
meegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn
wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met drie
maanden verlengd.

Artikel 31
Indien de Commissie uit hoofde van artikel 8, lid 5, artikel 10, lid 2, of
artikel 13, lid 5, technische reguleringsnormen vaststelt die overeen
komen met de door de ETA's ingediende ontwerpen van technische
reguleringsnorm, bedraagt de termijn voor het aantekenen van bezwaar
door het Europees Parlement en de Raad tegen deze ontwerpen van
technische reguleringsnorm, in afwijking van artikel 13, lid 1, tweede
alinea, van Verordening (EU) nr. 1093/2010, Verordening (EU) nr.
1094/2010 en Verordening (EU) nr. 1095/2010, en rekening houdend
met de complexiteit en de omvang van de daarin bestreken problema
tiek, twee maanden vanaf de datum van kennisgeving. Op initiatief van
het Europees Parlement of de Raad wordt die periode verlengd met één
maand.

Artikel 32
1.
Beheermaatschappijen als omschreven in artikel 2, lid 1, onder b),
van Richtlijn 2009/65/EG, beleggingsmaatschappijen als bedoeld in ar
tikel 27 daarvan en personen die advies geven over rechten van deel
neming in icbe’s, of rechten van deelneming in icbe's verkopen, als
bedoeld in artikel 1, lid 2, daarvan zijn van de verplichtingen uit hoofde
van deze verordening vrijgesteld tot 31 december 2019.

02014R1286 — NL — 24.12.2016 — 001.001 — 24
▼B
2.
Wanneer een lidstaat voorschriften betreffende het format en de
inhoud van het essentiële-informatiedocument, als vastgelegd in de ar
tikelen 78 tot en met 81 van Richtlijn 2009/65/EG, toepast op niet-icbefondsen die aan retailbeleggers worden aangeboden, geldt de in lid 1
van dit artikel vervatte vrijstelling voor beheermaatschappijen, beleg
gingsmaatschappijen en personen die advies geven over rechten van
deelneming in dergelijke fondsen aan retailbeleggers of dergelijke rech
ten van deelneming verkopen.

Artikel 33
1.
Binnen 31 december 2018 stelt de Commissie een evaluatie van
deze verordening op. De evaluatie omvat een algemeen overzicht van
het functioneren van de begrijpelijkheidswaarschuwing die is opgesteld
aan de hand van door de ETA's ontvangen informatie, waarbij rekening
dient te worden gehouden met de op dit gebied door de bevoegde
autoriteiten uitgewerkte richtsnoeren. Voorts bevat zij een overzicht
betreffende de praktische toepassing van de in deze verordening vast
gestelde regels, rekening houdend met de ontwikkelingen op de markt
voor retailbeleggingsproducten en de haalbaarheid, de kosten en moge
lijke voordelen van de invoering van een label voor sociale en milieuinvesteringen. In het kader van haar evaluatie zal de Commissie een
consumententoetsing en een onderzoek naar andere mogelijkheden dan
wetgeving verrichten, en rekening houden met de resultaten van de
evaluatie van Verordening (EU) nr. 346/2013 betreffende artikel 27,
lid 1, onder c), e) en g).
Met betrekking tot icbe's als omschreven in artikel 1, lid 2, van Richtlijn
2009/65/EG, wordt in de evaluatie nagegaan of de overgangsregeling
krachtens artikel 32 van deze verordening wordt verlengd dan wel of de
bepalingen inzake essentiële beleggersinformatie in Richtlijn
2009/65/EG na de vaststelling van eventuele noodzakelijke aanpassin
gen kunnen worden vervangen door of gelijkwaardig kunnen worden
geacht aan het essentiële-informatiedocument krachtens deze verorde
ning. Ook wordt in de evaluatie een mogelijke uitbreiding van het
toepassingsgebied van deze verordening tot andere financiële producten
in overweging genomen, en wordt erin beoordeeld of de vrijstelling van
deze verordening voor bepaalde producten dient te worden gehandhaafd,
met het oog op degelijke normen voor consumentenbescherming, waar
onder vergelijkingen tussen financiële producten. Tevens wordt in de
evaluatie nagegaan of het passend is gemeenschappelijke regels in te
voeren betreffende de noodzaak voor alle lidstaten om in bestuursrech
telijke sancties te voorzien voor inbreuken op deze verordening.
2.
De Commissie beoordeelt voor 31 december 2018, op basis van
de door EIOPA ondernomen werkzaamheden betreffende het vrijgeven
van productinformatie-eisen voor persoonlijke pensioenproducten, of
een nieuwe wetgevingshandeling moet worden voorgesteld die de cor
recte vrijgave van productinformatie-eisen voor die producten garan
deert, dan wel of pensioenproducten als bedoeld in artikel 2, lid 2,
onder e), in het toepassingsgebied van deze verordening moeten worden
opgenomen.
Bij die beoordeling draagt de Commissie er zorg voor dat de maat
regelen geen verlaging inhouden van de standaarden voor informatie
voorziening in lidstaten die reeds over openbaarmakingsregelingen voor
dergelijke pensioenproducten beschikken.
3.
Na raadpleging van het Gemengd Comité dient de Commissie bij
het Europees Parlement en bij de Raad met betrekking tot lid 1 en lid 2
een verslag in, eventueel vergezeld van een wetgevingsvoorstel.
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4.
De Commissie voert uiterlijk op 31 december 2018 een markt
onderzoek uit om vast te stellen in hoeverre er online-berekeningsinstru
menten beschikbaar zijn waarmee de retailbelegger de totale kosten en
vergoedingen van PRIIP's kan berekenen, en of deze instrumenten kos
teloos ter beschikking worden gesteld. In haar verslag geeft de Com
missie aan of deze instrumenten betrouwbare en accurate berekeningen
verrichten voor alle onder deze verordening vallende producten.
Mocht uit het onderzoek blijken dat zulke instrumenten niet voorhanden
zijn of dat retailbeleggers met behulp van de bestaande instrumenten
geen inzicht kunnen krijgen in de totale kosten en vergoedingen van
PRIIP's, dan onderzoekt de Commissie in hoeverre het haalbaar is dat
de ETA's, via het Gemeenschappelijk Comité, ontwerpen van technische
reguleringsnormen opstellen die specificaties bevatten voor zulke instru
menten op Unieniveau.

Artikel 34
Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de
bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.
▼M1
Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2018.
▼B
Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks
toepasselijk in elke lidstaat.

