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Pozměňovací návrh 368
Astrid Lulling
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) v oddíle nazvaném „K jakému účelu 
slouží“ označení doporučené minimální 
doby držení a očekávaného profilu 
likvidity produktu, včetně možnosti 
a podmínek zrušení investice před její 
splatností vzhledem k profilu rizika 
a výnosu investičního produktu a vývoji 
na trhu, na který se zaměřuje;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 369
Alfredo Pallone
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) v oddíle nazvaném „K jakému účelu 
slouží“ označení doporučené minimální 
doby držení a očekávaného profilu 
likvidity produktu, včetně možnosti 
a podmínek zrušení investice před její 
splatností vzhledem k profilu rizika a 
výnosu investičního produktu a vývoji na 
trhu, na který se zaměřuje;

d) v oddíle nazvaném „Podmínky zrušení 
investice“ označení doporučené nebo 
požadované minimální doby držení, kdy 
minimální doporučená doba držení 
investičního produktu je uvedena 
v nabídce, včetně možnosti a podmínek 
zrušení investice před její splatností;

Or. en

Pozměňovací návrh 370
Sari Essayah
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) v oddíle nazvaném „K jakému účelu 
slouží“ označení doporučené minimální 
doby držení a očekávaného profilu 
likvidity produktu, včetně možnosti 

d) v oddíle nazvaném „Cíle a investiční 
politika“ označení doporučené minimální 
doby držení a očekávaného profilu 
likvidity produktu, včetně možnosti 
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a podmínek zrušení investice před její 
splatností vzhledem k profilu rizika 
a výnosu investičního produktu a vývoji na 
trhu, na který se zaměřuje;

a podmínek zrušení investice před její 
splatností vzhledem k profilu rizika 
a výnosu investičního produktu a vývoji na 
trhu, na který se zaměřuje;

Or. en

Pozměňovací návrh 371
Sirpa Pietikäinen
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) v oddíle nazvaném „K jakému účelu 
slouží“ označení doporučené minimální 
doby držení a očekávaného profilu 
likvidity produktu, včetně možnosti 
a podmínek zrušení investice před její 
splatností vzhledem k profilu rizika 
a výnosu investičního produktu a vývoji na 
trhu, na který se zaměřuje;

d) v oddíle nazvaném „Doporučená doba 
držení a prodej investice“ označení 
doporučené minimální doby držení 
a očekávaného profilu likvidity produktu, 
včetně možnosti a podmínek zrušení 
investice před její splatností vzhledem 
k profilu rizika a výnosu investičního 
produktu a vývoji na trhu, na který se 
zaměřuje;

Or. en

Pozměňovací návrh 372
Syed Kamall
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) v oddíle nazvaném „K jakému účelu 
slouží“ označení doporučené minimální 
doby držení a očekávaného profilu 
likvidity produktu, včetně možnosti 
a podmínek zrušení investice před její 
splatností vzhledem k profilu rizika 
a výnosu investičního produktu a vývoji na 
trhu, na který se zaměřuje;

d) v oddíle nazvaném „K jakému účelu 
slouží“ označení doporučené minimální 
doby držení a očekávaného profilu 
likvidity produktu, včetně možnosti 
a podmínek zrušení investice před její 
splatností vzhledem k profilu rizika 
a výnosu  strukturovaného retailového 
investičního produktu a vývoji na trhu, na 
který se zaměřuje;

Or. en

Pozměňovací návrh 373
Syed Kamall
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Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) v oddíle nazvaném „Rizika 
a potenciální výnosy“ poměr rizik 
a výnosů investičního produktu včetně 
souhrnného ukazatele tohoto poměru 
a upozornění na veškerá konkrétní rizika, 
která nejsou v tomto souhrnném ukazateli 
plně zohledněna;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 374
Astrid Lulling
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) v oddíle nazvaném „Rizika 
a potenciální výnosy“ poměr rizik 
a výnosů investičního produktu včetně 
souhrnného ukazatele tohoto poměru 
a upozornění na veškerá konkrétní rizika, 
která nejsou v tomto souhrnném ukazateli 
plně zohledněna;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 375
Sirpa Pietikäinen
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) v oddíle nazvaném „Rizika 
a potenciální výnosy“ poměr rizik 
a výnosů investičního produktu včetně 
souhrnného ukazatele tohoto poměru 
a upozornění na veškerá konkrétní rizika, 
která nejsou v tomto souhrnném ukazateli 
plně zohledněna;

e) v oddíle nazvaném „Poměr rizik 
a výnosů“

i) poměr rizik a výnosů investičního 
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produktu včetně souhrnného ukazatele 
tohoto poměru, který odráží také dopad 
nákladů a je vyjádřen jako orientační 
scénáře budoucí výkonnosti, společně 
s vysvětlením klíčových rizik produktu ve 
srozumitelném jazyce;

ii) srovnání pravděpodobné budoucí 
výkonnosti investičního produktu, včetně 
jeho rizik, s ukazatelem návratnosti bez 
zahrnutí rizika;
iii) environmentální rizikový profil 
produktu;
iv) záruky nebo ochrana kapitálu, včetně 
jejich případných omezení, a udání 
subjektu, který je poskytuje;
v) informace o tom, zda se na investiční 
produkt vztahuje systém kompenzace nebo 
záruk nebo jiné opatření na ochranu 
investorů, např. depozitář;

Or. en

Pozměňovací návrh 376
Sari Essayah
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) v oddíle nazvaném „Rizika 
a potenciální výnosy“ poměr rizik 
a výnosů investičního produktu včetně 
souhrnného ukazatele tohoto poměru 
a upozornění na veškerá konkrétní rizika, 
která nejsou v tomto souhrnném ukazateli 
plně zohledněna;

e) v oddíle nazvaném „Poměr rizik 
a výnosů“ poměr rizik a výnosů 
investičního produktu včetně souhrnného 
ukazatele tohoto poměru, jeho hlavní 
omezení a slovní vysvětlení rizik, která 
mají pro strukturovaný retailový 
investiční produkt zásadní význam, avšak 
nejsou souhrnným ukazatelem poměru 
rizik a výnosů náležitě zachycena.

Or. en

Pozměňovací návrh 377
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. e
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) v oddíle nazvaném „Rizika a potenciální 
výnosy“ poměr rizik a výnosů investičního 
produktu včetně souhrnného ukazatele 
tohoto poměru a upozornění na veškerá 
konkrétní rizika, která nejsou v tomto 
souhrnném ukazateli plně zohledněna;

e) v oddíle nazvaném „Rizika a potenciální 
výnosy“ poměr rizik a výnosů investičního 
produktu, včetně ukazatele rizik tohoto 
poměru, vzhledem k poměru rizik 
a výnosů investičního produktu a k vývoji 
trhu, na který se zaměřuje, a upozornění 
na veškerá konkrétní rizika, která nejsou 
v tomto souhrnném ukazateli plně 
zohledněna;

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vkládá poslední větu čl. 8 odst. 2 písm. d).

Pozměňovací návrh 378
Sharon Bowles
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) v oddíle nazvaném „Rizika a potenciální 
výnosy“ poměr rizik a výnosů investičního 
produktu včetně souhrnného ukazatele 
tohoto poměru a upozornění na veškerá 
konkrétní rizika, která nejsou v tomto 
souhrnném ukazateli plně zohledněna;

e) v oddíle nazvaném „Rizika a potenciální 
výnosy“ poměr rizik a výnosů investičního 
produktu včetně souhrnného ukazatele 
tohoto poměru a upozornění na veškerá 
konkrétní rizika, která nejsou v tomto 
souhrnném ukazateli plně zohledněna; dále 
slovní vysvětlení rizik, která mají zásadní 
význam pro investiční produkt, aby byl 
tento poměr zasazen do kontextu;

Or. en

Pozměňovací návrh 379
Thomas Händel

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) v oddíle nazvaném „Rizika a potenciální 
výnosy“ poměr rizik a výnosů investičního 

e) v oddíle nazvaném „Rizika a potenciální 
výnosy“ poměr rizik a výnosů investičního 
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produktu včetně souhrnného ukazatele 
tohoto poměru a upozornění na veškerá 
konkrétní rizika, která nejsou v tomto 
souhrnném ukazateli plně zohledněna;

produktu včetně souhrnného ukazatele 
tohoto poměru a upozornění na veškerá 
konkrétní rizika, která nejsou v tomto 
souhrnném ukazateli plně zohledněna; 
rizika by měla být popsána srozumitelně 
a názorně;

Or. de

Pozměňovací návrh 380
Alfredo Pallone
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) v oddíle nazvaném „Rizika 
a potenciální výnosy“ poměr rizik 
a výnosů investičního produktu včetně 
souhrnného ukazatele tohoto poměru 
a upozornění na veškerá konkrétní rizika, 
která nejsou v tomto souhrnném ukazateli 
plně zohledněna;

e) v oddíle nazvaném „Poměr rizik 
a výnosů“ poměr rizik a výnosů 
investičního produktu včetně slovního 
popisu významných rizik, jenž důsledně 
odpovídá rizikům uvedeným v případných 
nabídkových dokumentech;

Or. en

Pozměňovací návrh 381
Nils Torvalds
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) v oddíle nazvaném „Rizika a potenciální 
výnosy“ poměr rizik a výnosů investičního 
produktu včetně souhrnného ukazatele 
tohoto poměru a upozornění na veškerá 
konkrétní rizika, která nejsou v tomto 
souhrnném ukazateli plně zohledněna;

e) v oddíle nazvaném „Rizika a potenciální 
výnosy“ údaj o tom, zda může dojít ke 
ztrátě kapitálu, poměr rizik a výnosů 
investičního produktu včetně souhrnného 
ukazatele tohoto poměru a upozornění na 
veškerá konkrétní rizika, která nejsou 
v tomto souhrnném ukazateli plně 
zohledněna;

Or. en

Pozměňovací návrh 382
Sylvie Goulard
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Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) v oddíle nazvaném „Rizika a potenciální 
výnosy“ poměr rizik a výnosů investičního 
produktu včetně souhrnného ukazatele 
tohoto poměru a upozornění na veškerá 
konkrétní rizika, která nejsou v tomto 
souhrnném ukazateli plně zohledněna;

e) v oddíle nazvaném „Rizika a potenciální 
výnosy“ poměr rizik a výnosů investičního 
produktu včetně souhrnného ukazatele 
tohoto poměru, upozornění, že výnos 
produktu mohou negativně ovlivnit 
uvedená rizika, a popis:

Or. en

Pozměňovací návrh 383
Sylvie Goulard
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. e – bod i (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) protistrany, provozních rizik a rizik 
likvidity ovlivňujících produkt;

Or. en

Pozměňovací návrh 384
Sylvie Goulard
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. e – bod ii (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) výkonnost produktů podle účinných 
zátěžových scénářů;

Or. en

Pozměňovací návrh 385
Sylvie Goulard
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. e – bod iii (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) pákové složky produktu, neboťtato 
složka může násobit rizika;
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Or. en

Pozměňovací návrh 386
Sylvie Goulard
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. e – bod iv (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iv) jakýchkoli dalších konkrétních rizik, 
která nemusí souhrnný ukazatel plně 
zohledňovat;

Or. en

Pozměňovací návrh 387
Olle Schmidt, Nils Torvalds
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) stručný údaj o tom, zda může dojít ke 
ztrátě kapitálu, včetně informací o:
i) poskytovaných zárukách nebo ochraně 
kapitálu a jejich případných omezeních;

Or. en

Odůvodnění

Má-li investor získat ucelený obraz rizik, je vhodné, aby obecný popis poměru rizik a výnosů 
zahrnoval informace o ochranném mechanismu nebo technikách v souladu s čl. 8 odst. 2 
písm. e).

Pozměňovací návrh 388
Alfredo Pallone
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) v oddíle nazvaném „Prémie“ 
minimální vklad nebo požadovaná 
investice a podmínky a flexibilita 
vyplácení prémií (jednorázově nebo 
pravidelně)
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Or. en

Pozměňovací návrh 389
Astrid Lulling
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) v oddíle nazvaném „Náklady“ náklady 
spojené s investicí do investičního 
produktu zahrnující přímé i nepřímé 
náklady investora včetně souhrnných 
ukazatelů těchto nákladů;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 390
Sharon Bowles
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) v oddíle nazvaném „Náklady“ náklady 
spojené s investicí do investičního 
produktu zahrnující přímé i nepřímé 
náklady investora včetně souhrnných 
ukazatelů těchto nákladů;

f) v oddíle nazvaném „Náklady“:

náklady spojené s investicí do investičního 
produktu zahrnující přímé i nepřímé 
náklady a vstupní, průběžné a výstupní 
náklady investora včetně souhrnných 
ukazatelů těchto nákladů;

všechny roční poplatky a další platby 
z prostředků produktu během stanovené 
lhůty;
nepřímé náklady zahrnují v případě 
strukturovaných investičních produktů 
teoretické rozpětí, které je součástí 
produktu v době splatnosti;
náklady a srážky se uvádějí způsobem, 
který ukazuje jejich kumulativní vliv na 
investice během reprezentativních období 
investic;
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informace o přístupu k nezávislé 
internetové kalkulačce pro fondy 
provozované orgánem ESMA;

Or. en

Odůvodnění

Zahrnuje se teoretické rozpětí v době splatnosti, protože součástí strukturovaných investičních 
produktů je velmi často rozpětí, jež bylo stanoveno během vytváření produktu. Vzhledem 
k tomu, že toto rozpětí neplatí přímo retailoví investoři, ale je financováno z omezených 
výnosů, investoři o něm nevědí.

Pozměňovací návrh 391
Sirpa Pietikäinen
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) v oddíle nazvaném „Náklady“ náklady 
spojené s investicí do investičního 
produktu zahrnující přímé i nepřímé 
náklady investora včetně souhrnných 
ukazatelů těchto nákladů;

f) v oddíle nazvaném „Náklady 
a poplatky“ náklady spojené s investicí do 
investičního produktu zahrnující přímé 
i nepřímé náklady investora včetně 
souhrnného ukazatele těchto nákladů 
vyjádřeného peněžně a prohlášení, že 
retailový investor má další informace 
o nákladech požadovat od subjektu 
prodávajícího investiční produkt, včetně 
informací o jakýchkoli dodatečných 
nákladech účtovaných prodávajícím 
subjektem, které nejsou uvedeny ve 
sdělení klíčových informací, a prohlášení, 
že návratnost investice mohou ovlivnit 
daňové předpisy domovského členského 
státu investora;

Or. en

Pozměňovací návrh 392
Syed Kamall
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) v oddíle nazvaném „Náklady“ náklady 
spojené s investicí do investičního 

f) v oddíle nazvaném „Náklady“ náklady 
spojené s investicí do investičního 
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produktu zahrnující přímé i nepřímé 
náklady investora včetně souhrnných 
ukazatelů těchto nákladů;

produktu zahrnující přímé i nepřímé 
náklady investora včetně souhrnných 
ukazatelů těchto nákladů, které zahrnují 
všechny roční poplatky a další platby 
z prostředků produktu během stanovené 
lhůty. Sdělení klíčových informací dále 
v relevantních případech obsahuje 
seznam a vysvětlení poplatků vybíraných 
od investora za konkrétních podmínek, 
základ, z něhož je poplatek stanoven, 
a případy, kdy se poplatek vybírá. Sdělení 
klíčových informací rovněž zmiňuje 
existenci variabilních poplatků (jako jsou 
transakční náklady a burzovní poplatky), 
které nelze do výpočtu nákladů zahrnout.

Or. en

Odůvodnění

Investoři by měli získat úplný přehled o nákladech spojených s investicí. Náklady, které 
vznikají pouze za zvláštních podmínek, musí být vysvětleny. Proměnlivé poplatky navíc závisí 
na zemi prodeje, distributorovi a místu transakce, a proto je nemůže tvůrce produktu předem 
zveřejnit. Ve sdělení klíčových informací by mělo být uvedeno varování, že se jedná 
o dodatečné náklady.

Pozměňovací návrh 393
Werner Langen

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) v oddíle nazvaném „Náklady“ náklady 
spojené s investicí do investičního 
produktu zahrnující přímé i nepřímé 
náklady investora včetně souhrnných 
ukazatelů těchto nákladů;

f) v oddíle nazvaném „Náklady“ náklady, 
které jsou spojené s investicí do 
investičního produktu zahrnující přímé 
i nepřímé náklady investora včetně 
souhrnných ukazatelů těchto nákladů,
a upozornění, že výnos investičního 
produktu může být nižší v důsledku daní;

Or. de

Pozměňovací návrh 394
Thomas Händel
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Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) v oddíle nazvaném „Náklady“ náklady 
spojené s investicí do investičního 
produktu zahrnující přímé i nepřímé 
náklady investora včetně souhrnných 
ukazatelů těchto nákladů;

f) v oddíle nazvaném „Náklady“ náklady, 
které jsou spojené s investicí do 
investičního produktu zahrnující přímé 
i nepřímé náklady investora včetně 
souhrnných ukazatelů těchto nákladů,
a dopad těchto nákladů na výnosy;

Or. de

Pozměňovací návrh 395
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) v oddíle nazvaném „Náklady“ náklady 
spojené s investicí do investičního 
produktu zahrnující přímé i nepřímé 
náklady investora včetně souhrnných 
ukazatelů těchto nákladů;

f) v oddíle nazvaném „Náklady“ by měly 
maximální náklady uvádět veškeré 
náklady spojené s investicí do investičního 
produktu zahrnující přímé i nepřímé 
náklady investora včetně souhrnných 
ukazatelů těchto nákladů; je-li 
u investičního produktu stanoven strop 
rozpětí, mělo by to být jasně uvedeno. 
Tento strop snižuje čistou návratnost pro 
investora, neboť tvůrci produktu připadá 
veškerý zisk přesahující tento strop. 
Takové ustanovení představuje nepřímý 
náklad a uvádí se spolu s ostatními 
náklady.

Or. en

Odůvodnění

Součástí strukturovaných investičních produktů je velmi často rozpětí, jež bylo stanoveno 
během vytváření produktu. Vzhledem k tomu, že toto rozpětí neplatí přímo retailoví investoři, 
ale je financováno z omezených výnosů, investoři o něm nevědí. Pro ilustraci: takové rozpětí 
by bylo pravděpodobně financováno snížením potenciálního výnosu produktu z 30% nárůstu 
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akciového indexu až na 20 %. Tato rozpětí by měla být v zájmu lepší srovnatelnosti 
investičních produktů transparentně uváděna společně s dalšími náklady. Pozměňovací návrh 
vychází z příspěvků sdružení Finance Watch a Evropské organizace spotřebitelů.

Pozměňovací návrh 396
Olle Schmidt, Nils Torvalds
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) v oddíle nazvaném „Náklady“ náklady 
spojené s investicí do investičního 
produktu zahrnující přímé i nepřímé 
náklady investora včetně souhrnných 
ukazatelů těchto nákladů;

f) v oddíle nazvaném „Náklady“ náklady 
spojené s investicí do strukturovaného 
retailového investičního produktu 
zahrnující přímé i nepřímé náklady 
investora včetně souhrnných ukazatelů 
těchto nákladů a pro účely porovnatelnosti 
celkové náklady vyjádřené peněžně 
i procentuálně, aby byl ilustrován dopad 
celkových nákladů na investici;

Or. en

Odůvodnění

Spotřebitelé mají často potíže s odhadem nákladů, jsou-li vyjádřeny procentuálně. Příklad, 
který ukáže dopad celkových nákladů na investici v peněžním vyjádření, zlepší porovnatelnost, 
transparentnost a povědomí zákazníků. Je mimořádně důležité vyjadřovat celkové náklady 
peněžně s cílem ukázat dopad celkových nákladů na investice.

Pozměňovací návrh 397
Arlene McCarthy
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) v oddíle nazvaném „Náklady“ náklady 
spojené s investicí do investičního 
produktu zahrnující přímé i nepřímé 
náklady investora včetně souhrnných 
ukazatelů těchto nákladů;

f) v oddíle nazvaném „Náklady“ náklady 
spojené s investicí do investičního 
produktu zahrnující veškeré přímé 
i nepřímé náklady investora, včetně
transakčních nákladů vyjádřených jako 
procentní podíl čisté hodnoty aktiv; Uvádí 
také souhrnné ukazatele všech výše 
uvedených nákladů;

Or. en
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Odůvodnění

Klíčové informace pro investory týkající se SKIPCP nezahrnují transakční náklady (náklady 
na obchodování s akciemi/aktivy) navzdory tomu, že pro investiční fond mohou znamenat 
značné dodatečné náklady. Nelze je sice jednoduše přidat k účtovaným poplatkům, ale mohou 
být vyjádřeny jako procentní podíl čisté hodnoty aktiv. Zahrnutím těchto nákladů získají 
retailoví investoři ucelenější obraz o výši poplatků za umístění svých peněz v daném fondu. 
Takto budou moci existující fondy lépe porovnávat.

Pozměňovací návrh 398
Alfredo Pallone
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) v oddíle nazvaném „Náklady“ náklady 
spojené s investicí do investičního 
produktu zahrnující přímé i nepřímé 
náklady investora včetně souhrnných 
ukazatelů těchto nákladů;

f) v oddíle nazvaném „Náklady“ náklady 
spojené s investicí do investičního 
produktu zahrnující přímé i nepřímé 
náklady investora včetně souhrnných 
ukazatelů těchto nákladů, jež důsledně 
odpovídají nákladům uvedeným 
v případných nabídkových dokumentech;

Or. en

Pozměňovací návrh 399
Sirpa Pietikäinen
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. f – bod i (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) nepřímé náklady zahrnují v případě 
strukturovaných investičních produktů 
teoretické rozpětí, které je součástí 
produktu v době splatnosti;

Or. en

Odůvodnění

Strukturované investiční produkty často zahrnují rozpětí, které bylo stanoveno ve fázi jejich 
vytváření. Vzhledem k tomu, že toto rozpětí neplatí přímo retailoví investoři, ale je 
financováno z omezených výnosů, investoři o něm nevědí. Tato rozpětí by měla být v zájmu 
lepší srovnatelnosti investičních produktů transparentně uváděna společně s dalšími náklady.
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Pozměňovací návrh 400
Olle Schmidt, Nils Torvalds
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) v oddíle nazvaném „Opatření 
v případě úmrtí investora“ informace 
o tom, jak bude naloženo s penězi 
vloženými do produktu/fondů, 
a o dodatečné dávce při úmrtí;

Or. en

Pozměňovací návrh 401
Astrid Lulling
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) v oddíle nazvaném „Výsledky 
v minulosti“ výsledky investičního 
produktu dosažené v minulosti, pokud 
jsou významné s ohledem na povahu 
produktu a délku jeho historie;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 402
Olle Schmidt, Sharon Bowles
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) v oddíle nazvaném „Výsledky 
v minulosti“ výsledky investičního 
produktu dosažené v minulosti, pokud 
jsou významné s ohledem na povahu 
produktu a délku jeho historie;

g) v oddíle nazvaném „Potenciální 
návratnost“ informace o pravděpodobném 
výkonu strukturovaného retailového 
investičního produktu formou scénářů 
výkonnosti nebo odhadů možných 
budoucích výsledků a jak tyto výsledky 
budou ovlivněny poplatky; alespoň jeden 
z uvedených výsledků nebo scénářů musí 
– je-li to na místě – popisovat zápornou 
návratnost;
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Or. en

Pozměňovací návrh 403
Sirpa Pietikäinen
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) v oddíle nazvaném „Výsledky 
v minulosti“ výsledky investičního 
produktu dosažené v minulosti, pokud jsou 
významné s ohledem na povahu produktu 
a délku jeho historie;

g) v oddíle nazvaném „Výsledky 
v minulosti“ výsledky investičního 
produktu dosažené v minulosti, pokud jsou 
významné s ohledem na povahu produktu 
a délku jeho historie, včetně jasného 
varování, že výsledky v minulosti 
nezaručují budoucí výnosy investice;

Or. en

Pozměňovací návrh 404
Alfredo Pallone
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) v oddíle nazvaném „Výsledky 
v minulosti“ výsledky investičního 
produktu dosažené v minulosti, pokud jsou 
významné s ohledem na povahu produktu 
a délku jeho historie;

g) v oddíle nazvaném „Výsledky 
v minulosti“ popis výsledků investičního 
produktu dosažených v minulosti, pokud 
jsou významné s ohledem na povahu 
investičního produktu a délku jeho 
historie, s uvedením náležitého varování, 
že „výsledky v minulosti nezaručují 
budoucí výnosy“;

Or. en

Pozměňovací návrh 405
Sylvie Goulard
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) v oddíle nazvaném „Výsledky 
v minulosti“ výsledky investičního 
produktu dosažené v minulosti, pokud jsou 
významné s ohledem na povahu produktu a 

g) v oddíle nazvaném „Výsledky 
v minulosti“ výsledky investičního 
produktu dosažené v minulosti, pokud jsou 
významné s ohledem na povahu produktu 
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délku jeho historie; a délku jeho historie, včetně varování, že 
výkonnost v minulosti nezaručuje budoucí 
výsledky investice a že rizika uvedená 
v jiných oddílech sdělení klíčových 
informací mohou mít výrazný negativní 
dopad na investice;

Or. en

Odůvodnění

Navržené dodatečné informace zajistí, aby sdělení klíčových informací nesvádělo investory 
k tomu, aby se příliš spoléhali na vzorce výsledků v minulosti a naopak poskytlo ucelený 
a přiměřený přehled rizik souvisejících s investičními produkty.

Pozměňovací návrh 406
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) v oddíle nazvaném „Výsledky 
v minulosti“ výsledky investičního 
produktu dosažené v minulosti, pokud jsou 
významné s ohledem na povahu produktu 
a délku jeho historie;

g) v oddíle nazvaném „Výsledky 
v minulosti“ výsledky investičního 
produktu, pokud jsou významné s ohledem 
na povahu produktu a délku jeho historie. 
zakládají se na co největším stupni 
transparentnosti během existence 
investičního produktu; Tvůrce produktu 
zveřejní důkladnou roční zprávu, jejíž 
součástí je věrné a poctivé shrnutí 
výsledků investičních aktiv, strategie 
řízení investice a příslušná rizika při 
řízení investic, včetně používání stropů 
stanovených ve sdělení klíčových 
informací o investičním produktu. Jestliže 
investiční strategie odkazuje na referenční 
měřítko, toto měřítko výkonnosti bude 
zveřejněno ve výroční zprávě;

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zajistit transparentní uvádění informací o výkonnosti 
investičních produktů, na něž se vztahuje toto nařízení. Výkonnost určitého produktu 
a případně portfolia by tedy případně měla být porovnána s jiným produktem s podobnými 
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riziky. Navíc by měly být zveřejněny všechny poplatky ovlivňující výnos. Tento pozměňovací 
návrh vychází z příspěvku profesora Romana Indersta (Frankfurt School of Finance).

Pozměňovací návrh 407
Syed Kamall
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) v oddíle nazvaném „Výsledky 
v minulosti“ výsledky investičního 
produktu dosažené v minulosti, pokud jsou 
významné s ohledem na povahu produktu a 
délku jeho historie;

g) v oddíle nazvaném „Výsledky 
v minulosti“ výsledky strukturovaného 
retailového investičního produktu 
dosažené v minulosti, pokud jsou 
významné s ohledem na povahu produktu 
a délku jeho historie;

Or. en

Pozměňovací návrh 408
Thomas Händel

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) v oddíle nazvaném „Výsledky 
v minulosti“ výsledky investičního 
produktu dosažené v minulosti, pokud jsou 
významné s ohledem na povahu produktu 
a délku jeho historie;

g) v oddíle nazvaném „Výsledky 
v minulosti“ výsledky investičního 
produktu dosažené v minulosti;

Or. de

Pozměňovací návrh 409
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) ustanovení o tom, že tvůrce ve 
výročním sdělení transparentně informuje 
zákazníka o výsledcích investičního 



AM\926906CS.doc 21/154 PE504.398v01-00

CS

produktu. Tento dokument zpětně uvádí 
informace o výnosu investičního produktu 
v minulém roce. Tato zpětný výnos je dále 
porovnán s jiným investičním produktem, 
který má podobný rizikový profil. Pokud 
zákazník vlastní několik investičních 
produktů určitého tvůrce a tyto produkty
spadají pod toto nařízení, vztahuje se výše 
zmíněné uvádění informací a porovnání 
na celé portfolio. Uvádí také veškeré 
poplatky ovlivňující výnos investičního 
produktu. Komise je oprávněna přijímat 
akty v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 23, jimiž se stanoví definice 
rizikových profilů investičních produktů 
a normy pro uvádění nákladů uvedených 
v tomto odstavci.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zajistit transparentní uvádění informací o výkonnosti 
investičních produktů, na něž se vztahuje toto nařízení. Výkonnost určitého produktu 
a portfolia by tedy měla být případně porovnána s jiným produktem s podobnými riziky. Navíc 
by měly být zveřejněny všechny poplatky ovlivňující výnos. Tento pozměňovací návrh vychází 
z příspěvku profesora Romana Indersta (Frankfurt School of Finance).

Pozměňovací návrh 410
Olle Schmidt, Sharon Bowles, Nils Torvalds
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) v oddíle nazvaném „Lze peníze 
vybrat?“ informace o potenciálních 
důsledcích vybrání hotovosti 
ze strukturovaného retailového 
investičního produktu před vypršením 
lhůty nebo doporučené doby držení;

Or. en

Pozměňovací návrh 411
Olle Schmidt, Sharon Bowles, Nils Torvalds
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. g b (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

gb) v oddíle nazvaném „Získávání 
informací o výkonnosti produktu“ 
vysvětlení toho, jak bude zákazník 
průběžně informován;

Or. en

Pozměňovací návrh 412
Olle Schmidt, Sharon Bowles, Nils Torvalds
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. g c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

gc) v oddíle nazvaném „Stížnosti“ 
informace o tom, jak a komu může klient 
podat stížnost na produktu a jeho správu.

Or. en

Pozměňovací návrh 413
Olle Schmidt, Nils Torvalds
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. g d (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

gd) v oddíle nazvaném „Insolventnost“ 
informace o tom, zda je produkt kryt 
systém kompenzace nebo záruk;

Or. en

Pozměňovací návrh 414
Alfredo Pallone
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) u penzijních produktů v oddíle 
nazvaném „Výnos při odchodu do 
důchodu“ odhad možných budoucích 
výsledků.

vypouští se
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Or. en

Pozměňovací návrh 415
Thomas Händel

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) u penzijních produktů v oddíle 
nazvaném „Výnos při odchodu do 
důchodu“ odhad možných budoucích 
výsledků.

h) u penzijních produktů v oddíle 
nazvaném „Výnos při odchodu do 
důchodu“ odhad možných budoucích 
výsledků jasně rozdělený do různých 
dílčích scénářů vývoje včetně 
nejpesimističtějšího scénáře, tj. nejhoršího 
možného vývoje.

Or. de

Pozměňovací návrh 416
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) u penzijních produktů v oddíle 
nazvaném „Výnos při odchodu do 
důchodu“ odhad možných budoucích 
výsledků.

h) u penzijních produktů v oddíle 
nazvaném „Výnos při odchodu do 
důchodu“ odhad možných budoucích 
výsledků. Tato informace musí být 
v souladu s právním rámcem pro sdělení 
klíčových informací.

Or. en

Pozměňovací návrh 417
Udo Bullmann, Peter Simon
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) u penzijních produktů v oddíle 
nazvaném „Výnos při odchodu do 

h) u penzijních produktů v oddíle 
nazvaném „Výnos při odchodu do 
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důchodu“ odhad možných budoucích 
výsledků.

důchodu“ odhad možných budoucích 
výsledků, přičemž se jasně a srozumitelně 
uvede, že skutečný výnos se může od 
těchto odhadů značně lišit.

Or. en

Pozměňovací návrh 418
Sirpa Pietikäinen
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. h a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ha) v oddíle nazvaném „Stížnosti“ 
informace o tom, jak může klient podat 
stížnost na produkt.

Or. en

Pozměňovací návrh 419
Sharon Bowles
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. h a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ha) v oddíle nazvaném „Další materiály 
k prostudování před investicí“stručný 
popis dalších typů informačních 
dokumentů s podrobnějšími informacemi 
o produktu a vysvětlení, že všechny takové 
dokumenty (včetně sdělení klíčových 
informací) by měly být konzultovány před 
přijetím investičního rozhodnutí.

Or. en

Pozměňovací návrh 420
Syed Kamall
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. h a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ha) v oddíle nazvaném „Další materiály 
k prostudování před investicí“ stručný 
popis dokumentace (včetně prospektu, je-
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li to na místě) a vysvětlení, že všechny tyto 
dokumenty (včetně sdělení klíčových 
informací) by měly být konzultovány před 
přijetím investičního rozhodnutí.

Or. en

Odůvodnění

Sdělení klíčových informací nelze chápat jako samostatný dokument, na jehož základě mohou 
jednotlivci přijímat investiční rozhodnutí. Je nutné jasně uvést, že před takovým rozhodnutím 
je mimořádně důležité pročíst další dokumenty.

Pozměňovací návrh 421
Thomas Händel

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. h a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ha) v oddíle nazvaném „Odměna 
zprostředkovatele za poskytnuté služby“ 
přehled způsobu a výše poskytnutých nebo 
plánovaných odměn pro 
zprostředkovatele;

Or. de

Pozměňovací návrh 422
Pervenche Berès
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. h a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ha) v oddíle nazvaném „Na jaké investory 
se investice zaměřuje?“ popis typů 
investorů, jimž je daný investiční produkt 
určen, tj. popis ochoty riskovat, 
investičního horizontu a finančních 
znalostí. Informace se v tomto oddíle 
doplní na základě postupu schvalování 
produktu, který tvůrce produktu provedl 
při strukturalizaci investičního produktu.
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Or. en

Odůvodnění

Materiál v oddíle sdělení klíčových informací nazvaném „Komu je tato investice určena?“ 
vychází z náležité přičinění tvůrce o to, aby byl produkt vhodný pro retailové klienty.

Pozměňovací návrh 423
Sirpa Pietikäinen
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. h b(nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

hb) v oddíle nazvaném „Další materiály 
k prostudování před investicí“ stručný 
popis dokumentace (včetně prospektu, je-
li to na místě) a vysvětlení, že všechny 
takové dokumenty (včetně sdělení 
klíčových informací) by měly být 
konzultovány před přijetím investičního 
rozhodnutí.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že sdělení klíčových informací není vyčerpávající, mělo by být 
prostudováno souběžně s další dokumentací, jako jsou např. shrnující prospekty.

Pozměňovací návrh 424
Othmar Karas
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. h b(nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

hb) v oddíle nazvaném „Pojistné plnění“ 
údaje o tom, zda investiční produkt 
poskytuje pojistné plnění, a případně 
informace o takovém pojistném plnění;

Or. en

Odůvodnění

Spotřebitelé by měli být zevrubně informováni o vlastnostech pojistného produktu. 
Charakteristiky pojistných strukturovaných retailových investičních produktů mají zásadní 
význam pro jejich odlišení od ostatních strukturovaných retailových investičních produktů. 
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Z tohoto důvodu je ve sdělení klíčových informací zapotřebí samostatný, tj. výraznější oddíl, 
který upozorní na tyto vlastnosti spojené s pojistným plněním.

Pozměňovací návrh 425
Sharon Bowles
Návrh nařízení
Čl. 8. – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Pokud subjekt, který doporučuje nebo 
prodává produkt investorovi, poskytuje 
dodatečné, individualizované informace, 
např. o investičních poplatcích, uvádí se 
tyto informace v samostatném dokumentu, 
za nějž odpovídá subjekt doporučující 
nebo prodávající produkt.

Or. en

Pozměňovací návrh 426
Pervenche Berès
Návrh nařízení
Čl. 8. – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Retailový investor obdrží zvláštní 
pojistný dokument s informacemi 
o hlavních rysech pojistné smlouvy, jak 
ukládá článek 185 směrnice 2009/138/ES. 
Tento dokument splňuje všechna 
ustanovení tohoto nařízení s výjimkou čl. 
8 odst. 2. Umožňuje-li smlouva volbu mezi 
několika zúčtovacími jednotkami, uvádí 
i souhrnnou tabulku, v níž jsou tyto 
jednotky rozděleny do tří kategorií podle 
jejich rizikovosti.
Evropský orgán pro pojišťovnictví je 
v souladu s směrnicí 2009/138/ES 
a článkem 8 tohoto nařízení oprávněn 
určit:
– hlavní prvky pojistné smlouvy
– přesnou formu konkrétního pojistného 
dokumentu
– obsah konkrétního pojistného 
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dokumentu, včetně možného umístění 
aktiv nabízeného retailovému investorovi;
– pravidla pro rozdělení jednotek do tří 
kategorií.
Tvůrce investičního produktu poskytuje 
sdělení klíčových informací pro každou 
podkladovou investici pojistných smluv 
způsobilých podle tohoto nařízení. 
Podkladové investice zahrnují zúčtovací 
jednotky a/nebo případně fondy 
denominované v měnách a přisuzovanou 
kategorii rizik.

Or. en

Pozměňovací návrh 427
Sirpa Pietikäinen
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Tvůrce investičního produktu může 
uvést jiné informace jen tehdy, pokud jsou 
nezbytné pro informované investiční 
rozhodování retailového investora o 
konkrétním investičním produktu.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 428
Thomas Händel

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Tvůrce investičního produktu může 
uvést jiné informace jen tehdy, pokud jsou 
nezbytné pro informované investiční 
rozhodování retailového investora 
o konkrétním investičním produktu.

vypouští se

Or. de
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Pozměňovací návrh 429
Astrid Lulling
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Tvůrce investičního produktu může 
uvést jiné informace jen tehdy, pokud jsou 
nezbytné pro informované investiční 
rozhodování retailového investora o 
konkrétním investičním produktu.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 430
Alfredo Pallone
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Tvůrce investičního produktu může 
uvést jiné informace jen tehdy, pokud jsou 
nezbytné pro informované investiční 
rozhodování retailového investora o
konkrétním investičním produktu.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 431
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Tvůrce investičního produktu může 
uvést jiné informace jen tehdy, pokud jsou
nezbytné pro informované investiční 
rozhodování retailového investora o 
konkrétním investičním produktu.

3. Tvůrce investičního produktu uvádí 
pouze informace nezbytné pro 
informované investiční rozhodování 
retailového investora o konkrétním 
investičním produktu.

Or. en

Pozměňovací návrh 432
Syed Kamall
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Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Tvůrce investičního produktu může 
uvést jiné informace jen tehdy, pokud jsou 
nezbytné pro informované investiční 
rozhodování retailového investora o 
konkrétním investičním produktu.

3. Tvůrce strukturovaného retailového 
investičního produktu může uvést jiné 
informace jen tehdy, pokud jsou nezbytné 
pro informované investiční rozhodování 
retailového investora o konkrétním 
strukturovaném retailovém investičním 
produktu.

Or. en

Pozměňovací návrh 433
Olle Schmidt, Nils Torvalds
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Tvůrce investičního produktu může 
uvést jiné informace jen tehdy, pokud jsou 
nezbytné pro informované investiční 
rozhodování retailového investora o 
konkrétním investičním produktu.

3. Tvůrce strukturovaného retailového
investičního produktu může uvést jiné 
objektivní informace jen tehdy, pokud jsou 
nezbytné pro informované investiční 
rozhodování retailového investora 
o konkrétním strukturovaném retailovém 
investičním produktu.

Or. en

Odůvodnění

Ustanovení o aktech v přenesené pravomoci v čl. 8 odst. 5 může způsobit problémy z hlediska 
kompatibility s ústavními zákony některých členských států. Problém se týká čl. 8 odst. 3, ve 
kterém mohou být uvedeny „jiné informace“. S možností uvádět „jiné informace“ je spojeno 
nebezpečí, že informace, které mohou být impulzem k investičnímu rozhodnutí, budou 
upraveny akty v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh 434
Pervenche Berès
Návrh nařízení
Čl. 8. – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Subjekty prodávající investiční 
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produkty popřípadě uvedou:
i) daňový režim investičního produktu 
v členském státě, kde tento investiční 
produkt aktivně doporučují či distribuují;
ii) náklady v souvislosti s investičním 
produktem, jehož je prostředníkem;
iii) provize, retrocese či jiné výhody 
související s transakcí zaplacenou 
tvůrcem či třetí stranou, jak stanoví 
směrnice 2004/39/ES, směrnice 
2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU.
Tyto informace se uvedou v samostatném, 
maximálně jednostránkovém 
předsmluvním dokumentu, který se 
v okamžiku prodeje připojí ke sdělení 
klíčových informací jako příloha.

Or. en

Pozměňovací návrh 435
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE
Návrh nařízení
Čl. 8. – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Je-li to na místě, prostředník uvede:
i) všechny náklady související 
s investičním produktem, jehož je 
prostředníkem;
ii) provize, retrocese či jiné výhody 
související s transakcí zaplacenou 
tvůrcem či třetí stranou, jak stanoví 
směrnice 2004/39/ES a směrnice 
2002/39/ES.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh se zakládá na stanovisku Evropské organizace spotřebitelů.

Pozměňovací návrh 436
Sharon Bowles
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Návrh nařízení
Čl. 8. – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Orgán ESMA vyvine nezávislou 
internetovou kalkulačku pro fondy, která 
bude přístupná na jeho webových 
stránkách. Tato kalkulačka umožní 
investorům vypočítat výnos navrženého 
retailového investičního produktu udáním 
informací o předpokládané délce 
investice, investované částce a očekávané 
návratnosti podkladové investice 
v procentech s cílem určit konečné 
zhodnocení investice po odečtení nákladů.
Kalkulačka do výpočtů zahrne náklady 
a poplatky účtované různými tvůrci 
investičních produktů za jakýkoli fond 
prodaný veřejnosti spolu s dalšími 
náklady nebo poplatky účtovanými 
prostředkovateli nebo jinými články 
investičního řetězce, které ještě nebyly 
zahrnuty tvůrci produktu. 
Tvůrci investičních produktů a subjekty 
doporučující nebo prodávající investiční 
produkty předkládají za tímto účelem 
čtvrtletně, s maximálně 60denní 
prodlevou, příslušné údaje orgánu ESMA.
Orgánu ESMA jsou na vykonávání těchto 
úkolů poskytnuty zdroje Je-li to nutné, 
úzce spolupracuje s dalšími evropskými 
orgány dohledu.

Or. en

Odůvodnění

Finanční regulační orgán USA (FINRA) provozuje internetovou kalkulačku pro fondy (tzv. 
Fund Analyzer), která poskytuje informace a analýzy pro více než 18 000 vzájemných fondů, 
fondů obchodovatelných na burze (EFT) a dluhopisů obchodovatelných na burze (ETN). 
Tento nástroj oceňuje hodnotu fondů a dopad poplatků a výloh na investice a rovněž 
jednotlivým investorům umožňuje u příslušných fondů vyhledávat uplatňované poplatky 
a diskontní sazby. Orgán ESMA by mohl vytvořit podobný nástroj.

Pozměňovací návrh 437
Astrid Lulling
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Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Informace uvedené v odstavci 2 se 
předkládají v jednotném formátu včetně 
jednotných nadpisů a ve 
standardizovaném pořadí uvedeném 
v odstavci 2 tak, aby umožňovaly 
porovnání se sdělením klíčových 
informací o jakémkoli jiném investičním 
produktu. Sdělení klíčových informací 
bude viditelně označeno jednotným 
symbolem, které ho odliší od jiných 
sdělení.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 438
Werner Langen

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Informace uvedené v odstavci 2 se 
předkládají v jednotném formátu včetně 
jednotných nadpisů a ve standardizovaném 
pořadí uvedeném v odstavci 2 tak, aby 
umožňovaly porovnání se sdělením 
klíčových informací o jakémkoli jiném 
investičním produktu.Sdělení klíčových 
informací bude viditelně označeno 
jednotným symbolem, které ho odliší od 
jiných sdělení.

4. Informace uvedené v odstavci 2 se 
předkládají v jednotném formátu včetně 
jednotných nadpisů a ve standardizovaném 
pořadí uvedeném v odstavci 2 tak, aby 
umožňovaly porovnání se sdělením 
klíčových informací o jakémkoli jiném 
investičním produktu. Sdělení klíčových 
informací nepřesahuje tři strany, je 
přehledné, jednoznačné a čitelné 
a viditelně označeno jednotným symbolem, 
které ho odliší od jiných sdělení.

Or. de

Pozměňovací návrh 439
Thomas Händel

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Informace uvedené v odstavci 2 se 
předkládají v jednotném formátu včetně 
jednotných nadpisů a ve standardizovaném 
pořadí uvedeném v odstavci 2 tak, aby 
umožňovaly porovnání se sdělením 
klíčových informací o jakémkoli jiném 
investičním produktu. Sdělení klíčových 
informací bude viditelně označeno 
jednotným symbolem, které ho odliší od 
jiných sdělení.

4. Informace uvedené v odstavci 2 se 
předkládají v jednotném formátu včetně 
jednotných nadpisů a ve standardizovaném 
pořadí uvedeném v odstavci 2 tak, aby 
umožňovaly porovnání se sdělením 
klíčových informací o jakémkoli jiném 
investičním produktu. Sdělení klíčových 
informací bude viditelně označeno 
jednotným symbolem, které ho odliší od 
jiných sdělení; v zásadě platí, že negativní 
informace jsou uváděny v uzavřených 
větách před pozitivními informacemi; 
seznamy cen a zkratky pojmů jsou 
zakázány.

Or. de

Pozměňovací návrh 440
Corien Wortmann-Kool
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Informace uvedené v odstavci 2 se 
předkládají v jednotném formátu včetně 
jednotných nadpisů a ve standardizovaném 
pořadí uvedeném v odstavci 2 tak, aby 
umožňovaly porovnání se sdělením 
klíčových informací o jakémkoli jiném 
investičním produktu. Sdělení klíčových 
informací bude viditelně označeno 
jednotným symbolem, které ho odliší od 
jiných sdělení.

4. Informace uvedené v odstavci 2 se 
předkládají v standardním formátu včetně 
jednotných nadpisů a ve standardizovaném 
pořadí uvedeném v odstavci 2 tak, aby 
umožňovaly porovnání se sdělením 
klíčových informací o jakémkoli jiném 
investičním produktu. Sdělení klíčových 
informací bude viditelně označeno 
jednotným symbolem, které ho odliší od 
jiných sdělení.

Or. en

Pozměňovací návrh 441
Syed Kamall
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Informace uvedené v odstavci 2 se 
předkládají v jednotném formátu včetně 
jednotných nadpisů a ve standardizovaném 
pořadí uvedeném v odstavci 2 tak, aby 
umožňovaly porovnání se sdělením 
klíčových informací o jakémkoli jiném 
investičním produktu. Sdělení klíčových 
informací bude viditelně označeno 
jednotným symbolem, které ho odliší od 
jiných sdělení.

4. Informace uvedené v odstavci 2 se 
předkládají v jednotném formátu včetně 
jednotných nadpisů a ve standardizovaném 
pořadí uvedeném v odstavci 2 tak, aby 
umožňovaly porovnání se sdělením 
klíčových informací o jakémkoli jiném 
strukturovaném retailovém investičním 
produktu. Sdělení klíčových informací 
bude viditelně označeno jednotným 
symbolem, které ho odliší od jiných 
sdělení.

Or. en

Pozměňovací návrh 442
Astrid Lulling
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise je oprávněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 23, jimiž se stanoví podrobnosti 
prezentace a obsah jednotlivých prvků 
informací podle odstavce 2, prezentace 
a podrobnosti ostatních informací, které
tvůrce produktu případně zahrne do 
sdělení klíčových informací podle 
odstavce 3, a podrobnosti jednotného 
formátu a jednotný symbol podle odstavce 
4. Komise zohlední rozdíly mezi 
investičními produkty a schopnostmi 
retailových investorů a rovněž 
charakteristiku investičních produktů 
umožňující retailovému investorovi výběr 
z různých podkladových investic nebo 
jiných možností daného produktu včetně 
případů, kdy lze tuto volbu provést 
v různých okamžicích nebo ji v budoucnu 
změnit.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 443
Sirpa Pietikäinen
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise je oprávněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 23, jimiž se stanoví podrobnosti 
prezentace a obsah jednotlivých prvků 
informací podle odstavce 2, prezentace 
a podrobnosti ostatních informací, které 
tvůrce produktu případně zahrne do 
sdělení klíčových informací podle 
odstavce 3, a podrobnosti jednotného 
formátu a jednotný symbol podle odstavce 
4. Komise zohlední rozdíly mezi 
investičními produkty a schopnostmi 
retailových investorů a rovněž 
charakteristiku investičních produktů 
umožňující retailovému investorovi výběr 
z různých podkladových investic nebo 
jiných možností daného produktu včetně 
případů, kdy lze tuto volbu provést 
v různých okamžicích nebo ji v budoucnu 
změnit.

5. Komise je oprávněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 23, jimiž se stanoví podrobnosti 
prezentace a obsah jednotlivých prvků 
informací podle odstavce 2 a podrobnosti 
jednotného formátu a jednotný symbol 
podle odstavce 4.

Souhrnný ukazatel rizik a výnosů uvedený 
v odst. 2 písm. e) bodu i) musí brát 
v úvahu dopad nákladů v čase a možnou 
výkonnost v budoucnosti. Musí být 
navržen tak, aby rizika jednotlivých 
produktů byla pro investory jasná 
a porovnatelná. Z ukazatele musí jasně 
vyplývat, že možnost vyšších výnosů je 
spojena s větším rizikem. Srovnání 
uvedené v odst. 2 písm. e) bodu ii) musí 
být navrženo tak, aby pomohlo investorovi 
pochopit, jaký vliv má podstoupení většího 
rizika na výnosy investičního produktu, 
a ukazatel návratnosti bez rizika musí být 
nastaven tak, aby byl pro retailové 
investory srozumitelný a nebyl pro ně 
zavádějící. Souhrnný ukazatel nákladů 
uvedený v odst. 2 písm. f) názorně ukáže 
v peněžním vyjádření vliv nákladů na to, 
co by mohl investor časem ze své investice 
získat. Zahrnuje údaje, které mohou 
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retailoví investoři využít k porovnání 
produktů. Komise zohlední informace, 
které subjekt prodávající investiční 
produkt poskytuje retailovým investorům 
o nákladech podle [směrnice o trzích 
finančních nástrojů – MiFID] 
a [směrnice o zprostředkování pojištění –
IMD] s cílem zajistit, aby informace 
o nákladech ve sdělení klíčových 
informací byly v souladu s těmito dalšími 
informacemi a aby informace o nákladech 
byly úplné a jasně retailovému investorovi 
ukazovaly celkový možný dopad těchto 
nákladů.
Komise zohlední rozdíly mezi investičními 
produkty a schopnostmi retailových 
investorů a rovněž charakteristiku 
investičních produktů umožňující 
retailovému investorovi výběr z různých 
podkladových investic nebo jiných 
možností daného produktu včetně případů, 
kdy lze tuto volbu provést v různých 
okamžicích nebo ji v budoucnu změnit.

Or. en

Pozměňovací návrh 444
Olle Schmidt
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise je oprávněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 23, jimiž se stanoví podrobnosti 
prezentace a obsah jednotlivých prvků 
informací podle odstavce 2, prezentace 
a podrobnosti ostatních informací, které 
tvůrce produktu případně zahrne do sdělení 
klíčových informací podle odstavce 3, 
a podrobnosti jednotného formátu 
a jednotný symbol podle odstavce 4. 
Komise zohlední rozdíly mezi investičními 
produkty a schopnostmi retailových 
investorů a rovněž charakteristiku 
investičních produktů umožňující 

5. Evropský orgán pro bankovnictví 
(EBA), Evropský orgán pro pojišťovnictví 
a zaměstnanecké penzijní pojištění 
(EIOPA) a Evropský orgán pro cenné 
papíry a trhy (ESMA) vypracují návrh 
regulačních norem v souladu s článkem 
23, jimiž se stanoví podrobnosti prezentace 
a obsah jednotlivých prvků informací podle 
odstavce 2, prezentace a podrobnosti 
ostatních objektivních informací, které 
tvůrce produktu případně zahrne do sdělení 
klíčových informací podle odstavce 3, 
a podrobnosti jednotného formátu a 
jednotný symbol podle odstavce 4. 
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retailovému investorovi výběr z různých 
podkladových investic nebo jiných 
možností daného produktu včetně případů, 
kdy lze tuto volbu provést v různých 
okamžicích nebo ji v budoucnu změnit.

Evropské orgány dohledu zohlední rozdíly 
mezi strukturovanými retailovými 
investičními produkty a schopnostmi 
retailových investorů a rovněž 
charakteristiku strukturovaných 
retailových investičních produktů 
umožňující retailovému investorovi výběr 
z různých podkladových investic nebo 
jiných možností daného produktu včetně 
případů, kdy lze tuto volbu provést 
v různých okamžicích nebo ji v budoucnu 
změnit.

Evropské orgány dohledu předloží tyto 
návrhy regulačních technických norem 
Komisi do [...].
Komisi je svěřena pravomoc přijímat 
regulační technické normy v souladu 
s postupem stanoveným v článcích 10 až 
14 nařízení (EU) č. 1093/2010, v článcích 
10 až 14 nařízení 1094/2010 a v článcích 
10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.

Or. en

Odůvodnění

Aby mohlo odvětví a evropské orgány dohledu rychle reagovat na vývoj na trhu, měly by tři 
evropské orgány dohledu kolektivně vypracovat společné regulační technické normy místo 
toho, aby byla Komise oprávněna přijímat akty v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh 445
Wolf Klinz
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise je oprávněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 23, jimiž se stanoví podrobnosti 
prezentace a obsah jednotlivých prvků 
informací podle odstavce 2, prezentace 
a podrobnosti ostatních informací, které 
tvůrce produktu případně zahrne do sdělení 
klíčových informací podle odstavce 3, 
a podrobnosti jednotného formátu 
a jednotný symbol podle odstavce 4. 

5. Komise je oprávněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 23, jimiž se stanoví podrobnosti 
prezentace a obsah jednotlivých prvků 
informací podle odstavce 2, prezentace 
a podrobnosti ostatních informací, které 
tvůrce produktu případně zahrne do sdělení 
klíčových informací podle odstavce 3, 
a podrobnosti jednotného formátu 
a jednotný symbol podle odstavce 4. 
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Komise zohlední rozdíly mezi investičními 
produkty a schopnostmi retailových 
investorů a rovněž charakteristiku 
investičních produktů umožňující 
retailovému investorovi výběr z různých 
podkladových investic nebo jiných 
možností daného produktu včetně případů, 
kdy lze tuto volbu provést v různých 
okamžicích nebo ji v budoucnu změnit.

Komise zohlední rozdíly mezi investičními 
produkty a schopnostmi retailových 
investorů a rovněž charakteristiku 
investičních produktů umožňující
retailovému investorovi výběr z různých 
podkladových investic nebo jiných 
možností daného produktu včetně případů, 
kdy lze tuto volbu provést v různých 
okamžicích nebo ji v budoucnu změnit. 
Komise v úzké spolupráci se třemi 
evropskými orgány dohledu vytvoří 
vzorová sdělení klíčových informací 
zohledňujících rozdíly mezi investičními 
produkty.

Or. en

Pozměňovací návrh 446
Markus Ferber
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise je oprávněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 23, jimiž se stanoví podrobnosti 
prezentace a obsah jednotlivých prvků 
informací podle odstavce 2, prezentace 
a podrobnosti ostatních informací, které 
tvůrce produktu případně zahrne do sdělení 
klíčových informací podle odstavce 3, 
a podrobnosti jednotného formátu 
a jednotný symbol podle odstavce 4. 
Komise zohlední rozdíly mezi investičními 
produkty a schopnostmi retailových 
investorů a rovněž charakteristiku 
investičních produktů umožňující 
retailovému investorovi výběr z různých 
podkladových investic nebo jiných 
možností daného produktu včetně případů, 
kdy lze tuto volbu provést v různých 
okamžicích nebo ji v budoucnu změnit.

5. Komise je oprávněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 23, jimiž se stanoví podrobnosti 
prezentace a obsah jednotlivých prvků 
informací podle odstavce 2, prezentace 
a podrobnosti ostatních informací, které 
tvůrce produktu případně zahrne do sdělení 
klíčových informací podle odstavce 3, 
a podrobnosti jednotného formátu 
a jednotný symbol podle odstavce 4. 
Komise zohlední rozdíly mezi investičními 
produkty a schopnostmi retailových 
investorů a rovněž charakteristiku 
investičních produktů umožňující 
retailovému investorovi výběr z různých 
podkladových investic nebo jiných 
možností daného produktu včetně případů, 
kdy lze tuto volbu provést v různých 
okamžicích nebo ji v budoucnu změnit. 
Komise před přijetím aktů v přenesené 
pravomoci provede u retailových 
investorů řádné ověření, aby pro ně 
vybrala nejvhodnější opatření.
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Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že sdělení klíčových informací má uvádět základní informace o investičním 
produktu způsobem, který je srozumitelný co největšímu počtu potenciálních retailových 
investorů, je nutné tyto informace u retailových investorů řádně otestovat.

Pozměňovací návrh 447
Thomas Händel

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise je oprávněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
23, jimiž se stanoví podrobnosti prezentace 
a obsah jednotlivých prvků informací podle 
odstavce 2, prezentace a podrobnosti 
ostatních informací, které tvůrce produktu 
případně zahrne do sdělení klíčových 
informací podle odstavce 3, a podrobnosti 
jednotného formátu a jednotný symbol 
podle odstavce 4. Komise zohlední rozdíly 
mezi investičními produkty a schopnostmi 
retailových investorů a rovněž 
charakteristiku investičních produktů 
umožňující retailovému investorovi výběr 
z různých podkladových investic nebo
jiných možností daného produktu včetně 
případů, kdy lze tuto volbu provést 
v různých okamžicích nebo ji v budoucnu 
změnit.

5. Komise je oprávněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
23, jimiž se stanoví podrobnosti prezentace 
a obsah jednotlivých prvků informací podle 
odstavce 2, prezentace a podrobnosti 
ostatních informací, které tvůrce produktu 
případně zahrne do sdělení klíčových 
informací podle odstavce 3, a podrobnosti 
jednotného formátu a jednotný symbol 
podle odstavce 4. Komise zohlední rozdíly 
mezi investičními produkty a schopnostmi 
retailových investorů a rovněž 
charakteristiku investičních produktů 
umožňující retailovému investorovi výběr 
z různých podkladových investic nebo 
jiných možností daného produktu včetně 
případů, kdy lze tuto volbu provést 
v různých okamžicích nebo ji v budoucnu 
změnit. Komise dále navrhne systém tzv. 
semaforu, který umožní snadněji 
klasifikovat a kategorizovat investiční 
produkty jako mimořádně rizikové, 
rizikové a méně rizikové.

Or. de

Pozměňovací návrh 448
Ildikó Gáll-Pelcz
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise je oprávněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
23, jimiž se stanoví podrobnosti prezentace 
a obsah jednotlivých prvků informací podle 
odstavce 2, prezentace a podrobnosti 
ostatních informací, které tvůrce produktu 
případně zahrne do sdělení klíčových 
informací podle odstavce 3, a podrobnosti 
jednotného formátu a jednotný symbol 
podle odstavce 4. Komise zohlední rozdíly 
mezi investičními produkty a schopnostmi 
retailových investorů a rovněž 
charakteristiku investičních produktů 
umožňující retailovému investorovi výběr 
z různých podkladových investic nebo 
jiných možností daného produktu včetně 
případů, kdy lze tuto volbu provést 
v různých okamžicích nebo ji v budoucnu 
změnit.

5. Komise je oprávněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 23, jimiž se stanoví podrobnosti 
prezentace a obsah jednotlivých prvků 
informací podle odstavce 2, prezentace 
a podrobnosti ostatních informací, které 
tvůrce produktu případně zahrne do sdělení 
klíčových informací podle odstavce 3, 
a podrobnosti jednotného formátu 
a jednotný symbol podle odstavce 4. 
Komise zohlední rozdíly mezi investičními 
produkty a schopnostmi retailových 
investorů a rovněž charakteristiku 
investičních produktů umožňující 
retailovému investorovi výběr z různých 
podkladových investic nebo jiných 
možností daného produktu včetně případů, 
kdy lze tuto volbu provést v různých 
okamžicích nebo ji v budoucnu změnit. 
Komise před přijetím aktů v přenesené 
pravomoci provede u retailových 
investorů řádné ověření, aby pro ně 
vybrala nejvhodnější opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 449
Pervenche Berès
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise je oprávněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
23, jimiž se stanoví podrobnosti prezentace 
a obsah jednotlivých prvků informací podle 
odstavce 2, prezentace a podrobnosti 
ostatních informací, které tvůrce produktu 
případně zahrne do sdělení klíčových 
informací podle odstavce 3, a podrobnosti 
jednotného formátu a jednotný symbol 
podle odstavce 4. Komise zohlední rozdíly 
mezi investičními produkty a schopnostmi 
retailových investorů a rovněž 

5. Komise je oprávněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 23, jimiž se stanoví podrobnosti 
prezentace a obsah jednotlivých prvků 
informací podle odstavců 2 a 3, prezentace 
a podrobnosti ostatních informací, které 
tvůrce produktu a subjekt prodávající 
investiční produkty případně zahrnou do 
sdělení klíčových informací nebo jeho 
přílohy podle odstavce 3, a podrobnosti 
jednotného formátu a jednotný symbol 
podle odstavce 4. Komise zohlední rozdíly 
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charakteristiku investičních produktů 
umožňující retailovému investorovi výběr 
z různých podkladových investic nebo 
jiných možností daného produktu včetně 
případů, kdy lze tuto volbu provést 
v různých okamžicích nebo ji v budoucnu 
změnit.

mezi investičními produkty a schopnostmi 
retailových investorů a rovněž 
charakteristiku investičních produktů 
umožňující retailovému investorovi výběr 
z různých podkladových investic nebo 
jiných možností daného produktu včetně 
případů, kdy lze tuto volbu provést 
v různých okamžicích nebo ji v budoucnu 
změnit. Komise před přijetím aktů 
v přenesené pravomoci provede u 
retailových investorů řádné ověření, aby 
pro ně vybrala nejvhodnější opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 450
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise je oprávněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
23, jimiž se stanoví podrobnosti prezentace 
a obsah jednotlivých prvků informací podle 
odstavce 2, prezentace a podrobnosti 
ostatních informací, které tvůrce produktu 
případně zahrne do sdělení klíčových 
informací podle odstavce 3, a podrobnosti 
jednotného formátu a jednotný symbol 
podle odstavce 4. Komise zohlední rozdíly 
mezi investičními produkty a schopnostmi 
retailových investorů a rovněž 
charakteristiku investičních produktů 
umožňující retailovému investorovi výběr 
z různých podkladových investic nebo 
jiných možností daného produktu včetně 
případů, kdy lze tuto volbu provést 
v různých okamžicích nebo ji v budoucnu 
změnit.

5. Komise je oprávněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 23, jimiž se stanoví podrobnosti
prezentace a obsah jednotlivých prvků 
informací podle odstavce 2 a podrobnosti 
jednotného formátu a jednotný symbol 
podle odstavce 4, včetně dopadu zavedení 
ukazatelů rizik. Prezentace a podrobnosti 
ostatních informací, které tvůrce produktu 
a subjekt prodávající investiční produkty 
případně zahrnou do sdělení klíčových 
informací podle odstavce 3, a podrobnosti 
jednotného formátu a jednotný symbol 
podle odstavce 4 Komise zohlední rozdíly 
mezi investičními produkty a schopnostmi 
retailových investorů a rovněž 
charakteristiku investičních produktů 
umožňující retailovému investorovi výběr 
z různých podkladových investic nebo 
jiných možností daného produktu včetně 
případů, kdy lze tuto volbu provést 
v různých okamžicích nebo ji v budoucnu 
změnit. Komise před přijetím aktů 
v přenesené pravomoci otestuje dopad 
plánovaného sdělení klíčových informací 
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na jeho cílové zákazníky, aby pro retailové 
investory vybrala nejvhodnější opatření, 
zejména způsob uvádění rizik.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh se zakládá na návrhu Evropské organizace spotřebitelů.

Pozměňovací návrh 451
Syed Kamall
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise je oprávněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
23, jimiž se stanoví podrobnosti prezentace 
a obsah jednotlivých prvků informací podle 
odstavce 2, prezentace a podrobnosti 
ostatních informací, které tvůrce produktu 
případně zahrne do sdělení klíčových 
informací podle odstavce 3, a podrobnosti 
jednotného formátu a jednotný symbol 
podle odstavce 4. Komise zohlední rozdíly 
mezi investičními produkty a schopnostmi 
retailových investorů a rovněž 
charakteristiku investičních produktů 
umožňující retailovému investorovi výběr 
z různých podkladových investic nebo 
jiných možností daného produktu včetně 
případů, kdy lze tuto volbu provést 
v různých okamžicích nebo ji v budoucnu 
změnit.

5. Komise je oprávněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 23, jimiž se stanoví podrobnosti 
prezentace a obsah jednotlivých prvků 
informací podle odstavce 2, prezentace 
a podrobnosti ostatních informací, které 
tvůrce strukturovaného retailového 
investičního produktu případně zahrne do 
sdělení klíčových informací podle odstavce 
3, a podrobnosti jednotného formátu 
a jednotný symbol podle odstavce 4. 
Komise zohlední rozdíly mezi 
strukturovanými retailovými investičními 
produkty a schopnostmi retailových 
investorů a rovněž charakteristiku 
strukturovaných retailových investičních 
produktů umožňující retailovému 
investorovi výběr z různých podkladových 
investic nebo jiných možností daného 
produktu včetně případů, kdy lze tuto 
volbu provést v různých okamžicích nebo 
ji v budoucnu změnit.

Or. en

Pozměňovací návrh 452
Olle Schmidt, Nils Torvalds
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise je oprávněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
23, jimiž se stanoví podrobnosti prezentace 
a obsah jednotlivých prvků informací podle 
odstavce 2, prezentace a podrobnosti 
ostatních informací, které tvůrce produktu 
případně zahrne do sdělení klíčových 
informací podle odstavce 3, a podrobnosti 
jednotného formátu a jednotný symbol 
podle odstavce 4. Komise zohlední rozdíly 
mezi investičními produkty a schopnostmi 
retailových investorů a rovněž 
charakteristiku investičních produktů 
umožňující retailovému investorovi výběr 
z různých podkladových investic nebo 
jiných možností daného produktu včetně 
případů, kdy lze tuto volbu provést 
v různých okamžicích nebo ji v budoucnu 
změnit.

5. Komise je oprávněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 23, jimiž se stanoví podrobnosti 
prezentace a obsah jednotlivých prvků 
informací podle odstavce 2, prezentace 
a podrobnosti ostatních objektivních 
informací, které tvůrce produktu případně 
zahrne do sdělení klíčových informací 
podle odstavce 3, a podrobnosti jednotného 
formátu a jednotný symbol podle odstavce 
4. Komise zohlední rozdíly mezi 
strukturovanými retailovými investičními 
produkty a schopnostmi retailových 
investorů a rovněž charakteristiku 
strukturovaných retailových investičních 
produktů umožňující retailovému 
investorovi výběr z různých podkladových 
investic nebo jiných možností daného 
produktu včetně případů, kdy lze tuto 
volbu provést v různých okamžicích nebo 
ji v budoucnu změnit.

Or. en

Odůvodnění

Ustanovení o aktech v přenesené pravomoci v čl. 8 odst. 5 může způsobit problémy z hlediska 
kompatibility s ústavními zákony některých členských států. Komise by měla být oprávněna 
přijímat akty v přenesené pravomoci týkající se „ostatních objektivních informací“.

Pozměňovací návrh 453
Astrid Lulling
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Evropský orgán pro bankovnictví 
(EBA), Evropský orgán pro pojišťovnictví 
a zaměstnanecké penzijní pojištění 
(EIOPA) a Evropský orgán pro cenné 
papíry a trhy (ESMA) vypracují návrhy 
regulačních norem s cílem stanovit:

vypouští se

a) metodiku podporující prezentaci rizika 
a výnosů, jak je uvedeno v odst. 2 písm. e) 
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tohoto článku; a
b) výpočet nákladů, jak je uvedeno v odst. 
2 písm. f) tohoto článku.
Návrhy regulačních technických norem 
musí zohlednit různé typy investičních 
produktů. Evropské orgány dohledu 
předloží tyto návrhy regulačních 
technických norem Komisi do [...].
Komisi je svěřena pravomoc přijímat 
regulační technické normy v souladu s 
postupem stanoveným v článcích 10 až 14 
nařízení (EU) č. 1093/2010, v článcích 10 
až 14 nařízení 1094/2010 a v článcích 10 
až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.

Or. en

Pozměňovací návrh 454
Astrid Lulling
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 6 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Evropský orgán pro bankovnictví (EBA), 
Evropský orgán pro pojišťovnictví a 
zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) 
a Evropský orgán pro cenné papíry a trhy 
(ESMA) vypracují návrhy regulačních 
norem s cílem stanovit:

vypouští se

a) metodiku podporující prezentaci rizika 
a výnosů, jak je uvedeno v odst. 2 písm. e) 
tohoto článku; a
b) výpočet nákladů, jak je uvedeno v odst. 
2 písm. f) tohoto článku.

Or. en

Pozměňovací návrh 455
Astrid Lulling
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 6 – pododstavec 1 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) metodiku podporující prezentaci rizika 
a výnosů, jak je uvedeno v odst. 2 písm. e) 
tohoto článku; a

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 456
Sirpa Pietikäinen
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 6 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) metodiku podporující prezentaci rizika a 
výnosů, jak je uvedeno v odst. 2 písm. e) 
tohoto článku; a

a) metodiku podporující prezentaci poměrů 
rizik a výnosů, jak je uvedeno v odst. 2 
písm. e) tohoto článku; a

Or. en

Pozměňovací návrh 457
Astrid Lulling
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 6 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) výpočet nákladů, jak je uvedeno v odst. 
2 písm. f) tohoto článku.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 458
Burkhard Balz
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 6 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) výpočet nákladů, jak je uvedeno v odst. 
2 písm. f) tohoto článku.

b) výpočet nákladů včetně specifikace 
souhrnných ukazatelů, jak je uvedeno v 
odst. 2 písm. f) tohoto článku.

Or. en
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Pozměňovací návrh 459
Sirpa Pietikäinen
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 6 – pododstavec 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) metodiku pro výpočet kvantitativního 
posouzení portfolia, pokud jde o jeho 
příspěvek k financování transformace 
energetiky potřebné k omezení globálního 
oteplování na +2°C, jak je uvedeno odst. 2 
bodě b iii a) tohoto článku.

Or. en

Pozměňovací návrh 460
Astrid Lulling
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 6 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Návrhy regulačních technických norem 
musí zohlednit různé typy investičních 
produktů. Evropské orgány dohledu 
předloží tyto návrhy regulačních 
technických norem Komisi do [...].

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 461
Werner Langen

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 6 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Návrhy regulačních technických norem 
musí zohlednit různé typy investičních
produktů. Evropské orgány dohledu 
předloží tyto návrhy regulačních 
technických norem Komisi do [...].

Návrhy regulačních technických norem 
musí zohlednit různé typy produktů, 
zejména pojistných produktů podle 
směrnice 2009/138/ES. Evropské orgány 
dohledu předloží tyto návrhy regulačních 
technických norem Komisi do [...].

Or. de
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Pozměňovací návrh 462
Sirpa Pietikäinen
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 6 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Návrhy regulačních technických norem 
musí zohlednit různé typy investičních 
produktů. Evropské orgány dohledu 
předloží tyto návrhy regulačních 
technických norem Komisi do [...].

Návrhy regulačních technických norem 
musí zohlednit různé typy investičních 
produktů a činnost, která již byla vykonána 
na základě směrnic [MiFID], [IMD], 
směrnice o prospektu, směrnice 
Solventnost II a směrnice 2009/65/ES, 
která zavádí sdělení klíčových informací 
pro investory pro SKIPCP. Evropské 
orgány dohledu předloží tyto návrhy 
regulačních technických norem Komisi do 
[...].

Or. en

Odůvodnění

V co největším možné míře by mělo dojít ke sladění různých vzájemně provázaných právních 
předpisů.

Pozměňovací návrh 463
Syed Kamall
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 6 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Návrhy regulačních technických norem 
musí zohlednit různé typy investičních 
produktů. Evropské orgány dohledu 
předloží tyto návrhy regulačních 
technických norem Komisi do [...].

Návrhy regulačních technických norem 
musí zohlednit různé typy strukturovaných 
retailových investičních produktů. 
Evropské orgány dohledu předloží tyto 
návrhy regulačních technických norem 
Komisi do [...].

Or. en

Pozměňovací návrh 464
Astrid Lulling
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 6 – pododstavec 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komisi je svěřena pravomoc přijímat 
regulační technické normy v souladu s 
postupem stanoveným v článcích 10 až 14 
nařízení (EU) č. 1093/2010, v článcích 10 
až 14 nařízení 1094/2010 a v článcích 10 
až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 465
Sharon Bowles
Návrh nařízení
Článek 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 8a
Upozornění u komplexních produktů 

1. U investičních produktů vystavených 
jednomu či více rizikům popsaným v 
odstavci 2 tohoto článku je nahoře na 
první straně sdělení klíčových informací 
jasně viditelným písmem uvedeno toto 
upozornění: 
„Příslušný orgán pokládá tento produkt 
za příliš komplexní na to, aby byl 
prodáván neprofesionálním investorům, a 
proto sdělení informací k němu 
neposuzoval pro tento účel.“
2. Má se za to, že investiční produkty 
nejsou určeny pro retailové investory, je-li 
splněna jedna či více z těchto podmínek:
i) poměr rizik a výnosů je prezentován 
příliš složitě;
ii) produkt investuje do podkladových 
aktiv, do nichž neprofesionální investoři 
běžně neinvestují;
iii) poměr rizik a výnosů je podmíněn tím, 
že současně dojde ke dvěma či více 
událostem souvisejícím s nejméně dvěma 
třídami aktiv;
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iv) k výpočtu konečné návratnosti 
investice se používá řada různých 
mechanismů, což vytváří větší riziko 
nepochopení ze strany investora;
v) zhodnocení investice zahrnuje 
zvýhodňující prvky, které využívají 
určitých logických tendencí chování 
investora, např. se nabízí „lákavá“ pevná 
míra, po níž následuje mnohem vyšší 
pohyblivá podmíněná míra, nebo 
iterativní vzorec;    
vi) globální riziko finančního produktu, 
měřené jeho měsíční hodnotou v riziku 
vypočítanou v rámci 99% intervalu 
spolehlivosti v době uskutečnění obchodu, 
je vyšší než 20 %.
3. Evropský orgán pro bankovnictví 
(EBA), Evropský orgán pro pojišťovnictví 
a zaměstnanecké penzijní pojištění 
(EIOPA) a Evropský orgán pro cenné 
papíry a trhy (ESMA) vypracují pokyny 
týkající se podmínek uvedených v odstavci 
2 tohoto článku.
Evropské orgány dohledu předloží tyto 
návrhy regulačních technických norem 
Komisi do [...].
Komisi je svěřena pravomoc přijímat 
regulační technické normy v souladu s 
postupem stanoveným v článcích 10 až 14 
nařízení (EU) č. 1093/2010, v článcích 10 
až 14 nařízení 1094/2010 a v článcích 10 
až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.

Or. en

Odůvodnění

Na přílišnou složitost strukturovaných investičních produktů prodávaných retailním 
investorům by mělo být upozorněno uvedením vyrování na sdělení klíčových informací k 
produktům s příliš komplexními nebo neobvyklými poměry rizik a výnosů. Tato větší 
transparentnost by umožnila spotřebitelům zjistit nevhodná rizika plynoucí z finančního 
inženýrství, čímž by se zvýšila ochrana investorů. Tento přístup již funguje v některých 
členských státech.

Pozměňovací návrh 466
Sven Giegold
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za skupinu Verts/ALE
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Propagační sdělení obsahující konkrétní 
informace o investičním produktu nesmí 
obsahovat prohlášení popírající informace 
uvedené ve sdělení klíčových informací ani 
informace snižující význam sdělení 
klíčových informací. V propagačních 
materiálech musí být uvedeno, že sdělení 
klíčových informací je k dispozici, a 
informace o tom, jak je možné ho získat.

Propagační sdělení o investičním produktu 
nesmí obsahovat prohlášení popírající 
informace uvedené ve sdělení klíčových 
informací ani informace snižující význam 
sdělení klíčových informací. Propagační 
sdělení musí informovat o tom, že sdělení 
klíčových informací je zveřejněno na 
oficiálních internetových stránkách 
příslušného orgánu, kde je na ně přímý 
odkaz. Tištěnou verzi je na žádost možno 
bezplatně zaslat výrobci nebo prodejcům 
investičních produktů.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh se zakládá na návrhu Evropské organizace spotřebitelů.

Pozměňovací návrh 467
Syed Kamall
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Propagační sdělení obsahující konkrétní 
informace o investičním produktu nesmí 
obsahovat prohlášení popírající informace 
uvedené ve sdělení klíčových informací ani 
informace snižující význam sdělení 
klíčových informací. V propagačních 
materiálech musí být uvedeno, že sdělení 
klíčových informací je k dispozici, a 
informace o tom, jak je možné ho získat.

Propagační sdělení obsahující konkrétní 
informace o strukturovaném retailovém
investičním produktu nesmí obsahovat 
prohlášení popírající informace uvedené ve 
sdělení klíčových informací ani informace 
snižující význam sdělení klíčových 
informací. V propagačních materiálech 
musí být uvedeno, že sdělení klíčových 
informací je k dispozici, a informace o 
tom, jak je možné ho získat.

Or. en

Pozměňovací návrh 468
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE
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Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tvůrce investičního produktu podrobuje 
informace obsažené ve sdělení klíčových 
informací pravidelné revizi, a pokud z této 
revize vyplyne potřeba změny, sdělení 
klíčových informací upraví.

1. Tvůrce investičního produktu podrobuje 
informace obsažené ve sdělení klíčových 
informací pravidelné, přinejmenším 
každoroční revizi, a sdělení klíčových 
informací upraví, alespoň pokud z této 
revize vyplyne, že se při řízení investic 
vytváří hodnota a jaká jsou příslušná 
rizika při řízení investic.  Tato revize by 
měla zahrnovat použití standardů 
vymezených ve sděleních klíčových 
informací o investičním produktu, z nichž 
vyplývá potřeba změny. Tyto skutečnosti 
by měly být jasně, stručně a srozumitelně 
uvedeny v popisné části roční zprávy, jejíž 
součástí je věrné a poctivé shrnutí 
výsledků investičních aktiv, strategie 
řízení investice, vytváření hodnoty při 
řízení investic a vznik příslušných rizik při 
řízení investic, včetně standardů 
vymezených ve sděleních klíčových 
informací o investičním produktu.

Or. en

Odůvodnění

Cílem je zajistit efektivní aktualizaci údajů ve sdělení klíčových informací.

Pozměňovací návrh 469
Sharon Bowles
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tvůrce investičního produktu podrobuje 
informace obsažené ve sdělení klíčových 
informací pravidelné revizi, a pokud z této 
revize vyplyne potřeba změny, sdělení 
klíčových informací upraví.

1. Tvůrce investičního produktu podrobuje 
informace obsažené ve sdělení klíčových 
informací pravidelné revizi, a pokud z této 
revize vyplyne, že u produktu byly 
provedeny věcně zásadní změny, sdělení 
klíčových informací upraví.

Or. en
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Pozměňovací návrh 470
Markus Ferber
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tvůrce investičního produktu podrobuje 
informace obsažené ve sdělení klíčových 
informací pravidelné revizi, a pokud z této 
revize vyplyne potřeba změny, sdělení 
klíčových informací upraví.

1. Tvůrce investičního produktu podrobuje 
informace obsažené ve sdělení klíčových 
informací pravidelné revizi, a pokud z této 
revize vyplyne potřeba podstatných změn, 
sdělení klíčových informací upraví a 
neprodleně zpřístupní revidované znění.

Or. en

Odůvodnění

Cílem je dát tvůrcům investičních produktů určitou míru jistoty v tom směru, že pokud musí 
revidovat sdělení klíčových informací, mělo by být jasně řečeno, že revize je nutná, pouze 
pokud investiční produkt doznal podstatné změny. Jakmile revize proběhne, není důvod 
okamžitě nezveřejnit revidované znění sdělení klíčových informací.

Pozměňovací návrh 471
Olle Schmidt, Nils Torvalds
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tvůrce investičního produktu podrobuje 
informace obsažené ve sdělení klíčových 
informací pravidelné revizi, a pokud z této 
revize vyplyne potřeba změny, sdělení 
klíčových informací upraví.

1. Tvůrce strukturovaného retailového 
investičního produktu podrobuje informace 
obsažené ve sdělení klíčových informací 
pravidelné revizi, a pokud z této revize 
vyplyne potřeba podstatných změn, sdělení 
klíčových informací upraví a neprodleně 
zpřístupní revidované znění.

Or. en

Odůvodnění

Sdělení klíčových informací by mělo být koncipováno jako předsmluvní dokument, tj. pomocný 
nástroj přispívající k individuálnímu rozhodnutí o investici. Proto by jakákoli povinnost tento 
dokument revidovat měla být omezena na situaci, kdy dojde k podstatné změně investičního 
produktu jako takového. Tento požadavek je v souladu s čl. 23 odst. 2 SKIPCP IV (nařízení 
583/2010/EU).
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Pozměňovací návrh 472
Burkhard Balz
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tvůrce investičního produktu podrobuje 
informace obsažené ve sdělení klíčových 
informací pravidelné revizi, a pokud z této 
revize vyplyne potřeba změny, sdělení 
klíčových informací upraví.

1. Tvůrce investičního produktu podrobuje 
informace obsažené ve sdělení klíčových 
informací pravidelné revizi, a pokud z této 
revize vyplyne potřeba zásadní změny, 
zejména pokud jde o posouzení rizik, 
sdělení klíčových informací upraví.

Or. en

Pozměňovací návrh 473
Syed Kamall
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tvůrce investičního produktu podrobuje 
informace obsažené ve sdělení klíčových 
informací pravidelné revizi, a pokud z této 
revize vyplyne potřeba změny, sdělení 
klíčových informací upraví.

1. Tvůrce strukturovaného retailového 
investičního produktu podrobuje informace 
obsažené ve sdělení klíčových informací 
pravidelné revizi, a pokud z této revize 
vyplyne potřeba změny, sdělení klíčových 
informací upraví.

Or. en

Pozměňovací návrh 474
Olle Schmidt
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise je oprávněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
23, kterým se stanoví prováděcí pravidla 
pro kontrolu informací obsažených 
ve sdělení klíčových informací a pro 
úpravy sdělení klíčových informací, pokud 
jde o:

2. Evropský orgán pro bankovnictví 
(EBA), Evropský orgán pro pojišťovnictví 
a zaměstnanecké penzijní pojištění 
(EIOPA) a Evropský orgán pro cenné 
papíry a trhy (ESMA) vypracují návrhy 
regulačních norem, kterými se stanoví 
prováděcí pravidla pro kontrolu informací 
obsažených ve sdělení klíčových informací 
a pro úpravy sdělení klíčových informací, 
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pokud jde o:

Evropské orgány dohledu předloží tyto 
návrhy regulačních technických norem 
Komisi do [...].
Komisi je svěřena pravomoc přijímat 
regulační technické normy v souladu s 
postupem stanoveným v článcích 10 až 14 
nařízení (EU) č. 1093/2010, v článcích 10 
až 14 nařízení 1094/2010 a v článcích 10 
až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.

Or. en

Odůvodnění

S cílem zajistit přiměřenou flexibilitu a umožnit průmyslu a evropským orgánům dohledu 
rychle reagovat na vývoj na trhu by měly tři evropské orgány dohledu spíše kolektivně 
vypracovat společné regulační technické normy místo toho, aby byla Komise oprávněna 
přijímat akty v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh 475
Alfredo Pallone
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise je oprávněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
23, kterým se stanoví prováděcí pravidla 
pro kontrolu informací obsažených 
ve sdělení klíčových informací a pro 
úpravy sdělení klíčových informací, pokud 
jde o:

2. Komise je oprávněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
23, kterým se stanoví prováděcí pravidla 
pro kontrolu informací obsažených 
ve sdělení klíčových informací a pro 
úpravy sdělení klíčových informací, a to s 
ohledem na povahu daného investičního 
produktu, pokud jde o:

Or. en

Pozměňovací návrh 476
Markus Ferber
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) podmínky, za kterých je nutno 
informace obsažené ve sdělení klíčových 

b) podmínky, za kterých je nutno 
informace obsažené ve sdělení klíčových 
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informací upravit a za kterých je povinné 
nebo možné upravené sdělení klíčových 
informací znovu zveřejnit;

informací upravit;

Or. en

Odůvodnění

Pokud byla revize shledána nutnou a byla provedena, mělo by být upravené sdělení klíčových 
informací neprodleně zpřístupněno.   Nemá smysl, aby takto jednoduché pravidlo podrobněji 
upravovaly akty v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh 477
Sharon Bowles
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) podmínky, za kterých je nutno 
informace obsažené ve sdělení klíčových 
informací upravit a za kterých je povinné 
nebo možné upravené sdělení klíčových 
informací znovu zveřejnit;

b) podmínky, za kterých je nutno 
informace obsažené ve sdělení klíčových 
informací upravit, konkrétně definovat, co 
se rozumí „věcně zásadními změnami“, a 
za kterých je povinné upravené sdělení 
klíčových informací znovu zveřejnit;

Or. en

Pozměňovací návrh 478
Olle Schmidt, Nils Torvalds
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) podmínky, za kterých je nutno 
informace obsažené ve sdělení klíčových 
informací upravit a za kterých je povinné 
nebo možné upravené sdělení klíčových 
informací znovu zveřejnit;

b) podmínky, za kterých je nutno 
informace obsažené ve sdělení klíčových 
informací upravit.

Or. en

Odůvodnění

Navazuje na změnu, kterou navrhuje pan Schmidt v odstavci 1. Viz odůvodnění Schmidtova 
pozměňovacího návrhu k čl. 10 odst. 1. Pokud je výsledkem revize sdělení klíčových 
informací jeho úprava, měl by být upravený dokument neprodleně zpřístupněn. V tomto 
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ohledu není třeba zmocňovat Komisi k přijímání aktů v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh 479
Syed Kamall
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) konkrétní podmínky, za kterých je nutno 
kontrolovat informace obsažené ve sdělení 
klíčových informací, případně upravit 
sdělení klíčových informací v případě, že 
investiční produkt není retailovým 
investorům k dispozici nepřetržitě;

c) konkrétní podmínky, za kterých je nutno
kontrolovat informace obsažené ve sdělení 
klíčových informací, případně upravit 
sdělení klíčových informací v případě, že 
strukturovaný retailový investiční produkt 
není retailovým investorům k dispozici 
nepřetržitě;

Or. en

Pozměňovací návrh 480
Olle Schmidt
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) okolnosti, za kterých mají být retailoví 
investoři informováni o upraveném 
sdělení klíčových informací o investičním 
produktu, který zakoupili.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Navazuje na změnu, kterou navrhuje pan Schmidt v odstavci 1. Viz odůvodnění ke čl. 10 odst. 
1. 

Pozměňovací návrh 481
Markus Ferber
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) okolnosti, za kterých mají být retailoví 
investoři informováni o upraveném 
sdělení klíčových informací o investičním 

vypouští se
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produktu, který zakoupili.

Or. en

Odůvodnění

Pokud byla revize shledána nutnou a byla provedena, mělo by být upravené sdělení klíčových 
informací neprodleně zpřístupněno.   Nemá smysl, aby takto jednoduché pravidlo podrobněji 
upravovaly akty v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh 482
Syed Kamall
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) okolnosti, za kterých mají být retailoví 
investoři informováni o upraveném sdělení 
klíčových informací o investičním 
produktu, který zakoupili.

d) okolnosti, za kterých mají být retailoví 
investoři informováni o upraveném sdělení 
klíčových informací o strukturovaném 
retailovém investičním produktu, který 
zakoupili.

Or. en

Pozměňovací návrh 483
Werner Langen

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) okolnosti, za kterých mají být retailoví 
investoři informováni o upraveném sdělení 
klíčových informací o investičním 
produktu, který zakoupili.

d) okolnosti, za kterých mají být retailoví 
investoři na individuální žádost 
informováni o upraveném sdělení 
klíčových informací o investičním 
produktu, který zakoupili.

Or. de

Pozměňovací návrh 484
Pervenche Berès
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 – písm. d a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) veškerá opatření přijatá osobou 
odpovědnou za porušení nařízení, aby 
bylo zajištěno, že v budoucnu bude 
postupovat v souladu s nařízením.

Or. en

Odůvodnění

Pokud osoba odpovědná za porušení nařízení přijala opatření, aby k takovému porušení v 
budoucnu již nedošlo, může k tomu příslušný orgán přihlédnout při uplatňování správních 
opatření a sankcí.

Pozměňovací návrh 485
Olle Schmidt
Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud tvůrce investičního produktu 
vytvořil sdělení klíčových informací, které 
není v souladu s požadavky článků 6, 7 a 
8 a na které se retailový investor při 
rozhodování o investici spolehl, může 
retailový investor vznést vůči tvůrci 
daného investičního produktu nárok na 
náhradu případné škody, která byla 
danému retailovému investorovi 
způsobena použitím sdělení klíčových 
informací.

1. Klíčové informace pro investory 
představují předsmluvní informace. Musí 
být pravdivé, jasné a nezavádějící. Musí 
odpovídat příslušným částem prospektu. 
Existují-li závazné smluvní dokumenty, 
sdělení klíčových informací musí být 
v souladu s těmito dokumenty.

Or. en

Odůvodnění

Sladění s předpisy pro sdělení klíčových informací pro investory uvedenými ve směrnici 
2009/65/ES o SKIPCP. Ustanovení o důkazním břemenu by měla být v souladu 
s ustanoveními o důkazním břemenu v čl. 79 odst. 2 směrnice SKIPCP 4.

Pozměňovací návrh 486
Syed Kamall
Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud tvůrce investičního produktu 
vytvořil sdělení klíčových informací, které 
není v souladu s požadavky článků 6, 7 a 
8 a na které se retailový investor při 
rozhodování o investici spolehl, může 
retailový investor vznést vůči tvůrci 
daného investičního produktu nárok na 
náhradu případné škody, která byla 
danému retailovému investorovi 
způsobena použitím sdělení klíčových 
informací.

1. Informace ve sdělení klíčových 
informací představují předsmluvní 
informace. Musí být pravdivé, jasné a 
nezavádějící. Sdělení klíčových informací 
musí být v souladu s prospektem, 
popřípadě, pokud nebyl zveřejněn žádný 
prospekt, s podmínkami daného 
strukturovaného retailového investičního 
produktu.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že klíčovou motivací tohoto nařízení je sladění ustanovení se směrnicí 
SKIPCP IV, aby byl zajištěn soulad režimů odpovědnosti, by mělo nařízení spíše obsahovat 
ustanovení o tom, že vnitrostátní předpisy členských států musí skýtat retailovému investorovi 
odpovídající občanskoprávní opravné prostředky.

Pozměňovací návrh 487
Sharon Bowles
Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud tvůrce investičního produktu 
vytvořil sdělení klíčových informací, které 
není v souladu s požadavky článků 6, 7 a 
8 a na které se retailový investor při 
rozhodování o investici spolehl, může 
retailový investor vznést vůči tvůrci 
daného investičního produktu nárok na 
náhradu případné škody, která byla 
danému retailovému investorovi 
způsobena použitím sdělení klíčových 
informací.

1. Informace ve sdělení klíčových 
informací představují předsmluvní 
informace. Musí být pravdivé, jasné a 
nezavádějící. Existují-li závazné smluvní 
dokumenty, sdělení klíčových informací 
musí být v souladu s těmito dokumenty.

Or. en

Odůvodnění

Nařízení o strukturovaných retailových investičních produktech se tím uvádí do souladu s 
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formulacemi směrnice SKIPCP.

Pozměňovací návrh 488
Alfredo Pallone
Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud tvůrce investičního produktu 
vytvořil sdělení klíčových informací, které 
není v souladu s požadavky článků 6, 7 a 
8 a na které se retailový investor při 
rozhodování o investici spolehl, může 
retailový investor vznést vůči tvůrci 
daného investičního produktu nárok na 
náhradu případné škody, která byla 
danému retailovému investorovi 
způsobena použitím sdělení klíčových 
informací.

1. Klíčové informace pro investory 
představují předsmluvní informace. Musí 
být pravdivé, jasné a nezavádějící. 
Poskytuje klíčové informace a musí se 
shodovat s příslušnými částmi 
nabídkových dokumentů, pokud jde musí 
vytvořit tvůrce produktu.

Or. en

Pozměňovací návrh 489
Wolf Klinz
Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud tvůrce investičního produktu 
vytvořil sdělení klíčových informací, které
není v souladu s požadavky článků 6, 7 a 8 
a na které se retailový investor při 
rozhodování o investici spolehl, může 
retailový investor vznést vůči tvůrci 
daného investičního produktu nárok na 
náhradu případné škody, která byla 
danému retailovému investorovi 
způsobena použitím sdělení klíčových 
informací.

1. Členské státy zajistí, že osobě 
odpovědné za vytvoření sdělení klíčových 
informací nevzniká občanskoprávní 
odpovědnost pouze na základě tohoto 
sdělení klíčových informací včetně jeho 
překladu, pokud není zavádějící, nepřesný 
nebo neodpovídá příslušným částem 
prospektu nebo není v souladu s 
požadavky článků 6, 7 a 8 a na které se 
retailový investor při rozhodování o 
investici spolehl. Sdělení klíčových 
informací musí obsahovat v tomto směru 
jasné upozornění.

Or. en

Pozměňovací návrh 490
Burkhard Balz
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Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud tvůrce investičního produktu 
vytvořil sdělení klíčových informací, které 
není v souladu s požadavky článků 6, 7 a 
8 a na které se retailový investor při 
rozhodování o investici spolehl, může 
retailový investor vznést vůči tvůrci 
daného investičního produktu nárok na 
náhradu případné škody, která byla 
danému retailovému investorovi 
způsobena použitím sdělení klíčových 
informací.

1. Členské státy zajistí, aby se jejich 
právní a správní předpisy týkající se 
občanskoprávní odpovědnosti vztahovaly 
na osoby odpovědné za údaje uvedené ve
sdělení klíčových informací.

Or. en

Pozměňovací návrh 491
Elena Băsescu
Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud tvůrce investičního produktu 
vytvořil sdělení klíčových informací, které 
není v souladu s požadavky článků 6, 7 a 8 
a na které se retailový investor při 
rozhodování o investici spolehl, může 
retailový investor vznést vůči tvůrci 
daného investičního produktu nárok na 
náhradu případné škody, která byla 
danému retailovému investorovi způsobena 
použitím sdělení klíčových informací.

1. Pokud tvůrce investičního produktu 
vytvořil sdělení klíčových informací, které 
není v souladu s požadavky článků 6, 7 a 8 
a na které se retailový investor při 
rozhodování o investici spolehl, může 
retailový investor vznést vůči tvůrci 
daného investičního produktu nárok na 
náhradu případné škody, která byla 
danému retailovému investorovi způsobena 
použitím sdělení klíčových informací. Výše 
možného odškodného by měla být úměrná 
způsobené škodě.

Or. en

Pozměňovací návrh 492
Thomas Händel

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud tvůrce investičního produktu 
vytvořil sdělení klíčových informací, které 
není v souladu s požadavky článků 6, 7 a 8 
a na které se retailový investor při 
rozhodování o investici spolehl, může 
retailový investor vznést vůči tvůrci 
daného investičního produktu nárok na 
náhradu případné škody, která byla 
danému retailovému investorovi způsobena 
použitím sdělení klíčových informací.

1. Pokud tvůrce investičního produktu 
vytvořil sdělení klíčových informací, které 
není v souladu s požadavky článků 6, 7 a 8 
a na které se retailový investor při 
rozhodování o investici spolehl, může 
retailový investor vznést vůči tvůrci 
daného investičního produktu nárok na 
náhradu případné škody, která byla 
danému retailovému investorovi způsobena 
použitím sdělení klíčových informací, 
a případně požadovat vrácení investičního 
produktu tvůrci za původní kupní cenu.

Or. de

Pozměňovací návrh 493
Pervenche Berès
Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud tvůrce investičního produktu 
vytvořil sdělení klíčových informací, které 
není v souladu s požadavky článků 6, 7 a 8 
a na které se retailový investor při 
rozhodování o investici spolehl, může 
retailový investor vznést vůči tvůrci 
daného investičního produktu nárok na 
náhradu případné škody, která byla 
danému retailovému investorovi způsobena 
použitím sdělení klíčových informací.

1. Pokud tvůrce investičního produktu 
nebo subjekt prodávající investiční 
produkty vytvořil sdělení klíčových 
informací nebo jeho přílohu, které nejsou 
v souladu s požadavky článků 6, 7 a 8 a na 
které se retailový investor při rozhodování 
o investici spolehl, může retailový investor 
vznést vůči tvůrci daného investičního 
produktu nebo subjektu prodávajícímu 
investiční produkty nárok na náhradu 
případné škody, která byla danému 
retailovému investorovi způsobena 
použitím sdělení klíčových informací nebo 
jeho přílohy.

Or. en

Pozměňovací návrh 494
Sirpa Pietikäinen
Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud tvůrce investičního produktu 
vytvořil sdělení klíčových informací, které 
není v souladu s požadavky článků 6, 7 a 8
a na které se retailový investor při 
rozhodování o investici spolehl, může 
retailový investor vznést vůči tvůrci 
daného investičního produktu nárok na 
náhradu případné škody, která byla 
danému retailovému investorovi způsobena 
použitím sdělení klíčových informací.

1. Pokud tvůrce investičního produktu 
vytvořil sdělení klíčových informací, které 
není v souladu s požadavky tohoto 
nařízení a na které se retailový investor při 
rozhodování o investici spolehl, může 
retailový investor vznést vůči tvůrci 
daného investičního produktu nárok na 
náhradu případné škody, která byla 
danému retailovému investorovi způsobena 
použitím sdělení klíčových informací.

Or. en

Pozměňovací návrh 495
Wolf Klinz
Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud retailový investor prokazatelně 
utrpí ztrátu v důsledku použití informací 
obsažených ve sdělení klíčových 
informací, je tvůrce investičního produktu 
povinen prokázat, že sdělení klíčových 
informací bylo vypracováno v souladu s 
články 6, 7 a 8 tohoto nařízení.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 496
Sari Essayah
Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud retailový investor prokazatelně 
utrpí ztrátu v důsledku použití informací 
obsažených ve sdělení klíčových 
informací, je tvůrce investičního produktu 
povinen prokázat, že sdělení klíčových 
informací bylo vypracováno v souladu s 
články 6, 7 a 8 tohoto nařízení.

2. Pokud retailový investor prokazatelně 
utrpí ztrátu v důsledku použití informací 
obsažených ve sdělení klíčových 
informací, nevznikne tvůrci investičního 
produktu občanskoprávní odpovědnost 
pouze na základě sdělení klíčových 
informací včetně jakéhokoli jeho 
překladu, pokud sdělení není zavádějící, 
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nepřesné nebo v nesouladu s jinými 
závaznými smluvními dokumenty. Sdělení 
klíčových informací musí obsahovat v 
tomto směru jasné upozornění.

Or. en

Pozměňovací návrh 497
Olle Schmidt
Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud retailový investor prokazatelně 
utrpí ztrátu v důsledku použití informací 
obsažených ve sdělení klíčových 
informací, je tvůrce investičního produktu 
povinen prokázat, že sdělení klíčových 
informací bylo vypracováno v souladu s 
články 6, 7 a 8 tohoto nařízení.

2. Členské státy zajistí, aby žádné osobě 
nevznikla občanskoprávní odpovědnost 
pouze na základě sdělení klíčových 
informací včetně jakéhokoli jeho 
překladu, pokud sdělení není zavádějící, 
nepřesné nebo v nesouladu s jinými 
závaznými smluvními dokumenty, u nichž 
se předpokládá, že jsou pod kontrolou 
dané osoby. Sdělení klíčových informací 
musí obsahovat v tomto směru jasné 
upozornění.

Or. en

Odůvodnění

Sladění s předpisy pro sdělení klíčových informací pro investory uvedenými ve směrnici 
2009/65/ES o SKIPCP. Ustanovení o občanskoprávní odpovědnosti je třeba sladit s 
ustanoveními čl. 79 odst. 2 směrnice SKIPCP 4. Text by měl být s některými úpravami v co 
největší míře plně harmonizován s čl. 79 odst. 2.

Pozměňovací návrh 498
Syed Kamall
Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud retailový investor prokazatelně 
utrpí ztrátu v důsledku použití informací 
obsažených ve sdělení klíčových 
informací, je tvůrce investičního produktu 
povinen prokázat, že sdělení klíčových 
informací bylo vypracováno v souladu s 

2. Informace ve sdělení klíčových 
informací představují předsmluvní 
informace. Musí být pravdivé, jasné a 
nezavádějící. Existují-li závazné smluvní 
dokumenty, sdělení klíčových informací
musí být v souladu s těmito dokumenty.
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články 6, 7 a 8 tohoto nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že klíčovou motivací tohoto nařízení je sladění ustanovení se směrnicí 
SKIPCP IV, aby byl zajištěn soulad režimů odpovědnosti, by mělo nařízení spíše obsahovat 
ustanovení o tom, že vnitrostátní předpisy členských států musí skýtat retailovému investorovi 
odpovídající občanskoprávní opravné prostředky.

Pozměňovací návrh 499
Werner Langen

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud retailový investor prokazatelně 
utrpí ztrátu v důsledku použití informací 
obsažených ve sdělení klíčových 
informací, je tvůrce investičního produktu 
povinen prokázat, že sdělení klíčových 
informací bylo vypracováno v souladu 
s články 6, 7 a 8 tohoto nařízení.

2. Proti tvůrci investičního produktu nelze 
zahájit občanskoprávní řízení pouze na 
základě sdělení klíčových informací, 
s výjimkou případů, kdy je toto sdělení 
zavádějící nebo se v důležitých částech liší 
od prodejního prospektu příslušného 
produktu. (Důkazní břemeno přitom nese 
tvůrce investičního produktu.) Sdělení 
klíčových informací by mělo jasně uvádět, 
že nenahrazuje prodejní prospekt.

Or. de

Pozměňovací návrh 500
Sirpa Pietikäinen
Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud retailový investor prokazatelně 
utrpí ztrátu v důsledku použití informací 
obsažených ve sdělení klíčových 
informací, je tvůrce investičního produktu 
povinen prokázat, že sdělení klíčových 
informací bylo vypracováno v souladu s 
články 6, 7 a 8 tohoto nařízení.

2. Informace ve sdělení klíčových 
informací představují předsmluvní 
informace. Musí být pravdivé, jasné a 
nezavádějící. Existují-li závazné smluvní 
dokumenty, sdělení klíčových informací
musí být v souladu s těmito dokumenty.
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Or. en

Pozměňovací návrh 501
Sharon Bowles
Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud retailový investor prokazatelně 
utrpí ztrátu v důsledku použití informací 
obsažených ve sdělení klíčových 
informací, je tvůrce investičního produktu 
povinen prokázat, že sdělení klíčových 
informací bylo vypracováno v souladu s 
články 6, 7 a 8 tohoto nařízení.

2. Pokud retailový investor prokazatelně 
utrpí ztrátu v důsledku použití informací 
obsažených ve sdělení klíčových 
informací, nevznikne tvůrci investičního 
produktu občanskoprávní odpovědnost 
pouze na základě sdělení klíčových 
informací včetně jakéhokoli jeho 
překladu, pokud sdělení není zavádějící, 
nepřesné nebo v nesouladu s jinými 
závaznými smluvními dokumenty. Sdělení 
klíčových informací musí obsahovat v 
tomto směru jasné upozornění.

Or. en

Odůvodnění

Nařízení o strukturovaných retailových investičních produktech se tím uvádí do souladu s 
formulacemi směrnice SKIPCP.

Pozměňovací návrh 502
Alfredo Pallone
Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud retailový investor prokazatelně 
utrpí ztrátu v důsledku použití informací 
obsažených ve sdělení klíčových 
informací, je tvůrce investičního produktu 
povinen prokázat, že sdělení klíčových 
informací bylo vypracováno v souladu s 
články 6, 7 a 8 tohoto nařízení.

2. Členské státy zajistí, že žádné osobě 
nevznikne občanskoprávní odpovědnost 
pouze na základě klíčových informací pro 
investory včetně jejich překladu, pokud 
nejsou zavádějící, nepřesné nebo 
neodpovídají příslušným částem 
nabídkové dokumentace. Klíčové 
informace pro investory musí obsahovat v 
tomto smyslu jasné upozornění.

Or. en
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Pozměňovací návrh 503
Burkhard Balz
Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud retailový investor prokazatelně 
utrpí ztrátu v důsledku použití informací 
obsažených ve sdělení klíčových 
informací, je tvůrce investičního produktu 
povinen prokázat, že sdělení klíčových 
informací bylo vypracováno v souladu s 
články 6, 7 a 8 tohoto nařízení.

2. Členské státy zajistí, aby žádné osobě 
nevznikla občanskoprávní odpovědnost 
pouze na základě sdělení klíčových 
informací včetně jakéhokoli jeho 
překladu, pokud nejsou informace
uvedené ve sdělení klíčových informací 
zavádějící, nepřesné nebo v nesouladu 
s jinými relevantními částmi sdělení nebo 
se závaznými smluvními dokumenty.

Sdělení klíčových informací musí 
obsahovat v tomto směru jasné 
upozornění.

Or. en

Pozměňovací návrh 504
Nils Torvalds, Olle Schmidt
Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud retailový investor prokazatelně 
utrpí ztrátu v důsledku použití informací 
obsažených ve sdělení klíčových 
informací, je tvůrce investičního produktu 
povinen prokázat, že sdělení klíčových 
informací bylo vypracováno v souladu s 
články 6, 7 a 8 tohoto nařízení.

2. Pokud retailový investor prokazatelně 
utrpí ztrátu v důsledku použití informací 
obsažených ve sdělení klíčových 
informací, je tvůrce investičního produktu 
povinen prokázat, že sdělení klíčových 
informací bylo vypracováno v souladu s 
články 6, 7 a 8 tohoto nařízení. 
Občanskoprávní odpovědnost může v 
takových případech vzniknout tvůrci 
investičního produktu na základě sdělení 
klíčových informací včetně jakéhokoli 
jeho překladu, pokud je toto sdělení 
klíčových informací zavádějící, nepřesné 
nebo je v nesouladu s jinými závaznými 
smluvními dokumenty. Sdělení klíčových 
informací musí obsahovat v tomto směru 
jasné upozornění.
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Or. en

Pozměňovací návrh 505
Jean-Paul Gauzès

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud retailový investor prokazatelně 
utrpí ztrátu v důsledku použití informací 
obsažených ve sdělení klíčových 
informací, je tvůrce investičního produktu 
povinen prokázat, že sdělení klíčových 
informací bylo vypracováno v souladu s 
články 6, 7 a 8 tohoto nařízení.

2. Pokud retailový investor prokazatelně 
utrpí ztrátu v důsledku použití zjištěných 
informací obsažených ve sdělení klíčových 
informací, je tvůrce investičního produktu 
povinen prokázat, že tyto informace byly 
vypracovány v souladu s články 6, 7 a 8 
tohoto nařízení.

Or. fr

Pozměňovací návrh 506
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE
Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud retailový investor prokazatelně 
utrpí ztrátu v důsledku použití informací 
obsažených ve sdělení klíčových 
informací, je tvůrce investičního produktu 
povinen prokázat, že sdělení klíčových 
informací bylo vypracováno v souladu s 
články 6, 7 a 8 tohoto nařízení.

2. Pokud retailový investor prokazatelně 
utrpí ztrátu a prokáže, že informace 
obsažené ve sdělení klíčových informací 
byly zavádějící, je tvůrce investičního 
produktu povinen prokázat, že sdělení 
klíčových informací bylo vypracováno v 
souladu s články 6, 7 a 8 tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 507
Thomas Händel

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud retailový investor prokazatelně 
utrpí ztrátu v důsledku použití informací 

2. Pokud retailový investor utrpěl ztrátu 
v důsledku použití sdělení klíčových
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obsažených ve sdělení klíčových 
informací, je tvůrce investičního produktu 
povinen prokázat, že sdělení klíčových 
informací bylo vypracováno v souladu 
s články 6, 7 a 8 tohoto nařízení.

informací, je tvůrce investičního produktu 
povinen prokázat, že sdělení klíčových 
informací bylo vypracováno v souladu 
s články 6, 7 a 8 tohoto nařízení.

Or. de

Pozměňovací návrh 508
Alfredo Pallone
Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Stanovení důkazního břemene uvedené 
v odstavci 2 nelze předem měnit na 
základě dohody. Jakékoli takové 
ustanovení v rámci předem uzavřené 
dohody není pro retailové investory 
závazné.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 509
Wolf Klinz
Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Stanovení důkazního břemene uvedené 
v odstavci 2 nelze předem měnit na 
základě dohody. Jakékoli takové 
ustanovení v rámci předem uzavřené 
dohody není pro retailové investory 
závazné.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 510
Syed Kamall
Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Stanovení důkazního břemene uvedené 
v odstavci 2 nelze předem měnit na 
základě dohody. Jakékoli takové 
ustanovení v rámci předem uzavřené 
dohody není pro retailové investory 
závazné.

3. Tvůrci strukturovaného retailového 
investičního produktu vzniká 
občanskoprávní odpovědnost, pokud 
investor utrpí ztrátu v důsledku toho, že je 
sdělení klíčových informací zavádějící, 
nepřesné nebo je v nesouladu s jinými 
závaznými smluvními dokumenty pro 
daný strukturovaný retailový investiční 
produkt. Tuto občanskoprávní 
odpovědnost nelze smlouvou omezit ani 
vyloučit.

Or. en

Pozměňovací návrh 511
Sirpa Pietikäinen
Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Stanovení důkazního břemene uvedené 
v odstavci 2 nelze předem měnit na 
základě dohody. Jakékoli takové 
ustanovení v rámci předem uzavřené 
dohody není pro retailové investory 
závazné.

3. Tvůrci investičního produktu nevznikne  
občanskoprávní odpovědnost pouze na 
základě sdělení klíčových informací 
včetně jakéhokoli jeho překladu, pokud 
není zavádějící, nepřesné nebo 
v nesouladu s jinými závaznými 
smluvními dokumenty.

Or. en

Pozměňovací návrh 512
Olle Schmidt, Sharon Bowles
Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Stanovení důkazního břemene uvedené 
v odstavci 2 nelze předem měnit na 
základě dohody. Jakékoli takové 
ustanovení v rámci předem uzavřené 
dohody není pro retailové investory 
závazné.

3. Tvůrce produktu má odpovědnost podle 
občanského práva, pokud investor utrpí 
ztrátu v důsledku toho, že se spolehl na 
sdělení klíčových informací, které 
nesplňovalo požadavky výše uvedených 
odstavců 1 nebo 2. Tuto odpovědnost 
nelze omezit ani se jí zříci smluvními 
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ustanoveními, ani na základě souhlasu 
příslušného orgánu.

Or. en

Odůvodnění

Tyto pozměňovací návrhy slaďují režim odpovědnosti s režimem směrnice SKIPCP, který 
funguje dobře.

Pozměňovací návrh 513
Burkhard Balz
Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Stanovení důkazního břemene uvedené 
v odstavci 2 nelze předem měnit na 
základě dohody. Jakékoli takové 
ustanovení v rámci předem uzavřené 
dohody není pro retailové investory 
závazné.

3. Tuto občanskoprávní odpovědnost nelze 
smluvně omezit.

Or. en

Pozměňovací návrh 514
Syed Kamall
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Subjekt prodávající investiční produkt 
retailovým investorům je povinen 
poskytnout jim sdělení klíčových informací 
v dostatečném předstihu před uzavřením 
transakce týkající se daného investičního 
produktu.

1. Subjekt prodávající strukturovaný 
retailový investiční produkt retailovým 
investorům je povinen poskytnout jim 
sdělení klíčových informací v dostatečném 
předstihu před uzavřením transakce 
týkající se daného strukturovaného 
retailového investičního produktu. Je-li 
klientovi doporučen strukturovaný 
retailový investiční produkt, musí mu být 
neprodleně předloženo sdělení klíčových 
informací.

Or. en
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Pozměňovací návrh 515
Sirpa Pietikäinen
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Subjekt prodávající investiční produkt 
retailovým investorům je povinen 
poskytnout jim sdělení klíčových informací 
v dostatečném předstihu před uzavřením 
transakce týkající se daného investičního 
produktu.

1. Subjekt poskytující poradenství ohledně 
investičního produktu nebo prodávající 
investiční produkt retailovým investorům 
je povinen poskytnout jim sdělení 
klíčových informací v dostatečném 
předstihu před uzavřením transakce 
týkající se daného investičního produktu. 
Je-li klientovi doporučen určitý produkt, 
musí mu být neprodleně předloženo 
sdělení klíčových informací.

Or. en

Pozměňovací návrh 516
Olle Schmidt
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Subjekt prodávající investiční produkt 
retailovým investorům je povinen 
poskytnout jim sdělení klíčových informací 
v dostatečném předstihu před uzavřením 
transakce týkající se daného investičního 
produktu.

1. Subjekt prodávající strukturovaný 
retailový investiční produkt retailovým 
investorům je povinen poskytnout jim 
sdělení klíčových informací a sdělení o 
klíčových službách v dostatečném 
předstihu před uzavřením transakce 
týkající se daného strukturovaného 
retailového investičního produktu. Je-li 
klientovi doporučena investice, musí mu 
být neprodleně předloženo sdělení 
klíčových informací a sdělení o klíčových 
službách.

Or. en

Pozměňovací návrh 517
Sharon Bowles
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Subjekt prodávající investiční produkt 
retailovým investorům je povinen 
poskytnout jim sdělení klíčových informací 
v dostatečném předstihu před uzavřením 
transakce týkající se daného investičního 
produktu.

1. Subjekt doporučující nebo prodávající 
investiční produkt retailovým investorům 
je povinen poskytnout jim sdělení 
klíčových informací neprodleně a v 
dostatečném předstihu před uzavřením 
jakéhokoli závazku týkajícího se daného 
investičního produktu.

Or. en

Pozměňovací návrh 518
Thomas Händel

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Subjekt prodávající investiční produkt 
retailovým investorům je povinen 
poskytnout jim sdělení klíčových informací 
v dostatečném předstihu před uzavřením 
transakce týkající se daného investičního 
produktu.

1. Subjekt prodávající investiční produkt 
retailovým investorům je povinen těmto 
investorům poskytnout sdělení klíčových 
informací v dostatečném předstihu před 
uzavřením transakce týkající se daného 
investičního produktu a uchovává o tom 
záznam, tj. důkazní břemeno pro tuto 
podmínku nese tvůrce investičního 
produktu.

Or. de

Pozměňovací návrh 519
Petru Constantin Luhan
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Subjekt prodávající investiční produkt 
retailovým investorům je povinen 
poskytnout jim sdělení klíčových informací 
v dostatečném předstihu před uzavřením 
transakce týkající se daného investičního 
produktu.

1. Subjekt prodávající investiční produkt 
retailovým investorům je povinen 
poskytnout jim sdělení klíčových 
informací, který poskytl tvůrce daného 
investičního produktu, v dostatečném 
předstihu před uzavřením transakce 
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týkající se daného investičního produktu.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu zlepšení právní jistoty je třeba zdůraznit, že sdělení klíčových informací vytváří 
jediná strana: tvůrce daného investičního produktu. Tvůrci investičních produktů také 
odpovídají za obsah sdělení klíčových informací, které vypracují. Tvůrci investičního 
produktu dávají sdělení klíčových informací k dispozici subjektům prodávajícím daný 
produkt, aby je tyto subjekty mohly poskytnout retailovým investorům.

Pozměňovací návrh 520
Marianne Thyssen

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Subjekt prodávající investiční produkt 
retailovým investorům je povinen 
poskytnout jim sdělení klíčových informací 
v dostatečném předstihu před uzavřením 
transakce týkající se daného investičního 
produktu.

1. Subjekt prodávající investiční produkt 
retailovým investorům je povinen 
poskytnout jim sdělení klíčových informací 
vypracované tvůrcem investičního 
produktu, a to v dostatečném předstihu 
před uzavřením transakce týkající se 
daného investičního produktu.

Or. nl

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh znovu objasňuje, že za vypracování a obsah sdělení klíčových 
informací je odpovědný tvůrce produktu. Tvůrce produktu by měl poté toto sdělení klíčových 
informací poskytnout prodejci, který je má v dostatečném předstihu předat retailovému 
investorovi.

Pozměňovací návrh 521
Peter Simon

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Subjekt prodávající investiční produkt 
retailovým investorům je povinen 
poskytnout jim sdělení klíčových informací 

1. Subjekt prodávající nebo zprostředkující 
investiční produkt retailovým investorům
je povinen těmto investorům poskytnout 
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v dostatečném předstihu před uzavřením 
transakce týkající se daného investičního 
produktu.

sdělení klíčových informací v dostatečném 
předstihu před uzavřením transakce 
týkající se daného investičního produktu.

Or. de

Pozměňovací návrh 522
Sharon Bowles
Návrh nařízení
Čl. 12. – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Subjekt doporučující nebo prodávající 
investiční produkt retailovým investorům 
musí nejprve získat od tvůrce daného 
investičního produktu písemné svolení k 
tomu, aby subjekt rozdával investorům 
jeho sdělení klíčových informací. 
Takovéto svolení může dát tvůrce daného 
investičního produktu na neurčito, na 
omezenou dobu nebo za jiných podmínek. 
Pokud není jakákoli ze stanovených 
podmínek splněna, pozbývá takové svolení 
platnosti pro účely tohoto odstavce. 

Or. en

Pozměňovací návrh 523
Sharon Bowles
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Subjekt prodávající investiční produkt 
může odchylně od odstavce 1 poskytnout 
retailovému investorovi sdělení klíčových 
informací bezprostředně po uzavření 
transakce, pokud:

vypouští se

a) se retailový investor rozhodne transakci 
uzavřít za použití dálkových 
komunikačních prostředků, pokud:
b) sdělení klíčových informací nelze 
poskytnout v souladu s odstavcem 1; a
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c) subjekt prodávající investiční produkt 
retailového investora o této skutečnosti 
informoval.

Or. en

Pozměňovací návrh 524
Thomas Händel

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Subjekt prodávající investiční produkt 
může odchylně od odstavce 1 poskytnout 
retailovému investorovi sdělení klíčových 
informací bezprostředně po uzavření 
transakce, pokud:

vypouští se

a) se retailový investor rozhodne transakci 
uzavřít za použití dálkových 
komunikačních prostředků, pokud:
b) sdělení klíčových informací nelze 
poskytnout v souladu s odstavcem 1; a
c) subjekt prodávající investiční produkt 
retailového investora o této skutečnosti 
informoval.

Or. de

Pozměňovací návrh 525
Syed Kamall
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Subjekt prodávající investiční produkt 
může odchylně od odstavce 1 poskytnout 
retailovému investorovi sdělení klíčových 
informací bezprostředně po uzavření 
transakce, pokud:

2. Subjekt prodávající strukturovaný 
retailový investiční produkt nesmí za 
žádných okolností poskytnout takovým 
investorům sdělení klíčových informací, 
aniž k tomu nejprve získal svolení tvůrce 
daného strukturovaného retailového 
investičního produktu. Takovéto svolení 
může dát tvůrce daného investičního 
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produktu na neurčito, na omezenou dobu 
nebo za jiných podmínek. Pokud není 
jakákoli ze stanovených podmínek 
splněna, pozbývá takové svolení platnosti 
pro účely tohoto odstavce. 

Or. en

Odůvodnění

Subjektem odpovědným za předání sdělení klíčových informací bývá někdy jiný subjekt než 
ten, která odpovídá za vypracování sdělení. Současný návrh nařízení by mohl přiřknout tvůrci 
produktu odpovědnost v případě, že subjekt prodávající produkt nesplní požadavky článku 12. 
Do nařízení by měla by být vložena ustanovení v tomto smyslu, která by zajistila odpovídající 
rozložení odpovědnosti, pokud určitý subjekt distribuuje sdělení klíčových informací, které je 
buď neodpovídá skutečnosti, nebo je zastaralé.  

Pozměňovací návrh 526
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Subjekt prodávající investiční produkt 
může odchylně od odstavce 1 poskytnout
retailovému investorovi sdělení klíčových 
informací bezprostředně po uzavření 
transakce, pokud:

2. Subjekt prodávající investiční produkt 
odchylně od odstavce 1 poskytne ještě před 
uzavřením transakce retailovému 
investorovi adresu oficiálních 
internetových stránek, na kterých lze 
nalézt sdělení klíčových informací, pokud:

Or. en

Odůvodnění

Jedním z cílů sdělení klíčových informací je, aby měl zákazník klíčové informace ještě 
předtím, než se rozhodne, zda investovat, či nikoli. Pokud může zákazník komunikovat se 
subjektem prodávajícím daný investiční produkt, mělo by být možné obdržet tyto informace 
týmiž kanály tím či oním způsobem.

Pozměňovací návrh 527
Markus Ferber
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Subjekt prodávající investiční produkt 
může odchylně od odstavce 1 poskytnout 
retailovému investorovi sdělení klíčových 
informací bezprostředně po uzavření 
transakce, pokud:

2. Subjekt prodávající investiční produkt 
může odchylně od odstavce 1 poskytnout 
retailovému investorovi sdělení klíčových 
informací co nejdříve po uzavření 
transakce, pokud:

Or. en

Odůvodnění

Služby bez investičního poradenství využívající prostředky komunikace na dálku musí být i 
nadále umožněny retailovým investorům, které je chtějí využít. Nebylo by však možné je 
využít, pokud by subjekt prodávající investiční produkt měl povinnost poskytnout sdělení 
klíčových informací za všech okolností před uzavřením transakce. Proto musí být v těchto 
případech povoleno poskytnout sdělení klíčových informací co nejdříve po uzavření 
transakce.

Pozměňovací návrh 528
Peter Simon

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Subjekt prodávající investiční produkt 
může odchylně od odstavce 1 poskytnout 
retailovému investorovi sdělení klíčových 
informací bezprostředně po uzavření 
transakce, pokud:

2. Subjekt prodávající nebo zprostředkující 
investiční produkt může odchylně od 
odstavce 1 poskytnout retailovému 
investorovi sdělení klíčových informací 
bezprostředně po uzavření transakce,
pokud:

Or. de

Pozměňovací návrh 529
Olle Schmidt, Nils Torvalds
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Subjekt prodávající investiční produkt 
může odchylně od odstavce 1 poskytnout 

2. Subjekt prodávající strukturovaný 
retailový investiční produkt může odchylně 
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retailovému investorovi sdělení klíčových 
informací bezprostředně po uzavření 
transakce, pokud:

od odstavce 1 namísto toho poskytnout 
retailovému investorovi sdělení klíčových 
informací bezprostředně po uzavření 
transakce, ovšem pouze pokud:

Or. en

Pozměňovací návrh 530
Sirpa Pietikäinen
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2 – písm. a – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) se retailový investor rozhodne transakci 
uzavřít za použití dálkových 
komunikačních prostředků, pokud:

a) se retailový investor ze své vlastní 
iniciativy rozhodne transakci uzavřít za 
použití dálkových komunikačních 
prostředků, pokud:

Or. en

Odůvodnění

Odchylka v čl. 12 odst.2 je důležitá, neboť umožní náročným zákazníkům, kteří si sami udělali 
průzkum, zakoupit investiční produkty, aniž by jim byly kladeny překážky. Je však důležité, 
aby tím pádem nevznikla mezera v předpisech. Proto by prodejci, kteří proaktivně oslovují 
investory, neměli mít možnost této odchylky využívat. Spíše by měla být omezena tak, aby ji 
mohli využívat pouze zákazníci, kteří se ze své vlastní iniciativy snažili provádět transakce po 
telefonu.

Pozměňovací návrh 531
Nils Torvalds, Olle Schmidt
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2 – písm. a – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) se retailový investor rozhodne transakci 
uzavřít za použití dálkových 
komunikačních prostředků, pokud:

a) se retailový investor ze své vlastní 
iniciativy rozhodne transakci uzavřít za 
použití dálkových komunikačních 
prostředků, pokud:

Or. en

Pozměňovací návrh 532
Olle Schmidt, Nils Torvalds
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) sdělení klíčových informací nelze 
poskytnout v souladu s odstavcem 1; a

b) sdělení klíčových informací nelze 
poskytnout v souladu s odstavcem 1, a 
pokud subjekt prodávající strukturovaný 
retailový investiční produkt o této situaci 
informoval retailového investora, a

Or. en

Pozměňovací návrh 533
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) sdělení klíčových informací nelze 
poskytnout v souladu s odstavcem 1; a

b) sdělení klíčových informací nelze 
poskytnout v souladu s odstavcem 1 
vzhledem k písmeni a) v tištěné verzi; a

Or. en

Pozměňovací návrh 534
Olle Schmidt, Nils Torvalds
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) subjekt prodávající investiční produkt 
retailového investora o této skutečnosti 
informoval.

c) retailový investor souhlasí s tím, že 
obdrží sdělení klíčových informací ihned 
po uzavření transakce, než aby se 
transakce zdržela a obdržel tento 
dokument předem.

Or. en

Odůvodnění

Tato odchylka sice usnadňuje některé legititimní obchodní praktiky, musí však být omezena, 
aby nevznikla mezera v předpisech. Proto by ji měli moci využívat pouze zákazníci, kteří se 
aktivně snaží uzavírat transakce po telefonu. Zákazník by také měl s odchylkou výslovně 
souhlasit.
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Pozměňovací návrh 535
Syed Kamall
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) subjekt prodávající investiční produkt 
retailového investora o této skutečnosti 
informoval.

c) subjekt prodávající strukturovaný 
retailový investiční produkt retailového 
investora o této skutečnosti informoval.

Or. en

Pozměňovací návrh 536
Peter Simon

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) subjekt prodávající investiční produkt 
retailového investora o této skutečnosti 
informoval.

c) subjekt prodávající nebo zprostředkující 
investiční produkt retailového investora 
o této skutečnosti informoval.

Or. de

Pozměňovací návrh 537
Syed Kamall
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) retailový investor dá svůj výslovná 
souhlas s tím, že mu bude sdělení 
klíčových informací předáno ihned po 
uzavření transakce,

Or. en

Pozměňovací návrh 538
Sirpa Pietikäinen
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2 – písm. c a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) retailový investor dá svůj výslovná 
souhlas s tím, že mu bude sdělení 
klíčových informací předáno ihned po 
uzavření transakce,

Or. en

Pozměňovací návrh 539
Sharon Bowles
Návrh nařízení
Čl. 12. – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Retailový investor formou písemného 
či elektronického podpisu potvrdí, že 
sdělení klíčových informací obdržel a 
přečetl si je.

Or. en

Pozměňovací návrh 540
Wolf Klinz
Návrh nařízení
Čl. 12. – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Odchylně od odstavců 1 a 2 může být 
investiční produkt v působnosti tohoto 
nařízení prodán retailovému investorovi 
bez sdělení klíčových informací pouze na 
jeho výslovnou žádost a z jeho vlastní 
iniciativy a pokud to retailovému 
investorovi poradí zprostředkovatel 
prodávající daný investiční produkt podle 
směrnice 2004/39/ES nebo směrnice 
2002/92/ES.

Or. en

Pozměňovací návrh 541
Burkhard Balz
Návrh nařízení
Čl. 12. – odst. 2 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Odchylně od prvního a druhého 
odstavce není poskytnutí sdělení klíčových 
informací, pokud se prodej investičního 
produktu provádí na výslovnou žádost 
retailového klienta bez investičního 
poradenství nebo pokud je transakce 
omezena pouze na její provedení.

Or. en

Pozměňovací návrh 542
Syed Kamall
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud je provedeno několik po sobě 
následujících transakcí týkajících se téhož 
investičního produktu jménem retailového 
investora v souladu s pokyny, které tento 
investor zadá subjektu prodávajícímu 
daný investiční produkt před první 
transakcí, vztahuje se povinnost 
poskytnout sdělení klíčových informací 
podle odstavce 1 pouze na první transakci.

3. V případě, že subjekt prodávající 
strukturovaný retailový investiční produkt 
retailovým investorům buď:

a) neposkytne investorům sdělení 
klíčových informací;  nebo
b) poskytne investorům sdělení klíčových 
informací, pro které neobdržel svolení 
nutné podle výše uvedeného odstavce 2,
spočívá výlučná odpovědnost za toto 
porušení na subjektu prodávajícím 
strukturovaný retailový investiční produkt
retailovým investorům a žádná 
odpovědnost nevzniká tvůrci daného 
strukturovaného retailového investičního 
produktu, ledaže by byl sám tímto 
prodávajícím subjektem.

Or. en
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Pozměňovací návrh 543
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud je provedeno několik po sobě 
následujících transakcí týkajících se téhož 
investičního produktu jménem retailového 
investora v souladu s pokyny, které tento 
investor zadá subjektu prodávajícímu daný 
investiční produkt před první transakcí, 
vztahuje se povinnost poskytnout sdělení 
klíčových informací podle odstavce 1 
pouze na první transakci.

3. Pokud je provedeno několik po sobě 
následujících transakcí týkajících se téhož 
investičního produktu jménem retailového 
investora v souladu s pokyny, které tento 
retailový investor zadá subjektu 
prodávajícímu daný investiční produkt 
před první transakcí, vztahuje se povinnost 
poskytnout sdělení klíčových informací 
podle odstavce 1 pouze na první transakci 
za předpokladu, že sdělení klíčových 
informací nebylo od první transakce 
aktualizováno nebo není k dispozici nová 
roční zpráva.

Or. en

Pozměňovací návrh 544
Olle Schmidt
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud je provedeno několik po sobě 
následujících transakcí týkajících se téhož 
investičního produktu jménem retailového 
investora v souladu s pokyny, které tento 
investor zadá subjektu prodávajícímu daný 
investiční produkt před první transakcí, 
vztahuje se povinnost poskytnout sdělení 
klíčových informací podle odstavce 1 
pouze na první transakci.

3. Pokud je provedeno několik po sobě 
následujících transakcí týkajících se téhož 
strukturovaného retailového investičního 
produktu jménem retailového investora v 
souladu s pokyny, které tento investor zadá 
subjektu prodávajícímu daný 
strukturovaný retailový investiční produkt 
před první transakcí, vztahuje se povinnost 
poskytnout sdělení klíčových informací 
podle odstavce 1 pouze na první transakci.

Or. en

Pozměňovací návrh 545
Peter Simon
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Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud je provedeno několik po sobě 
následujících transakcí týkajících se téhož 
investičního produktu jménem retailového 
investora v souladu s pokyny, které tento 
investor zadá subjektu prodávajícímu daný 
investiční produkt před první transakcí, 
vztahuje se povinnost poskytnout sdělení 
klíčových informací podle odstavce 1 
pouze na první transakci.

3. Pokud je provedeno několik po sobě 
následujících transakcí týkajících se téhož 
investičního produktu jménem retailového 
investora v souladu s pokyny, které tento 
investor zadá subjektu prodávajícímu nebo 
zprostředkujícímu daný investiční produkt 
před první transakcí, vztahuje se povinnost 
poskytnout sdělení klíčových informací 
podle odstavce 1 pouze na první transakci.

Or. de

Pozměňovací návrh 546
Olle Schmidt
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komisi je v souladu s článkem 23 
svěřena pravomoc přijímat akty v 
přenesené pravomoci, které stanoví:

4. Evropský orgán pro bankovnictví 
(EBA), Evropský orgán pro pojišťovnictví 
a zaměstnanecké penzijní pojištění 
(EIOPA) a Evropský orgán pro cenné 
papíry a trhy (ESMA) společně vypracují 
technické normy v souladu s článkem 23, 
které stanoví:

Or. en

Odůvodnění

S cílem zajistit přiměřenou flexibilitu a umožnit průmyslu a evropským orgánům dohledu 
rychle reagovat na vývoj na trhu by měly tři evropské orgány dohledu spíše kolektivně 
vypracovat společné regulační technické normy místo toho, aby byla Komise oprávněna 
přijímat akty v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh 547
Olle Schmidt
Návrh nařízení
Čl. 12. – odst. 4 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Komisi je svěřena pravomoc přijímat 
regulační technické normy v souladu 
s postupem stanoveným v článcích 10 až 
14 nařízení (EU) č. 1093/2010, v článcích 
10 až 14 nařízení (EU) 1094/2010 
a v článcích 10 až 14 nařízení (EU) 
č. 1095/2010.

Or. en

Pozměňovací návrh 548
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Subjekt prodávající investiční produkt 
poskytne sdělení klíčových informací 
retailovým investorům bezplatně.

1. Subjekt prodávající investiční produkt 
poskytne sdělení klíčových informací 
předtím, než je s retailovým investorem 
uzavřena závazná dohoda, a bezplatně.
Tištěná kopie se vždy poskytuje bezplatně, 
pokud se doporučení k investici či 
zprostředkující služba poskytuje osobně.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh se zakládá na návrhu Evropské organizace spotřebitelů.

Pozměňovací návrh 549
Burkhard Balz
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Subjekt prodávající investiční produkt 
poskytne sdělení klíčových informací 
retailovým investorům bezplatně.

1. Subjekt prodávající investiční produkt 
poskytne sdělení klíčových informací 
retailovým investorům bezplatně.

Vzhledem k předsmluvní povaze sdělení 
klíčových informací není retailový 
investor předtím, než učiní rozhodnutí o 
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investici, povinen formou písemného či 
elektronického podpisu potvrdit, že se s 
jeho obsahem seznámil.

Or. en

Pozměňovací návrh 550
Peter Simon

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Subjekt prodávající investiční produkt 
poskytne sdělení klíčových informací 
retailovým investorům bezplatně.

1. Subjekt prodávající nebo zprostředkující 
investiční produkt poskytne sdělení 
klíčových informací retailovým investorům 
bezplatně.

Or. de

Pozměňovací návrh 551
Syed Kamall
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Subjekt prodávající investiční produkt 
poskytne sdělení klíčových informací 
retailovému investorovi na jednom z těchto 
nosičů:

2. Subjekt prodávající strukturovaný 
retailový investiční produkt poskytne 
sdělení klíčových informací retailovému 
investorovi na jednom z těchto nosičů:

Or. en

Pozměňovací návrh 552
Syed Kamall
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Subjekt prodávající investiční produkt 
poskytne sdělení klíčových informací 
retailovým investorům bezplatně.

1. Subjekt prodávající strukturovaný 
retailový investiční produkt poskytne 
sdělení klíčových informací retailovým 
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investorům bezplatně.

Or. en

Pozměňovací návrh 553
Sirpa Pietikäinen
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Subjekt prodávající investiční produkt 
poskytne sdělení klíčových informací 
retailovým investorům bezplatně.

1. Subjekt poskytující poradenství ohledně 
investičního produktu nebo prodávající 
investiční produkt poskytne sdělení 
klíčových informací retailovým investorům 
bezplatně.

Or. en

Pozměňovací návrh 554
Sirpa Pietikäinen
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Subjekt prodávající investiční produkt 
poskytne sdělení klíčových informací 
retailovému investorovi na jednom z těchto 
nosičů:

2. Subjekt poskytující poradenství ohledně 
investičního produktu nebo prodávající 
investiční produkt poskytne sdělení 
klíčových informací retailovému 
investorovi na jednom z těchto nosičů:

Or. en

Pozměňovací návrh 555
Thomas Händel

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Subjekt prodávající investiční produkt 
poskytne sdělení klíčových informací 
retailovému investorovi na jednom z těchto 
nosičů:

2. Subjekt prodávající investiční produkt 
poskytne sdělení klíčových informací 
retailovému investorovi na jednom z těchto 
nosičů, které jsou pro dotčeného 
retailového investora skutečně dostupné:
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Or. de

Pozměňovací návrh 556
Peter Simon

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Subjekt prodávající investiční produkt 
poskytne sdělení klíčových informací 
retailovému investorovi na jednom z těchto 
nosičů:

2. Subjekt prodávající nebo zprostředkující 
investiční produkt poskytne sdělení 
klíčových informací retailovému 
investorovi na jednom z těchto nosičů:

Or. de

Pozměňovací návrh 557
Ildikó Gáll-Pelcz
Návrh nařízení
Čl. 13. – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Retailový investor formou, kterou lze 
zdokumentovat, potvrdí, že vzal na vědomí 
obsah sdělení klíčových informací.

Or. en

Pozměňovací návrh 558
Peter Simon

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) užití trvalého nosiče je vhodné vzhledem 
k okolnostem, za nichž se uskutečňuje 
obchod mezi subjektem prodávajícím 
investiční produkt a retailovým 
investorem; a

a) užití trvalého nosiče je vhodné vzhledem 
k okolnostem, za nichž se uskutečňuje 
obchod mezi subjektem prodávajícím nebo 
zprostředkujícím investiční produkt 
a retailovým investorem; a
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Or. de

Pozměňovací návrh 559
Syed Kamall
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 5 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) poskytnutí sdělení klíčových informací 
pro investory prostřednictvím 
internetových stránek je vhodné vzhledem 
k okolnostem, za nichž se uskutečňuje 
obchod mezi subjektem prodávajícím 
investiční produkt a retailovým 
investorem;

a) poskytnutí sdělení klíčových informací 
pro investory prostřednictvím 
internetových stránek je vhodné vzhledem 
k okolnostem, za nichž se uskutečňuje 
obchod mezi subjektem prodávajícím 
strukturovaný retailový investiční produkt 
a retailovým investorem;

Or. en

Pozměňovací návrh 560
Peter Simon

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 5 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) poskytnutí sdělení klíčových informací 
pro investory prostřednictvím 
internetových stránek je vhodné vzhledem 
k okolnostem, za nichž se uskutečňuje 
obchod mezi subjektem prodávajícím 
investiční produkt a retailovým 
investorem;

a) poskytnutí sdělení klíčových informací 
pro investory prostřednictvím 
internetových stránek je vhodné vzhledem 
k okolnostem, za nichž se uskutečňuje 
obchod mezi subjektem prodávajícím nebo 
zprostředkujícím investiční produkt 
a retailovým investorem;

Or. de

Pozměňovací návrh 561
Burkhard Balz
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 5 – písm. d
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) pokud bylo sdělení klíčových informací 
revidováno podle článku 10, všechny 
revidované verze jsou rovněž retailovému 
investorovi k dispozici;

d) pokud bylo sdělení klíčových informací 
revidováno podle článku 10, je rovněž
retailovému investorovi k dispozici jeho 
nejnovější revidovaná verze, a pokud 
subjekt prodávající investiční produkt 
informoval retailového investora, že mu 
na žádost mohou být dány k dispozici i 
předchozí verze; 

Or. en

Pozměňovací návrh 562
Markus Ferber
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 5 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) pokud bylo sdělení klíčových informací 
revidováno podle článku 10, všechny 
revidované verze jsou rovněž retailovému 
investorovi k dispozici;

d) pokud bylo sdělení klíčových informací 
revidováno podle článku 10, jeho 
nejnovější verze je retailovému investorovi 
k dispozici; investorovi jsou na jeho 
žádost dány k dispozici také předchozí 
verze; 

Or. en

Odůvodnění

Nejnovější verze sdělení klíčových informací poskytuje retailovému investorovi 
nejrelevantnější informace o jeho potenciální investici. Pokud je však poskytnuto příliš mnoho 
informací, děje se tak v rozporu s cílem tohoto nařízení, jímž je poskytnout retailovému 
investorovi stručný, omezený soubor informací, které jsou snadno srozumitelné.

Pozměňovací návrh 563
Syed Kamall
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 5 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) pokud bylo sdělení klíčových informací 
revidováno podle článku 10, všechny 
revidované verze jsou rovněž retailovému 
investorovi k dispozici;

d) pokud bylo sdělení klíčových informací 
revidováno podle článku 10, jeho 
nejnovější verze je retailovému investorovi 
k dispozici; investorovi jsou na jeho 
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žádost dány k dispozici také předchozí 
verze; 

Or. en

Odůvodnění

Poskytnout investorovi zastaralé sdělení klíčových informací by bylo matoucí a zbytečné. 

Pozměňovací návrh 564
Olle Schmidt, Nils Torvalds
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 5 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) pokud bylo sdělení klíčových informací 
revidováno podle článku 10, všechny 
revidované verze jsou rovněž retailovému 
investorovi k dispozici;

d) pokud bylo sdělení klíčových informací 
revidováno podle článku 10, jeho 
nejnovější verze je retailovému investorovi 
k dispozici; investorovi jsou na jeho 
žádost dány k dispozici také předchozí 
verze; 

Or. en

Odůvodnění

Neskýtalo by žádný přínos vyžadovat, aby „byly retailovému investorovi k dispozici všechny 
revidované verze [sdělení klíčových informací]“.  Pravděpodobnost, že si investor splete tuto 
nejnovější verzi s nějakou z předchozích verzí, by byla příliš vysoká. Navíc by takové zahlcení 
informacemi zmátlo investory, kteří chtějí tu nejnovější verzi, která je k dispozici.

Pozměňovací návrh 565
Syed Kamall
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Pro účely odstavce 4 a 5 platí, že 
poskytnutí informací na trvalém nosiči 
jiném než na papíře nebo prostřednictvím 
internetových stránek se považuje za 
vhodné vzhledem k okolnostem, za nichž 
se uskutečňuje obchod mezi subjektem 
prodávajícím investiční produkt a 
retailovým investorem, jestliže má 
retailový investor prokazatelně pravidelný 

6. Pro účely odstavce 4 a 5 platí, že 
poskytnutí informací na trvalém nosiči 
jiném než na papíře nebo prostřednictvím 
internetových stránek se považuje za 
vhodné vzhledem k okolnostem, za nichž 
se uskutečňuje obchod mezi subjektem 
prodávajícím strukturovaná retailový 
investiční produkt a retailovým investorem, 
jestliže má retailový investor prokazatelně 
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přístup na internet. Za důkaz se považuje e-
mailová adresa, kterou retailový investor 
poskytl pro účely realizace daného 
obchodu.

pravidelný přístup na internet. Za důkaz se 
považuje e-mailová adresa, kterou 
retailový investor poskytl pro účely 
realizace daného obchodu.

Or. en

Pozměňovací návrh 566
Peter Simon

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Pro účely odstavce 4 a 5 platí, že 
poskytnutí informací na trvalém nosiči 
jiném než na papíře nebo prostřednictvím 
internetových stránek se považuje za 
vhodné vzhledem k okolnostem, za nichž 
se uskutečňuje obchod mezi subjektem 
prodávajícím investiční produkt 
a retailovým investorem, jestliže má 
retailový investor prokazatelně pravidelný 
přístup na internet. Za důkaz se považuje e-
mailová adresa, kterou retailový investor 
poskytl pro účely realizace daného 
obchodu.

6. Pro účely odstavce 4 a 5 platí, že 
poskytnutí informací na trvalém nosiči 
jiném než na papíře nebo prostřednictvím 
internetových stránek se považuje za 
vhodné vzhledem k okolnostem, za nichž 
se uskutečňuje obchod mezi subjektem 
prodávajícím nebo zprostředkujícím 
investiční produkt a retailovým investorem, 
jestliže má retailový investor prokazatelně 
pravidelný přístup na internet. Za důkaz se 
považuje e-mailová adresa, kterou 
retailový investor poskytl pro účely 
realizace daného obchodu.

Or. de

Pozměňovací návrh 567
Ildikó Gáll-Pelcz
Návrh nařízení
Článek 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 13a
Schválení sdělení klíčových informací ze 
strany příslušných orgánů
1. Tvůrci investičních produktů předloží 
sdělení klíčových informací týkající se 
daného investičního produktu 
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příslušnému orgánu svého domovského 
členského státu, v němž je daný investiční 
produkt uveden na trh, distribuován a 
prodáván.
2. Ještě předtím, než je investiční produkt 
uveden na trh, distribuován nebo 
prodáván, může příslušný orgán zajistit 
soulad obsahu sdělení klíčových 
informací s ustanoveními kapitoly II 
tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 568
Sharon Bowles
Návrh nařízení
Článek 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 13a
Schválení sdělení klíčových informací ze 

strany příslušných orgánů
1. Tvůrci investičních produktů předloží 
sdělení klíčových informací týkající se 
jejich investičního produktu ke schválení 
příslušnému orgánu, který reguluje tento 
produkt v členském státě, v němž je 
uveden na trh, distribuován a prodáván.
2. Tvůrci investičních produktů předloží 
aktualizace sdělení klíčových informací, v 
nichž jsou provedeny věcně zásadní změny 
podle definice orgánu ESMA, ke 
schválení příslušnému orgánu, který 
reguluje tento produkt v členském státě, 
v němž je uveden na trh, distribuován a 
prodáván.
3. Schválení příslušným orgánem 
nezbavuje tvůrce daného produktu 
odpovědnosti za jakékoli  zavádějící a 
nepřesné informace a informace 
neodpovídající smluvním podmínkám.

Or. en
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Pozměňovací návrh 569
Markus Ferber
Návrh nařízení
Článek 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 13a
Soulad sdělení klíčových informací 

s ustanoveními kapitoly II tohoto nařízení
Příslušný orgán zajistí, aby tvůrci 
investičních produktů zavedly postupy pro 
zajištění souladu obsahu sdělení klíčových 
informací s ustanoveními kapitoly II 
tohoto nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Pokud by každé sdělení klíčových informací a každá jeho revize musel schválit příslušný 
orgán, vyžadovalo by to časově náročné a nákladné správní postupy. Proto je lepší raději 
pověřit příslušný orgán úkolem zajistit, aby byly u tvůrců investičních zavedeny řádné postupy 
pro zajištění souladu obsahu sdělení klíčových informací s tímto nařízením.

Pozměňovací návrh 570
Wolf Klinz
Návrh nařízení
Článek 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 13a
1. Osoba odpovědná za vypracování 
sdělení klíčových informací zasílá toto 
sdělení a veškeré změny jeho znění 
příslušným orgánům. Příslušný orgán 
může požádat o provedení změn ve sdělení 
klíčových informací do 10 pracovních dnů 
od jeho doručení. 
2. Podstatné náležitosti sdělení klíčových 
informací jsou průběžně aktualizovány.

Or. en
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Pozměňovací návrh 571
Astrid Lulling
Návrh nařízení
Článek 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 13a
Tvůrci investičních produktů a subjekty 
prodávající investiční produkty předloží 
sdělení klíčových informací týkající se 
investičního produktu příslušnému 
orgánu z členského státu, v němž je 
investiční produkt uveden na trh, 
distribuován a prodáván.
Ještě předtím, než je investiční produkt 
uveden na trh, distribuován nebo 
prodáván, zajistí příslušný orgán, aby 
investiční společnosti vytvořily nezbytné 
procedurální kroky pro zajištění souladu 
obsahu sdělení klíčových informací 
s ustanoveními kapitoly II tohoto 
nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 572
Olle Schmidt, Nils Torvalds
Návrh nařízení
Článek 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 13a
Schválení sdělení klíčových informací ze 

strany příslušných orgánů
1. Jsou-li o to požádáni, předloží tvůrci 
strukturovaných retailových investičních 
produktů a subjekty prodávající 
strukturované retailové investiční 
produkty předloží sdělení klíčových 
informací týkající se investičního 
produktu příslušnému orgánu z členského 
státu, v němž je daný strukturovaný 
retailový investiční produkt uveden na trh, 
distribuován a prodáván.
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2. Ještě předtím, než je investiční produkt 
uveden na trh, distribuován nebo 
prodáván, zajistí příslušný orgán, aby 
investiční společnosti vytvořily nezbytné 
postupy pro zajištění toho, aby bylo 
sdělení klíčových informací v souladu 
s ustanoveními kapitoly II tohoto 
nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Návrh v tom smyslu, že orgány dohledu musí nějakým způsobem předem schválit všechna 
sdělení klíčových informací, je nerealizovatelný vzhledem k množství dokumentů, které by 
tvůrci produktů vypracovali. Nutně by se tím zdrželo zavádění nových produktů. Navíc by 
vyšší zdroje, které by regulační orgány k plnění tohoto požadavku potřebovaly – zřejmě by 
musely kontrolovat sdělení klíčových informací jejich porovnáváním s jinými dokumenty a 
údaji –, zvýšily náklady regulace, které by v konečném důsledku hradil investor.

Pozměňovací návrh 573
Sharon Bowles
Návrh nařízení
Článek 13 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 13b
Zveřejnění nákladů a poplatků

Níže uvedené informace poskytne subjekt 
prodávající investiční produkt 
v samostatném dokumentu, který není 
součástí sdělení klíčových informací:
1. Veškeré poplatky uvedené v čl. 8 odst. 2 
písm. c) musí být zveřejněny v úhrnné 
podobě. Nesmějí být zahrnuty jako 
součást investice, pokud se nacházejí v 
dolní úrovni struktury investice.
2. Poplatky za investiční poradenství 
nesmějí být stanoveny na základě paušální 
procentní sazby, ledaže s tím investor 
předem vysloví souhlas. Pokud je 
dohodnuta paušální procentní sazba, 
subjekt prodávající investiční produkt v 
plném rozsahu zveřejní, co to bude 
znamenat po celou dobu trvání investice, 
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nebo po dobu, kterou požaduje investor.
3. Subjekt prodávající investiční produkt, 
popř. poskytující poradenství investorovi, 
předloží investorovi rozpis času, který 
strávil prací v rámci tohoto poradenství, a 
to ve formě časových úseků v minutách 
nebo hodinách, na které se bude 
uplatňovat hodinová sazba (pokud se 
nedohodli paušální procentní sazbě podle 
odstavce 2).
4. Pokud se účtuje hodinová sazba, nesmí 
celková účtovaná částka překročit [200 
EUR].

Or. en

Pozměňovací návrh 574
Pervenche Berès
Návrh nařízení
Kapitola II a – články 13 a, 13 b a 13 c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

KAPITOLA IIa
ZÁSAHY U PRODUKTŮ

Článek 13a
Intervenční pravomoci evropských orgánů 

dohledu
1. V souladu s čl. 9 odst. 2 nařízení (EU) 
č. 1093/2010, nařízení (EU) č. 1094/2010 
nebo nařízení (EU) č. 1095/2010 evropské 
orgány dohledu sledují investiční 
produkty nebo finanční nástroje, které 
jsou uváděny na trh, distribuovány či 
prodávány v Unii. Evropské orgány 
dohledu mohou ve spolupráci
s příslušnými orgány prověřovat nové 
investiční produkty nebo finanční nástroje 
před jejich uvedením na trh, distribucí 
nebo prodejem v Unii.
2. V souladu s čl. 9 odst. 5 nařízení (EU) 
č. 1093/2010, nařízení (EU) č. 1094/2010 
nebo nařízení (EU) č. 1095/2010 může 
evropský orgán dohledu, pokud se 
rozumně domnívá, že jsou splněny 
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podmínky stanovené v odstavcích 3 a 4 
tohoto článku, v Unii dočasně zakázat 
nebo omezit uvádění na trh, distribuci či 
prodej investičních produktů nebo 
finančních nástrojů.
Zákaz či omezení se může použít za 
okolností stanovených evropskými orgány 
dohledu nebo může podléhat výjimkám 
stanoveným těmito orgány.
3. Evropský orgán dohledu přijme 
rozhodnutí podle odstavce 2, pokud jsou 
splněny všechny následující podmínky:
a) navržené opatření řeší významnou 
hrozbu pro ochranu investorů či řádné 
fungování a integritu finančních trhů 
nebo stabilitu celého finančního systému 
v Unii nebo jeho části;
b) hrozbu neřeší regulační požadavky 
podle právních předpisů Unie použitelné 
na příslušný investiční produkt, finanční 
nástroj nebo činnost;
c) příslušný orgán nebo příslušné orgány 
nepřijaly opatření k řešení uvedeného 
ohrožení nebo přijatá opatření na něj 
nereagují dostatečně.
V případě, že jsou podmínky stanovené 
v prvním pododstavci splněny, může 
evropský orgán dohledu stanovit zákaz 
nebo omezení podle odstavce 2.
4. Při přijímání opatření podle tohoto 
článku vezme evropský orgán dohledu 
v úvahu, v jakém rozsahu opatření:
a) nemělo škodlivý účinek na efektivnost 
finančních trhů nebo na investory, který 
by byl neúměrný vzhledem k přínosu 
opatření; a dále
b) vytváří riziko regulatorní arbitráže.
Pokud příslušný orgán nebo příslušné 
orgány přijaly opatření podle článku 13b, 
může evropský orgán dohledu přijmout 
kterékoli z opatření uvedených 
v odstavci 2, aniž by vydával stanovisko 
stanovené v článku 13c.
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5. Než evropský orgán dohledu rozhodne 
o přijetí jakéhokoli opatření podle tohoto 
článku, oznámí opatření, které navrhuje, 
příslušným orgánům.
6. Evropský orgán dohledu před přijetím 
rozhodnutí podle odstavce 2 oznámí svůj 
záměr stanovit zákaz nebo omezení 
investičního produktu či finančního 
nástroje, pokud nedojde k určitým 
změnám v rysech investičního produktu 
nebo finančního nástroje ve stanovené 
lhůtě.
7. Každý evropský orgán dohledu zveřejní 
na své internetové stránce oznámení 
o každém rozhodnutí přijmout jakékoli 
opatření podle tohoto článku. Oznámení 
specifikuje podrobnosti zákazu nebo 
omezení a okamžik po zveřejnění 
oznámení, od kterého opatření nabudou 
účinku. Zákaz nebo omezení se vztahuje 
pouze na kroky uskutečněné poté, co 
opatření nabudou účinku.
8. Zákaz nebo omezení uložené podle 
odstavce 2 přezkoumávají příslušné 
evropské orgány dohledu v přiměřených 
intervalech, nejméně však každé tři 
měsíce. Není-li zákaz nebo omezení 
obnoveno po uplynutí uvedené tříměsíční 
lhůty, jeho platnost skončí.
9. Opatření přijaté evropskými orgány 
dohledu podle tohoto článku má přednost 
před veškerými předchozími opatřeními, 
která přijal příslušný orgán.
10. Komise prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 23 přijme opatření stanovující 
kritéria a faktory, které evropské orgány 
dohledu zohlední při určování, zda 
nastaly hrozby pro ochranu investorů 
nebo pro řádné fungování a integritu 
finančních trhů a pro stabilitu celého 
finančního systému v Unii či jeho části, 
jak je uvedeno v odst. 2 písm. a). Tyto akty 
v přenesené pravomoci zajistí, aby 
evropské orgány dohledu případně mohly 
jednat preventivně a nemusely před 
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přijetím vhodného opatření čekat, až bude 
investiční produkt nebo finanční nástroj 
uveden na trh, distribuován nebo prodán 
nebo až bude uskutečněn určitý typ 
činnosti či praktiky.

Článek 13b
Zásahy příslušných orgánů u produktů

1. Příslušné orgány sledují investiční či 
finanční produkty, které jsou uváděny na 
trh, distribuovány nebo prodávány v jejich 
členském státě nebo z něj dále 
distribuovány či prodávány, a mohou 
prověřovat nové investiční produkty nebo 
finanční nástroje před jejich uvedením na 
trh, distribucí nebo prodejem v členském 
státě nebo z něj.
2. Příslušný orgán může v členském státě 
nebo z členského státu zakázat či omezit:
a) uvádění na trh, distribuci či prodej 
investičních produktů nebo finančních 
nástrojů;
b) určitý typ finanční činnosti či praktiky.
3. Příslušný orgán může přijmout 
opatření uvedené v odstavci 2, pokud se 
rozumně domnívá, že:
a) investiční produkt, finanční nástroj 
nebo činnost nebo praktika vzbuzuje 
významné obavy o ochranu investorů či 
představuje vážnou hrozbu pro řádné 
fungování a integritu finančních trhů 
nebo stabilitu celého finančního systému 
či jeho části v rámci jednoho či více 
členských států, a to i prostřednictvím 
uvádění na trh, distribuce, odměňování 
nebo poskytování pobídek vztahujících se 
k investičnímu produktu či finančnímu 
nástroji;
b) derivátový produkt má nepříznivý 
dopad na mechanismus tvorby cen na 
základním trhu;
c) stávající regulační požadavky podle 
právních předpisů Unie použitelné na 
investiční produkt, finanční nástroj nebo 
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činnost nebo praktiku dostatečně neřeší 
rizika uvedená v písmeni a) a problém by 
lépe neřešil zdokonalený dohled či 
vynucování stávajících požadavků;
d) opatření je přiměřené s ohledem na 
povahu zjištěných rizik, úroveň 
sofistikovanosti dotčených investorů nebo 
účastníků trhu a pravděpodobný účinek 
opatření na investory či účastníky trhu, 
kteří mohou držet nebo využívat finanční 
nástroj či činnost nebo z nich mít 
prospěch;
e) příslušný orgán řádně konzultoval 
s příslušnými orgány v jiných členských 
státech, kterých by se opatření mohlo 
významně dotknout; a
f) opatření nemá diskriminační účinek na 
služby nebo činnosti poskytované z jiného 
členského státu.
V případě, že jsou splněny podmínky 
stanovené v prvním pododstavci, měl by 
být příslušný orgán schopen stanovit 
zákaz nebo omezení předtím, než je 
investiční produkt nebo finanční nástroj 
uveden na trh, distribuován nebo prodán 
klientům v daném členském státě nebo z 
daného členského státu.
Zákaz či omezení se může použít za 
okolností stanovených příslušným 
orgánem nebo podléhat výjimkám 
stanoveným tímto orgánem.
4. Příslušný orgán před přijetím 
rozhodnutí dle odstavce 2 oznámí svůj 
záměr stanovit zákaz nebo omezení 
investičního produktu či finančního 
nástroje, pokud nedojde k určitým 
změnám v rysech investičního produktu 
nebo finančního nástroje ve stanovené 
lhůtě.
5. Příslušný orgán nestanoví zákaz či 
omezení podle tohoto článku, pokud 
nejméně jeden měsíc před přijetím 
opatření všem ostatním zapojeným 
příslušným orgánům a evropským 
orgánům dohledu písemně nebo 
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prostřednictvím jiného komunikačního 
prostředku dohodnutého mezi orgány 
neoznámil podrobnosti o:
a) finančním nástroji nebo činnosti nebo 
praktice, kterých se navrhované opatření 
týká;
b) přesné povaze navrhovaného zákazu 
nebo omezení a o tom, kdy má nabýt 
účinku; a
c) důkazech, na kterých založil své 
rozhodnutí a podle kterých je přesvědčen, 
že je splněna každá z podmínek 
v odstavci 3.
6. Pokud by čas potřebný pro konzultaci 
v souladu s odst. 3 písm. e) a odklad 
o jeden měsíc uvedený v odstavci 5 mohly 
spotřebitelům způsobit nevratné škody, 
může příslušný orgán přijmout dočasné 
opatření podle tohoto článku, a to na 
dobu nejvýše tří měsíců. V takovém 
případě příslušný orgán okamžitě 
uvědomí veškeré další orgány a evropské 
orgány dohledu o podniknutých krocích.
7. Příslušný orgán na svých internetových 
stránkách zveřejní oznámení o každém 
rozhodnutí uložit zákaz nebo omezení 
uvedené v odstavci 2. Oznámení 
specifikuje podrobnosti zákazu nebo 
omezení, okamžik po zveřejnění 
oznámení, od kterého opatření nabudou 
účinku, a důkazy, podle nichž je 
přesvědčen, že je splněna každá 
z podmínek v odstavci 1. Zákaz nebo 
omezení se týká pouze opatření přijatých 
po zveřejnění oznámení.
8. Příslušný orgán zákaz nebo omezení 
zruší, jestliže podmínky v odstavci 3 již 
neplatí.
9. Komise prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 23 přijme opatření stanovující 
kritéria a faktory, které příslušné orgány 
zohlední při určování, zda nastaly hrozby 
pro ochranu investorů nebo pro řádné 
fungování a integritu finančních trhů a 
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pro stabilitu celého finančního systému 
v Unii či jeho části, jak je uvedeno 
v odst. 3 písm. a).

Článek 13c
Koordinační úloha evropských orgánů 

dohledu
1. Každý evropský orgán dohledu 
usnadňuje a koordinuje opatření přijatá 
příslušnými orgány podle článku 13b. 
Každý evropský orgán dohledu zejména 
zajistí, aby opatření přijatá příslušným 
orgánem byla odůvodněná a přiměřená a 
aby příslušné orgány zaujímaly, je-li to 
vhodné, konzistentní přístup.
2. Poté, co obdrží oznámení podle 
článku 13b o opatření, které má být
uloženo podle uvedeného článku, přijme 
evropský orgán dohledu stanovisko, 
v němž uvede, zda se domnívá, že jsou 
zákaz či omezení odůvodněné a 
přiměřené. Jestliže se evropský orgán 
dohledu domnívá, že je pro řešení rizika 
nutné, aby opatření přijaly i další 
příslušné orgány, rovněž to ve svém 
stanovisku uvede. Stanovisko je 
zveřejněno na internetových stránkách 
daného evropského orgánu dohledu.
3. Pokud příslušný orgán navrhne přijetí 
nebo přijme opatření v rozporu se 
stanoviskem evropského orgánu dohledu
podle odstavce 2 nebo odmítne přijmout 
opatření v rozporu s tímto stanoviskem, 
ihned na svých internetových stránkách 
zveřejní oznámení s úplným vysvětlením 
důvodů, které jej k tomu vedou.

Or. en

Odůvodnění

POZN.: Tento pozměňovací návrh je s nepatrnou úpravou stejný jako pozměňovací návrh 44 
v návrhu zprávy. Konkrétně byl v čl. 13a odst. 3 a v čl. 13b odst. 3 vypuštěn výraz 
„preventivně“.

Pozměňovací návrh 575
Arlene McCarthy
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Návrh nařízení
Kapitola II a – čl. 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

KAPITOLA IIa
POVINNOSTI VYPLÝVAJÍCÍ 
Z INVESTIČNÍCH POLITIK 

RETAILOVÝCH INVESTIČNÍCH 
PRODUKTŮ
Článek 13a

Způsobilá aktiva
1. Investice investičních produktů tak jak 
jsou definovány v článku 4 tohoto 
nařízení tvoří pouze jedno či více 
z následujících aktiv:
a) převoditelné cenné papíry vymezené 
v čl. 2 odst. 1 písm. n) směrnice 
2009/65/ES kromě finančních nástrojů 
krytých či spojených s výkonností 
ostatních aktiv, která se mohou lišit 
od aktiv uvedených v čl. 19 odst. 1 
směrnice 85/611/EHS;
b) nástroje peněžního trhu vymezené 
v čl. 2 odst. 1 směrnice 2009/65/ES;
c) nedávno emitované převoditelné cenné 
papíry vymezené v čl. 50 odst. 1 směrnice 
2009/65/ES;
d) podílové jednotky SKIPCP nebo ostatní 
subjekty kolektivního investování, které 
jsou schváleny jako způsobilá aktiva podle 
čl. 50 odst. 1 písm. e) směrnice 
2009/65/ES;
e) vklady u úvěrových institucí uvedené 
v čl. 50 odst. 1 písm. f) směrnice 
2009/65/ES;
f) finanční derivátové nástroje, včetně 
rovnocenných nástrojů, ze kterých vyplývá 
právo na vypořádání v penězích, s nimiž 
se obchoduje na regulovaném trhu, 
vymezené v čl. 50 odst. 1 písm. a), b) a c) 
směrnice 2009/65/ES; nebo finanční 
derivátové nástroje, s nimiž se 
neobchoduje na regulovaných trzích (dále 
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jen „OTC deriváty“), za předpokladu, že
i) podkladovým aktivem jsou nástroje 
podle tohoto odstavce, finanční indexy, 
jejichž podkladovými složkami musí být 
způsobilá aktiva, úrokové sazby, směnné 
kurzy nebo měny; a dále
ii) druh derivátového nástroje je způsobilý 
podle článku 13c; a dále
iii) protistranami transakcí s OTC 
deriváty jsou instituce, které podléhají 
obezřetnostnímu dohledu a které patří do 
kategorií schválených příslušnými orgány 
členského státu, který je domovským 
členským státem tvůrce produktu; a dále
iv) OTC deriváty podléhají spolehlivému 
a ověřitelnému ocenění, které se provádí 
každý den, a mohou být kdykoli za 
spravedlivou cenu prodány, likvidovány 
nebo ukončeny vzájemnou kompenzací;
2. Investiční produkty, které jsou 
prodávány retailovým investorům ovšem 
nesmí:
a) být investovány přímo či nepřímo 
do derivátů pro zemědělské komodity;
b) být vystaveny nekrytému prodeji 
převoditelných cenných papírů, nástrojů 
peněžitého trhu či jiných finančních 
nástrojů uvedených v odst. 1 písm. d);
3. Finanční indexy, které byly investiční 
politikou fondů či pojistnými smlouvami 
spojenými s investičními podíly schválené 
k replikaci či k použití jako podkladové 
derivátové nástroje nebo k uvádění 
do souvislosti či spojení s investičními 
produkty, musí splňovat níže uvedené 
požadavky za předpokladu, že byly 
schváleny příslušným orgánem 
v domovském členském státě tvůrce 
investičního produktu:
a) složení indexu je v dostatečné míře 
diverzifikováno; 
b) index představuje odpovídající vztažný 
bod pro trh, na který se vztahuje; a dále
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c) index je náležitým způsobem 
zveřejňován.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh omezuje investice strukturovaných investičních produktů, které jsou 
prodávány retailovým investorům, na soupis způsobilých aktiv srovnatelných s aktivy 
vymezenými v článku 50 směrnice 2009/65/ES o SKIPCP a zajišťuje, aby tato omezení 
nemohla být obcházena uplatňováním nepřímého rizika.

Pozměňovací návrh 576
Arlene McCarthy
Návrh nařízení
Kapitola II a – čl. 13 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 13b
Řízení rizik

1. Tvůrce investičního produktu uplatňuje 
proces řízení rizika, který mu umožňuje 
monitorovat a měřit rizikový profil 
investičního produktu v jakékoli fázi.
Musí uplatňovat postupy pro přesné a 
nezávislé ohodnocování OTC derivátů.
Tvůrce investičního produktu v souvislosti 
s druhem derivátových nástrojů sděluje 
pravidelně příslušným orgánům 
domovského členského státu podkladová 
rizika, kvantitativní limity a metody 
zvolené k posuzování rizik spojených 
s derivátovými transakcemi pro každý 
jednotlivý produkt.
2. Tvůrce investičního produktu zajišťuje, 
aby globální riziko investičního produktu 
týkajícího se derivátových nástrojů
nepřesáhlo celkovou hodnotu investičního 
produktu.
Při výpočtu rizika se bere v úvahu 
současná hodnota podkladových aktiv, 
riziko selhání protistrany, budoucí pohyby 
na trhu a doba potřebná k uzavření pozic.
Pokud převoditelné cenné papíry nebo 
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nástroje peněžního trhu zahrnují derivát, 
je tento derivát brán v úvahu při plnění 
požadavků tohoto článku.
3. Absolutní hodnota v riziku investičního 
produktu nemůže být v okamžik a datum 
prodeje vyšší než 20 % jeho pomyslné 
hodnoty.
Výpočet hodnoty v riziku by měl 
zohledňovat tato kritéria:
a) jednostranný interval spolehlivosti 
99 %;
b) období držení v délce 1 měsíce 
(20 obchodních dnů); a dále
c) skutečné období sledování (historie) 
rizikových faktorů nejméně po dobu 3 let 
(750 obchodních dní), není-li důvodem ke 
kratšímu období nadměrné kolísání cen 
(tj. způsobených mimořádnými 
podmínkami na trhu).
4. Evropský orgán pro bankovnictví 
(EBA), Evropský orgán pro pojišťovnictví 
a zaměstnanecké penzijní pojištění 
(EIOPA) a Evropský orgán pro cenné 
papíry a trhy (ESMA) vypracují regulační 
normy s cílem stanovit:
a) pokyny pro měření rizika a výpočet 
globálního rizika investičních produktů 
prodávaných retailovým investorům;
b) pokyny pro finanční indexy;
Evropské orgány dohledu předloží tyto 
návrhy regulačních technických norem 
Komisi do [...].
Komisi je svěřena pravomoc přijímat 
regulační technické normy v souladu 
s postupem stanoveným v článcích 10 až 
14 nařízení (EU) č. 1093/2010, v článcích 
10 až 14 nařízení 1094/2010 a v článcích 
10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.

Or. en
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Odůvodnění

Vystavení investičních produktů, které jsou prodávány retailovým investorům, globálnímu 
riziku by mělo být omezeno, abyse  nepřímo snížil pákový efekt produktů a zajistila se 
přiměřená míra rizika.

Pozměňovací návrh 577
Arlene McCarthy
Návrh nařízení
Kapitola II a – čl. 13 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 13c
Použití derivátů

1. K použití u investičních produktů 
prodávaných retailovým investorům jsou 
způsobilé následující druhy derivátových 
nástrojů včetně rovnocenných nástrojů, 
z nichž vyplývá právo na vypořádání 
v penězích, s nimiž se obchoduje na
regulovaném trhu podle čl. 50 odst. 1 
písm. a), b) a c) směrnice 2009/65/ES 
nebo finanční derivátové nástroje, s nimiž 
se neobchoduje na regulovaných trzích 
(„OTC deriváty“):
a) standardní swapy, standardní 
forwardové smlouvy a termínové smlouvy;
b) vanilla opce;
c) bariérové měnové opce a binární opce, 
za předpokladu, že:
i) pomyslná hodnota každé binární opce, 
včetně binárních opcí vložených do jiných 
derivátových nástrojů nebo replikovaných 
se standardními nástroji, jejichž digitální 
vyplacení (digital payoff) by mělo 
negativní vliv na návratnost investičního 
produktu, je nižší než 10 % pomyslné 
hodnoty investičního produktu;  a dále
ii) součet pomyslných hodnot veškerých 
binárních opcí, včetně binárních opcí 
vložených do jiných derivátových nástrojů 
nebo replikovaných se standardními 
nástroji, jejichž digitální vyplacení (digital 
payoff) by mělo negativní vliv na 
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návratnost investičního produktu, je nižší 
než 20 % pomyslné hodnoty investičního 
produktu; a dále
iii) podkladová hodnota aktivačního 
limitu je totožná s podkladovou hodnotou 
opce.
d) opce užívané k zajištění proti výkyvům 
směnných kurzů (average rate options);
e) opce, jejichž realizační cena bude 
určena později a opce s odloženým 
vypořádáním.

Or. en

Odůvodnění

Navrhované omezení je v souladu s pokyny ESMA pro fondy SKIPCP. Použití derivátů by 
mělo být omezeno na jednoduché derivátové nástroje, aby se zamezilo tvorbě příliš složitých 
strukturovaných investičních produktů. 

Pozměňovací návrh 578
Arlene McCarthy
Návrh nařízení
Kapitola II a – čl. 13 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 13d
Pravidla vyplacení

1. Vyplacení investičního produktu nesmí:
a) zahrnovat různé mechanismy, události 
či kategorie aktiv, u nichž je riziko mylné 
interpretace;
b) být podmíněno výskytem událostí, které 
nejsou pro neprofesionální investory 
běžné, jako například úroveň 
regulatorního kapitálu finanční instituce;
c) zahrnovat takové rysy balení, kterými 
by byly zneužívány běžné vzory jednání 
investorů.
2. Evropský orgán pro bankovnictví 
(EBA), Evropský orgán pro pojišťovnictví 
a zaměstnanecké penzijní pojištění 
(EIOPA) a Evropský orgán pro cenné 



PE504.398v01-00 112/154 AM\926906CS.doc

CS

papíry a trhy (ESMA) vypracují pokyny 
poskytující další vodítko ohledně 
podmínek uvedených v odstavci 1 tohoto 
článku.

Or. en

Odůvodnění

Je velmi důležité zajistit, aby investice, jejichž poměr rizik a výnosů zahrnuje mnoho 
komplexních mechanismů, u nichž hrozí riziko nesprávného pochopení, a investice, jejichž 
balení obsahuje škodlivé rysy, nebyly prodávány retailovým investorům, neboť představují 
značné riziko vnuceného prodeje.

Pozměňovací návrh 579
Pervenche Berès
Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tvůrce investičního produktu vytvoří 
vhodné postupy a opatření zajišťující, aby 
retailoví investoři, kteří podali stížnost 
týkající se sdělení klíčových informací, 
obdrželi řádně a včas věcnou odpověď.

Tvůrce investičního produktu a subjekt 
prodávající investiční produkt vytvoří 
vhodné postupy a opatření zajišťující, aby 
retailoví investoři, kteří podali stížnost 
týkající se sdělení klíčových informací 
nebo přílohu k tomuto sdělení, obdrželi 
řádně a včas věcnou odpověď.

Or. en

Pozměňovací návrh 580
Sirpa Pietikäinen
Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tvůrce investičního produktu vytvoří 
vhodné postupy a opatření zajišťující, aby 
retailoví investoři, kteří podali stížnost 
týkající se sdělení klíčových informací, 
obdrželi řádně a včas věcnou odpověď.

Tvůrce investičního produktu a subjekt 
prodávající investiční produkty vytvoří 
vhodné postupy a opatření zajišťující, aby:

i) retailoví investoři mohli účinně podat 
stížnost na tvůrce investičního produktu;
ii) retailoví investoři, kteří podali stížnost 
týkající se sdělení klíčových informací, 
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obdrželi řádně a včas věcnou odpověď;
a dále
iii) retailoví investoři měli k dispozici 
účinné prostředky ke zjednání nápravy 
také v případě přeshraničních sporů, 
zejména pokud má tvůrce investičního 
produktu sídlo v jiném členském státě 
nebo ve třetí zemi.

Or. en

Pozměňovací návrh 581
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE
Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tvůrce investičního produktu vytvoří 
vhodné postupy a opatření zajišťující, aby 
retailoví investoři, kteří podali stížnost 
týkající se sdělení klíčových informací, 
obdrželi řádně a včas věcnou odpověď.

Tvůrce investičního produktu a distributor
vytvoří vhodné postupy a běžné postupy 
zajišťující, aby:

1. retailoví investoři mohli účinně podat 
stížnost na tvůrce investičního produktu 
a tudíž i na opravné řízení;
2. retailoví investoři, kteří podali stížnost 
týkající se sdělení klíčových informací, 
obdrželi řádně a včas věcnou odpověď;
a dále
3. retailoví investoři měli k dispozici 
účinné prostředky ke zjednání nápravy 
také v případě přeshraničních sporů,
zejména pokud má tvůrce investičního 
produktu sídlo v jiném členském státě 
nebo ve třetí zemi.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh se zakládá na návrhu Evropské centrální banky. Vzhledem k tomu, 
že retailoví investoři jsou v přímém kontaktu s distributory více než s výrobci, měli by 
distributoři zákazníkům rovněž umožnit zahájit opravné řízení. Toto opravné řízení by rovněž 
mělo být účinné v případě přeshraničních sporů, zejména pokud má tvůrce investičního 
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produktu sídlo v jiném členském státě nebo ve třetí zemi.

Pozměňovací návrh 582
Sylvie Goulard
Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tvůrce investičního produktu vytvoří 
vhodné postupy a opatření zajišťující, aby 
retailoví investoři, kteří podali stížnost 
týkající se sdělení klíčových informací, 
obdrželi řádně a včas věcnou odpověď.

Tvůrce investičního produktu a distributor
vytvoří vhodné postupy a opatření 
zajišťující, aby: (i) retailoví investoři 
mohli účinně podat stížnost na tvůrce 
investičního produktu a tudíž zahájit 
opravné řízení; ii) retailoví investoři, kteří 
podali stížnost týkající se sdělení klíčových 
informací, obdrželi řádně a včas věcnou 
odpověď; a iii) retailoví investoři měli 
k dispozici účinné prostředky ke zjednání 
nápravy také v případě přeshraničních 
sporů, zejména pokud má tvůrce 
investičního produktu sídlo v jiném 
členském státě nebo ve třetí zemi.

Or. en

Odůvodnění

Tím, že jsou distributoři investičních produktů v přímém kontaktu s retailovými investory, 
mělo by být rovněž jejich odpovědností zajišťovat, aby retailový investor mohl účinně podat 
stížnost vůči tvůrci produktu ve vztahu ke sdělení klíčových informací a zahájit opravné řízení. 
Tato opravná řízení by rovněž měla být účinná v případě přeshraničních sporů, zejména 
pokud má tvůrce investičního produktu sídlo v jiném členském státě nebo ve třetí zemi.

Pozměňovací návrh 583
Syed Kamall
Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tvůrce investičního produktu vytvoří 
vhodné postupy a opatření zajišťující, aby 
retailoví investoři, kteří podali stížnost 
týkající se sdělení klíčových informací, 
obdrželi řádně a včas věcnou odpověď.

Tvůrce investičního produktu vytvoří 
vhodné postupy a opatření zajišťující, aby 
retailoví investoři, kteří podali stížnost 
týkající se sdělení klíčových informací, 
obdrželi řádně a včas věcnou odpověď 
v souladu se směrnicí o alternativním 
řešení sporů.
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Or. en

Odůvodnění

Není potřeba zdvojovat práci, která již byla v souvislosti s alternativním řešení sporů 
vykonána.

Pozměňovací návrh 584
Syed Kamall
Návrh nařízení
Článek 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 15 vypouští se
1. Pokud retailový investor zahájí postup 
alternativního řešení sporů podle 
vnitrostátního práva vůči tvůrci 
investičních produktů nebo subjektům 
prodávajícím investiční produkty, který se 
týká sporu ohledně práv a povinností 
stanovených tímto nařízením, tvůrci 
investičních produktů nebo subjekty 
prodávající investiční produkty se 
uvedeného postupu zúčastní, a to za 
předpokladu, že splňuje tyto požadavky:
a) výsledkem postupu jsou rozhodnutí, 
která nejsou závazná;
b) promlčecí lhůta pro zahájení soudního 
řešení sporu se po dobu konání postupu 
alternativního řešení sporů pozastavuje;
c) doba promlčení nároku se po dobu 
konání postupu alternativního řešení 
sporů pozastavuje;
d) postup je bezplatný nebo za mírný 
poplatek, jak je uvedeno ve vnitrostátních 
právních předpisech;
e) elektronické prostředky nejsou jedinými 
prostředky, jejichž prostřednictvím mohou 
mít strany přístup k postupu;
f) pokud si to naléhavost situace žádá, 
jsou ve výjimečných případech možná 
předběžná opatření.
2. Členské státy oznámí Komisi subjekty, 
které jsou oprávněny řešit postupy 
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uvedené v odstavci 1 do [vložte konkrétní 
datum šest měsíců od vstupu tohoto 
nařízení v platnost]. Neprodleně oznámí 
Komisi všechny následné změny týkající 
se těchto subjektů.
3. Subjekty oprávněné řešit postupy 
uvedené v odstavci 1 vzájemně 
spolupracují na řešení přeshraničních 
sporů, které vznikly na základě tohoto 
nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Otázka alternativního řešení sporů je důležitá, ale k zajištění soudržnosti by se jí měla 
zabývat směrnice o alternativním řešení sporů a nikoli toto nařízení.

Pozměňovací návrh 585
Ildikó Gáll-Pelcz
Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud retailový investor zahájí postup 
alternativního řešení sporů podle
vnitrostátního práva vůči tvůrci 
investičních produktů nebo subjektům 
prodávajícím investiční produkty, který se 
týká sporu ohledně práv a povinností 
stanovených tímto nařízením, tvůrci 
investičních produktů nebo subjekty 
prodávající investiční produkty se 
uvedeného postupu zúčastní, a to za 
předpokladu, že splňuje tyto požadavky:

vypouští se

a) výsledkem postupu jsou rozhodnutí, 
která nejsou závazná;
b) promlčecí lhůta pro zahájení soudního 
řešení sporu se po dobu konání postupu 
alternativního řešení sporů pozastavuje;
c) doba promlčení nároku se po dobu 
konání postupu alternativního řešení 
sporů pozastavuje;
d) postup je bezplatný nebo za mírný 
poplatek, jak je uvedeno ve vnitrostátních 
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právních předpisech;
e) elektronické prostředky nejsou jedinými 
prostředky, jejichž prostřednictvím mohou 
mít strany přístup k postupu;
f) pokud si to naléhavost situace žádá, 
jsou ve výjimečných případech možná 
předběžná opatření.

Or. en

Odůvodnění

Právní předpisy jednotlivých členských států v oblasti řešení sporů se mezi sebou dost liší, a 
je tedy téměř nemožné je harmonizovat a vytvořit společná pravidla. Vzhledem k rozdílům ve 
vnitrostátních právních předpisech není možné stanovit společná pravidla pro alternativní 
řešení sporů na úrovni EU. Tato záležitost by měla spadat do kompetencí jednotlivých 
členských států.

Pozměňovací návrh 586
Sirpa Pietikäinen
Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud retailový investor zahájí postup 
alternativního řešení sporů podle 
vnitrostátního práva vůči tvůrci 
investičních produktů nebo subjektům 
prodávajícím investiční produkty, který se 
týká sporu ohledně práv a povinností 
stanovených tímto nařízením, tvůrci 
investičních produktů nebo subjekty 
prodávající investiční produkty se 
uvedeného postupu zúčastní, a to za 
předpokladu, že splňuje tyto požadavky:

1. Pokud retailový investor zahájí postup 
alternativního řešení sporů podle 
vnitrostátního práva vůči tvůrci 
investičních produktů nebo subjektům 
prodávajícím investiční produkty, který se 
týká sporu ohledně práv a povinností 
stanovených tímto nařízením, tvůrci 
investičních produktů nebo subjekty 
prodávající investiční produkty se 
uvedeného postupu zúčastní nebo mohou
zúčastnit v souladu s pravidly 
stanovenými ve směrnici [...] 
o alternativním řešení sporů.

Or. en

Pozměňovací návrh 587
Olle Schmidt
Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud retailový investor zahájí postup 
alternativního řešení sporů podle 
vnitrostátního práva vůči tvůrci 
investičních produktů nebo subjektům 
prodávajícím investiční produkty, který se 
týká sporu ohledně práv a povinností 
stanovených tímto nařízením, tvůrci 
investičních produktů nebo subjekty 
prodávající investiční produkty se 
uvedeného postupu zúčastní, a to za 
předpokladu, že splňuje tyto požadavky:

1. Členské státy v souladu se směrnicí 
o řešení alternativních sporů (číslo XXX) 
a nařízením o online řešení 
spotřebitelských sporů (číslo XXX) zajistí, 
aby v případě, že retailový investor zahájí 
postup alternativního řešení sporů podle 
vnitrostátního práva vůči tvůrci 
strukturovaných retailových investičních 
produktů nebo subjektům prodávajícím 
strukturované retailové investiční 
produkty, který se týká sporu ohledně práv 
a povinností stanovených tímto nařízením, 
členské státy zajistí, aby se tvůrci 
strukturovaných retailových investičních 
produktů nebo subjekty prodávající 
strukturované retailové investiční 
produkty uvedeného postupu zúčastnili, a 
to za předpokladu, že splňuje tyto 
požadavky:

Or. en

Odůvodnění

V případě alternativního řešení sporů jsou pro tuto směrnici závazná ustanovení Evropského 
parlamentu a Rady o alternativním řešení sporů u spotřebitelských sporů a změna nařízení 
(ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES.

Pozměňovací návrh 588
Sharon Bowles
Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud retailový investor zahájí postup 
alternativního řešení sporů podle 
vnitrostátního práva vůči tvůrci 
investičních produktů nebo subjektům 
prodávajícím investiční produkty, který se 
týká sporu ohledně práv a povinností 
stanovených tímto nařízením, tvůrci 
investičních produktů nebo subjekty 
prodávající investiční produkty se 
uvedeného postupu zúčastní, a to za 

1. Členské státy v souladu se směrnicí 
o alternativním řešení sporů 
u spotřebitelských sporů
[2011/0373(COD)] a nařízením o online 
řešení spotřebitelských sporů 
[2011/0374(COD)], zajistí, aby v případě, 
že retailový investor zahájí postup 
alternativního řešení sporů podle 
vnitrostátního práva vůči tvůrci 
investičních produktů nebo subjektům 
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předpokladu, že splňuje tyto požadavky: prodávajícím investiční produkty, který se 
týká sporu ohledně práv a povinností 
stanovených tímto nařízením, tvůrci 
investičních produktů nebo subjekty 
prodávající investiční produkty se 
uvedeného postupu zúčastní.

Or. en

Odůvodnění

Nařízení o strukturovaných retailových investičních produktech by nemělo být v rozporu se 
směrnicí o alternativním řešení sporů a nařízením, které brzy vstoupí v platnost, a proto na 
toto nařízení poukazujeme, a aby nedošlo k nedorozumění, rozhodli jsme se níže uvedená 
kritéria odstranit.

Pozměňovací návrh 589
Alfredo Pallone
Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud retailový investor zahájí postup 
alternativního řešení sporů podle 
vnitrostátního práva vůči tvůrci 
investičních produktů nebo subjektům 
prodávajícím investiční produkty, který se 
týká sporu ohledně práv a povinností 
stanovených tímto nařízením, tvůrci 
investičních produktů nebo subjekty 
prodávající investiční produkty se 
uvedeného postupu zúčastní, a to za 
předpokladu, že splňuje tyto požadavky:

1. Pokud retailový investor zahájí postup 
alternativního řešení sporů podle 
vnitrostátního práva vůči tvůrci 
investičních produktů nebo subjektům 
prodávajícím investiční produkty, který se 
týká sporu ohledně práv a povinností 
stanovených tímto nařízením, tvůrci 
investičních produktů nebo subjekty 
prodávající investiční produkty se 
uvedeného postupu mohou zúčastnit, a to 
za předpokladu, že splňuje tyto požadavky:

Or. en

Pozměňovací návrh 590
Arlene McCarthy
Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud retailový investor zahájí postup 
alternativního řešení sporů podle 
vnitrostátního práva vůči tvůrci 
investičních produktů nebo subjektům 

1. Pokud retailový investor zahájí postup 
alternativního řešení sporů podle 
vnitrostátního práva vůči tvůrci 
investičních produktů nebo subjektům 
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prodávajícím investiční produkty, který se 
týká sporu ohledně práv a povinností 
stanovených tímto nařízením, tvůrci 
investičních produktů nebo subjekty 
prodávající investiční produkty se 
uvedeného postupu zúčastní, a to za 
předpokladu, že splňuje tyto požadavky:

prodávajícím investiční produkty, který se 
týká sporu ohledně práv a povinností 
stanovených tímto nařízením, tvůrci 
investičních produktů nebo subjekty 
prodávající investiční produkty se 
uvedeného postupu zúčastní.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k nedávné dohodě o minimální harmonizaci směrnice o alternativním řešení sporů, 
kterou se stanoví kritéria pro systémy alternativního řešení sporů v EU, by toto nařízení 
nemělo stanovit odlišná kritéria.  Směrnice o alternativním řešení sporů například ponechává 
na členských státech, aby rozhodly, zda jsou rozhodnutí závazná, a proto by bylo 
nekonzistentní, aby toto nařízení stanovilo odlišná kritéria pro programy.

Pozměňovací návrh 591
Sirpa Pietikäinen
Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) výsledkem postupu jsou rozhodnutí, 
která nejsou závazná;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 592
Sharon Bowles
Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) výsledkem postupu jsou rozhodnutí, 
která nejsou závazná;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 593
Arlene McCarthy
Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) výsledkem postupu jsou rozhodnutí, 
která nejsou závazná;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 594
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE
Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) výsledkem postupu jsou rozhodnutí, 
která nejsou závazná;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Ve Spojeném království, Dánsku a Norsku (EHP) jsou rozhodnutí závazná pro odvětví 
průmyslu, ale nikoli pro spotřebitele, a návrh pod písmenem a) povede k oslabení 
spotřebitelských práv v těchto zemích. Tento pozměňovací návrh se zakládá na návrhu 
Evropské organizace spotřebitelů.

Pozměňovací návrh 595
Olle Schmidt
Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) výsledkem postupu jsou rozhodnutí, 
která nejsou závazná;

a) výsledkem postupu jsou rozhodnutí, 
která mohou být na výslovnou žádost
závazná pro tvůrce strukturovaných 
retailových investičních produktů a 
retailové klienty;

Or. en

Odůvodnění

Výhodou alternativního řešení sporů je poskytnout tvůrcům produktu a retailovým klientům 
časově a nákladově účinný systém řešení sporů, který navíc snižuje zátěž tradičního 
soudnictví. Účastníci by proto měli mít možnost výběru systému řešení sporů.
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Pozměňovací návrh 596
Sirpa Pietikäinen
Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) promlčecí lhůta pro zahájení soudního 
řešení sporu se po dobu konání postupu 
alternativního řešení sporů pozastavuje;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 597
Sharon Bowles
Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) promlčecí lhůta pro zahájení soudního 
řešení sporu se po dobu konání postupu 
alternativního řešení sporů pozastavuje;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 598
Arlene McCarthy
Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) promlčecí lhůta pro zahájení soudního 
řešení sporu se po dobu konání postupu 
alternativního řešení sporů pozastavuje;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 599
Sirpa Pietikäinen
Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) doba promlčení nároku se po dobu 
konání postupu alternativního řešení 

vypouští se
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sporů pozastavuje;

Or. en

Pozměňovací návrh 600
Sharon Bowles
Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) doba promlčení nároku se po dobu 
konání postupu alternativního řešení 
sporů pozastavuje;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 601
Arlene McCarthy
Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) doba promlčení nároku se po dobu 
konání postupu alternativního řešení 
sporů pozastavuje;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 602
Sirpa Pietikäinen
Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) postup je bezplatný nebo za mírný 
poplatek, jak je uvedeno ve vnitrostátních 
právních předpisech;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 603
Sharon Bowles
Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – písm. d
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) postup je bezplatný nebo za mírný 
poplatek, jak je uvedeno ve vnitrostátních 
právních předpisech;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 604
Arlene McCarthy
Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) postup je bezplatný nebo za mírný 
poplatek, jak je uvedeno ve vnitrostátních 
právních předpisech;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 605
Sirpa Pietikäinen
Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) elektronické prostředky nejsou jedinými 
prostředky, jejichž prostřednictvím mohou 
mít strany přístup k postupu;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 606
Sharon Bowles
Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) elektronické prostředky nejsou jedinými 
prostředky, jejichž prostřednictvím mohou 
mít strany přístup k postupu;

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 607
Arlene McCarthy
Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) elektronické prostředky nejsou jedinými 
prostředky, jejichž prostřednictvím mohou 
mít strany přístup k postupu;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 608
Sirpa Pietikäinen
Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) pokud si to naléhavost situace žádá, 
jsou ve výjimečných případech možná 
předběžná opatření.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 609
Sharon Bowles
Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) pokud si to naléhavost situace žádá, 
jsou ve výjimečných případech možná 
předběžná opatření.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 610
Arlene McCarthy
Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) pokud si to naléhavost situace žádá, 
jsou ve výjimečných případech možná 

vypouští se
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předběžná opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 611
Syed Kamall
Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy oznámí Komisi subjekty, 
které jsou oprávněny řešit postupy 
uvedené v odstavci 1 do [vložte konkrétní 
datum šest měsíců od vstupu tohoto 
nařízení v platnost]. Neprodleně oznámí 
Komisi všechny následné změny týkající 
se těchto subjektů.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 612
Syed Kamall
Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Při výkonu svých pravomocí uvedených 
v článku 19 příslušné orgány úzce 
spolupracují s cílem zajistit, aby správní 
opatření a sankce vedly k žádoucím 
výsledkům uvedeným v tomto nařízení, a 
koordinují svou činnost, aby zabránily 
možnému zdvojování a překrývání při 
uplatňování správních opatření a sankcí v 
přeshraničních případech.

2. Příslušné orgány mají v souladu s 
vnitrostátními právními předpisy veškeré 
pravomoci v oblasti dozoru, včetně 
vyšetřovacích pravomocí, které mají podle 
potřeby k dispozici, aby mohly vykonávat 
své povinnosti, které jim vyplývají z tohoto 
nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité vyjasnit, jaké mají příslušné orgány pravomoci a sladit znění se směrnicí o trzích 
finančních nástrojů (MiFID 2).

Pozměňovací návrh 613
Syed Kamall
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Návrh nařízení
Čl. 18. – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Při výkonu svých pravomocí podle 
článku 19 příslušné orgány úzce 
spolupracují s cílem zajistit, aby správní 
opatření a sankce vedly k žádoucím 
výsledkům uvedeným v tomto nařízení, 
a koordinují svou činnost, aby při 
uplatňování správních opatření a sankcí 
v přeshraničních případechzabránily 
možnému zdvojování a překrývání .

Or. en

Pozměňovací návrh 614
Syed Kamall
Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Subjekty oprávněné řešit postupy 
uvedené v odstavci 1 vzájemně 
spolupracují na řešení přeshraničních 
sporů, které vznikly na základě tohoto 
nařízení.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 615
Syed Kamall
Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tento článek se vztahuje na tato 
porušení:

1. Tento článek se vztahuje na jakékoli 
porušení tohoto nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Vyjmenovat, k jakým porušením tohoto nařízení může dojít, je nemožné.
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Pozměňovací návrh 616
Sharon Bowles
Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tento článek se vztahuje na tato 
porušení:

1. Tento článek se vztahuje na tato
porušení, jejichž seznam ovšem není 
vyčerpávající:

Or. en

Pozměňovací návrh 617
Sirpa Pietikäinen
Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tento článek se vztahuje na tato 
porušení:

1. Tento článek se vztahuje na jakákoli 
porušení tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 618
Syed Kamall
Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) sdělení klíčových informací není v 
souladu s čl. 6 odst. 1 až 3 a s článkem 7;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 619
Sirpa Pietikäinen
Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) sdělení klíčových informací není v 
souladu s čl. 6 odst. 1 až 3 a s článkem 7;

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 620
Syed Kamall
Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) sdělení klíčových informací neobsahuje 
informace uvedené v čl. 8 odst. 1 a 2 nebo 
není předloženo v souladu s čl. 8 odst. 4;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 621
Sirpa Pietikäinen
Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) sdělení klíčových informací neobsahuje 
informace uvedené v čl. 8 odst. 1 a 2 nebo 
není předloženo v souladu s čl. 8 odst. 4;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 622
Syed Kamall
Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) propagační materiál v rozporu s 
článkem 9 obsahuje informace týkající se 
investičního produktu, které odporují 
informacím uvedeným ve sdělení 
klíčových informací;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 623
Sirpa Pietikäinen
Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1 – písm. c
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) propagační materiál v rozporu s 
článkem 9 obsahuje informace týkající se 
investičního produktu, které odporují 
informacím uvedeným ve sdělení 
klíčových informací;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 624
Syed Kamall
Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) sdělení klíčových informací nebylo 
zkontrolováno a upraveno v souladu s 
článkem 10;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 625
Sirpa Pietikäinen
Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) sdělení klíčových informací nebylo 
zkontrolováno a upraveno v souladu s 
článkem 10;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 626
Syed Kamall
Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) sdělení klíčových informací nebylo 
vypracováno v dostatečném předstihu v 
souladu s čl. 12 odst. 1;

vypouští se
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Or. en

Pozměňovací návrh 627
Sirpa Pietikäinen
Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) sdělení klíčových informací nebylo 
vypracováno v dostatečném předstihu v 
souladu s čl. 12 odst. 1;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 628
Syed Kamall
Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) sdělení klíčových informací nebylo 
vypracováno bezplatně v souladu s čl. 13 
odst. 1.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 629
Sirpa Pietikäinen
Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) sdělení klíčových informací nebylo 
vypracováno bezplatně v souladu s čl. 13 
odst. 1.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 630
Syed Kamall
Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 2 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) příkaz zakazující uvádění investičního 
produktu na trh;

a) příkaz zakazující uvádění 
strukturovaného retailového investičního 
produktu na trh;

Or. en

Pozměňovací návrh 631
Syed Kamall
Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) příkaz pozastavující uvádění 
investičního produktu na trh;

b) příkaz pozastavující uvádění 
strukturovaného retailového investičního 
produktu na trh;

Or. en

Pozměňovací návrh 632
Olle Schmidt
Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) upozornění, které je zveřejněno a které 
identifikuje odpovědnou osobu a povahu 
daného porušení;

c) upozornění, které je zveřejněno a které 
identifikuje odpovědnou právnickou osobu 
a povahu daného porušení;

Or. en

Pozměňovací návrh 633
Syed Kamall
Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) příkaz k vydání nové verze sdělení 
klíčových informací.

d) příkaz zakazující poskytování sdělení 
klíčových informací, které není v souladu 
s požadavky článků 6, 7, 8 a 10.

Or. en
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Pozměňovací návrh 634
Jean-Paul Gauzès
Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 2 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) peněžité tresty.

Or. en

Pozměňovací návrh 635
Syed Kamall
Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 2 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) peněžité tresty.

Or. en

Pozměňovací návrh 636
Sirpa Pietikäinen
Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 2 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) peněžité sankce.

Or. en

Pozměňovací návrh 637
Pervenche Berès
Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 2 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) peněžité sankce.

Or. en

Odůvodnění

Nařízení by mělo příslušným orgánům poskytnout možnost ukládat peněžité sankce.
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Pozměňovací návrh 638
Sylvie Goulard
Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 2 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) v případě právnické osoby správní 
peněžité sankce ve výši až 10 % celkového 
ročního obratu uvedené právnické osoby 
v předchozím hospodářském roce; pokud 
je daná právnická osoba dceřinou 
společností mateřského podniku, je 
příslušným celkovým ročním obratem 
celkový roční obrat vyplývající 
z konsolidované účetní uzávěrky 
mateřského podniku na vrcholu skupiny 
v předchozím hospodářském roce;

Or. en

Pozměňovací návrh 639
Sylvie Goulard
Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 2 – písm. d b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

db) v případě fyzické osoby správní 
peněžitou sankci ve výši až 5 000 000 
EUR nebo v členských státech, kde euro 
není úřední měnou, odpovídající hodnota 
ve vnitrostátní měně k datu vstupu tohoto 
nařízení v platnost.

Or. en

Odůvodnění

Pokud jde o ukládání správních peněžitých sankcí, doporučované pozměňovací návrhy by 
zajistily harmonizaci s ostatními navrhovanými právními předpisy Unie, zejména 
s navrhovanou směrnicí o trzích finančních nástrojů (MiFID ) a navrhovanou směrnicí 
týkající se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů – SKIPCP V.

Pozměňovací návrh 640
Syed Kamall
Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, aby pokud 
příslušné orgány uloží jedno nebo více 
správních opatření a sankcí v souladu s 
odstavcem 2, měly tyto příslušné orgány 
podle vnitrostátních právních předpisů 
pravomoc vydat nebo požadovat, aby 
tvůrce investičního produktu nebo subjekt 
prodávající investiční produkt vydal přímé 
sdělení příslušnému retailovému 
investorovi, které bude obsahovat 
informace o správních opatřeních nebo 
sankcích a o tom, kde lze podat stížnost 
nebo uplatnit žádost o zjednání nápravy.

3. Členské státy zajistí, aby pokud 
příslušné orgány uloží jedno nebo více 
správních opatření a sankcí v souladu s 
odstavcem 2, měly tyto příslušné orgány 
podle vnitrostátních právních předpisů 
pravomoc vydat nebo požadovat, aby 
tvůrce strukturovaného retailového 
investičního produktu nebo subjekt 
prodávající strukturovaný retailový 
investiční produkt vydal přímé sdělení 
příslušnému retailovému investorovi, které 
bude obsahovat informace o správních 
opatřeních nebo sankcích a o tom, kde lze 
podat stížnost nebo uplatnit žádost o 
zjednání nápravy.

Or. en

Pozměňovací návrh 641
Syed Kamall
Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Příslušné orgány uplatní správní opatření a 
sankce uvedené v čl. 19 odst. 2 s 
přihlédnutím ke všem relevantním 
okolnostem, včetně:

Příslušné orgány uplatní správní opatření a 
sankce uvedené v čl. 19 odst. 2 s 
přihlédnutím ke všem relevantním 
okolnostem, případně včetně:

Or. en

Pozměňovací návrh 642
Olle Schmidt
Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) míry odpovědnosti odpovědné osoby; b) míry odpovědnosti odpovědné 
právnické osoby;

Or. en
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Pozměňovací návrh 643
Syed Kamall
Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) míry odpovědnosti odpovědné osoby; b) míry odpovědnosti odpovědné fyzické 
nebo právnické osoby;

Or. en

Pozměňovací návrh 644
Olle Schmidt
Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) kooperativního chování osoby 
odpovědné za porušení;

d) kooperativního chování právnické
osoby odpovědné za porušení;

Or. en

Pozměňovací návrh 645
Syed Kamall
Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) kooperativního chování osoby 
odpovědné za porušení;

d) kooperativního chování fyzické nebo 
právnické osoby odpovědné za porušení;

Or. en

Pozměňovací návrh 646
Olle Schmidt
Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) případného předchozího porušení 
pravidel odpovědnou osobou.

e) případného předchozího porušení 
pravidel odpovědnou právnickou osobou.

Or. en
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Pozměňovací návrh 647
Syed Kamall
Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) případného předchozího porušení 
pravidel odpovědnou osobou.

e) případného předchozího porušení 
pravidel odpovědnou fyzickou nebo 
právnickou osobou.

Or. en

Pozměňovací návrh 648
Jean-Paul Gauzès
Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) veškerá opatření přijatá odpovědnou 
osobou, aby se zabránilo jakémukoli 
opakovanému porušení pravidel v 
budoucnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 649
Syed Kamall
Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) ostatní důležité faktory.

Or. en

Pozměňovací návrh 650
Jean-Paul Gauzès
Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1 – písm. e b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

eb) jakékoli kompenzace poskytované 
retailovým investorům odpovědnou 
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osobou poté, co došlo k porušení.

Or. en

Pozměňovací návrh 651
Pervenche Berès
Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy poskytnou Evropskému 
orgánu pro cenné papíry a trhy,
Evropskému orgánu pro bankovnictví a 
Evropskému orgánu pro pojišťovnictví a 
zaměstnanecké penzijní pojištění jednou 
ročně souhrnné informace o všech
správních opatřeních a sankcích
uložených v souladu s článkem 18 a s čl. 
19 odst. 2.

2. Členské státy poskytnou příslušnému 
evropskému orgánu dohledu ( Evropskému 
orgánu pro bankovnictví, Evropskému 
orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké 
penzijní pojištění či Evropskému orgánu 
pro cenné papíry a trhy) jednou ročně 
souhrnné informace o správních pokutách 
a jiných opatřeních uložených v souladu 
s článkem 18 a s čl. 19 odst. 2.

Or. en

Odůvodnění

Členské státy by měly poskytovat informace o produktech příslušnému evropskému orgánu 
dohledu.

Pozměňovací návrh 652
Krišjānis Kariņš
Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy poskytnou Evropskému 
orgánu pro cenné papíry a trhy, 
Evropskému orgánu pro bankovnictví a 
Evropskému orgánu pro pojišťovnictví a 
zaměstnanecké penzijní pojištění jednou 
ročně souhrnné informace o všech 
správních opatřeních a sankcích uložených 
v souladu s článkem 18 a s čl. 19 odst. 2.

2. Příslušný orgán poskytne Evropskému 
orgánu pro cenné papíry a trhy, 
Evropskému orgánu pro bankovnictví a 
Evropskému orgánu pro pojišťovnictví a 
zaměstnanecké penzijní pojištění jednou 
ročně souhrnné informace o všech 
správních opatřeních a sankcích uložených 
v souladu s článkem 18 a s čl. 19 odst. 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 653
Sharon Bowles
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Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Informace o sankcích a opatřeních 
uložených v důsledku porušení pravidel 
uvedených v čl. 19 odst. 1 musí být 
zpřístupněny veřejnosti bez zbytečného 
odkladu a musí zahrnovat minimálně 
informace o typu porušení tohoto nařízení 
a totožnost odpovědných osob s výjimkou 
případů, kdy by takové zveřejnění vážně 
ohrozilo finanční trhy.

Informace o pokutách a jiných opatřeních 
uložených v důsledku porušení pravidel 
uvedených v čl. 19 odst. 1 musí být 
zpřístupněny veřejnosti bez zbytečného 
odkladu a musí zahrnovat minimálně 
informace o typu porušení tohoto nařízení 
a totožnost odpovědných osob. Příslušné 
orgány mohou údaje o totožnosti 
sankcionovaného subjektu ze svých 
internetových stránek stáhnout nejdříve 
po pěti letech.

Or. en

Pozměňovací návrh 654
Sharon Bowles
Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud by zveřejnění způsobilo 
zúčastněným stranám nepřiměřenou
škodu, zveřejní příslušné orgány sankce 
nebo opatření anonymně.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 655
Burkhard Balz
Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud by zveřejnění způsobilo 
zúčastněným stranám nepřiměřenou škodu, 
zveřejní příslušné orgány sankce nebo 
opatření anonymně.

Pokud by zveřejnění způsobilo 
zúčastněným stranám nepřiměřenou škodu 
nebo ohrozilo probíhající vyšetřování,  
mohou příslušné orgány od zveřejnění 
upustit, oddálit je nebo sankce či opatření 
zveřejnit anonymně. Příslušné orgány 
mají i nadále povinnost ohlašovat správní 
opatření a sankce Evropskému orgánu 
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pro bankovnictví, Evropskému orgánu pro 
pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní 
pojištění a Evropskému orgánu pro cenné 
papíry a trhy, a to důvěrné podobě.

Or. en

Pozměňovací návrh 656
Olle Schmidt
Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komisi je svěřena pravomoc přijímat 
akty v přenesené pravomoci za podmínek 
stanovených v tomto článku.

1. Komisi je svěřena pravomoc přijímat 
technické normy za podmínek 
stanovených v tomto článku.

Or. en

Odůvodnění

S cílem zajistit přiměřenou flexibilitu a umožnit průmyslu a evropským orgánům dohledu 
rychle reagovat na vývoj na trhu by měly tři evropské orgány dohledu spíše kolektivně 
vypracovat společné regulační technické normy, než aby byla Komise oprávněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh 657
Olle Schmidt
Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedené v čl. 8 odst. 5, v čl. 10 
odst. 2 a v čl. 12 odst. 4 je Komisi svěřena 
na dobu [4 let] od vstupu tohoto nařízení 
v platnost. Přenesení pravomoci se 
automaticky prodlužuje o stejně dlouhá 
období, pokud Evropský parlament nebo 
Rada nevysloví proti tomuto prodloužení 
námitku nejpozději tři měsíce před koncem 
každého z těchto období.

2. Pravomoc přijímat technické normy
uvedené v čl. 8 odst. 5, v čl. 10 odst. 2 a v 
čl. 12 odst. 4 je Komisi svěřena na dobu [4 
let] od vstupu tohoto nařízení v platnost. 
Přenesení pravomoci se automaticky 
prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud 
Evropský parlament nebo Rada nevysloví 
proti tomuto prodloužení námitku 
nejpozději tři měsíce před koncem každého 
z těchto období.

Or. en
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Odůvodnění

S cílem zajistit přiměřenou flexibilitu a umožnit průmyslu a evropským orgánům dohledu 
rychle reagovat na vývoj na trhu by měly tři evropské orgány dohledu spíše kolektivně 
vypracovat společné regulační technické normy, než aby byla Komise oprávněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh 658
Pervenche Berès
Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedené v čl. 8 odst. 5, v čl. 10 
odst. 2 a v čl. 12 odst. 4 je Komisi svěřena 
na dobu [4 let] od vstupu tohoto nařízení 
v platnost. Přenesení pravomoci se 
automaticky prodlužuje o stejně dlouhá 
období, pokud Evropský parlament nebo 
Rada nevysloví proti tomuto prodloužení 
námitku nejpozději tři měsíce před koncem 
každého z těchto období.

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedené v čl. 8 odst. 5, v čl. 10 
odst. 2, v čl. 12 odst. 4, čl. 13a odst. 10 a 
čl. 13b odst. 9 je Komisi svěřena na dobu 
[2 let] od vstupu tohoto nařízení v platnost. 
Přenesení pravomoci se automaticky 
prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud 
Evropský parlament nebo Rada nevysloví 
proti tomuto prodloužení námitku 
nejpozději tři měsíce před koncem každého 
z těchto období.

Or. en

Odůvodnění

Období, během něhož Evropská komise přijímá akty v přenesené pravomoci by mělo být 
v souladu se zprávou o uplatňování strukturovaných retailových investičních produktů: dokud 
nebudou akty v přenesené pravomoci v účinnosti, nebude možné vydat úplnou a přesnou 
zprávu o uplatňování tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 659
Olle Schmidt
Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené v čl. 8 odst. 
5, v čl. 10 odst. 2 a v čl. 12 odst. 4 kdykoli 
zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje 
přenesení pravomocí uvedených v tomto 
rozhodnutí. Toto rozhodnutí nabývá účinku 

3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené v čl. 8 odst. 
5, v čl. 10 odst. 2 a v čl. 12 odst. 4 kdykoli 
zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje 
přenesení pravomocí uvedených v tomto 
rozhodnutí. Toto rozhodnutí nabývá účinku 
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prvním dnem po zveřejnění rozhodnutí v 
Úředním věstníku Evropské unie, nebo k 
pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. 
Nedotýká se platnosti již platných aktů v 
přenesené pravomoci.

prvním dnem po zveřejnění rozhodnutí v 
Úředním věstníku Evropské unie, nebo k 
pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. 
Nedotýká se platnosti již platných 
technických norem.

Or. en

Odůvodnění

S cílem zajistit přiměřenou flexibilitu a umožnit průmyslu a evropským orgánům dohledu 
rychle reagovat na vývoj na trhu by měly tři evropské orgány dohledu spíše kolektivně 
vypracovat společné regulační technické normy, než aby byla Komise oprávněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh 660
Olle Schmidt
Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Přijetí aktu v přenesené pravomoci
Komise neprodleně oznámí současně 
Evropskému parlamentu a Radě.

4. Přijetí technických norem Komise 
neprodleně oznámí současně Evropskému 
parlamentu ai Radě.

Or. en

Odůvodnění

S cílem zajistit přiměřenou flexibilitu a umožnit průmyslu a evropským orgánům dohledu 
rychle reagovat na vývoj na trhu by měly tři evropské orgány dohledu spíše kolektivně 
vypracovat společné regulační technické normy, než aby byla Komise oprávněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh 661
Olle Schmidt
Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
čl. 8 odst. 5, čl. 10 odst. 2 a čl. 12 odst. 4 
vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu 
Evropský parlament nebo Rada nevysloví 
námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy 
jim byl tento akt oznámen, nebo pokud 

5. Technická norma přijatá podle čl. 8 
odst. 5, čl. 10 odst. 2 a čl. 12 odst. 4 
vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu 
Evropský parlament nebo Rada nevysloví 
námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy 
jim byl tento akt oznámen, nebo pokud 
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Evropský parlament i Rada před uplynutím 
této lhůty informují Komisi o tom, že 
námitky nevysloví. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o [dva měsíce].

Evropský parlament i Rada před uplynutím 
této lhůty informují Komisi o tom, že 
námitky nevysloví. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o [dva měsíce].

Or. en

Odůvodnění

S cílem zajistit přiměřenou flexibilitu a umožnit průmyslu a evropským orgánům dohledu 
rychle reagovat na vývoj na trhu by měly tři evropské orgány dohledu spíše kolektivně 
vypracovat společné regulační technické normy, než aby byla Komise oprávněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh 662
Sharon Bowles
Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
čl. 8 odst. 5, čl. 10 odst. 2 a čl. 12 odst. 4 
vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu 
Evropský parlament nebo Rada nevysloví 
námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy 
jim byl tento akt oznámen, nebo pokud 
Evropský parlament i Rada před uplynutím 
této lhůty informují Komisi o tom, že 
námitky nevysloví. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o [dva měsíce].

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
čl. 8 odst. 5, čl. 10 odst. 2 a čl. 12 odst. 4 
vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu 
Evropský parlament nebo Rada nevysloví 
námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy 
jim byl tento akt oznámen, nebo pokud 
Evropský parlament i Rada před uplynutím 
této lhůty informují Komisi o tom, že 
námitky nevysloví. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o [tři měsíce].

Or. en

Pozměňovací návrh 663
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE
Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
čl. 8 odst. 5, čl. 10 odst. 2 a čl. 12 odst. 4 
vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu 
Evropský parlament nebo Rada nevysloví 

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
čl. 8 odst. 5, čl. 10 odst. 2 a čl. 12 odst. 4 
vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu 
Evropský parlament nebo Rada nevysloví 
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námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy 
jim byl tento akt oznámen, nebo pokud 
Evropský parlament i Rada před uplynutím 
této lhůty informují Komisi o tom, že 
námitky nevysloví. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o [dva měsíce].

námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy 
jim byl tento akt oznámen, nebo pokud 
Evropský parlament i Rada před uplynutím 
této lhůty informují Komisi o tom, že 
námitky nevysloví. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o [tři měsíce].

Pokud je akt v přenesené pravomoci 
doručen těsně před parlamentními 
prázdninami nebo během prázdnin, 
vychází se z toho, že se čas počítá od data 
prvního plenárního zasedání po skončení 
prázdnin. Časovou lhůtu lze v každém 
případě, včetně případů prodloužení, 
prodloužit tak, aby zahrnovala tři celá 
plenární zasedání.

Or. en

Odůvodnění

Účelem tohoto pozměňovacího návrhu je zajistit Evropskému parlamentu odpovídající úlohu 
v procesu přijímání aktů v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh 664
Sharon Bowles
Návrh nařízení
Čl. 23. – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. V případě schválení návrhu regulační 
technické normy Komisí beze změn, činí 
lhůta pro podání stížností ze strany 
Parlamentu a Rady 2 měsíce [vzhledem ke 
komplexnosti a objemu dotčených 
záležitostí], aniž jsou dotčena ostatní 
ustanovení nařízení o orgánu ESMA. 
Tuto lhůtu lze z iniciativy Parlamentu či 
Rady jednou prodloužit o další jeden 
měsíc.

Or. en

Pozměňovací návrh 665
Sharon Bowles
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Návrh nařízení
Článek 23 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 23a
Další ustanovení pro návrhy regulačních 

technických norem
1. Bez ohledu na případný časový limit 
pro předložení návrhu regulačních 
technických norem Komisi se dohodne 
časový harmonogram předkládání, v němž 
se vymezí texty nebo skupiny textů, které 
mají být předloženy s předstihem 12, 18 a 
24 měsíců. 
2. Komise nepřijme regulační technické 
normy v případě, že lhůta Parlamentu pro 
přezkum je kvůli parlamentním 
prázdninám zkrácena na méně než dva 
měsíce včetně prodloužení.
3. Evropské orgány dohledu mohou v 
průběhu navrhovacího procesu 
regulačních technických norem 
konzultovat Parlament, zejména pokud 
existují obavy ohledně oblasti působnosti 
tohoto nařízení.
4. Jestliže příslušný výbor Parlamentu 
svým hlasováním regulační technické 
normy zamítl a do příštího plenárního 
zasedání zbývají méně než dva týdny, má 
Parlament právo na další prodloužení do 
data přespříštího plenárního zasedání.
5. Jestliže jsou regulační technické normy 
zamítnuty a zjištěné problémy mají 
omezený rozsah, může Komise přijmout 
zkrácený harmonogram podávání 
revidovaných návrhů.
6. Komise zajistí, aby všechny dotazy 
parlamentní skupiny pro přezkum, které 
formálně vznese předseda příslušného 
výboru, byly pohotově zodpovězeny ještě 
před přijetím návrhu nařízení.

Or. en
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Pozměňovací návrh 666
Burkhard Balz
Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Správcovské společnosti a investiční 
společnosti uvedené v čl. 2 odst. 1 a v 
článku 27 směrnice 2009/65/ES a subjekty 
prodávající podílové jednotky SKIPCP 
podle definice v čl. 1 odst. 2 uvedené 
směrnice jsou osvobozeny od povinností 
uvedených v tomto nařízení po dobu [Úř. 
věst.: vložte prosím datum 5 let po vstupu 
v platnost].

Správcovské společnosti a investiční 
společnosti uvedené v čl. 2 odst. 1 a v 
článku 27 směrnice 2009/65/ES a subjekty 
prodávající podílové jednotky SKIPCP 
podle definice v čl. 1 odst. 2 uvedené 
směrnice jsou osvobozeny od povinností 
uvedených v tomto nařízení, dokud nebude 
přezkoumána kapitola XI směrnice 
2009/65/ES nebo toto nařízení, a to podle 
toho, která událost nastane dříve.

Výjimka v prvním odstavci platí rovněž 
pro správce alternativních investičních 
fondů vymezených v čl. 4 odst. 1 písm. b) 
směrnice 2011/61/EU a subjekty 
prodávající podílové jednotky 
alternativních investičních fondů 
vymezené v čl. 4 odst. 1 písm. a) uvedené 
směrnice, pokud je sdělení klíčových 
informací v souladu s čl. 78 směrnice 
2009/65/ES povinné podle vnitrostátních 
právních předpisů.

Or. en

Pozměňovací návrh 667
Werner Langen

Návrh nařízení
Čl. 24. – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Stávající produkty, které byly uvedeny 
na trh před vstupem tohoto nařízení 
v platnost, jsou osvobozeny od povinností 
zavedených tímto nařízením do [Úř. věst.: 
vložte prosím datum: 1 rok po vstupu 
nařízení v platnost].

Or. de
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Pozměňovací návrh 668
Sirpa Pietikäinen
Návrh nařízení
Čl. 24. – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Stejná výjimka jako v odstavci 1 se 
vztahuje na správcovské společnosti, 
investiční společnosti jiných fondů než 
SKIPCP distribuovaných retailovým 
investorům, jestliže vnitrostátní právní 
předpisy požadují, aby se tyto fondy 
vztahovaly na články 78 a 81 směrnice 
2009/65/ES.

Or. en

Pozměňovací návrh 669
Olle Schmidt, Nils Torvalds
Návrh nařízení
Čl. 24. – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Pokud členský stát uplatňuje pravidla 
týkající se formátu a obsahu sdělení 
klíčových informací, jak je stanoveno v 
článcích 78 až 81 směrnice 2009/65/ES, 
na jiné fondy než SKIPCP nabízené 
retailovým investorům, osvobození od 
povinností stanovené v odstavci 1 se 
vztahuje na správcovské společnosti, 
investiční společnosti a subjekty 
prodávající podíly takových fondů nebo 
poskytující poradenství o podílech těchto 
fondů retailovým investorům.

Or. en

Odůvodnění

Členským státům by mělo být povoleno, aby umožnily, že se přechodné období bude vztahovat 
rovněž na jiné fondy než SKIPCP, které na vnitrostátní úrovni v současné době podléhají 
požadavkům na klíčové informace pro investory, jak je uvedeno ve směrnici SKIPCP 4. To by 
přispělo k podpoře rovných podmínek mezi investičními produkty.
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Pozměňovací návrh 670
Olle Schmidt
Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Správcovské společnosti a investiční 
společnosti vymezené v čl. 4 odst. 1 
písm. b) směrnice 2011/61/EU a subjekty 
prodávající podílové jednotky 
alternativních investičních fondů 
vymezené v čl. 4 odst. 1 písm. a) uvedené 
směrnice jsou osvobozeny od povinností 
uvedených v tomto nařízení, pokud 
předloží sdělení klíčových informací podle 
vnitrostátních právních předpisů, a to 
v souladu s článkem 78 směrnice 
2009/65/ES nebo příslušnými 
ustanoveními vnitrostátních právních 
předpisů do [Úř. věst.: vložte prosím 
datum 5 let po vstupu v platnost].

Or. en

Odůvodnění

Mnoho členských států rozšířilo předpisy týkající se sdělení klíčových informací pro investory 
platné pro SKIPCP na další otevřené retailové investiční fondy regulované na vnitrostátní 
úrovni. Tyto fondy by rovněž měly mít možnost těžit z dočasného osvobození od rozsahu 
působnosti, jelikož investoři do těchto fondů byli teprve nedávno informováni o novém sdělení 
a správci alternativních investičních fondů již museli nést náklady na zavádění norem sdělení 
klíčových informací pro investory stejně jako správcovské společnosti SKIPCP.

Pozměňovací návrh 671
Sylvie Goulard
Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise přezkoumá toto nařízení čtyři 
roky po dni jeho vstupu v platnost. Tento 
přezkum zahrnuje obecné hodnocení 
praktického uplatňování pravidel 
stanovených v tomto nařízení, přičemž 
řádně zohlední vývoj na trhu retailových 
investičních produktů. Pokud jde o 

1. Komise přezkoumá právní předpisy 
Unie v oblasti finančních služeb čtyři roky 
po dni jeho vstupu v platnost s cílem 
posoudit výhody: (i) zavedení 
standardizovaných sdělení klíčových 
informací v souladu s pravidly 
zavedenými tímto nařízením ve vztahu ke 
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SKIPCP, jak jsou definovány v čl. 1 odst. 2 
směrnice 2009/65/ES, přezkum posoudí, 
zda se přechodná opatření podle článku 24 
tohoto nařízení prodlouží, nebo pokud 
dojde ke zjištění jakýchkoli nezbytných 
úprav, zda ustanovení o klíčových 
informacích pro investory ve směrnici 
2009/65/ES mohou být nahrazena nebo 
považována za rovnocenná sdělení 
klíčových informací podle tohoto nařízení.
Tento přezkum rovněž zváží možné 
rozšíření působnosti tohoto nařízení na jiné 
investiční produkty.

kategoriím finančních nástrojů, na něž se 
nevztahuje toto nařízení, zejména pak ve 
vztahu k produktům, na něž se vztahuje 
směrnice 2003/71/ES a směrnice 
2009/138/ES; (ii) zavedení 
harmonizovaných požadavků na chování 
na trhu a (iii) poskytnutí pravomocí 
evropským orgánům dohledu a 
vnitrostátním příslušným orgánům k 
zakročení v případě specifických kategorií 
finančních produktů, včetně zákazu 
produktů zavedených v zájmu ochrany 
investora a finanční stability při 
zohlednění pravomocí, které v tomto 
ohledu zavádí nařízení (EU) č. xx/xx 
Evropského parlamentu a Rady ze [dne]  
o trzích finančních nástrojů a o změně 
nařízení [nařízení o infrastruktuře 
evropských trhů] o OTC derivátech, 
ústředních protistranách a registrech 
obchodních údajů.

Or. en

Odůvodnění

Pro různé druhy investičních produktů by měly být zajištěny rovné podmínky s cílem zabránit 
regulatorní arbitráži na úkor investičních produktů, na něž se navrhované nařízení 
nevztahuje, např. se jedná o nekomplexní finanční nástroje. Obdobně by i požadavky na 
chování na trhu týkající se prodeje finančních produktů měly být zavedeny harmonizovaně. 
Evropským orgánům dohledu a vnitrostátním příslušným orgánům by měly být uděleny 
pravomoci zasáhnout, pokud jde o specifické kategorie finančních produktů.

Pozměňovací návrh 672
Wolf Klinz
Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise přezkoumá toto nařízení čtyři 
roky po dni jeho vstupu v platnost. Tento
přezkum zahrnuje obecné hodnocení 
praktického uplatňování pravidel 
stanovených v tomto nařízení, přičemž 
řádně zohlední vývoj na trhu retailových 
investičních produktů. Pokud jde o 
SKIPCP, jak jsou definovány v čl. 1 odst. 2 

1. Komise přezkoumá toto nařízení čtyři 
roky po dni jeho vstupu v platnost. Tento 
přezkum zahrnuje obecné hodnocení 
praktického uplatňování pravidel 
stanovených v tomto nařízení, přičemž 
řádně zohlední vývoj na trhu retailových 
investičních produktů. Pokud jde o 
SKIPCP, jak jsou definovány v čl. 1 odst. 2 
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směrnice 2009/65/ES, přezkum posoudí, 
zda se přechodná opatření podle článku 24 
tohoto nařízení prodlouží, nebo pokud 
dojde ke zjištění jakýchkoli nezbytných 
úprav, zda ustanovení o klíčových 
informacích pro investory ve směrnici 
2009/65/ES mohou být nahrazena nebo 
považována za rovnocenná sdělení 
klíčových informací podle tohoto nařízení. 
Tento přezkum rovněž zváží možné 
rozšíření působnosti tohoto nařízení na jiné 
investiční produkty.

směrnice 2009/65/ES, přezkum posoudí, 
zda se přechodná opatření podle článku 24 
tohoto nařízení prodlouží, nebo pokud 
dojde ke zjištění jakýchkoli nezbytných 
úprav, zda ustanovení o klíčových 
informacích pro investory ve směrnici 
2009/65/ES mohou být nahrazena nebo 
považována za rovnocenná sdělení 
klíčových informací podle tohoto nařízení. 
Komise navíc posoudí nezbytné změny ve 
směrnici 2003/71/ES s cílem spojit souhrn 
poskytující klíčové informace uvedený v 
čl. 5 odst. 2 směrnice 2003/71/ES se 
sdělením klíčových informací tohoto 
nařízení tak, aby byl souhrn prospektu 
nahrazen sdělením klíčových informací.  
Tento přezkum nakonec rovněž zváží 
možné rozšíření působnosti tohoto nařízení 
na jiné investiční produkty.

Or. en

Pozměňovací návrh 673
Sirpa Pietikäinen
Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise přezkoumá toto nařízení čtyři 
roky po dni jeho vstupu v platnost. Tento 
přezkum zahrnuje obecné hodnocení 
praktického uplatňování pravidel 
stanovených v tomto nařízení, přičemž 
řádně zohlední vývoj na trhu retailových 
investičních produktů. Pokud jde o 
SKIPCP, jak jsou definovány v čl. 1 odst. 2 
směrnice 2009/65/ES, přezkum posoudí, 
zda se přechodná opatření podle článku 24 
tohoto nařízení prodlouží, nebo pokud 
dojde ke zjištění jakýchkoli nezbytných 
úprav, zda ustanovení o klíčových 
informacích pro investory ve směrnici 
2009/65/ES mohou být nahrazena nebo 
považována za rovnocenná sdělení 
klíčových informací podle tohoto nařízení. 
Tento přezkum rovněž zváží možné 
rozšíření působnosti tohoto nařízení na 

1. Komise přezkoumá toto nařízení čtyři 
roky po dni jeho vstupu v platnost. Tento 
přezkum zahrnuje obecné hodnocení 
praktického uplatňování pravidel 
stanovených v tomto nařízení, přičemž 
řádně zohlední vývoj na trhu retailových 
investičních produktů. Pokud jde o 
SKIPCP, jak jsou definovány v čl. 1 odst. 2 
směrnice 2009/65/ES, přezkum posoudí, 
zda se přechodná opatření podle článku 24 
tohoto nařízení prodlouží, nebo pokud 
dojde ke zjištění jakýchkoli nezbytných 
úprav, zda ustanovení o klíčových 
informacích pro investory ve směrnici 
2009/65/ES mohou být nahrazena nebo 
považována za rovnocenná sdělení 
klíčových informací podle tohoto nařízení. 
Tento přezkum rovněž zváží možné 
rozšíření působnosti na jiné retailové 
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jiné investiční produkty. produkty dostupné retailovým klientům.

Or. en

Pozměňovací návrh 674
Olle Schmidt, Nils Torvalds
Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise přezkoumá toto nařízení čtyři 
roky po dni jeho vstupu v platnost. Tento 
přezkum zahrnuje obecné hodnocení 
praktického uplatňování pravidel 
stanovených v tomto nařízení, přičemž 
řádně zohlední vývoj na trhu retailových 
investičních produktů. Pokud jde o 
SKIPCP, jak jsou definovány v čl. 1 odst. 2 
směrnice 2009/65/ES, přezkum posoudí, 
zda se přechodná opatření podle článku 24 
tohoto nařízení prodlouží, nebo pokud 
dojde ke zjištění jakýchkoli nezbytných 
úprav, zda ustanovení o klíčových 
informacích pro investory ve směrnici 
2009/65/ES mohou být nahrazena nebo 
považována za rovnocenná sdělení 
klíčových informací podle tohoto nařízení. 
Tento přezkum rovněž zváží možné 
rozšíření působnosti tohoto nařízení na jiné 
investiční produkty.

1. Komise přezkoumá toto nařízení čtyři 
roky po dni jeho vstupu v platnost. Tento 
přezkum zahrnuje obecné hodnocení 
praktického uplatňování pravidel 
stanovených v tomto nařízení, přičemž 
řádně zohlední vývoj na trhu retailových 
investičních produktů. Pokud jde o 
SKIPCP, jak jsou definovány v čl. 1 odst. 2 
směrnice 2009/65/ES, přezkum posoudí, 
zda se přechodná opatření podle článku 24 
tohoto nařízení prodlouží, nebo pokud 
dojde ke zjištění jakýchkoli nezbytných 
úprav, zda ustanovení o klíčových 
informacích pro investory ve směrnici 
2009/65/ES mohou být nahrazena nebo 
považována za rovnocenná sdělení 
klíčových informací podle tohoto nařízení. 
Tento přezkum rovněž zváží možné 
rozšíření působnosti tohoto nařízení na jiné 
finanční produkty, včetně produktů 
spadajících pod směrnici 2003/71/ES a 
veškerých dalších investičních a spořících 
produktů.

Or. en

Odůvodnění

Doložka o přezkumu v tomto nařízení by měla rovněž zahrnovat revizi rozsahu působnosti na 
jiné retailové finanční produkty, včetně investic, které nejsou součástí „balíků“, a všechny 
formy spořících produktů.

Pozměňovací návrh 675
Elena Băsescu
Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise přezkoumá toto nařízení čtyři 
roky po dni jeho vstupu v platnost. Tento 
přezkum zahrnuje obecné hodnocení 
praktického uplatňování pravidel 
stanovených v tomto nařízení, přičemž 
řádně zohlední vývoj na trhu retailových 
investičních produktů. Pokud jde o 
SKIPCP, jak jsou definovány v čl. 1 odst. 2 
směrnice 2009/65/ES, přezkum posoudí, 
zda se přechodná opatření podle článku 24 
tohoto nařízení prodlouží, nebo pokud 
dojde ke zjištění jakýchkoli nezbytných 
úprav, zda ustanovení o klíčových 
informacích pro investory ve směrnici 
2009/65/ES mohou být nahrazena nebo 
považována za rovnocenná sdělení 
klíčových informací podle tohoto nařízení. 
Tento přezkum rovněž zváží možné 
rozšíření působnosti tohoto nařízení na jiné 
investiční produkty.

1. Komise přezkoumá toto nařízení čtyři 
roky po dni jeho vstupu v platnost. Tento 
přezkum zahrnuje obecné hodnocení 
praktického uplatňování pravidel 
stanovených v tomto nařízení, přičemž 
řádně zohlední vývoj na trhu retailových 
investičních produktů. Pokud jde o 
SKIPCP, jak jsou definovány v čl. 1 odst. 2 
směrnice 2009/65/ES, přezkum posoudí, 
zda se přechodná opatření podle článku 24 
tohoto nařízení prodlouží, nebo pokud 
dojde ke zjištění jakýchkoli nezbytných 
úprav, zda ustanovení o klíčových 
informacích pro investory ve směrnici 
2009/65/ES mohou být nahrazena nebo 
považována za rovnocenná sdělení 
klíčových informací podle tohoto nařízení. 
Tento přezkum rovněž zváží možné 
rozšíření působnosti tohoto nařízení na jiné 
nové či inovativní  investiční produkty 
nabízené v Unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 676
Syed Kamall
Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise přezkoumá toto nařízení čtyři 
roky po dni jeho vstupu v platnost. Tento 
přezkum zahrnuje obecné hodnocení 
praktického uplatňování pravidel 
stanovených v tomto nařízení, přičemž 
řádně zohlední vývoj na trhu retailových 
investičních produktů. Pokud jde o 
SKIPCP, jak jsou definovány v čl. 1 odst. 2 
směrnice 2009/65/ES, přezkum posoudí, 
zda se přechodná opatření podle článku 24 
tohoto nařízení prodlouží, nebo pokud 
dojde ke zjištění jakýchkoli nezbytných 
úprav, zda ustanovení o klíčových 
informacích pro investory ve směrnici 

1. Komise přezkoumá toto nařízení čtyři 
roky po dni jeho vstupu v platnost. Tento 
přezkum zahrnuje obecné hodnocení 
praktického uplatňování pravidel 
stanovených v tomto nařízení, přičemž 
řádně zohlední vývoj na trhu retailových 
investičních produktů. Pokud jde o 
SKIPCP, jak jsou definovány v čl. 1 odst. 2 
směrnice 2009/65/ES, přezkum posoudí, 
zda se přechodná opatření podle článku 24 
tohoto nařízení prodlouží, nebo pokud 
dojde ke zjištění jakýchkoli nezbytných 
úprav, zda ustanovení o klíčových 
informacích pro investory ve směrnici 
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2009/65/ES mohou být nahrazena nebo 
považována za rovnocenná sdělení 
klíčových informací podle tohoto nařízení. 
Tento přezkum rovněž zváží možné 
rozšíření působnosti tohoto nařízení na 
jiné investiční produkty.

2009/65/ES mohou být nahrazena nebo 
považována za rovnocenná sdělení 
klíčových informací podle tohoto nařízení. 
Tento přezkum rovněž zváží možné 
rozšíření působnosti na ostatní produkty 
a nástroje dostupné retailovým klientům.

Or. en

Pozměňovací návrh 677
Pervenche Berès
Návrh nařízení
Čl. 25. – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Od data vstoupení tohoto nařízení 
v platnost budou tvůrci investičních 
produktů poskytovat sdělení klíčových 
informací v souladu s ustanoveními 
stávajícího nařízení, a proto případně 
přestanou poskytovat souhrn obsažený 
v prospektu pro investiční produkty, jak je 
uvedeno v článku 5 směrnice 2003/71/ES.

Or. en

Pozměňovací návrh 678
Sylvie Goulard
Návrh nařízení
Čl. 25. – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Komise přezkoumá toto nařízení čtyři 
roky po dni jeho vstupu v platnost. Tento 
přezkum zahrnuje obecné hodnocení 
praktického uplatňování pravidel 
stanovených v tomto nařízení, přičemž 
řádně zohlední vývoj na trhu retailových 
investičních produktů. Pokud jde 
o SKIPCP, jak jsou definovány v čl. 1 
odst. 2 směrnice 2009/65/ES, přezkum 
posoudí, zda se přechodná opatření podle 
článku 24 tohoto nařízení prodlouží, nebo 
pokud dojde ke zjištění některých 
nezbytných úprav, zda ustanovení 
o klíčových informacích pro investory 
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ve směrnici 2009/65/ES mohou být 
nahrazena nebo považována za 
rovnocenná sdělení klíčových informací 
podle tohoto nařízení. Tento přezkum 
rovněž zváží možné rozšíření působnosti 
tohoto nařízení na jiné investiční 
produkty.

Or. en

Pozměňovací návrh 679
Thomas Händel

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Použije se od [dva roky po vstupu 
v platnost].

Použije se od [jeden rok po vstupu 
v platnost].

Or. de

Pozměňovací návrh 680
Alfredo Pallone
Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a 
přímo použitelné ve všech členských 
státech.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a 
přímo použitelné ve všech členských 
státech.

Po dobu prvních 12 měsíců uplatňování 
tohoto nařízení umožní příslušné orgány 
tvůrcům investičních produktů přijmout 
nezbytná opatření k zajištění dodržování 
tohoto nařízení.

Or. en


