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Poprawka 368
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) w części zatytułowanej „Przeznaczenie 
produktu” – wskazanie zalecanego 
minimalnego okresu posiadania danego 
produktu oraz oczekiwanego profilu 
płynności produktu, w tym możliwości i 
warunków jego przedterminowego zbycia, 
z uwzględnieniem profilu ryzyka i zysku 
produktu inwestycyjnego i zmian na 
rynku pożądanych w kontekście danego 
produktu;

skreślona

Or. en

Poprawka 369
Alfredo Pallone

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) w części zatytułowanej „Przeznaczenie
produktu” – wskazanie zalecanego 
minimalnego okresu posiadania danego 
produktu oraz oczekiwanego profilu 
płynności produktu, w tym możliwości i 
warunków jego przedterminowego zbycia, 
z uwzględnieniem profilu ryzyka i zysku 
produktu inwestycyjnego i zmian na 
rynku pożądanych w kontekście danego 
produktu;

d) w części zatytułowanej „Warunki 
wycofania się z inwestycji” – wskazanie 
zalecanego lub wymaganego minimalnego 
okresu posiadania danego produktu, gdy 
zalecany minimalny okres posiadania
produktu inwestycyjnego jest wskazany w 
ofercie, możliwości i warunków jego 
przedterminowego zbycia;

Or. en
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Poprawka 370
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) w części zatytułowanej „Przeznaczenie 
produktu” – wskazanie zalecanego 
minimalnego okresu posiadania danego 
produktu oraz oczekiwanego profilu 
płynności produktu, w tym możliwości i 
warunków jego przedterminowego zbycia, 
z uwzględnieniem profilu ryzyka i zysku 
produktu inwestycyjnego i zmian na rynku 
pożądanych w kontekście danego 
produktu;

d) w części zatytułowanej „Cele i polityka 
inwestycyjna” – wskazanie zalecanego 
minimalnego okresu posiadania danego 
produktu oraz oczekiwanego profilu 
płynności produktu, w tym możliwości i 
warunków jego przedterminowego zbycia, 
z uwzględnieniem profilu ryzyka i zysku 
produktu inwestycyjnego i zmian na rynku 
pożądanych w kontekście danego 
produktu;

Or. en

Poprawka 371
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) w części zatytułowanej „Przeznaczenie
produktu” – wskazanie zalecanego 
minimalnego okresu posiadania danego 
produktu oraz oczekiwanego profilu 
płynności produktu, w tym możliwości i 
warunków jego przedterminowego zbycia, 
z uwzględnieniem profilu ryzyka i zysku 
produktu inwestycyjnego i zmian na rynku 
pożądanych w kontekście danego 
produktu;

d) w części zatytułowanej „Zalecany okres 
posiadania produktu i sprzedaż inwestycji” 
– wskazanie zalecanego minimalnego 
okresu posiadania danego produktu oraz 
oczekiwanego profilu płynności produktu, 
w tym możliwości i warunków jego 
przedterminowego zbycia, z 
uwzględnieniem profilu ryzyka i zysku 
produktu inwestycyjnego i zmian na rynku 
pożądanych w kontekście danego 
produktu;

Or. en
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Poprawka 372
Syed Kamall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) w części zatytułowanej „Przeznaczenie 
produktu” – wskazanie zalecanego 
minimalnego okresu posiadania danego 
produktu oraz oczekiwanego profilu 
płynności produktu, w tym możliwości i 
warunków jego przedterminowego zbycia, 
z uwzględnieniem profilu ryzyka i zysku 
produktu inwestycyjnego i zmian na rynku 
pożądanych w kontekście danego 
produktu;

d) w części zatytułowanej „Przeznaczenie 
produktu” – wskazanie zalecanego 
minimalnego okresu posiadania danego 
produktu oraz oczekiwanego profilu 
płynności produktu, w tym możliwości i 
warunków jego przedterminowego zbycia, 
z uwzględnieniem profilu ryzyka i zysku 
„konfekcjonowanego” detalicznego
produktu inwestycyjnego i zmian na rynku 
pożądanych w kontekście danego 
produktu;

Or. en

Poprawka 373
Syed Kamall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) w części zatytułowanej „Ryzyko i 
możliwe zyski” – profil ryzyka i zysku 
produktu inwestycyjnego, w tym ogólny 
wskaźnik tego profilu oraz ostrzeżenia 
dotyczące szczególnych ryzyk, które mogły 
nie zostać w pełni uwzględnione w tym 
ogólnym wskaźniku;

skreślona

Or. en

Poprawka 374
Astrid Lulling
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) w części zatytułowanej „Ryzyko i 
możliwe zyski” – profil ryzyka i zysku 
produktu inwestycyjnego, w tym ogólny 
wskaźnik tego profilu oraz ostrzeżenia 
dotyczące szczególnych ryzyk, które mogły 
nie zostać w pełni uwzględnione w tym 
ogólnym wskaźniku;

skreślona

Or. en

Poprawka 375
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) w części zatytułowanej „Ryzyko i 
możliwe zyski” – profil ryzyka i zysku 
produktu inwestycyjnego, w tym ogólny 
wskaźnik tego profilu oraz ostrzeżenia 
dotyczące szczególnych ryzyk, które 
mogły nie zostać w pełni uwzględnione w 
tym ogólnym wskaźniku;

e) w części zatytułowanej „Profil ryzyka i 
zysku” –

(i) profil ryzyka i zysku produktu 
inwestycyjnego, w tym ogólny wskaźnik 
tego profilu, który uwzględnia również 
wpływ kosztów i który jest wyrażony jako 
orientacyjne prognozy dotyczące 
przyszłych wyników, wraz z wyjaśnieniem 
najważniejszych zagrożeń dla danego 
produktu w prostym języku;

(ii) porównanie prawdopodobnych 
przyszłych wyników produktu 
inwestycyjnego, w tym związanych z nim 
zagrożeń, z pozbawionymi ryzyka 
wartościami referencyjnymi;
(iii) profil ryzyka środowiskowego 
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produktu;
(iv) wszelkie zapewnione gwarancje lub 
inne środki ochrony kapitału (według 
jednostki), a także ich ograniczeń;
(v) czy produkt inwestycyjny objęty jest 
systemem rekompensat lub gwarancji lub 
innym systemem ochrony inwestora, 
takim jak depozytariusz;

Or. en

Poprawka 376
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) w części zatytułowanej „Ryzyko i 
możliwe zyski” – profil ryzyka i zysku 
produktu inwestycyjnego, w tym ogólny 
wskaźnik tego profilu oraz ostrzeżenia 
dotyczące szczególnych ryzyk, które mogły 
nie zostać w pełni uwzględnione w tym
ogólnym wskaźniku;

e) w części zatytułowanej „Profil ryzyka i 
zysku” – profil ryzyka i zysku produktu 
inwestycyjnego, w tym ogólny wskaźnik 
tego profilu, jego główne ograniczenia i 
opisowe wyjaśnienie ryzyka 
odpowiadającego PRIP, a które nie jest
uwzględnione w ogólnym wskaźniku
profilu ryzyka i zysku.

Or. en

Poprawka 377
Sven Giegold
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) w części zatytułowanej „Ryzyko i 
możliwe zyski” – profil ryzyka i zysku 
produktu inwestycyjnego, w tym ogólny
wskaźnik tego profilu oraz ostrzeżenia 

e) w części zatytułowanej „Ryzyko i 
możliwe zyski z inwestycji” – z 
uwzględnieniem profilu ryzyka i zysku 
produktu inwestycyjnego i zmian na 



PE504.398v01-00 8/187 AM\926906PL.doc

PL

dotyczące szczególnych ryzyk, które 
mogły nie zostać w pełni uwzględnione w 
tym ogólnym wskaźniku;

rynku pożądanych w kontekście danego 
produktu; profil ryzyka i zysku produktu 
inwestycyjnego, w tym wskaźnik ryzyka
tego profilu oraz ostrzeżenia dotyczące 
szczególnych ryzyk, które mogły nie 
zostać w pełni uwzględnione w tym 
ogólnym wskaźniku;

Or. en 

Uzasadnienie

Ta poprawka polega na wstawieniu ostatniego zdania art. 8 ust. 2 lit. d).

Poprawka 378
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) w części zatytułowanej „Ryzyko i 
możliwe zyski” – profil ryzyka i zysku 
produktu inwestycyjnego, w tym ogólny 
wskaźnik tego profilu oraz ostrzeżenia 
dotyczące szczególnych ryzyk, które 
mogły nie zostać w pełni uwzględnione w 
tym ogólnym wskaźniku;

e) w części zatytułowanej „Ryzyko i 
możliwe zyski” – profil ryzyka i zysku 
produktu inwestycyjnego, w tym ogólny 
wskaźnik tego profilu oraz ostrzeżenia 
dotyczące szczególnych ryzyk, które 
mogły nie zostać w pełni uwzględnione w 
tym ogólnym wskaźniku; a także opisowe 
wyjaśnienie ryzyka odpowiadającego 
produktowi inwestycyjnemu, by 
uwzględnić kontekst profilu;

Or. en

Poprawka 379
Thomas Händel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – punkt 2 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) w części zatytułowanej „Ryzyko i e) w części zatytułowanej „Ryzyko i 
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możliwe zyski” – profil ryzyka i zysku 
produktu inwestycyjnego, w tym ogólny 
wskaźnik tego profilu oraz ostrzeżenia 
dotyczące szczególnych ryzyk, które 
mogły nie zostać w pełni uwzględnione w 
tym ogólnym wskaźniku;

możliwe zyski” – profil ryzyka i zysku 
produktu inwestycyjnego, w tym ogólny 
wskaźnik tego profilu oraz ostrzeżenia 
dotyczące szczególnych ryzyk, które 
mogły nie zostać w pełni uwzględnione w 
tym ogólnym wskaźniku; opis ryzyk 
powinien być zrozumiały i jasny;

Or. de

Poprawka 380
Alfredo Pallone

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) w części zatytułowanej „Ryzyko i 
możliwe zyski” – profil ryzyka i zysku 
produktu inwestycyjnego, w tym ogólny 
wskaźnik tego profilu oraz ostrzeżenia 
dotyczące szczególnych ryzyk, które mogły 
nie zostać w pełni uwzględnione w tym 
ogólnym wskaźniku;

e) w części zatytułowanej „Profil ryzyka i 
zysku” – profil ryzyka i zysku produktu 
inwestycyjnego, w tym opis 
odpowiedniego ryzyka spójny z 
informacjami zawartymi w ofercie, jeżeli 
takie występują;

Or. en

Poprawka 381
Nils Torvalds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) w części zatytułowanej „Ryzyko i 
możliwe zyski” – profil ryzyka i zysku 
produktu inwestycyjnego, w tym ogólny 
wskaźnik tego profilu oraz ostrzeżenia 
dotyczące szczególnych ryzyk, które 
mogły nie zostać w pełni uwzględnione w 
tym ogólnym wskaźniku;

e) w części zatytułowanej „Ryzyko i 
możliwe zyski” – wskazanie, czy możliwa 
jest strata kapitału, profil ryzyka i zysku 
produktu inwestycyjnego, w tym ogólny 
wskaźnik tego profilu oraz ostrzeżenia 
dotyczące szczególnych ryzyk, które 
mogły nie zostać w pełni uwzględnione w 
tym ogólnym wskaźniku;
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Or. en

Poprawka 382
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) w części zatytułowanej „Ryzyko i 
możliwe zyski” – profil ryzyka i zysku 
produktu inwestycyjnego, w tym ogólny 
wskaźnik tego profilu oraz ostrzeżenia 
dotyczące szczególnych ryzyk, które mogły 
nie zostać w pełni uwzględnione w tym 
ogólnym wskaźniku;

e) w części zatytułowanej „Ryzyko i 
możliwe zyski” – profil ryzyka i zysku 
produktu inwestycyjnego, w tym ogólny 
wskaźnik tego profilu oraz ostrzeżenie, że 
na zysk może niekorzystnie wpłynąć jeden 
z rodzajów ryzyka spośród wymienionych, 
po czym następuje opis:

Or. en

Poprawka 383
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera e) – podpunkt (i) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) ryzyka kontrahenta, ryzyka 
operacyjnego i ryzyka płynności mających 
wpływ na produkt;

Or. en

Poprawka 384
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera e) – podpunkt (ii) (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) podatności wyników produktu na 
scenariusze warunków skrajnych;

Or. en

Poprawka 385
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera e) – podpunkt (iii) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) kredytowanego składnika produktu, o 
ile składnik ten może zwiększyć ryzyko;

Or. en

Poprawka 386
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera e) – podpunkt (iv) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) innego szczególnego ryzyka, które 
mogło nie być w pełni uwzględnione w 
ogólnym wskaźniku; 

Or. en

Poprawka 387
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera e a) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) krótkie wskazanie, czy możliwa jest 
strata kapitału, w tym:
(i) wszelkie zapewnione gwarancje lub 
inne środki ochrony kapitału, a także ich 
ograniczenia;

Or. en

Uzasadnienie

By zapewnić inwestorom pełen obraz ryzyka pożądane jest uwzględnienie informacji o 
mechanizmach ochronnych lub technikach w ogólnym opisie profilu ryzyka i zysku, o którym 
mowa w art. 8 ust. 2 lit. e).

Poprawka 388
Alfredo Pallone

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera e a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) w części zatytułowanej „Składka” –
minimalne warunki przystąpienia lub 
inwestycji oraz warunki opłacania składki 
oraz możliwości wyboru (płatność 
jednorazowa lub okresowa)

Or. en

Poprawka 389
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) w części zatytułowanej „Koszty” –
koszty związane z inwestycją w dany 
produkt inwestycyjny, obejmujące tak 

skreślona
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bezpośrednie, jak i pośrednie koszty, które 
poniesie inwestor, w tym ogólny wskaźnik 
tych kosztów;

Or. en

Poprawka 390
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) w części zatytułowanej „Koszty” –
koszty związane z inwestycją w dany 
produkt inwestycyjny, obejmujące tak 
bezpośrednie, jak i pośrednie koszty, które 
poniesie inwestor, w tym ogólny wskaźnik 
tych kosztów;

f) w części zatytułowanej „Koszty” –

koszty związane z inwestycją w dany 
produkt inwestycyjny, obejmujące tak 
bezpośrednie, jak i pośrednie koszty, 
koszty przystąpienia, koszty stałe i koszty 
odstąpienia od inwestycji, które poniesie 
inwestor, w tym ogólny wskaźnik tych 
kosztów;

wszystkie roczne opłaty i inne płatności 
pobierane z produktu w danym okresie;
w przypadku strukturyzowanych 
produktów inwestycyjnych koszty 
pośrednie obejmują teoretyczny depozyt w 
terminie zapadalności ujęty w produkcie;
koszty i odliczenia są wskazane w taki 
sposób, który wykazuje ich złożony 
kumulatywny wpływ na inwestycję w 
reprezentatywnych okresach
inwestowania;
podaje się informację o tym, jak znaleźć 
niezależny internetowy kalkulator 
funduszy prowadzony przez EUNGiPW;

Or. en
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Uzasadnienie

Teoretyczny depozyt w terminie zapadalności wprowadza się dlatego, że strukturyzowane 
produkty inwestycyjne bardzo często zawierają depozyt odkładany podczas wytwarzania 
produktu. Skoro ten depozyt nie jest opłacany z góry przez inwestorów indywidualnych, a 
finansowany ze zmniejszonych zysków, inwestorzy nie wiedzą o nim. 

Poprawka 391
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) w części zatytułowanej „Koszty” –
koszty związane z inwestycją w dany 
produkt inwestycyjny, obejmujące tak 
bezpośrednie, jak i pośrednie koszty, które 
poniesie inwestor, w tym ogólny wskaźnik 
tych kosztów;

f) w części zatytułowanej „Koszty i opłaty” 
– koszty związane z inwestycją w dany 
produkt inwestycyjny, obejmujące tak 
bezpośrednie, jak i pośrednie koszty, które 
poniesie inwestor, w tym ogólny wskaźnik 
tych kosztów wyrażony w wartościach 
pieniężnych, oraz stwierdzenie, że 
inwestor indywidualny powinien zwrócić 
się do osoby sprzedającej produkt 
inwestycyjny o dalsze informacje na temat 
kosztów, w tym wszelkich dodatkowych 
kosztów pobieranych przez osobę 
sprzedającą produkt inwestycyjny, które 
nie zostały wykazane w dokumencie 
zawierającym kluczowe informacje, oraz 
stwierdzenie, że przepisy podatkowe 
państwa członkowskiego inwestora mogą 
mieć wpływ na zysk z produktu 
inwestycyjnego;

Or. en

Poprawka 392
Syed Kamall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera f)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) w części zatytułowanej „Koszty” –
koszty związane z inwestycją w dany 
produkt inwestycyjny, obejmujące tak 
bezpośrednie, jak i pośrednie koszty, które 
poniesie inwestor, w tym ogólny wskaźnik 
tych kosztów;

f) w części zatytułowanej „Koszty” –
koszty związane z inwestycją w dany 
produkt inwestycyjny, obejmujące tak 
bezpośrednie, jak i pośrednie koszty, które 
poniesie inwestor, w tym ogólny wskaźnik 
tych kosztów obejmujący wszystkie roczne 
opłaty i inne płatności pobierane z 
produktu w określonym czasie; Ponadto 
dokument zawierający kluczowe 
informacje w razie potrzeby wymienia i 
wyjaśnia wszystkie opłaty pobierane od 
inwestora na podstawie warunków 
szczególnych, podstawę ich obliczania i 
zasady stosowania tych opłat. Dokument 
zawierający kluczowe informacje zawiera 
także informację o tym, czy są opłaty 
zmienne (takie jak koszty transakcji, 
podatki od obrotu giełdowego), których 
nie można uwzględnić w wyliczeniu 
kosztów.

Or. en

Uzasadnienie

Inwestor powinien otrzymać pełen przegląd kosztów związanych z inwestycją. Te koszty, które 
pojawiają się tylko przy spełnieniu pewnych warunków, musza zostać wyjaśnione. Ponadto 
zmienne koszty zależą od państwa sprzedaży, dystrybutora i miejsca realizacji, i dlatego 
twórca produktu nie może podać ich z góry.  Ostrzeżenie, że te koszty zostaną dodane, 
powinno być zawarte w dokumencie zawierającym kluczowe informacje.

Poprawka 393
Werner Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – punkt 2 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) w części zatytułowanej „Koszty” –
koszty związane z inwestycją w dany 
produkt inwestycyjny, obejmujące tak 
bezpośrednie, jak i pośrednie koszty, które 

f) w części zatytułowanej „Koszty” –
koszty związane z inwestycją w dany 
produkt inwestycyjny, obejmujące tak 
bezpośrednie, jak i pośrednie koszty, które 
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poniesie inwestor, w tym ogólny wskaźnik 
tych kosztów;

poniesie inwestor, w tym ogólny wskaźnik 
tych kosztów oraz informację, że podatki 
mogą obniżyć zysk wypracowany przez 
dany produkt inwestycyjny;

Or. de

Poprawka 394
Thomas Händel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – punkt 2 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) w części zatytułowanej „Koszty” –
koszty związane z inwestycją w dany 
produkt inwestycyjny, obejmujące tak 
bezpośrednie, jak i pośrednie koszty, które 
poniesie inwestor, w tym ogólny wskaźnik 
tych kosztów;

f) w części zatytułowanej „Koszty” –
koszty związane z inwestycją w dany 
produkt inwestycyjny, obejmujące tak 
bezpośrednie, jak i pośrednie koszty, które 
poniesie inwestor, w tym ogólny wskaźnik 
tych kosztów, oraz to, w jaki sposób koszty 
te wpływają na zysk;

Or. de

Poprawka 395
Sven Giegold
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) w części zatytułowanej „Koszty” –
koszty związane z inwestycją w dany 
produkt inwestycyjny, obejmujące tak 
bezpośrednie, jak i pośrednie koszty, które 
poniesie inwestor, w tym ogólny wskaźnik 
tych kosztów;

f) w części zatytułowanej „Koszty” –
najwyższe koszty powinny obejmować 
wszystkie koszty związane z inwestycją w 
dany produkt inwestycyjny, obejmujące tak 
bezpośrednie, jak i pośrednie koszty, które 
poniesie inwestor, w tym ogólny wskaźnik 
tych kosztów; jeżeli produkt inwestycyjny 
ma ograniczenie depozytu w przypadku 
przyszłych zysków, należy podać taką 
informację. Ograniczenie to zmniejsza 
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zysk netto inwestora, a twórca produktu 
otrzymuje cały zysk powyżej tego 
ograniczenia. Taka klauzula jest opłatą 
pośrednią i ujmowana jest wśród innych 
kosztów.

Or. en

Uzasadnienie

Strukturyzowane produkty inwestycyjne bardzo często zawierają depozyt odkładany podczas 
wytwarzania produktu. Skoro ten depozyt nie jest opłacany z góry przez inwestorów 
detalicznych, a finansowany ze zmniejszonych zysków, inwestorzy nie wiedzą o nim.  
Przykładowo taki depozyt najczęściej jest finansowany przez zmniejszenie potencjalnego 
zysku z produktu z 30% wzrostu indeksu akcyjnego do 20%. O tych depozytach inwestorzy 
powinni być informowani w przejrzysty sposób, podobnie jak o innych kosztach, tak by 
produkty inwestycyjne były lepiej porównywalne.  Poprawka wynika z informacji uzyskanych 
z Finance Watch i Europejskiej Organizacji Konsumentów (BEUC).

Poprawka 396
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) w części zatytułowanej „Koszty” –
koszty związane z inwestycją w dany 
produkt inwestycyjny, obejmujące tak 
bezpośrednie, jak i pośrednie koszty, które 
poniesie inwestor, w tym ogólny wskaźnik 
tych kosztów;

f) w części zatytułowanej „Koszty” –
koszty związane z inwestycją w PRIP, 
obejmujące tak bezpośrednie, jak i 
pośrednie koszty, które poniesie inwestor, 
w tym ogólny wskaźnik tych kosztów, oraz 
– ze względu na możliwość porównania –
całkowite koszty wyrażone w wartościach 
pieniężnych i procentowych w celu 
wykazania wpływu całkowitych kosztów 
na inwestycję;

Or. en

Uzasadnienie

Konsumentom często trudno jest ocenić wpływ kosztów, kiedy są one ujęte procentowo. 
Przykład pokazujący wpływ całkowitych kosztów na inwestycję, wyrażony w wielkościach 
pieniężnych, przyczyni się do zwiększenia porównywalności, przejrzystości, a także do 
większej świadomości konsumentów. Jest rzeczą pierwszej wagi, by całkowite koszty były 
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wyrażone w wielkościach pieniężnych, aby pokazać wpływ całkowitych kosztów na inwestycję.

Poprawka 397
Arlene McCarthy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) w części zatytułowanej „Koszty” –
koszty związane z inwestycją w dany 
produkt inwestycyjny, obejmujące tak
bezpośrednie, jak i pośrednie koszty, które 
poniesie inwestor, w tym ogólny wskaźnik
tych kosztów;

(f) w części zatytułowanej „Koszty” –
koszty związane z inwestycją w dany 
produkt inwestycyjny, obejmujące
wszystkie bezpośrednie i pośrednie koszty, 
które poniesie inwestor, w tym koszty 
transakcji wyrażone jako procent wartości 
netto aktywów. Ujęty jest także ogólny 
wskaźnik wyżej wspomnianych kosztów;

Or. en

Uzasadnienie

Koszty transakcji (koszty sprzedaży udziałów/aktywów) nie są ujęte w kluczowych 
informacjach dla inwestorów dotyczących UCITS, pomimo tego, że mogą znacznie podnieść 
koszty funduszu inwestycyjnego.   Ponieważ koszty te nie mogą być po prostu dodane do 
kosztów bieżących, mogą być wyrażone jako procent wartości netto aktywów.  W wyniku 
ujęcia tych kosztów inwestor indywidualny będzie mieć pełniejszy obraz wysokości opłat 
ponoszonych w celu utrzymania pieniędzy w funduszu. Dlatego będzie mógł lepiej 
porównywać dostępne fundusze.

Poprawka 398
Alfredo Pallone

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) w części zatytułowanej „Koszty” –
koszty związane z inwestycją w dany 
produkt inwestycyjny, obejmujące tak 
bezpośrednie, jak i pośrednie koszty, które 
poniesie inwestor, w tym ogólny wskaźnik 

f) w części zatytułowanej „Koszty” –
koszty związane z inwestycją w dany 
produkt inwestycyjny, obejmujące tak 
bezpośrednie, jak i pośrednie koszty, które 
poniesie inwestor, w tym ogólny wskaźnik 
tych kosztów, spójny z informacjami 
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tych kosztów; zawartymi w ofercie, jeżeli takie 
występują;

Or. en

Poprawka 399
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera f) – podpunkt (i) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) w przypadku strukturyzowanych 
produktów inwestycyjnych koszty 
pośrednie obejmują teoretyczny depozyt w 
terminie zapadalności ujęty w produkcie;

Or. en

Uzasadnienie

Strukturyzowane produkty inwestycyjne często zawierają depozyt odkładany podczas 
wytwarzania produktu. Skoro ten depozyt nie jest opłacany z góry przez inwestorów 
detalicznych, a finansowany ze zmniejszonych zysków, inwestorzy nie wiedzą o nim.  O tych 
depozytach inwestorzy powinni być informowani w przejrzysty sposób, podobnie jak o innych 
kosztach, tak by produkty inwestycyjne były lepiej porównywalne. 

Poprawka 400
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera f a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) w części zatytułowanej „Na wypadek 
śmierci inwestora” – informacje o 
postępowaniu ze środkami pieniężnymi 
przechowywanymi przez produkt/fundusz 
oraz o wszelkich dodatkowych 
świadczeniach na wypadek śmierci;

Or. en
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Poprawka 401
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) w części zatytułowanej „Wyniki 
historyczne” – informacje na temat 
wyników produktu inwestycyjnego w 
przeszłości, jeśli jest to zasadne, 
uwzględniając charakter produktu, oraz 
długość okresu, dla którego istnieją dane 
historyczne;

skreślona

Or. en

Poprawka 402
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) w części zatytułowanej „Wyniki 
historyczne” – informacje na temat 
wyników produktu inwestycyjnego w 
przeszłości, jeśli jest to zasadne, 
uwzględniając charakter produktu, oraz 
długość okresu, dla którego istnieją dane 
historyczne;

g) „Możliwe zyski” – informacje o 
prawdopodobnych wynikach PRIP, 
zawierające prognozy dotyczące 
przyszłych wyników lub przewidywania co 
do przyszłych wyników oraz o tym, jak na 
przyszłe wyniki wpłyną opłaty. Co 
najmniej jeden z przewidywanych 
wyników lub jedna z prognoz musi 
przedstawiać w stosownych przypadkach 
ujemny zwrot; 

Or. en

Poprawka 403
Sirpa Pietikäinen
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) w części zatytułowanej „Wyniki 
historyczne” – informacje na temat 
wyników produktu inwestycyjnego w 
przeszłości, jeśli jest to zasadne, 
uwzględniając charakter produktu, oraz 
długość okresu, dla którego istnieją dane 
historyczne;

g) w części zatytułowanej „Wyniki 
historyczne” – informacje na temat 
wyników produktu inwestycyjnego w 
przeszłości, jeśli jest to zasadne, 
uwzględniając charakter produktu, oraz 
długość okresu, dla którego istnieją dane 
historyczne, w tym wyraźne ostrzeżenie, że 
wyniki w przeszłości nie gwarantują 
przyszłych wyników inwestycji;

Or. en

Poprawka 404
Alfredo Pallone

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) w części zatytułowanej „Wyniki 
historyczne” – informacje na temat
wyników produktu inwestycyjnego w 
przeszłości, jeśli jest to zasadne, 
uwzględniając charakter produktu, oraz 
długość okresu, dla którego istnieją dane 
historyczne;

g) w części zatytułowanej „Wyniki 
historyczne” – opis wyników produktu 
inwestycyjnego w przeszłości, jeśli jest to 
zasadne, uwzględniając charakter produktu
inwestycyjnego oraz długość okresu, dla 
którego istnieją dane historyczne, w tym 
odpowiednie ostrzeżenie, że „wyniki w 
przeszłości nie gwarantują przyszłych 
wyników inwestycji”;

Or. en

Poprawka 405
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera g)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) w części zatytułowanej „Wyniki 
historyczne” – informacje na temat 
wyników produktu inwestycyjnego w 
przeszłości, jeśli jest to zasadne, 
uwzględniając charakter produktu, oraz 
długość okresu, dla którego istnieją dane 
historyczne;

g) w części zatytułowanej „Wyniki 
historyczne” – informacje na temat 
wyników produktu inwestycyjnego w 
przeszłości, jeśli jest to zasadne, 
uwzględniając charakter produktu oraz 
długość okresu, dla którego istnieją dane 
historyczne, w tym wyraźne ostrzeżenie, że 
wyniki w przeszłości nie gwarantują 
przyszłych wyników inwestycji oraz że 
ryzyko, o którym mowa w innych 
częściach dokumentu zawierającego 
kluczowe informacje, może mieć znaczny 
niekorzystny wpływ na inwestycję;

Or. en

Uzasadnienie

Proponowane dodatkowe elementy informacji zapewnią, że dokument zawierający kluczowe 
informacje nie powoduje, że inwestorzy nadmiernie polegają na wynikach historycznych, oraz 
że w sposób pełny i rzeczowy przedstawia ryzyko związane z produktami inwestycyjnymi.

Poprawka 406
Sven Giegold
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) w części zatytułowanej „Wyniki 
historyczne” – informacje na temat 
wyników produktu inwestycyjnego w 
przeszłości, jeśli jest to zasadne, 
uwzględniając charakter produktu, oraz 
długość okresu, dla którego istnieją dane 
historyczne;

g) w części zatytułowanej „Wyniki 
historyczne” – informacje na temat 
osiągnięć produktu inwestycyjnego, jeśli 
jest to zasadne, uwzględniając charakter 
produktu, oraz długość okresu, dla którego 
istnieją dane historyczne; opiera się na 
najwyższym poziomie przejrzystości w 
ramach istnienia produktu 
inwestycyjnego. Twórca opublikuje 
opisowe sprawozdanie roczne zawierające 
prawidłowy i rzetelny opis osiągnięć 
aktywów inwestycyjnych, strategie 
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zarządzania inwestycją oraz odpowiednie 
ryzyko w zarządzaniu inwestycją, wraz z 
wykorzystaniem ograniczeń określonych 
w dokumencie zawierającym kluczowe 
informacje o produkcie inwestycyjnym. 
kiedy strategia inwestycyjna odnosi się do 
wartości referencyjnych, wyniki w tym 
zakresie zostaną opublikowane w 
sprawozdaniu rocznym;

Or. en

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest zapewnienie przejrzystości w odniesieniu do wyników produktów 
inwestycyjnych objętych niniejszym rozporządzeniem. W związku z tym wyniki danego 
produktu i, w stosownych przypadkach, wyniki całego portfela należy porównać z innym 
produktem o podobnym ryzyku. Ponadto należy podać wszystkie opłaty wpływające na 
dochód. Ta poprawka opiera się na informacjach uzyskanych od prof. Romana Indersta 
(Frankfurt School of Finance).

Poprawka 407
Syed Kamall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) w części zatytułowanej „Wyniki 
historyczne” – informacje na temat 
wyników produktu inwestycyjnego w 
przeszłości, jeśli jest to zasadne, 
uwzględniając charakter produktu, oraz 
długość okresu, dla którego istnieją dane 
historyczne;

g) w części zatytułowanej „Wyniki 
historyczne” – informacje na temat 
wyników detalicznego produktu 
inwestycyjnego w pakiecie osiągniętych w
przeszłości, jeśli jest to zasadne, 
uwzględniając charakter produktu, oraz 
długość okresu, dla którego istnieją dane 
historyczne;

Or. en

Poprawka 408
Thomas Händel
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – punkt 2 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) w części zatytułowanej „Wyniki 
historyczne” – informacje na temat 
wyników produktu inwestycyjnego w 
przeszłości, jeśli jest to zasadne, 
uwzględniając charakter produktu, oraz 
długość okresu, dla którego istnieją dane 
historyczne;

g) w części zatytułowanej „Wyniki 
historyczne” – informacje na temat 
wyników produktu inwestycyjnego w 
przeszłości;

Or. de

Poprawka 409
Sven Giegold
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera g a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) zapewnienie tego, że twórca w 
przejrzysty sposób będzie informować 
klienta o wynikach produktu 
inwestycyjnego, za pomocą dokumentu 
sporządzanego co roku. Dokument ten 
zawiera ujawnione ex post wyniki 
produktu inwestycyjnego w minionym 
roku. Takie wyniki ex post są ponadto 
porównywane z innym produktem 
inwestycyjnym o porównywalnym profilu 
ryzyka. W przypadku gdy klient posiada 
kilka produktów inwestycyjnych danego 
twórcy, które są objęte niniejszym 
rozporządzeniem, wyżej wspomniane 
podawanie informacji i porównanie 
stosuje się do całego portfela. Podaje się 
również informację o wszelkich kosztach 
wpływających na dochód z danego 
produktu inwestycyjnego. Komisja jest 
uprawniona do przyjęcia aktów 
delegowanych, zgodnie art. 23, 
określających definicję profili ryzyka 
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produktów inwestycyjnych oraz standardy 
podawania informacji o kosztach, o 
których mowa z niniejszym ustępie. 

Or. en

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest zapewnienie przejrzystości w odniesieniu do wyników produktów 
inwestycyjnych objętych niniejszym rozporządzeniem. W związku z tym wyniki danego 
produktu i, w stosownych przypadkach, wyniki całego portfela należy porównać z innym 
produktem o podobnym ryzyku. Ponadto należy podać wszystkie opłaty wpływające na 
dochód. Ta poprawka opiera się na informacjach uzyskanych od prof. Romana Indersta 
(Frankfurt School of Finance).

Poprawka 410
Olle Schmidt, Sharon Bowles, Nils Torvalds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera g a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) w części zatytułowanej „Wycofanie 
środków” – informacja o możliwych 
skutkach realizacji PRIP przed upływem 
terminu lub zalecany okres posiadania;

Or. en

Poprawka 411
Olle Schmidt, Sharon Bowles, Nils Torvalds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera g b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

gb) w części zatytułowanej „Bieżąca 
informacja o wynikach produktu” –
informacja o tym, jak konsument będzie 
informowany o wynikach produktu;

Or. en
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Poprawka 412
Olle Schmidt, Sharon Bowles, Nils Torvalds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera g c) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

gc) w części zatytułowanej „Sposób 
składania skargi” – informacje o tym,  w 
jaki sposób klient może złożyć skargę 
dotyczącą produktu i zarządzania nim;

Or. en

Poprawka 413
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera g d) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

gd) w części zatytułowanej „Postępowanie 
w przypadku upadłości” – informacja o 
tym, czy produkt jest objęty systemem 
rekompensat lub gwarancji;

Or. en

Poprawka 414
Alfredo Pallone

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera h)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) w przypadku produktów emerytalnych, 
w części zatytułowanej „Możliwe korzyści 
w momencie przejścia na emeryturę” –
prognozy możliwych przyszłych wyników.

skreślona



AM\926906PL.doc 27/187 PE504.398v01-00

PL

Or. en

Poprawka 415
Thomas Händel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – punkt 2 – litera h)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) w przypadku produktów emerytalnych, 
w części zatytułowanej „Możliwe korzyści 
w momencie przejścia na emeryturę” –
prognozy możliwych przyszłych wyników.

h) w przypadku produktów emerytalnych, 
w części zatytułowanej „Możliwe korzyści 
w momencie przejścia na emeryturę” –
prognozy możliwych przyszłych wyników, 
wyraźnie podzielone na różne scenariusze 
rozwoju, łącznie z najbardziej 
pesymistycznym scenariuszem.

Or. de

Poprawka 416
Sven Giegold
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera h)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) w przypadku produktów emerytalnych, 
w części zatytułowanej „Możliwe korzyści 
w momencie przejścia na emeryturę” –
prognozy możliwych przyszłych wyników.

h) w przypadku produktów emerytalnych, 
w części zatytułowanej „Możliwe korzyści 
w momencie przejścia na emeryturę” –
prognozy możliwych przyszłych wyników. 
Informacja ta musi być zgodna z ramami 
prawnymi dla dokumentów zawierających 
kluczowe informacje.

Or. en

Poprawka 417
Udo Bullmann, Peter Simon
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera h)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) w przypadku produktów emerytalnych, 
w części zatytułowanej „Możliwe korzyści 
w momencie przejścia na emeryturę” –
prognozy możliwych przyszłych wyników.

h) w przypadku produktów emerytalnych, 
w części zatytułowanej „Możliwe korzyści 
w momencie przejścia na emeryturę” –
prognozy możliwych przyszłych wyników, 
wraz z przystępnie przedstawionym 
wyjaśnieniem, że faktyczny zwrot może 
być inny niż przedstawione prognozy.

Or. en

Poprawka 418
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera h a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ha) w części zatytułowanej „Sposób 
składania skargi” – informacje na temat 
tego, w jaki sposób klient może złożyć 
skargę dotyczącą produktu.

Or. en

Poprawka 419
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera h a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ha) w części zatytułowanej „Inne 
dokumenty, z którymi należy się zapoznać 
przed przystąpieniem do inwestycji” –
krótki opis innych rodzajów dokumentów 
informacyjnych bardziej szczegółowo 
przedstawiających produkt, wraz z 
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wyjaśnieniem, że wszystkie takie 
dokumenty (wraz z dokumentem 
zawierającym kluczowe informacje) 
należy wziąć od uwagę przed podjęciem 
decyzji o inwestycji.

Or. en

Poprawka 420
Syed Kamall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera h a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ha) w części zatytułowanej „Inne 
dokumenty, z którymi muszę się zapoznać 
przed przystąpieniem do inwestycji” –
krótki opis dokumentacji (wraz z 
prospektem, w odpowiednich 
przypadkach) oraz wyjaśnienie, że 
wszystkie takie dokumenty (wraz z 
dokumentem zawierającym kluczowe 
informacje) należy wziąć od uwagę przed 
podjęciem decyzji o inwestycji.

Or. en

Uzasadnienie

Dokument zawierający kluczowe informacje nie może być postrzegany jako samodzielny 
dokument, na podstawie którego każdy może podjąć decyzję o inwestycji. Należy jasno 
powiedzieć, że przeczytanie innych dokumentów przed podjęciem decyzji jest bezwzględnie 
konieczne.

Poprawka 421
Thomas Händel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera h a) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ha) w części zatytułowanej 
„Wynagrodzenie pośrednika 
inwestycyjnego za świadczone usługi” –
zarys sposobu wypłaty i wysokości 
wynagrodzenia wypłaconego 
pośrednikowi lub wynagrodzenia, które 
ma mu zostać wypłacone;

Or. de

Poprawka 422
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera h a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ha) w części zatytułowanej „Inwestorzy, 
dla których przeznaczona jest ta 
inwestycja” – opis inwestorów, dla 
których przeznaczony jest produkt 
inwestycyjny, wyodrębnionych pod kątem 
skłonności do ryzyka, perspektywy 
inwestycyjnej oraz wiedzy finansowej.  
Część tę wypełnia się w oparciu o proces 
zatwierdzania produktu przeprowadzany 
przez twórcę produktu przy strukturyzacji 
produktu inwestycyjnego.

Or. en

Uzasadnienie

Należyta staranność twórcy co do tego, czy produkt jest odpowiedni dla klientów 
indywidualnych, powinna obejmować dostarczenie materiału do części dokumentu 
zawierającego kluczowe informacje zatytułowanej „Inwestorzy, dla których przeznaczona jest 
ta inwestycja”.

Poprawka 423
Sirpa Pietikäinen
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera h b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

hb) w części zatytułowanej „Inne 
dokumenty, z którymi należy się zapoznać 
przed przystąpieniem do inwestycji” –
krótki opis dokumentacji (wraz z 
prospektem, w odpowiednich 
przypadkach) oraz wyjaśnienie, że 
wszystkie takie dokumenty (wraz z 
dokumentem zawierającym kluczowe 
informacje) należy wziąć od uwagę przed 
podjęciem decyzji o inwestycji.

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ dokument zawierający kluczowe informacje ze swojej natury nie może być 
wyczerpujący, powinien być czytany w powiązaniu z innymi dokumentami, takimi jak 
podsumowanie prospektu.  

Poprawka 424
Othmar Karas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera h b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

hb) w części zatytułowanej „Świadczenia 
ubezpieczeniowe” – wskazanie, czy 
produkt inwestycyjny oferuje świadczenia 
ubezpieczeniowe, a jeżeli tak –
szczegółowe informacje na temat tych 
świadczeń;

Or. en

Uzasadnienie

Cechy produktu ubezpieczeniowego powinny być szczegółowo przedstawione konsumentom. 
Cechy PRIP ubezpieczeniowych mają podstawowe znaczenie dla odróżnienia ich od innych 
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PRIP. Dlatego też w dokumencie zawierającym kluczowe informacje potrzebna jest odrębna, 
a zatem bardziej widoczna część w celu uwypuklenia tych cech dotyczących świadczeń 
ubezpieczeniowych. 

Poprawka 425
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2 a. Gdy osoba polecająca inwestorowi 
produkt lub go sprzedająca przedstawia 
dodatkowe, spersonalizowane informacje, 
takie jak opłaty inwestycyjne, informacja 
ta pojawia się na odrębnym dokumencie, 
za który jest odpowiedzialna osoba 
polecająca lub sprzedająca produkt.

Or. en

Poprawka 426
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2 a. Inwestorzy indywidualni otrzymują 
odrębny dokument ubezpieczeniowy 
przedstawiający główne elementy umowy 
ubezpieczeniowej, zgodnie z art. 185 
dyrektywy 2009/138/WE. Taki dokument 
jest zgodny z przepisami niniejszego 
rozporządzenia z wyjątkiem art. 8 ust. 2. 
Gdy umowa daje wybór pomiędzy 
jednostkami rozliczeniowymi, zawiera 
także zestawienie z podziałem jednostek 
na trzy kategorie według powiązanego z 
nimi ryzyka. 
Uwzględniając dyrektywę 2009/138/WE i 
zgodnie z art. 8 niniejszego 
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rozporządzenia, EUNUiPPE jest 
uprawniona do określania:
- głównych elementów umowy 
ubezpieczeniowej,
- dokładnej formy odrębnego dokumentu 
ubezpieczeniowego,
- treści odrębnego dokumentu 
ubezpieczeniowego, wraz z opcjami 
alokacji aktywów do wyboru przez 
inwestora indywidualnego,
- zasad przypisywania jednostek do trzech 
kategorii.
Twórca produktu inwestycyjnego 
dokonuje dystrybucji dokumentu 
zawierającego kluczowe informacje w 
przypadku każdej inwestycji bazowej 
umowy ubezpieczeniowej, do której ma 
zastosowanie niniejsze rozporządzenie. 
Inwestycje bazowe obejmują jednostki 
rozliczeniowe lub fundusz określone w 
walutach, w zależności od potrzeb, oraz 
kategorię poziomu ryzyka z powiązanego z 
każdą z nich.

Or. en

Poprawka 427
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Twórca produktu inwestycyjnego może 
uwzględnić inne informacje tylko wtedy, 
gdy są one niezbędne, aby umożliwić 
inwestorowi indywidualnemu podjęcie 
świadomej decyzji inwestycyjnej w sprawie 
danego produktu inwestycyjnego.

skreślony

Or. en
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Poprawka 428
Thomas Händel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Twórca produktu inwestycyjnego może 
uwzględnić inne informacje tylko wtedy, 
gdy są one niezbędne, aby umożliwić 
inwestorowi indywidualnemu podjęcie 
świadomej decyzji inwestycyjnej w sprawie 
danego produktu inwestycyjnego.

skreślony

Or. de

Poprawka 429
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Twórca produktu inwestycyjnego może 
uwzględnić inne informacje tylko wtedy, 
gdy są one niezbędne, aby umożliwić 
inwestorowi indywidualnemu podjęcie 
świadomej decyzji inwestycyjnej w sprawie 
danego produktu inwestycyjnego.

skreślony

Or. en

Poprawka 430
Alfredo Pallone

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Twórca produktu inwestycyjnego może 
uwzględnić inne informacje tylko wtedy, 

skreślony
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gdy są one niezbędne, aby umożliwić 
inwestorowi indywidualnemu podjęcie 
świadomej decyzji inwestycyjnej w sprawie 
danego produktu inwestycyjnego.

Or. en

Poprawka 431
Sven Giegold
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Twórca produktu inwestycyjnego może 
uwzględnić inne informacje tylko wtedy, 
gdy są one niezbędne, aby umożliwić
inwestorowi indywidualnemu podjęcie
świadomej decyzji inwestycyjnej w 
sprawie danego produktu inwestycyjnego.

3. Twórca produktu inwestycyjnego
uwzględnia tylko informacje niezbędne 
inwestorowi indywidualnemu do podjęcia
świadomej decyzji inwestycyjnej w 
sprawie danego produktu inwestycyjnego.

Or. en

Poprawka 432
Syed Kamall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Twórca produktu inwestycyjnego może 
uwzględnić inne informacje tylko wtedy, 
gdy są one niezbędne, aby umożliwić 
inwestorowi indywidualnemu podjęcie 
świadomej decyzji inwestycyjnej w 
sprawie danego produktu inwestycyjnego.

3. Twórca „konfekcjonowanego” 
detalicznego produktu inwestycyjnego 
może uwzględnić inne informacje tylko 
wtedy, gdy są one niezbędne, aby 
umożliwić inwestorowi indywidualnemu 
podjęcie świadomej decyzji inwestycyjnej 
w sprawie danego „konfekcjonowanego” 
detalicznego produktu inwestycyjnego.

Or. en
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Poprawka 433
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Twórca produktu inwestycyjnego może 
uwzględnić inne informacje tylko wtedy, 
gdy są one niezbędne, aby umożliwić 
inwestorowi indywidualnemu podjęcie 
świadomej decyzji inwestycyjnej w 
sprawie danego produktu inwestycyjnego.

3. Twórca PRIP może uwzględnić inne
obiektywne informacje tylko wtedy, gdy są 
one niezbędne, aby umożliwić inwestorowi 
indywidualnemu podjęcie świadomej 
decyzji inwestycyjnej w sprawie danego
PRIP.

Or. en

Uzasadnienie

Art. 8 ust. 5 rozporządzenia w sprawie aktów delegowanych może stwarzać problemy pod 
względem spójności z niektórymi przepisami konstytucyjnymi państw członkowskich. Dotyczy 
to art. 8 ust. 3, który przewiduje uwzględnienie „innych informacji”. Możliwość 
uwzględniania „innych informacji” wiąże się z ryzykiem, że informacje, na których opierają 
się decyzje inwestycyjne, będą uregulowane w aktach delegowanych.

Poprawka 434
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3 a. W stosownych przypadkach osoba 
dokonująca sprzedaży produktu 
inwestycyjnego określa:
(i) przepisy podatkowe, którym podlega 
produkt inwestycyjny w państwie 
członkowskim, w którym aktywnie 
prowadzi doradztwo w jego zakresie oraz 
jego dystrybucję;
(ii) koszty związane z produktem 
inwestycyjnym w przypadku, gdy osoba ta 
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jest pośrednikiem;
(iii) prowizje, retrocesje lub inne 
świadczenia związane z transakcjami 
uiszczane przez twórcę lub osobę trzecią 
przewidziane w dyrektywach 2004/39/WE, 
2002/92/WE i 2011/61/UE.
Informację tę przedstawia się w 
odrębnym, przedumownym dokumencie o 
długości najwyżej jednej strony, który jest
załączany do dokumentu zawierającego 
kluczowe informacje w punkcie sprzedaży.

Or. en

Poprawka 435
Sven Giegold
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3 a. W stosownych przypadkach pośrednik 
wskazuje:
(i) koszty związane z produktem 
inwestycyjnym w przypadku, gdy osoba ta 
jest pośrednikiem;
(ii) prowizje, retrocesje lub inne 
świadczenia związane z transakcjami 
uiszczane przez twórcę lub osobę trzecią 
przewidziane w dyrektywie 2004/39/WE 
oraz dyrektywie 2002/39/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejszą poprawkę oparto na wniosku Europejskiej Organizacji Konsumentów.

Poprawka 436
Sharon Bowles
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3 a. EUNGiPW opracowuje niezależny 
internetowy kalkulator funduszy, który 
umieszcza na swojej stronie internetowej. 
Kalkulator funduszy pozwala inwestorom 
na obliczenie zysku z proponowanego 
detalicznego produktu inwestycyjnego 
przez wprowadzenie informacji o 
oczekiwanym czasie trwania inwestycji, 
kwocie inwestycji, zakładanym zysku z 
inwestycji bazowej w ujęciu procentowym 
w celu określenia końcowej wartości 
inwestycji po odjęciu kosztów. 
Kalkulator funduszy uwzględnia w 
obliczeniach koszty i opłaty pobierane 
przez różnych twórców produktu 
inwestycyjnego dla każdego z funduszy 
sprzedawanego w obrocie publicznym, 
wraz ze wszystkimi dalszymi kosztami i 
opłatami pobieranymi przez pośredników i 
innych uczestników łańcucha 
inwestycyjnego, a jeszcze nie ujętych przez 
twórców produktu. 
Twórcy produktu inwestycyjnego i osoby 
polecające lub sprzedające produkty 
inwestycyjne przedstawiają kwartalnie 
odpowiednie dane EUNGiPW, z 
maksymalnym opóźnieniem 60 dni w tym 
celu. 
EUNGiPW wyposaża się w zasoby 
niezbędne go wykonywania tego zadania. 
EUNGiPW w razie potrzeby ściśle 
współpracuje z europejskimi organami 
nadzoru.

Or. en

Uzasadnienie

W Stanach Zjednoczonych Urząd Regulacji Sektora Finansowego (Financial Industry 
Regulatory Authority, FINRA) udostępnia internetowy kalkulator funduszy o nazwie Fund 
Analyzer, który zapewnia informację o ponad 18 000 funduszy wzajemnych, Exchange Traded 
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Funds i Exchange Traded Notes oraz umożliwia dokonanie ich analizy. To narzędzie ocenia 
wartość funduszy i wpływ opłat i wydatków inwestycyjnych, a także pozwala osobom 
fizycznym na sprawdzenie aktualnych opłat i dostępnych zniżek dla poszczególnych funduszy. 
EUNGiPW mógłby opracować podobne narzędzie.

Poprawka 437
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Informacje, o których mowa w ust. 2, 
prezentowane są we wspólnym formacie, 
w tym przy zastosowaniu wspólnych 
nagłówków i w ustandaryzowanej 
kolejności określonej w ust. 2, aby 
umożliwić ich porównanie z informacjami 
zawartymi w dokumencie zawierającym 
kluczowe informacje dla dowolnego 
innego produktu inwestycyjnego. Na 
dokumencie zawierającym kluczowe 
informacje wyraźnie eksponowany jest 
wspólny symbol pozwalający odróżnić go 
od innych dokumentów.

skreślony

Or. en

Poprawka 438
Werner Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Informacje, o których mowa w ust. 2, 
prezentowane są we wspólnym formacie, 
w tym przy zastosowaniu wspólnych 
nagłówków i w ustandaryzowanej 
kolejności określonej w ust. 2, aby
umożliwić ich porównanie z informacjami 
zawartymi w dokumencie zawierającym 

4. Informacje, o których mowa w ust. 2, 
prezentowane są we wspólnym formacie, 
w tym przy zastosowaniu wspólnych 
nagłówków i w ustandaryzowanej 
kolejności określonej w ust. 2, aby 
umożliwić ich porównanie z informacjami 
zawartymi w dokumencie zawierającym 
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kluczowe informacje dla dowolnego 
innego produktu inwestycyjnego. Na 
dokumencie zawierającym kluczowe 
informacje wyraźnie eksponowany jest 
wspólny symbol pozwalający odróżnić go 
od innych dokumentów.

kluczowe informacje dla dowolnego 
innego produktu inwestycyjnego. Długość 
dokumentu zawierającego kluczowe 
informacje nie przekracza 3 stron, jest on 
napisany w przejrzysty, jednoznaczny i 
czytelny sposób. Na dokumencie tym 
wyraźnie eksponowany jest wspólny 
symbol pozwalający odróżnić go od innych 
dokumentów.

Or. de

Poprawka 439
Thomas Händel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Informacje, o których mowa w ust. 2, 
prezentowane są we wspólnym formacie, 
w tym przy zastosowaniu wspólnych 
nagłówków i w ustandaryzowanej 
kolejności określonej w ust. 2, aby 
umożliwić ich porównanie z informacjami 
zawartymi w dokumencie zawierającym 
kluczowe informacje dla dowolnego 
innego produktu inwestycyjnego. Na 
dokumencie zawierającym kluczowe 
informacje wyraźnie eksponowany jest 
wspólny symbol pozwalający odróżnić go 
od innych dokumentów.

4. Informacje, o których mowa w ust. 2, 
prezentowane są we wspólnym formacie, 
w tym przy zastosowaniu wspólnych 
nagłówków i w ustandaryzowanej 
kolejności określonej w ust. 2, aby 
umożliwić ich porównanie z informacjami 
zawartymi w dokumencie zawierającym 
kluczowe informacje dla dowolnego 
innego produktu inwestycyjnego. Na 
dokumencie zawierającym kluczowe 
informacje wyraźnie eksponowany jest 
wspólny symbol pozwalający odróżnić go 
od innych dokumentów; informacje 
negatywne zasadniczo przedstawia się w 
zdaniach zamkniętych przed informacjami 
pozytywnymi; cenniki oraz skróty pojęć są 
zabronione.

Or. de

Poprawka 440
Corien Wortmann-Kool
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Informacje, o których mowa w ust. 2, 
prezentowane są we wspólnym formacie, w 
tym przy zastosowaniu wspólnych 
nagłówków i w ustandaryzowanej 
kolejności określonej w ust. 2, aby 
umożliwić ich porównanie z informacjami 
zawartymi w dokumencie zawierającym 
kluczowe informacje dla dowolnego 
innego produktu inwestycyjnego. Na 
dokumencie zawierającym kluczowe 
informacje wyraźnie eksponowany jest 
wspólny symbol pozwalający odróżnić go 
od innych dokumentów.

4. Informacje, o których mowa w ust. 2, 
prezentowane są w standardowym
formacie, w tym przy zastosowaniu 
wspólnych nagłówków i w 
ustandaryzowanej kolejności określonej w 
ust. 2, aby umożliwić ich porównanie z 
informacjami zawartymi w dokumencie 
zawierającym kluczowe informacje dla 
dowolnego innego produktu 
inwestycyjnego. Na dokumencie 
zawierającym kluczowe informacje 
wyraźnie eksponowany jest wspólny 
symbol pozwalający odróżnić go od innych 
dokumentów.

Or. en

Poprawka 441
Syed Kamall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Informacje, o których mowa w ust. 2, 
prezentowane są we wspólnym formacie, 
w tym przy zastosowaniu wspólnych 
nagłówków i w ustandaryzowanej 
kolejności określonej w ust. 2, aby 
umożliwić ich porównanie z informacjami 
zawartymi w dokumencie zawierającym 
kluczowe informacje dla dowolnego 
innego produktu inwestycyjnego. Na 
dokumencie zawierającym kluczowe 
informacje wyraźnie eksponowany jest 
wspólny symbol pozwalający odróżnić go 
od innych dokumentów.

4. Informacje, o których mowa w ust. 2, 
prezentowane są we wspólnym formacie, 
w tym przy zastosowaniu wspólnych 
nagłówków i w ustandaryzowanej 
kolejności określonej w ust. 2, aby 
umożliwić ich porównanie z informacjami 
zawartymi w dokumencie zawierającym 
kluczowe informacje dla dowolnego 
innego „konfekcjonowanego” 
detalicznego produktu inwestycyjnego. Na 
dokumencie zawierającym kluczowe 
informacje wyraźnie eksponowany jest 
wspólny symbol pozwalający odróżnić go 
od innych dokumentów.

Or. en
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Poprawka 442
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych, zgodnie art. 23, 
określających szczegóły prezentacji oraz 
szczegółową treść każdego elementu 
informacji, o których mowa w ust. 2, 
prezentację i szczegółową treść innych 
informacji, które twórca produktu może 
zawrzeć w dokumencie zawierającym 
kluczowe informacje, o których mowa w 
ust. 3, oraz szczegóły wspólnego formatu i 
wspólnego symbolu, o których mowa w 
ust. 4. Komisja bierze pod uwagę różnice 
między produktami inwestycyjnymi i 
możliwościami inwestorów 
indywidualnych, a także cechy produktów 
inwestycyjnych, które umożliwiają 
inwestorowi indywidualnemu dokonanie 
wyboru między różnymi bazowymi 
instrumentami inwestycyjnymi lub innymi 
alternatywami, które oferuje dany 
produkt, w tym to, czy wybór ten może 
zostać dokonany w różnych momentach 
lub zmieniony w przyszłości.

skreślony

Or. en

Poprawka 443
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych, zgodnie art. 23, 

5. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych, zgodnie art. 23, 
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określających szczegóły prezentacji oraz 
szczegółową treść każdego elementu 
informacji, o których mowa w ust. 2,
prezentację i szczegółową treść innych 
informacji, które twórca produktu może 
zawrzeć w dokumencie zawierającym 
kluczowe informacje, o których mowa w 
ust. 3, oraz szczegóły wspólnego formatu i 
wspólnego symbolu, o których mowa w 
ust. 4. Komisja bierze pod uwagę różnice 
między produktami inwestycyjnymi i 
możliwościami inwestorów 
indywidualnych, a także cechy produktów 
inwestycyjnych, które umożliwiają 
inwestorowi indywidualnemu dokonanie 
wyboru między różnymi bazowymi 
instrumentami inwestycyjnymi lub innymi 
alternatywami, które oferuje dany produkt, 
w tym to, czy wybór ten może zostać 
dokonany w różnych momentach lub 
zmieniony w przyszłości.

określających szczegóły prezentacji oraz 
szczegółową treść każdego elementu 
informacji, o których mowa w ust. 2, oraz 
szczegóły wspólnego formatu i wspólnego 
symbolu, o których mowa w ust. 4.

Ogólny wskaźnik ryzyka i zysku, o którym 
mowa w ust. 2 lit. e) ppkt (i), uwzględnia 
długoterminowy wpływ kosztów oraz 
możliwe przyszłe wyniki. Opracowuje się 
go w celu umożliwienia inwestorom 
dokonywania jasnego porównania ryzyka 
związanego z poszczególnymi produktami. 
Ma on na celu wyjaśnienie, że osiągnięcie 
większego zysku wiąże się podjęciem 
większego ryzyka. Porównanie, o którym 
mowa w ust. 2 lit. e) ppkt (ii), ma na celu 
pomóc inwestorom w zrozumieniu tego, w 
jaki sposób podjęcie większego ryzyka 
wpływa na zwiększenie zysku produktu 
inwestycyjnego. Pozbawioną ryzyka 
wartość referencyjną określa się 
natomiast w sposób zrozumiały dla 
inwestorów indywidualnych i 
niewprowadzający ich w błąd. Ogólny 
wskaźnik kosztów, o którym mowa w ust. 2 
lit. f), wyrażony w wartościach 
pieniężnych, pokazuje, w jaki sposób 
koszty wpływają na zwrot z inwestycji, jaki 
z czasem może uzyskać inwestor. Taki 
wskaźnik obejmuje liczby, które 
inwestorzy indywidualni mogą 
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wykorzystywać do porównywania 
produktów. Komisja uwzględnia 
informacje ujawniane inwestorom 
indywidualnym przez osobę sprzedającą 
produkt inwestycyjny, dotyczące kosztów, 
o których mowa w [dyrektywie w sprawie 
rynków instrumentów finansowych] i w 
[dyrektywie w sprawie pośrednictwa 
ubezpieczeniowego], w celu zapewnienia 
spójności informacji dotyczących kosztów 
zawartych w dokumencie zawierającym 
kluczowe informacje z innymi 
ujawnionymi informacjami oraz w celu 
zapewnienia tego, że informacje dotyczące 
kosztów są wyczerpujące i jasno wskazują 
inwestorowi indywidualnemu ogólny 
wpływ kosztów.
Komisja bierze pod uwagę różnice między 
produktami inwestycyjnymi i 
możliwościami inwestorów 
indywidualnych, a także cechy produktów 
inwestycyjnych, które umożliwiają 
inwestorowi indywidualnemu dokonanie 
wyboru między różnymi bazowymi 
instrumentami inwestycyjnymi lub innymi 
alternatywami, które oferuje dany produkt, 
w tym to, czy wybór ten może zostać 
dokonany w różnych momentach lub 
zmieniony w przyszłości.

Or. en

Poprawka 444
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych, zgodnie art. 23, 
określających szczegóły prezentacji oraz 
szczegółową treść każdego elementu 
informacji, o których mowa w ust. 2, 

5. Europejski Urząd Nadzoru Bankowego 
(EUNB), Europejski Urząd Nadzoru 
Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów 
Emerytalnych (EUNUiPPE) i Europejski 
Urząd Nadzoru Giełd i Papierów 
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prezentację i szczegółową treść innych 
informacji, które twórca produktu może 
zawrzeć w dokumencie zawierającym 
kluczowe informacje, o których mowa w 
ust. 3, oraz szczegóły wspólnego formatu i 
wspólnego symbolu, o których mowa w 
ust. 4. Komisja bierze pod uwagę różnice 
między produktami inwestycyjnymi i 
możliwościami inwestorów 
indywidualnych, a także cechy produktów 
inwestycyjnych, które umożliwiają 
inwestorowi indywidualnemu dokonanie 
wyboru między różnymi bazowymi 
instrumentami inwestycyjnymi lub innymi 
alternatywami, które oferuje dany produkt, 
w tym to, czy wybór ten może zostać 
dokonany w różnych momentach lub 
zmieniony w przyszłości.

Wartościowych (EUNGiPW) opracowują 
projekt standardów regulacyjnych zgodnie 
art. 23, określających szczegóły prezentacji 
oraz szczegółową treść każdego elementu 
informacji, o których mowa w ust. 2, 
prezentację i szczegółową treść innych
obiektywnych informacji, które twórca 
produktu może zawrzeć w dokumencie 
zawierającym kluczowe informacje, o 
których mowa w ust. 3, oraz szczegóły 
wspólnego formatu i wspólnego symbolu, 
o których mowa w ust. 4. Europejskie 
Urzędy Nadzoru biorą pod uwagę różnice 
między PRIP i możliwościami inwestorów 
indywidualnych, a także cechy PRIP, które 
umożliwiają inwestorowi indywidualnemu 
dokonanie wyboru między różnymi 
bazowymi instrumentami inwestycyjnymi 
lub innymi alternatywami, które oferuje 
dany produkt, w tym to, czy wybór ten 
może zostać dokonany w różnych 
momentach lub zmieniony w przyszłości.

Europejskie Urzędy Nadzoru przedkładają 
Komisji te projekty regulacyjnych 
standardów technicznych do dnia […].
Komisji powierza się uprawnienia do 
przyjęcia regulacyjnych standardów 
technicznych zgodnie z procedurą 
określoną w art. 10–14 rozporządzenia 
(UE) nr 1093/2010, art. 10–14 
rozporządzenia (UE) nr 1094/2010 i art. 
10–14 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.

Or. en

Uzasadnienie

Aby umożliwić przemysłowi i Europejskim Urzędom Nadzoru szybkie reagowanie na zmiany 
rynkowe, lepszym rozwiązaniem jest wspólne opracowanie regulacyjnych standardów 
technicznych przez trzy Europejskie Urzędy Nadzoru niż uprawnianie Komisji do 
przyjmowania aktów delegowanych.

Poprawka 445
Wolf Klinz
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych, zgodnie art. 23, 
określających szczegóły prezentacji oraz 
szczegółową treść każdego elementu 
informacji, o których mowa w ust. 2, 
prezentację i szczegółową treść innych 
informacji, które twórca produktu może 
zawrzeć w dokumencie zawierającym 
kluczowe informacje, o których mowa w 
ust. 3, oraz szczegóły wspólnego formatu i 
wspólnego symbolu, o których mowa w 
ust. 4. Komisja bierze pod uwagę różnice 
między produktami inwestycyjnymi i 
możliwościami inwestorów 
indywidualnych, a także cechy produktów 
inwestycyjnych, które umożliwiają 
inwestorowi indywidualnemu dokonanie 
wyboru między różnymi bazowymi 
instrumentami inwestycyjnymi lub innymi 
alternatywami, które oferuje dany produkt, 
w tym to, czy wybór ten może zostać 
dokonany w różnych momentach lub 
zmieniony w przyszłości.

5. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych, zgodnie art. 23, 
określających szczegóły prezentacji oraz 
szczegółową treść każdego elementu 
informacji, o których mowa w ust. 2, 
prezentację i szczegółową treść innych 
informacji, które twórca produktu może 
zawrzeć w dokumencie zawierającym 
kluczowe informacje, o których mowa w 
ust. 3, oraz szczegóły wspólnego formatu i 
wspólnego symbolu, o których mowa w 
ust. 4. Komisja bierze pod uwagę różnice 
między produktami inwestycyjnymi i 
możliwościami inwestorów 
indywidualnych, a także cechy produktów 
inwestycyjnych, które umożliwiają 
inwestorowi indywidualnemu dokonanie 
wyboru między różnymi bazowymi 
instrumentami inwestycyjnymi lub innymi 
alternatywami, które oferuje dany produkt, 
w tym to, czy wybór ten może zostać 
dokonany w różnych momentach lub 
zmieniony w przyszłości. Komisja w 
ścisłej współpracy z trzema Europejskimi 
Urzędami Nadzoru sporządza przykładowe 
dokumenty zawierające kluczowe 
informacje uwzględniające różnice między 
produktami inwestycyjnymi. 

Or. en

Poprawka 446
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych, zgodnie art. 23, 

5. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych, zgodnie art. 23, 
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określających szczegóły prezentacji oraz 
szczegółową treść każdego elementu 
informacji, o których mowa w ust. 2, 
prezentację i szczegółową treść innych 
informacji, które twórca produktu może 
zawrzeć w dokumencie zawierającym 
kluczowe informacje, o których mowa w 
ust. 3, oraz szczegóły wspólnego formatu i 
wspólnego symbolu, o których mowa w 
ust. 4. Komisja bierze pod uwagę różnice 
między produktami inwestycyjnymi i 
możliwościami inwestorów 
indywidualnych, a także cechy produktów 
inwestycyjnych, które umożliwiają 
inwestorowi indywidualnemu dokonanie 
wyboru między różnymi bazowymi 
instrumentami inwestycyjnymi lub innymi 
alternatywami, które oferuje dany produkt, 
w tym to, czy wybór ten może zostać 
dokonany w różnych momentach lub 
zmieniony w przyszłości.

określających szczegóły prezentacji oraz 
szczegółową treść każdego elementu 
informacji, o których mowa w ust. 2, 
prezentację i szczegółową treść innych 
informacji, które twórca produktu może 
zawrzeć w dokumencie zawierającym 
kluczowe informacje, o których mowa w 
ust. 3, oraz szczegóły wspólnego formatu i 
wspólnego symbolu, o których mowa w 
ust. 4. Komisja bierze pod uwagę różnice 
między produktami inwestycyjnymi i 
możliwościami inwestorów 
indywidualnych, a także cechy produktów 
inwestycyjnych, które umożliwiają 
inwestorowi indywidualnemu dokonanie 
wyboru między różnymi bazowymi 
instrumentami inwestycyjnymi lub innymi 
alternatywami, które oferuje dany produkt, 
w tym to, czy wybór ten może zostać 
dokonany w różnych momentach lub 
zmieniony w przyszłości. Przed przyjęciem 
aktów delegowanych Komisja 
przeprowadza odpowiednie badania z 
udziałem inwestorów indywidualnych w 
celu dokonania wyboru środków dla nich 
najwłaściwszych.

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ dokument zawierający kluczowe informacje powinien przedstawiać dane o 
produkcie inwestycyjnym w taki sposób, by były one zrozumiałe dla jak największej liczby 
potencjalnych klientów indywidualnych, proponuje się dokładne badania z udziałem takich 
inwestorów.

Poprawka 447
Thomas Händel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych, zgodnie art. 23, 

5. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych, zgodnie art. 23, 
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określających szczegóły prezentacji oraz 
szczegółową treść każdego elementu 
informacji, o których mowa w ust. 2, 
prezentację i szczegółową treść innych 
informacji, które twórca produktu może 
zawrzeć w dokumencie zawierającym 
kluczowe informacje, o których mowa w 
ust. 3, oraz szczegóły wspólnego formatu i 
wspólnego symbolu, o których mowa w 
ust. 4. Komisja bierze pod uwagę różnice 
między produktami inwestycyjnymi i 
możliwościami inwestorów 
indywidualnych, a także cechy produktów 
inwestycyjnych, które umożliwiają 
inwestorowi indywidualnemu dokonanie 
wyboru między różnymi bazowymi 
instrumentami inwestycyjnymi lub innymi 
alternatywami, które oferuje dany produkt, 
w tym to, czy wybór ten może zostać 
dokonany w różnych momentach lub 
zmieniony w przyszłości.

określających szczegóły prezentacji oraz 
szczegółową treść każdego elementu 
informacji, o których mowa w ust. 2, 
prezentację i szczegółową treść innych 
informacji, które twórca produktu może 
zawrzeć w dokumencie zawierającym 
kluczowe informacje, o których mowa w 
ust. 3, oraz szczegóły wspólnego formatu i 
wspólnego symbolu, o których mowa w 
ust. 4. Komisja bierze pod uwagę różnice 
między produktami inwestycyjnymi i 
możliwościami inwestorów 
indywidualnych, a także cechy produktów 
inwestycyjnych, które umożliwiają 
inwestorowi indywidualnemu dokonanie 
wyboru między różnymi bazowymi 
instrumentami inwestycyjnymi lub innymi 
alternatywami, które oferuje dany produkt, 
w tym to, czy wybór ten może zostać 
dokonany w różnych momentach lub 
zmieniony w przyszłości. Komisja 
proponuje ponadto system „sygnalizacji 
świetlnej”, który ułatwia klasyfikowanie i 
szeregowanie produktów inwestycyjnych 
według kategorii produktów obarczonych 
wysokim ryzykiem, obarczonych ryzykiem 
i obarczonych mniejszym ryzykiem.

Or. de

Poprawka 448
Ildikó Gáll-Pelcz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych, zgodnie art. 23, 
określających szczegóły prezentacji oraz 
szczegółową treść każdego elementu 
informacji, o których mowa w ust. 2, 
prezentację i szczegółową treść innych 
informacji, które twórca produktu może 
zawrzeć w dokumencie zawierającym 

5. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych, zgodnie art. 23, 
określających szczegóły prezentacji oraz 
szczegółową treść każdego elementu 
informacji, o których mowa w ust. 2, 
prezentację i szczegółową treść innych 
informacji, które twórca produktu może 
zawrzeć w dokumencie zawierającym 
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kluczowe informacje, o których mowa w 
ust. 3, oraz szczegóły wspólnego formatu i 
wspólnego symbolu, o których mowa w 
ust. 4. Komisja bierze pod uwagę różnice 
między produktami inwestycyjnymi i 
możliwościami inwestorów 
indywidualnych, a także cechy produktów 
inwestycyjnych, które umożliwiają 
inwestorowi indywidualnemu dokonanie 
wyboru między różnymi bazowymi 
instrumentami inwestycyjnymi lub innymi 
alternatywami, które oferuje dany produkt, 
w tym to, czy wybór ten może zostać 
dokonany w różnych momentach lub 
zmieniony w przyszłości.

kluczowe informacje, o których mowa w 
ust. 3, oraz szczegóły wspólnego formatu i 
wspólnego symbolu, o których mowa w 
ust. 4. Komisja bierze pod uwagę różnice 
między produktami inwestycyjnymi i 
możliwościami inwestorów 
indywidualnych, a także cechy produktów 
inwestycyjnych, które umożliwiają 
inwestorowi indywidualnemu dokonanie 
wyboru między różnymi bazowymi 
instrumentami inwestycyjnymi lub innymi 
alternatywami, które oferuje dany produkt, 
w tym to, czy wybór ten może zostać 
dokonany w różnych momentach lub 
zmieniony w przyszłości. Przed przyjęciem 
aktów delegowanych Komisja 
przeprowadza odpowiednie badania z 
udziałem inwestorów indywidualnych w 
celu dokonania wyboru środków dla nich 
najwłaściwszych.

Or. en

Poprawka 449
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych, zgodnie art. 23, 
określających szczegóły prezentacji oraz 
szczegółową treść każdego elementu 
informacji, o których mowa w ust. 2, 
prezentację i szczegółową treść innych 
informacji, które twórca produktu może 
zawrzeć w dokumencie zawierającym 
kluczowe informacje, o których mowa w 
ust. 3, oraz szczegóły wspólnego formatu i 
wspólnego symbolu, o których mowa w 
ust. 4. Komisja bierze pod uwagę różnice 
między produktami inwestycyjnymi i 
możliwościami inwestorów 
indywidualnych, a także cechy produktów 

5. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych, zgodnie art. 23, 
określających szczegóły prezentacji oraz 
szczegółową treść każdego elementu 
informacji, o których mowa w ust. 2 i ust. 
3 lit. a), prezentację i szczegółową treść 
innych informacji, które twórca produktu i 
osoba dokonująca sprzedaży produktów 
inwestycyjnych może zawrzeć w 
dokumencie zawierającym kluczowe 
informacje lub załączniku do niego, o 
których mowa w ust. 3, oraz szczegóły 
wspólnego formatu i wspólnego symbolu, 
o których mowa w ust. 4. Komisja bierze 
pod uwagę różnice między produktami 
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inwestycyjnych, które umożliwiają 
inwestorowi indywidualnemu dokonanie 
wyboru między różnymi bazowymi 
instrumentami inwestycyjnymi lub innymi 
alternatywami, które oferuje dany produkt, 
w tym to, czy wybór ten może zostać 
dokonany w różnych momentach lub 
zmieniony w przyszłości.

inwestycyjnymi i możliwościami 
inwestorów indywidualnych, a także cechy 
produktów inwestycyjnych, które 
umożliwiają inwestorowi indywidualnemu 
dokonanie wyboru między różnymi 
bazowymi instrumentami inwestycyjnymi 
lub innymi alternatywami, które oferuje 
dany produkt, w tym to, czy wybór ten 
może zostać dokonany w różnych 
momentach lub zmieniony w przyszłości.
Przed przyjęciem aktów delegowanych 
Komisja przeprowadza odpowiednie 
badania z udziałem inwestorów 
indywidualnych w celu dokonania wyboru 
środków dla nich najwłaściwszych.

Or. en

Poprawka 450
Sven Giegold
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych, zgodnie art. 23, 
określających szczegóły prezentacji oraz 
szczegółową treść każdego elementu 
informacji, o których mowa w ust. 2, 
prezentację i szczegółową treść innych 
informacji, które twórca produktu może 
zawrzeć w dokumencie zawierającym 
kluczowe informacje, o których mowa w 
ust. 3, oraz szczegóły wspólnego formatu i 
wspólnego symbolu, o których mowa w 
ust. 4. Komisja bierze pod uwagę różnice 
między produktami inwestycyjnymi i 
możliwościami inwestorów 
indywidualnych, a także cechy produktów 
inwestycyjnych, które umożliwiają 
inwestorowi indywidualnemu dokonanie 
wyboru między różnymi bazowymi 
instrumentami inwestycyjnymi lub innymi 

5. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych, zgodnie art. 23, 
określających szczegóły prezentacji oraz 
szczegółową treść każdego elementu 
informacji, o których mowa w ust. 2, wraz 
ze skutkiem wprowadzenia wskaźników 
ryzyka.  Prezentację i szczegółową treść 
innych informacji twórca produktu i osoba 
dokonująca sprzedaży produktów może 
zawrzeć w dokumencie zawierającym 
kluczowe informacje, o których mowa w 
ust. 3, oraz szczegóły wspólnego formatu i 
wspólnego symbolu, o których mowa w 
ust. 4. Komisja bierze pod uwagę różnice 
między produktami inwestycyjnymi i 
możliwościami inwestorów 
indywidualnych, a także cechy produktów 
inwestycyjnych, które umożliwiają 
inwestorowi indywidualnemu dokonanie 
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alternatywami, które oferuje dany produkt, 
w tym to, czy wybór ten może zostać 
dokonany w różnych momentach lub 
zmieniony w przyszłości.

wyboru między różnymi bazowymi 
instrumentami inwestycyjnymi lub innymi 
alternatywami, które oferuje dany produkt, 
w tym to, czy wybór ten może zostać 
dokonany w różnych momentach lub 
zmieniony w przyszłości. Przed przyjęciem 
aktów delegowanych Komisja 
przeprowadza badanie wpływu 
planowanego dokumentu zawierającego 
kluczowe informacje jego na 
konsumentów docelowych, tak by wybrać 
najwłaściwsze środku, szczególnie sposób 
przedstawiania ryzyka inwestorom 
indywidualnym.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejszą poprawkę oparto na wniosku Europejskiej Organizacji Konsumentów.

Poprawka 451
Syed Kamall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych, zgodnie art. 23, 
określających szczegóły prezentacji oraz 
szczegółową treść każdego elementu 
informacji, o których mowa w ust. 2, 
prezentację i szczegółową treść innych 
informacji, które twórca produktu może 
zawrzeć w dokumencie zawierającym 
kluczowe informacje, o których mowa w 
ust. 3, oraz szczegóły wspólnego formatu i 
wspólnego symbolu, o których mowa w 
ust. 4. Komisja bierze pod uwagę różnice 
między produktami inwestycyjnymi i 
możliwościami inwestorów 
indywidualnych, a także cechy produktów 
inwestycyjnych, które umożliwiają 
inwestorowi indywidualnemu dokonanie 

5. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych, zgodnie art. 23, 
określających szczegóły prezentacji oraz 
szczegółową treść każdego elementu 
informacji, o których mowa w ust. 2, 
prezentację i szczegółową treść innych 
informacji, które twórca
„konfekcjonowanego” detalicznego
produktu może zawrzeć w dokumencie 
zawierającym kluczowe informacje, o 
których mowa w ust. 3, oraz szczegóły 
wspólnego formatu i wspólnego symbolu, 
o których mowa w ust. 4. Komisja bierze 
pod uwagę różnice między
„konfekcjonowanymi” detalicznymi
produktami inwestycyjnymi i 
możliwościami inwestorów 
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wyboru między różnymi bazowymi 
instrumentami inwestycyjnymi lub innymi 
alternatywami, które oferuje dany produkt, 
w tym to, czy wybór ten może zostać 
dokonany w różnych momentach lub 
zmieniony w przyszłości.

indywidualnych, a także cechy
„konfekcjonowanych” detalicznych
produktów inwestycyjnych, które 
umożliwiają inwestorowi indywidualnemu 
dokonanie wyboru między różnymi 
bazowymi instrumentami inwestycyjnymi 
lub innymi alternatywami, które oferuje 
dany produkt, w tym to, czy wybór ten 
może zostać dokonany w różnych 
momentach lub zmieniony w przyszłości.

Or. en

Poprawka 452
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych, zgodnie art. 23, 
określających szczegóły prezentacji oraz 
szczegółową treść każdego elementu 
informacji, o których mowa w ust. 2, 
prezentację i szczegółową treść innych 
informacji, które twórca produktu może 
zawrzeć w dokumencie zawierającym 
kluczowe informacje, o których mowa w 
ust. 3, oraz szczegóły wspólnego formatu i 
wspólnego symbolu, o których mowa w 
ust. 4. Komisja bierze pod uwagę różnice 
między produktami inwestycyjnymi i 
możliwościami inwestorów 
indywidualnych, a także cechy produktów 
inwestycyjnych, które umożliwiają 
inwestorowi indywidualnemu dokonanie 
wyboru między różnymi bazowymi 
instrumentami inwestycyjnymi lub innymi 
alternatywami, które oferuje dany produkt, 
w tym to, czy wybór ten może zostać 
dokonany w różnych momentach lub 
zmieniony w przyszłości.

5. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych, zgodnie art. 23, 
określających szczegóły prezentacji oraz 
szczegółową treść każdego elementu 
informacji, o których mowa w ust. 2, 
prezentację i szczegółową treść innych
obiektywnych informacji, które twórca 
produktu może zawrzeć w dokumencie 
zawierającym kluczowe informacje, o 
których mowa w ust. 3, oraz szczegóły 
wspólnego formatu i wspólnego symbolu, 
o których mowa w ust. 4. Komisja bierze 
pod uwagę różnice między PRIP i 
możliwościami inwestorów 
indywidualnych, a także cechy PRIP, które 
umożliwiają inwestorowi indywidualnemu 
dokonanie wyboru między różnymi 
bazowymi instrumentami inwestycyjnymi 
lub innymi alternatywami, które oferuje 
dany produkt, w tym to, czy wybór ten 
może zostać dokonany w różnych 
momentach lub zmieniony w przyszłości.

Or. en
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Uzasadnienie

Art. 8 ust. 5 rozporządzenia w sprawie aktów delegowanych może stwarzać problemy pod 
względem kompatybilności z niektórymi przepisami konstytucyjnymi państw członkowskich. 
Komisja powinna być uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych dotyczących 
„innych obiektywnych informacji”.

Poprawka 453
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Europejski Urząd Nadzoru Bankowego 
(EUNB), Europejski Urząd Nadzoru 
Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów 
Emerytalnych (EUNUiPPE) oraz 
Europejski Urząd Nadzoru Giełd i 
Papierów Wartościowych (EUNGiPW) 
opracowują projekty standardów 
regulacyjnych w celu określenia:

skreślony

a) metodyki w zakresie prezentacji ryzyka 
i zysku, o których mowa w ust. 2 lit. e) 
niniejszego artykułu oraz
b) sposobu kalkulacji kosztów, o których 
mowa w ust. 2 lit. f) niniejszego artykułu.
W regulacyjnych standardach 
technicznych uwzględnia się różne rodzaje 
produktów inwestycyjnych. Europejskie 
Urzędy Nadzoru przedkładają Komisji te 
projekty regulacyjnych standardów 
technicznych do dnia […] r.
Komisji powierza się uprawnienia do 
przyjęcia regulacyjnych standardów 
technicznych zgodnie z procedurą 
określoną w art. 10–14 rozporządzenia 
(UE) nr 1093/2010, art. 10–14 
rozporządzenia (UE) nr 1094/2010 i art. 
10–14 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.

Or. en
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Poprawka 454
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 6 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego 
(EUNB), Europejski Urząd Nadzoru 
Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów 
Emerytalnych (EUNUiPPE) oraz 
Europejski Urząd Nadzoru Giełd i 
Papierów Wartościowych (EUNGiPW) 
opracowują projekty standardów 
regulacyjnych w celu określenia:

skreślony

a) metodyki w zakresie prezentacji ryzyka 
i zysku, o których mowa w ust. 2 lit. e) 
niniejszego artykułu oraz
b) sposobu kalkulacji kosztów, o których 
mowa w ust. 2 lit. f) niniejszego artykułu.

Or. en

Poprawka 455
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 6 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) metodyki w zakresie prezentacji ryzyka 
i zysku, o których mowa w ust. 2 lit. e) 
niniejszego artykułu oraz

skreślona

Or. en

Poprawka 456
Sirpa Pietikäinen
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 6 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) metodyki w zakresie prezentacji ryzyka i 
zysku, o których mowa w ust. 2 lit. e) 
niniejszego artykułu oraz

a) metodyki w zakresie prezentacji profili 
ryzyka i zysku, o których mowa w ust. 2 
lit. e) niniejszego artykułu oraz

Or. en

Poprawka 457
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 6 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) sposobu kalkulacji kosztów, o których 
mowa w ust. 2 lit. f) niniejszego artykułu.

skreślona

Or. en

Poprawka 458
Burkhard Balz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 6 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) sposobu kalkulacji kosztów, o których 
mowa w ust. 2 lit. f) niniejszego artykułu.

b) sposobu kalkulacji kosztów, wraz ze 
specyfikacją ogólnych wskaźników, o 
których mowa w ust. 2 lit. f) niniejszego 
artykułu.

Or. en

Poprawka 459
Sirpa Pietikäinen
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 6 – akapit pierwszy – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) metodyki przygotowywania ilościowej 
oceny portfela pod względem wpływu na 
finansowanie transformacji sektora 
energetycznego niezbędnej do 
ograniczenia globalnego ocieplenia do 
2°C, o czym mowa w ust. 2 lit. b) pkt (iii a 
) niniejszego artykułu..

Or. en

Poprawka 460
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 6 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W regulacyjnych standardach 
technicznych uwzględnia się różne rodzaje 
produktów inwestycyjnych. Europejskie 
Urzędy Nadzoru przedkładają Komisji te 
projekty regulacyjnych standardów 
technicznych do dnia […] r.

skreślony

Or. en

Poprawka 461
Werner Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 6 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W regulacyjnych standardach technicznych 
uwzględnia się różne rodzaje produktów 
inwestycyjnych. Europejskie Urzędy 
Nadzoru przedkładają Komisji te projekty 

W regulacyjnych standardach technicznych 
uwzględnia się różne rodzaje produktów, w 
szczególności produkty ubezpieczeniowe 
określone w dyrektywie 2009/138/WE. 
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regulacyjnych standardów technicznych do 
dnia […] r.

Europejskie Urzędy Nadzoru przedkładają 
Komisji te projekty regulacyjnych 
standardów technicznych do dnia […] r.

Or. de

Poprawka 462
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 6 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W regulacyjnych standardach technicznych 
uwzględnia się różne rodzaje produktów 
inwestycyjnych. Europejskie Urzędy 
Nadzoru przedkładają Komisji te projekty 
regulacyjnych standardów technicznych do 
dnia […] r.

W regulacyjnych standardach technicznych 
uwzględnia się różne rodzaje produktów 
inwestycyjnych, a także prace wykonane 
już na mocy [dyrektywy w sprawie rynków 
instrumentów finansowych], [dyrektywy w 
sprawie pośrednictwa 
ubezpieczeniowego], dyrektywy w sprawie 
prospektu emisyjnego, dyrektywy 
Wypłacalność II i dyrektywy 2009/65/WE, 
mające na celu wprowadzenie 
dokumentów zawierających kluczowe 
informacje dla UCITS. Europejskie 
Urzędy Nadzoru przedkładają Komisji te 
projekty regulacyjnych standardów 
technicznych do dnia […] r.

Or. en

Uzasadnienie

Pomiędzy różnymi powiązanymi ze sobą aktami prawnymi powinna być jak najdalej idąca 
spójność.

Poprawka 463
Syed Kamall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 6 – akapit drugi



PE504.398v01-00 58/187 AM\926906PL.doc

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W regulacyjnych standardach technicznych 
uwzględnia się różne rodzaje produktów 
inwestycyjnych. Europejskie Urzędy 
Nadzoru przedkładają Komisji te projekty 
regulacyjnych standardów technicznych do 
dnia […] r.

W regulacyjnych standardach technicznych 
uwzględnia się różne rodzaje
„konfekcjonowanych” detalicznych
produktów inwestycyjnych. Europejskie 
Urzędy Nadzoru przedkładają Komisji te 
projekty regulacyjnych standardów 
technicznych do dnia […] r.

Or. en

Poprawka 464
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 6 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisji powierza się uprawnienia do 
przyjęcia regulacyjnych standardów 
technicznych zgodnie z procedurą 
określoną w art. 10–14 rozporządzenia 
(UE) nr 1093/2010, art. 10–14 
rozporządzenia (UE) nr 1094/2010 i art. 
10–14 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.

skreślony

Or. en

Poprawka 465
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 8 a
Etykieta ostrzegająca o złożonych 

produktach
1. Produkty inwestycyjne narażone na 
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jeden lub więcej rodzajów ryzyka, o 
których mowa w ust. 2 niniejszego 
artykułu powinny na górze pierwszej 
strony dokumentu zawierającego 
kluczowe informacje mieć wyraźnie 
wydrukowane następujące oświadczenie:
„Właściwy organ uważa ten produkt za 
zbyt złożony, by mógł być sprzedawany 
inwestorom innym niż profesjonaliści, i 
dlatego nie ocenił tego dokumentu 
informacyjnego do tych celów”
2. Produkty inwestycyjne uważa się za 
nieprzeznaczone do sprzedaży inwestorom 
indywidualnym, jeśli spełniony jest co 
najmniej jeden z następujących 
warunków:
(i) profil ryzyka i zysku lub koszty są 
przedstawione w zbyt skomplikowany 
sposób;
(ii) produkt inwestuje w aktywa bazowe, w 
które zazwyczaj nie inwestują inwestorzy 
inni niż profesjonaliści;
(iii) profil ryzyka i zysku zależy od 
jednoczesnego wystąpienia dwóch lub 
więcej zjawisk powiązanych z co najmniej 
dwoma różnymi rodzajami aktywów; 
(iv) do obliczenia ostatecznego zysku z 
inwestycji korzysta się z kilku różnych 
mechanizmów, co zwiększa ryzyko 
niewłaściwego zrozumienia ze strony 
inwestora;
(v) zwrot z inwestycji obejmuje cechy 
konfekcjonowania, które korzystają z 
tendencyjnych zachowań inwestorów, 
oferując np. zachęcającą stałą stawkę, a 
następnie znacznie wyższą zmienną 
stawkę warunkową lub formułę 
powtarzalną;
(vi) całkowita ekspozycja produktu 
finansowego mierzona jego miesięczną 
wartością narażoną na ryzyko obliczoną w 
przedziale ufności 99% w momencie 
obrotu jest wyższa niż 20%.
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3. Europejski Urząd Nadzoru Bankowego 
(EUNB), Europejski Urząd Nadzoru 
Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów 
Emerytalnych (EUNUiPPE) oraz 
Europejski Urząd Nadzoru Giełd i 
Papierów Wartościowych (EUNGiPW) 
opracowują wytyczne zgodnie z ust. 2 
niniejszego artykułu.
Europejskie Urzędy Nadzoru przedkładają 
Komisji te projekty regulacyjnych 
standardów technicznych do dnia […].
Komisji powierza się uprawnienia do 
przyjęcia regulacyjnych standardów 
technicznych zgodnie z procedurą 
określoną w art. 10–14 rozporządzenia 
(UE) nr 1093/2010, art. 10–14 
rozporządzenia (UE) nr 1094/2010 i art. 
10–14 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.

Or. en

Uzasadnienie

Na nadmierną złożoność konfekcjonowania produktu inwestycyjnego sprzedawanego 
inwestorom indywidualnym należy odpowiedzieć ostrzeżeniem w dokumencie zawierającym 
kluczowe informacje dotyczącym dokumentów z nadmiernie złożonym lub nietypowym 
profilem ryzyka i zysku. Ta dodatkowa przejrzystość pozwoliłaby konsumentom na określenie 
nieodpowiedniego ryzyka tworzonego przez inżynierię finansową, co zwiększyłoby ochronę 
inwestorów. Takie rozwiązanie stosuje się już w niektórych państwach członkowskich,

Poprawka 466
Sven Giegold
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Materiały marketingowe zawierające 
konkretne informacje na temat produktu 
inwestycyjnego nie mogą zawierać 
żadnych stwierdzeń, które byłyby 
sprzeczne z informacjami zawartymi w 
dokumencie zawierającym kluczowe 

Materiały marketingowe na temat produktu 
inwestycyjnego nie mogą zawierać 
żadnych stwierdzeń, które byłyby 
sprzeczne z informacjami zawartymi w 
dokumencie zawierającym kluczowe 
informacje lub pomniejszałyby znaczenie 
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informacje lub pomniejszałyby znaczenie 
tego dokumentu. Materiały marketingowe
muszą zawierać wzmiankę o dostępności 
dokumentu zawierającego kluczowe 
informacje oraz informację o sposobie 
jego uzyskania.

tego dokumentu. Materiały marketingowe
informują o tym, że dokument zawierający
kluczowe informacje jest publikowany na 
oficjalnej stronie internetowej właściwego 
organu, podając łącze internetowe. Na 
żądanie papierowa wersja może być 
przekazana nieodpłatnie twórcy produktu 
lub osobom dokonującym sprzedaży 
produktów inwestycyjnych.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejszą poprawkę oparto na wniosku Europejskiej Organizacji Konsumentów.

Poprawka 467
Syed Kamall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Materiały marketingowe zawierające 
konkretne informacje na temat produktu 
inwestycyjnego nie mogą zawierać 
żadnych stwierdzeń, które byłyby 
sprzeczne z informacjami zawartymi w 
dokumencie zawierającym kluczowe 
informacje lub pomniejszałyby znaczenie 
tego dokumentu. Materiały marketingowe 
muszą zawierać wzmiankę o dostępności 
dokumentu zawierającego kluczowe 
informacje oraz informację o sposobie jego 
uzyskania.

Materiały marketingowe zawierające 
konkretne informacje na temat 
„konfekcjonowanego” detalicznego
produktu inwestycyjnego nie mogą 
zawierać żadnych stwierdzeń, które byłyby 
sprzeczne z informacjami zawartymi w 
dokumencie zawierającym kluczowe 
informacje lub pomniejszałyby znaczenie 
tego dokumentu. Materiały marketingowe 
muszą zawierać wzmiankę o dostępności 
dokumentu zawierającego kluczowe 
informacje oraz informację o sposobie jego 
uzyskania.

Or. en

Poprawka 468
Sven Giegold
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Twórca produktu inwestycyjnego 
regularnie dokonuje przeglądu informacji 
zawartych w dokumencie zawierającym 
kluczowe informacje i dokonuje w nim 
zmian, w przypadku gdy w wyniku 
przeglądu stwierdzono konieczność ich
wprowadzenia.

1. Twórca produktu inwestycyjnego 
regularnie dokonuje przeglądu informacji 
zawartych w dokumencie zawierającym 
kluczowe informacje co najmniej raz w 
roku i dokonuje w nim zmian
przynajmniej wtedy, gdy w wyniku 
przeglądu stwierdzono tworzenie wartości 
w zarządzaniu inwestycją i odpowiedniego 
ryzyka w zarządzaniu inwestycją. Przegląd 
obejmuje wykorzystanie standardów 
określonych w dokumencie zawierającym 
kluczowe informacje o produkcie 
inwestycyjnym, które wskazują
konieczność wprowadzenia zmian. W 
części opisowej sprawozdania rocznego 
wyraża się to jasno, zwięźle i zrozumiale, i 
uwzględnia się prawidłowe przedstawienie 
wyników aktywów inwestycyjnych, 
kosztów zarządzania, strategii zarządzania 
inwestycją, tworzenie wartości w 
zarządzaniu inwestycją i rozwój 
odpowiedniego ryzyka w zarządzaniu 
inwestycją, wraz ze standardami 
określonymi w dokumentach 
zawierających kluczowe informacje. 

Or. en

Uzasadnienie

W celu zapewnienia skutecznego uaktualniania informacji umieszczonych w dokumencie 
zawierającym kluczowe informacje.

Poprawka 469
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Twórca produktu inwestycyjnego 
regularnie dokonuje przeglądu informacji 
zawartych w dokumencie zawierającym 
kluczowe informacje i dokonuje w nim 
zmian, w przypadku gdy w wyniku 
przeglądu stwierdzono konieczność ich 
wprowadzenia.

1. Twórca produktu inwestycyjnego 
regularnie dokonuje przeglądu informacji 
zawartych w dokumencie zawierającym 
kluczowe informacje i dokonuje w nim 
zmian, w przypadku gdy w wyniku 
przeglądu stwierdzono dokonanie 
istotnych zmian w produkcie.

Or. en

Poprawka 470
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Twórca produktu inwestycyjnego 
regularnie dokonuje przeglądu informacji 
zawartych w dokumencie zawierającym 
kluczowe informacje i dokonuje w nim 
zmian, w przypadku gdy w wyniku 
przeglądu stwierdzono konieczność ich 
wprowadzenia.

1. Twórca produktu inwestycyjnego 
regularnie dokonuje przeglądu informacji 
zawartych w dokumencie zawierającym 
kluczowe informacje, dokonuje w nim 
zmian, w przypadku gdy w wyniku 
przeglądu stwierdzono konieczność 
wprowadzenia istotnych zmian, i
niezwłocznie udostępnia zaktualizowaną 
wersję.

Or. en

Uzasadnienie

W celu zapewnienia twórcom produktów inwestycyjnych odpowiedniego poziomu pewności w 
sytuacji, gdy muszą dokonać przeglądu dokumentu zawierającego kluczowe informacje, 
należy wyjaśnić, że przegląd jest potrzebny tylko, jeżeli w produkcie inwestycyjnym 
dokonywana jest istotna zmiana. Po zakończeniu przeglądu nie ma powodu wstrzymywania 
zaktualizowanej wersji dokumentu zawierającego kluczowe informacje.

Poprawka 471
Olle Schmidt, Nils Torvalds
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Twórca produktu inwestycyjnego
regularnie dokonuje przeglądu informacji 
zawartych w dokumencie zawierającym 
kluczowe informacje i dokonuje w nim 
zmian, w przypadku gdy w wyniku 
przeglądu stwierdzono konieczność ich 
wprowadzenia.

1. Twórca PRIP regularnie dokonuje 
przeglądu informacji zawartych w 
dokumencie zawierającym kluczowe 
informacje, dokonuje w nim zmian, w 
przypadku gdy w wyniku przeglądu 
stwierdzono konieczność wprowadzenia 
istotnych zmian, i niezwłocznie udostępnia 
zaktualizowaną wersję.

Or. en

Uzasadnienie

Dokument zawierający kluczowe informacje powinien być sporządzany jako dokument 
przedumowny, tj. narzędzie pomocnicze, które ułatwia podjęcie indywidualnej decyzji 
inwestycyjnej. W związku z tym wszelkie obowiązki w zakresie przeglądu dokumentu powinny 
być ograniczone do sytuacji, kiedy w produkcie inwestycyjnym jako takim dokonywana jest 
istotna zmiana. Wymóg ten jest dostosowany do art. 23 ust. 2 UCITS IV (rozporządzenie 
583/2010/UE).

Poprawka 472
Burkhard Balz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Twórca produktu inwestycyjnego 
regularnie dokonuje przeglądu informacji 
zawartych w dokumencie zawierającym 
kluczowe informacje i dokonuje w nim 
zmian, w przypadku gdy w wyniku 
przeglądu stwierdzono konieczność ich 
wprowadzenia.

1. Twórca produktu inwestycyjnego 
regularnie dokonuje przeglądu informacji 
zawartych w dokumencie zawierającym 
kluczowe informacje i dokonuje w nim 
zmian, w przypadku gdy w wyniku 
przeglądu stwierdzono konieczność 
wprowadzenia istotnych zmian, 
szczególnie w odniesieniu do oceny 
ryzyka.

Or. en
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Poprawka 473
Syed Kamall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Twórca produktu inwestycyjnego 
regularnie dokonuje przeglądu informacji 
zawartych w dokumencie zawierającym 
kluczowe informacje i dokonuje w nim 
zmian, w przypadku gdy w wyniku 
przeglądu stwierdzono konieczność ich 
wprowadzenia.

1. Twórca konfekcjonowanego 
detalicznego produktu inwestycyjnego 
regularnie dokonuje przeglądu informacji 
zawartych w dokumencie zawierającym 
kluczowe informacje i dokonuje w nim 
zmian, w przypadku gdy w wyniku 
przeglądu stwierdzono konieczność ich 
wprowadzenia.

Or. en

Poprawka 474
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja jest uprawniona do przyjęcia, 
zgodnie z art. 23, aktów delegowanych
określających szczegółowe przepisy 
dotyczące przeglądu informacji zawartych 
w dokumencie zawierającym kluczowe 
informacje i zmiany tego dokumentu, w 
zakresie:

2. Europejski Urząd Nadzoru Bankowego 
(EUNB), Europejski Urząd Nadzoru 
Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów 
Emerytalnych (EUNUiPPE) oraz 
Europejski Urząd Nadzoru Giełd i 
Papierów Wartościowych (EUNGiPW) 
opracowują projekty standardów 
regulacyjnych określających szczegółowe 
przepisy dotyczące przeglądu informacji 
zawartych w dokumencie zawierającym 
kluczowe informacje i zmiany tego 
dokumentu, w zakresie:

Europejskie urzędy nadzoru przedkładają 
Komisji te projekty regulacyjnych 
standardów technicznych do dnia […].
Komisji powierza się uprawnienia do 
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przyjęcia regulacyjnych standardów 
technicznych zgodnie z procedurą 
określoną w art. 10–14 rozporządzenia 
(UE) nr 1093/2010, art. 10–14 
rozporządzenia (UE) nr 1094/2010 i art. 
10–14 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zapewnić odpowiednią elastyczność i umożliwić przemysłowi i europejskim urzędom 
nadzoru szybkie reagowanie na zmiany rynkowe, lepszym rozwiązaniem jest wspólne 
opracowanie regulacyjnych standardów technicznych przez trzy europejskie urzędy nadzoru, 
aniżeli uprawnienie Komisji do przyjmowania aktów delegowanych.

Poprawka 475
Alfredo Pallone

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja jest uprawniona do przyjęcia, 
zgodnie z art. 23, aktów delegowanych 
określających szczegółowe przepisy 
dotyczące przeglądu informacji zawartych 
w dokumencie zawierającym kluczowe 
informacje i zmiany tego dokumentu, w 
zakresie:

2. Komisja jest uprawniona do przyjęcia, 
zgodnie z art. 23, aktów delegowanych 
określających szczegółowe przepisy 
dotyczące przeglądu informacji zawartych 
w dokumencie zawierającym kluczowe 
informacje i zmiany tego dokumentu, przy 
uwzględnieniu charakteru produktu 
inwestycyjnego, w zakresie:

Or. en

Poprawka 476
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) warunków, których spełnienie powoduje b) warunków, których spełnienie powoduje 
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konieczność zmiany informacji zawartych 
w dokumencie zawierającym kluczowe 
informacje, oraz warunków, przy 
spełnieniu których ponowna publikacja 
zmienionego dokumentu zawierającego 
kluczowe informacje jest obowiązkowa 
lub fakultatywna;

konieczność zmiany informacji zawartych 
w dokumencie zawierającym kluczowe 
informacje;

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli stwierdzono, że konieczny jest przegląd i go dokonano, zaktualizowany dokument 
zawierający kluczowe informacje powinien zostać niezwłocznie udostępniony. Nie ma 
potrzeby przyjmowania aktów delegowanych w celu dalszego wyjaśnienia tak prostej zasady.

Poprawka 477
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) warunków, których spełnienie powoduje
konieczność zmiany informacji zawartych 
w dokumencie zawierającym kluczowe 
informacje, oraz warunków, przy 
spełnieniu których ponowna publikacja 
zmienionego dokumentu zawierającego 
kluczowe informacje jest obowiązkowa lub 
fakultatywna;

b) warunków, których spełnienie powoduje 
konieczność zmiany informacji zawartych 
w dokumencie zawierającym kluczowe 
informacje, szczególnie przez określenie, 
co oznaczają „istotne zmiany”, oraz 
warunków, przy spełnieniu których 
ponowna publikacja zmienionego 
dokumentu zawierającego kluczowe 
informacje jest obowiązkowa;

Or. en

Poprawka 478
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera b)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) warunków, których spełnienie powoduje 
konieczność zmiany informacji zawartych 
w dokumencie zawierającym kluczowe 
informacje, oraz warunków, przy 
spełnieniu których ponowna publikacja 
zmienionego dokumentu zawierającego 
kluczowe informacje jest obowiązkowa 
lub fakultatywna;

b) warunków, których spełnienie powoduje 
konieczność zmiany informacji zawartych 
w dokumencie zawierającym kluczowe 
informacje.

Or. en

Uzasadnienie

Wynika ze zmiany zaproponowanej przez O. Schmidta w ust. 1. Zob. uzasadnienie poprawki 
O. Schmidta do art. 10 ust. 1. Jeżeli przegląd dokumentu zawierającego kluczowe informacje 
skutkuje jego zmianą, zaktualizowana wersja dokumentu powinna zostać niezwłocznie 
udostępniona. Nie ma potrzeby upoważniania Komisji do przyjmowania w tym kontekście 
aktów delegowanych.

Poprawka 479
Syed Kamall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) szczególnych warunków 
wymuszających przegląd informacji 
zawartych w dokumencie zawierającym 
kluczowe informacje lub zmianę 
dokumentu zawierającego kluczowe 
informacje, w przypadku gdy produkt 
inwestycyjny oferowany jest inwestorom 
indywidualnym w sposób nieciągły;

c) szczególnych warunków 
wymuszających przegląd informacji 
zawartych w dokumencie zawierającym 
kluczowe informacje lub zmianę 
dokumentu zawierającego kluczowe 
informacje, w przypadku gdy 
konfekcjonowany detaliczny produkt 
inwestycyjny oferowany jest inwestorom 
indywidualnym w sposób nieciągły;

Or. en

Poprawka 480
Olle Schmidt
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) okoliczności, w jakich należy 
informować inwestorów indywidualnych o 
zmianie dokumentu zawierającego 
kluczowe informacje dla zakupionego 
przez nich produktu inwestycyjnego.

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Wynika ze zmiany zaproponowanej przez O. Schmidta w ust. 1. Zob. uzasadnienie do art. 10 
ust.1.

Poprawka 481
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) okoliczności, w jakich należy 
informować inwestorów indywidualnych o 
zmianie dokumentu zawierającego 
kluczowe informacje dla zakupionego 
przez nich produktu inwestycyjnego.

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli stwierdzono, że konieczny jest przegląd i go dokonano, zaktualizowany dokument 
zawierający kluczowe informacje powinien zostać niezwłocznie udostępniony. Nie ma 
potrzeby przyjmowania aktów delegowanych w celu dalszego wyjaśnienia tak prostej zasady.

Poprawka 482
Syed Kamall
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) okoliczności, w jakich należy 
informować inwestorów indywidualnych o 
zmianie dokumentu zawierającego 
kluczowe informacje dla zakupionego 
przez nich produktu inwestycyjnego.

d) okoliczności, w jakich należy 
informować inwestorów indywidualnych o 
zmianie dokumentu zawierającego 
kluczowe informacje dla zakupionego 
przez nich konfekcjonowanego 
detalicznego produktu inwestycyjnego.

Or. en

Poprawka 483
Werner Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) okoliczności, w jakich należy 
informować inwestorów indywidualnych o 
zmianie dokumentu zawierającego 
kluczowe informacje dla zakupionego 
przez nich produktu inwestycyjnego.

d) okoliczności, w jakich należy 
informować inwestorów indywidualnych 
na indywidualne żądanie o zmianie 
dokumentu zawierającego kluczowe 
informacje dla zakupionego przez nich 
produktu inwestycyjnego.

Or. de

Poprawka 484
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) wszystkich środków podjętych przez 
osobę odpowiedzialną za naruszenie w 
celu zapewnienia przestrzegania przez nią 
przepisów rozporządzenia w przyszłości.
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Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli osoba odpowiedzialna za naruszenie podjęła środki mające na celu wykluczenie takiego 
naruszenia w przyszłości, właściwy organ może uwzględnić ten fakt przy stosowaniu środków 
i sankcji administracyjnych.

Poprawka 485
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku sporządzenia przez twórcę 
produktu inwestycyjnego dokumentu 
zawierającego kluczowe informacje, który 
nie spełnia wymogów określonych w art. 
6, 7 i 8, na którym inwestor indywidualny 
oparł się przy podejmowaniu decyzji 
inwestycyjnej, temu inwestorowi 
indywidualnemu przysługuje prawo 
dochodzenia od twórcy produktu 
inwestycyjnego odszkodowania z tytułu 
poniesionej przez siebie straty w wyniku 
skorzystania z dokumentu zawierającego 
kluczowe informacje.

1. Kluczowe informacje dla inwestorów 
stanowią informacje udzielane przed 
zawarciem umowy. Są one uczciwe, jasne 
i niewprowadzające w błąd. Są one spójne 
z odpowiednimi częściami prospektu 
emisyjnego. W przypadku gdy istnieją 
wiążące dokumenty związane z umową, 
dokument zawierający kluczowe 
informacje musi być spójny z tymi 
dokumentami.

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie do norm dotyczących dokumentu zawierającego kluczowe informacje dla 
inwestorów określonych w dyrektywie w sprawie UCITS (2009/65/WE). Regulacja ciężaru 
dowodu powinna odpowiadać regulacji ciężaru dowodu w art. 79 ust. 2 dyrektywy w sprawie 
UCITS 4.

Poprawka 486
Syed Kamall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1



PE504.398v01-00 72/187 AM\926906PL.doc

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku sporządzenia przez twórcę 
produktu inwestycyjnego dokumentu 
zawierającego kluczowe informacje, który 
nie spełnia wymogów określonych w art. 
6, 7 i 8, na którym inwestor indywidualny 
oparł się przy podejmowaniu decyzji 
inwestycyjnej, temu inwestorowi 
indywidualnemu przysługuje prawo 
dochodzenia od twórcy produktu 
inwestycyjnego odszkodowania z tytułu 
poniesionej przez siebie straty w wyniku 
skorzystania z dokumentu zawierającego 
kluczowe informacje.

1. Informacje w dokumencie 
zawierającym kluczowe informacje 
stanowią informacje udzielane przed 
zawarciem umowy. Są one uczciwe, jasne 
i niewprowadzające w błąd. Dokument 
zawierający kluczowe informacje jest 
spójny z dowolnym prospektem emisyjnym 
lub, jeżeli nie opublikowano żadnego 
prospektu, z warunkami 
konfekcjonowanego detalicznego 
produktu inwestycyjnego.

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ podstawową przesłanką rozporządzenia jest ujednolicenie z dyrektywą UCITS IV, 
aby zapewnić spójność zasad odpowiedzialności, rozporządzenie powinno w miejsce tego 
zawierać przepis stanowiący, że prawo krajowe państw członkowskich przewiduje 
odpowiednie środki cywilnoprawne dla inwestora indywidualnego. 

Poprawka 487
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku sporządzenia przez twórcę 
produktu inwestycyjnego dokumentu 
zawierającego kluczowe informacje, który 
nie spełnia wymogów określonych w art. 
6, 7 i 8, na którym inwestor indywidualny 
oparł się przy podejmowaniu decyzji 
inwestycyjnej, temu inwestorowi 
indywidualnemu przysługuje prawo 
dochodzenia od twórcy produktu 
inwestycyjnego odszkodowania z tytułu 
poniesionej przez siebie straty w wyniku 
skorzystania z dokumentu zawierającego 

1. Informacje w dokumencie
zawierającym kluczowe informacje 
stanowią informacje udzielane przed 
zawarciem umowy. Są one uczciwe, jasne 
i niewprowadzające w błąd. W przypadku 
gdy istnieją wiążące dokumenty związane 
z umową, dokument zawierający kluczowe 
informacje musi być spójny z tymi 
dokumentami.
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kluczowe informacje.

Or. en

Uzasadnienie

Ta poprawka dostosowuje rozporządzenie w sprawie konfekcjonowanych detalicznych 
produktów inwestycyjnych do sformułowań w dyrektywie w sprawie UCITS.

Poprawka 488
Alfredo Pallone

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku sporządzenia przez twórcę 
produktu inwestycyjnego dokumentu 
zawierającego kluczowe informacje, który 
nie spełnia wymogów określonych w art. 
6, 7 i 8, na którym inwestor indywidualny 
oparł się przy podejmowaniu decyzji 
inwestycyjnej, temu inwestorowi 
indywidualnemu przysługuje prawo 
dochodzenia od twórcy produktu 
inwestycyjnego odszkodowania z tytułu 
poniesionej przez siebie straty w wyniku 
skorzystania z dokumentu zawierającego 
kluczowe informacje.

1. Kluczowe informacje dla inwestorów 
stanowią informacje udzielane przed 
zawarciem umowy. Są one uczciwe, jasne 
i niewprowadzające w błąd. Zapewniają 
one kluczowe informacje i są spójne z 
odnośnymi częściami dokumentów oferty, 
jeżeli musi je sporządzić twórca produktu.

Or. en

Poprawka 489
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku sporządzenia przez twórcę 
produktu inwestycyjnego dokumentu 
zawierającego kluczowe informacje, który 

1. Państwa członkowskie zapewniają, że 
osoba odpowiedzialna za sporządzenie 
dokumentu zawierającego kluczowe 
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nie spełnia wymogów określonych w art. 
6, 7 i 8, na którym inwestor indywidualny 
oparł się przy podejmowaniu decyzji 
inwestycyjnej, temu inwestorowi 
indywidualnemu przysługuje prawo 
dochodzenia od twórcy produktu 
inwestycyjnego odszkodowania z tytułu 
poniesionej przez siebie straty w wyniku 
skorzystania z dokumentu zawierającego 
kluczowe informacje.

informacje nie ponosi odpowiedzialności 
cywilnej wyłącznie na podstawie tego 
dokumentu, łącznie z jego tłumaczeniem, 
chyba że wprowadza on w błąd, jest 
nieprawdziwy lub niezgodny z 
odpowiednimi częściami prospektu 
emisyjnego lub nie spełnia wymogów art. 
6, 7 i 8, na których inwestor indywidualny 
oparł się przy podejmowaniu decyzji 
inwestycyjnej. Dokument zawierający 
kluczowe informacje zawiera wyraźne 
ostrzeżenie w tym zakresie.

Or. en

Poprawka 490
Burkhard Balz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku sporządzenia przez twórcę 
produktu inwestycyjnego dokumentu 
zawierającego kluczowe informacje, który 
nie spełnia wymogów określonych w art. 
6, 7 i 8, na którym inwestor indywidualny 
oparł się przy podejmowaniu decyzji 
inwestycyjnej, temu inwestorowi 
indywidualnemu przysługuje prawo 
dochodzenia od twórcy produktu 
inwestycyjnego odszkodowania z tytułu 
poniesionej przez siebie straty w wyniku 
skorzystania z dokumentu zawierającego 
kluczowe informacje.

1. Państwa członkowskie zapewniają, że 
ich przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne w sprawie 
odpowiedzialności cywilnej mają 
zastosowanie do osób odpowiedzialnych 
za informacje podane w dokumencie 
zawierającym kluczowe informacje.

Or. en

Poprawka 491
Elena Băsescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku sporządzenia przez twórcę 
produktu inwestycyjnego dokumentu 
zawierającego kluczowe informacje, który 
nie spełnia wymogów określonych w art. 6, 
7 i 8, na którym inwestor indywidualny 
oparł się przy podejmowaniu decyzji 
inwestycyjnej, temu inwestorowi 
indywidualnemu przysługuje prawo 
dochodzenia od twórcy produktu 
inwestycyjnego odszkodowania z tytułu 
poniesionej przez siebie straty w wyniku 
skorzystania z dokumentu zawierającego 
kluczowe informacje.

1. W przypadku sporządzenia przez twórcę 
produktu inwestycyjnego dokumentu 
zawierającego kluczowe informacje, który 
nie spełnia wymogów określonych w art. 6, 
7 i 8, na którym inwestor indywidualny 
oparł się przy podejmowaniu decyzji 
inwestycyjnej, temu inwestorowi 
indywidualnemu przysługuje prawo 
dochodzenia od twórcy produktu 
inwestycyjnego odszkodowania z tytułu 
poniesionej przez siebie straty w wyniku 
skorzystania z dokumentu zawierającego 
kluczowe informacje. Wysokość 
potencjalnego odszkodowania powinna 
być proporcjonalna do straty.

Or. en

Poprawka 492
Thomas Händel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
 Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku sporządzenia przez twórcę 
produktu inwestycyjnego dokumentu 
zawierającego kluczowe informacje, który 
nie spełnia wymogów określonych w art. 6, 
7 i 8, na którym inwestor indywidualny 
oparł się przy podejmowaniu decyzji 
inwestycyjnej, temu inwestorowi 
indywidualnemu przysługuje prawo 
dochodzenia od twórcy produktu 
inwestycyjnego odszkodowania z tytułu 
poniesionej przez siebie straty w wyniku 
skorzystania z dokumentu zawierającego 
kluczowe informacje.

1. W przypadku sporządzenia przez twórcę 
produktu inwestycyjnego dokumentu 
zawierającego kluczowe informacje, który 
nie spełnia wymogów określonych w art. 6, 
7 i 8, na którym inwestor indywidualny 
oparł się przy podejmowaniu decyzji 
inwestycyjnej, temu inwestorowi 
indywidualnemu przysługuje prawo 
dochodzenia od twórcy produktu 
inwestycyjnego odszkodowania z tytułu 
poniesionej przez siebie straty w wyniku 
skorzystania z dokumentu zawierającego 
kluczowe informacje i ewentualnie prawo 
do zażądania zwrotu produktu 
inwestycyjnego po cenie zakupu.

Or. de



PE504.398v01-00 76/187 AM\926906PL.doc

PL

Poprawka 493
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku sporządzenia przez twórcę 
produktu inwestycyjnego dokumentu 
zawierającego kluczowe informacje, który 
nie spełnia wymogów określonych w art. 6, 
7 i 8, na którym inwestor indywidualny 
oparł się przy podejmowaniu decyzji 
inwestycyjnej, temu inwestorowi 
indywidualnemu przysługuje prawo 
dochodzenia od twórcy produktu 
inwestycyjnego odszkodowania z tytułu 
poniesionej przez siebie straty w wyniku 
skorzystania z dokumentu zawierającego 
kluczowe informacje.

1. W przypadku sporządzenia przez twórcę 
produktu inwestycyjnego lub osobę 
dokonującą sprzedaży produktów 
inwestycyjnych dokumentu zawierającego 
kluczowe informacje lub załącznika do 
tego dokumentu, który nie spełnia 
wymogów określonych w art. 6, 7 i 8, na 
którym inwestor indywidualny oparł się 
przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnej, 
temu inwestorowi indywidualnemu 
przysługuje prawo dochodzenia od twórcy 
produktu inwestycyjnego lub osoby
dokonującej sprzedaży produktów 
inwestycyjnych odszkodowania z tytułu 
poniesionej przez siebie straty w wyniku 
skorzystania z dokumentu zawierającego 
kluczowe informacje lub z załącznika do 
tego dokumentu.

Or. en

Poprawka 494
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku sporządzenia przez twórcę 
produktu inwestycyjnego dokumentu 
zawierającego kluczowe informacje, który 
nie spełnia wymogów określonych w art. 
6, 7 i 8, na którym inwestor indywidualny 
oparł się przy podejmowaniu decyzji 
inwestycyjnej, temu inwestorowi 

1. W przypadku sporządzenia przez twórcę 
produktu inwestycyjnego dokumentu 
zawierającego kluczowe informacje, który 
nie spełnia wymogów określonych w 
niniejszym rozporządzeniu, na którym 
inwestor indywidualny oparł się przy 
podejmowaniu decyzji inwestycyjnej, temu 
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indywidualnemu przysługuje prawo 
dochodzenia od twórcy produktu 
inwestycyjnego odszkodowania z tytułu 
poniesionej przez siebie straty w wyniku 
skorzystania z dokumentu zawierającego 
kluczowe informacje.

inwestorowi indywidualnemu przysługuje 
prawo dochodzenia od twórcy produktu 
inwestycyjnego odszkodowania z tytułu 
poniesionej przez siebie straty w wyniku 
skorzystania z dokumentu zawierającego 
kluczowe informacje.

Or. en

Poprawka 495
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku wykazania przez 
inwestora indywidualnego straty powstałej 
w wyniku wykorzystania informacji 
zawartych w dokumencie zawierającym 
kluczowe informacje, twórca produktu 
inwestycyjnego musi udowodnić, że 
dokument zawierający kluczowe 
informacje został sporządzony zgodnie z 
art. 6, 7 i 8 niniejszego rozporządzenia.

skreślony

Or. en

Poprawka 496
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku wykazania przez 
inwestora indywidualnego straty powstałej 
w wyniku wykorzystania informacji 
zawartych w dokumencie zawierającym 
kluczowe informacje, twórca produktu 
inwestycyjnego musi udowodnić, że 
dokument zawierający kluczowe 

2. W przypadku wykazania przez 
inwestora indywidualnego straty powstałej 
w wyniku wykorzystania informacji 
zawartych w dokumencie zawierającym 
kluczowe informacje, twórca produktu 
inwestycyjnego nie ponosi 
odpowiedzialności cywilnej wyłącznie na 
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informacje został sporządzony zgodnie z 
art. 6, 7 i 8 niniejszego rozporządzenia.

podstawie dokumentu zawierającego 
kluczowe informacje, łącznie z jego 
tłumaczeniem, chyba że wprowadza on w 
błąd, jest nieprawdziwy lub niezgodny z 
innymi wiążącymi dokumentami 
związanymi z umową. Dokument 
zawierający kluczowe informacje zawiera 
wyraźne ostrzeżenie w tym zakresie.

Or. en

Poprawka 497
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku wykazania przez 
inwestora indywidualnego straty powstałej 
w wyniku wykorzystania informacji 
zawartych w dokumencie zawierającym 
kluczowe informacje, twórca produktu 
inwestycyjnego musi udowodnić, że 
dokument zawierający kluczowe 
informacje został sporządzony zgodnie z 
art. 6, 7 i 8 niniejszego rozporządzenia.

2. Państwa członkowskie zapewniają, że
nikt nie ponosi odpowiedzialności 
cywilnej wyłącznie na podstawie 
dokumentu zawierającego kluczowe 
informacje, łącznie z jego tłumaczeniem, 
chyba że wprowadza on w błąd, jest 
nieprawdziwy lub niezgodny z innymi 
wiążącymi dokumentami związanymi z 
umową, które uznaje się za będące pod 
kontrolą danej osoby. Dokument 
zawierający kluczowe informacje zawiera 
wyraźne ostrzeżenie w tym zakresie.

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie do norm dotyczących dokumentu zawierającego kluczowe informacje dla 
inwestorów określonych w dyrektywie w sprawie UCITS (2009/65/WE). Odpowiedzialność 
cywilną określoną w przedmiotowym rozporządzeniu należy dostosować do art. 79 ust. 2 
dyrektywy UCITS 4. Sformułowanie to powinno być w jak najszerszym zakresie w pełni 
zharmonizowane z niektórymi dostosowaniami z art. 79 ust. 2.

Poprawka 498
Syed Kamall
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku wykazania przez 
inwestora indywidualnego straty powstałej 
w wyniku wykorzystania informacji 
zawartych w dokumencie zawierającym 
kluczowe informacje, twórca produktu 
inwestycyjnego musi udowodnić, że 
dokument zawierający kluczowe 
informacje został sporządzony zgodnie z 
art. 6, 7 i 8 niniejszego rozporządzenia.

2. Informacje w dokumencie 
zawierającym kluczowe informacje 
stanowią informacje udzielane przed 
zawarciem umowy. Są one uczciwe, jasne 
i niewprowadzające w błąd. W przypadku 
gdy istnieją wiążące dokumenty związane 
z umową, dokument zawierający kluczowe 
informacje musi być spójny z tymi 
dokumentami.

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ podstawową przesłanką rozporządzenia jest ujednolicenie z dyrektywą UCITS IV, 
aby zapewnić spójność zasad odpowiedzialności, rozporządzenie powinno w miejsce tego 
zawierać przepis stanowiący, że prawo krajowe państw członkowskich przewiduje 
odpowiednie środki cywilnoprawne dla inwestora indywidualnego. 

Poprawka 499
Werner Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
 Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku wykazania przez 
inwestora indywidualnego straty powstałej 
w wyniku wykorzystania informacji 
zawartych w dokumencie zawierającym 
kluczowe informacje, twórca produktu 
inwestycyjnego musi udowodnić, że 
dokument zawierający kluczowe 
informacje został sporządzony zgodnie z 
art. 6, 7 i 8 niniejszego rozporządzenia.

2. Przeciwko twórcy produktu 
inwestycyjnego nie można wytoczyć 
powództwa cywilnego wyłącznie na 
podstawie dokumentu zawierającego 
kluczowe informacje, chyba że dokument 
ten wprowadza w błąd lub jego istotne 
części odbiegają od prospektu emisyjnego 
dla danego produktu. (Przy tym ciężar 
dowodu spoczywa na twórcy produktu 
inwestycyjnego.) Dokument zawierający 
kluczowe informacje powinien zawierać 
uwagę, z której będzie jasno wynikać, że 
dokument ten nie zastępuje prospektu 
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emisyjnego.

Or. de

Poprawka 500
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku wykazania przez 
inwestora indywidualnego straty powstałej 
w wyniku wykorzystania informacji 
zawartych w dokumencie zawierającym 
kluczowe informacje, twórca produktu 
inwestycyjnego musi udowodnić, że
dokument zawierający kluczowe 
informacje został sporządzony zgodnie z 
art. 6, 7 i 8 niniejszego rozporządzenia.

2. Informacje w dokumencie 
zawierającym kluczowe informacje 
stanowią informacje udzielane przed 
zawarciem umowy. Są one uczciwe, jasne 
i niewprowadzające w błąd. W przypadku 
gdy istnieją inne dokumenty, dokument 
zawierający kluczowe informacje musi być 
spójny z tymi dokumentami.

Or. en

Poprawka 501
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku wykazania przez 
inwestora indywidualnego straty powstałej 
w wyniku wykorzystania informacji 
zawartych w dokumencie zawierającym 
kluczowe informacje, twórca produktu 
inwestycyjnego musi udowodnić, że 
dokument zawierający kluczowe 
informacje został sporządzony zgodnie z 
art. 6, 7 i 8 niniejszego rozporządzenia.

2. W przypadku wykazania przez 
inwestora indywidualnego straty powstałej 
w wyniku wykorzystania informacji 
zawartych w dokumencie zawierającym 
kluczowe informacje, twórca produktu 
inwestycyjnego nie ponosi 
odpowiedzialności cywilnej wyłącznie na 
podstawie dokumentu zawierającego 
kluczowe informacje, łącznie z jego 
tłumaczeniem, chyba że wprowadza on w 
błąd, jest nieprawdziwy lub niezgodny z 
innymi wiążącymi dokumentami 
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związanymi z umową. Dokument 
zawierający kluczowe informacje zawiera 
wyraźne ostrzeżenie w tym zakresie.

Or. en

Uzasadnienie

Ta poprawka dostosowuje rozporządzenie w sprawie konfekcjonowanych detalicznych 
produktów inwestycyjnych do sformułowań w dyrektywie w sprawie UCITS.

Poprawka 502
Alfredo Pallone

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku wykazania przez 
inwestora indywidualnego straty powstałej 
w wyniku wykorzystania informacji 
zawartych w dokumencie zawierającym 
kluczowe informacje, twórca produktu 
inwestycyjnego musi udowodnić, że 
dokument zawierający kluczowe 
informacje został sporządzony zgodnie z 
art. 6, 7 i 8 niniejszego rozporządzenia.

2. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
nikt nie ponosił odpowiedzialności 
cywilnej wyłącznie na podstawie 
kluczowych informacji dla inwestorów, 
łącznie z ich tłumaczeniem, chyba że 
wprowadzają one w błąd, są nieprawdziwe 
lub niezgodne z odpowiednimi częściami 
dokumentów oferty. Kluczowe informacje 
dla inwestorów zawierają wyraźne 
ostrzeżenie w tym zakresie.

Or. en

Poprawka 503
Burkhard Balz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku wykazania przez 
inwestora indywidualnego straty powstałej 
w wyniku wykorzystania informacji 
zawartych w dokumencie zawierającym 

2. Jednak państwa członkowskie 
zapewniają, że nikt nie ponosi 
odpowiedzialności cywilnej wyłącznie na 
podstawie dokumentu zawierającego 
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kluczowe informacje, twórca produktu 
inwestycyjnego musi udowodnić, że 
dokument zawierający kluczowe 
informacje został sporządzony zgodnie z 
art. 6, 7 i 8 niniejszego rozporządzenia.

kluczowe informacje, łącznie z jego 
tłumaczeniem, chyba że dokument ten 
wprowadza w błąd, jest nieprawdziwy lub 
niezgodny z innymi istotnymi częściami 
dokumentu lub wiążącymi dokumentami 
związanymi z umową.
Dokument zawierający kluczowe 
informacje zawiera wyraźne ostrzeżenie w 
tym zakresie.

Or. en

Poprawka 504
Nils Torvalds, Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku wykazania przez 
inwestora indywidualnego straty powstałej 
w wyniku wykorzystania informacji 
zawartych w dokumencie zawierającym 
kluczowe informacje, twórca produktu 
inwestycyjnego musi udowodnić, że 
dokument zawierający kluczowe 
informacje został sporządzony zgodnie z 
art. 6, 7 i 8 niniejszego rozporządzenia.

2. W przypadku wykazania przez 
inwestora indywidualnego straty powstałej 
w wyniku wykorzystania informacji 
zawartych w dokumencie zawierającym 
kluczowe informacje, twórca produktu 
inwestycyjnego musi udowodnić, że 
dokument zawierający kluczowe 
informacje został sporządzony zgodnie z 
art. 6, 7 i 8 niniejszego rozporządzenia. W 
takich przypadkach twórca produktu 
inwestycyjnego może zostać pociągnięty 
do odpowiedzialności cywilnej na 
podstawie dokumentu zawierającego 
kluczowe informacje, łącznie z jego 
tłumaczeniem, tylko, jeżeli dokument 
zawierający kluczowe informacje 
wprowadza w błąd, jest nieprawdziwy lub 
niezgodny z innymi wiążącymi 
dokumentami związanymi z umową. 
Dokument zawierający kluczowe 
informacje zawiera wyraźne ostrzeżenie w 
tym zakresie.

Or. en
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Poprawka 505
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku wykazania przez 
inwestora indywidualnego straty powstałej 
w wyniku wykorzystania informacji 
zawartych w dokumencie zawierającym 
kluczowe informacje, twórca produktu 
inwestycyjnego musi udowodnić, że
dokument zawierający kluczowe
informacje został sporządzony zgodnie z 
art. 6, 7 i 8 niniejszego rozporządzenia.

2. W przypadku wykazania przez 
inwestora indywidualnego straty powstałej 
w wyniku wykorzystania określonych
informacji zawartych w dokumencie 
zawierającym kluczowe informacje, twórca 
produktu inwestycyjnego musi udowodnić, 
że informacje te zostały sporządzone
zgodnie z art. 6, 7 i 8 niniejszego 
rozporządzenia.

Or. fr

Poprawka 506
Sven Giegold
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku wykazania przez 
inwestora indywidualnego straty powstałej 
w wyniku wykorzystania informacji 
zawartych w dokumencie zawierającym 
kluczowe informacje, twórca produktu 
inwestycyjnego musi udowodnić, że 
dokument zawierający kluczowe 
informacje został sporządzony zgodnie z 
art. 6, 7 i 8 niniejszego rozporządzenia.

2. W przypadku wykazania przez 
inwestora indywidualnego straty oraz 
mylącego charakteru informacji zawartych 
w dokumencie zawierającym kluczowe 
informacje, twórca produktu 
inwestycyjnego musi udowodnić, że 
dokument zawierający kluczowe 
informacje został sporządzony zgodnie z 
art. 6, 7 i 8 niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 507
Thomas Händel
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku wykazania przez
inwestora indywidualnego straty powstałej 
w wyniku wykorzystania informacji 
zawartych w dokumencie zawierającym
kluczowe informacje, twórca produktu 
inwestycyjnego musi udowodnić, że 
dokument zawierający kluczowe 
informacje został sporządzony zgodnie z 
art. 6, 7 i 8 niniejszego rozporządzenia.

2. W przypadku powstania straty dla
inwestora indywidualnego podczas 
wykorzystywania dokumentu 
zawierającego kluczowe informacje twórca 
produktu inwestycyjnego musi udowodnić, 
że dokument zawierający kluczowe
informacje został sporządzony zgodnie z 
art. 6, 7 i 8 niniejszego rozporządzenia.

Or. de

Poprawka 508
Alfredo Pallone

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Ciężar dowodu, o którym mowa ust. 2, 
nie może zostać uprzednio przesunięty na 
podstawie umowy. Wszelkie klauzule w 
takich uprzednio zawartych umowach nie 
są wiążące w stosunku do inwestora 
indywidualnego.

skreślony

Or. en

Poprawka 509
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Ciężar dowodu, o którym mowa ust. 2, 
nie może zostać uprzednio przesunięty na 

skreślony
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podstawie umowy. Wszelkie klauzule w 
takich uprzednio zawartych umowach nie 
są wiążące w stosunku do inwestora 
indywidualnego.

Or. en

Poprawka 510
Syed Kamall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Ciężar dowodu, o którym mowa ust. 2, 
nie może zostać uprzednio przesunięty na 
podstawie umowy. Wszelkie klauzule w 
takich uprzednio zawartych umowach nie 
są wiążące w stosunku do inwestora 
indywidualnego.

3. Twórca konfekcjonowanego 
detalicznego produktu inwestycyjnego 
ponosi odpowiedzialność cywilną, jeżeli 
inwestor ponosi stratę, ponieważ 
dokument zawierający kluczowe 
informacje wprowadza w błąd, jest 
nieprawdziwy lub niezgodny z innymi 
wiążącymi dokumentami związanymi z 
umową dla tego konfekcjonowanego 
detalicznego produktu inwestycyjnego. Ta 
odpowiedzialność cywilna nie jest 
ograniczona ani wykluczona przez 
umowę.

Or. en

Poprawka 511
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Ciężar dowodu, o którym mowa ust. 2, 
nie może zostać uprzednio przesunięty na 
podstawie umowy. Wszelkie klauzule w 
takich uprzednio zawartych umowach nie 
są wiążące w stosunku do inwestora 

3. Twórca produktu inwestycyjnego nie 
ponosi odpowiedzialności cywilnej
wyłącznie na podstawie dokumentu 
zawierającego kluczowe informacje, 
łącznie z jego tłumaczeniem, chyba że 
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indywidualnego. wprowadza on w błąd, jest nieprawdziwy 
lub niezgodny z innymi wiążącymi 
dokumentami związanymi z umową.

Or. en

Poprawka 512
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Ciężar dowodu, o którym mowa ust. 2, 
nie może zostać uprzednio przesunięty na 
podstawie umowy. Wszelkie klauzule w 
takich uprzednio zawartych umowach nie 
są wiążące w stosunku do inwestora 
indywidualnego.

3. Twórca produktu ponosi 
odpowiedzialność cywilną, jeżeli inwestor 
ponosi stratę, ponieważ oparł się na 
dokumencie zawierającym kluczowe 
informacje, który nie spełniał wymogów 
określonych w ust. 1 lub 2 niniejszego 
artykułu. Ta odpowiedzialność nie może 
zostać ograniczona ani zniesiona przez 
klauzule umowne ani na podstawie 
zatwierdzenia przez właściwy organ.

Or. en

Uzasadnienie

Te poprawki dostosowują zasady dotyczące odpowiedzialności do zasad określonych dla 
UCITS, które sprawdzają się dobrze w praktyce.

Poprawka 513
Burkhard Balz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Ciężar dowodu, o którym mowa ust. 2, 
nie może zostać uprzednio przesunięty na 
podstawie umowy. Wszelkie klauzule w 
takich uprzednio zawartych umowach nie 

3. Odpowiedzialność cywilna nie jest 
ograniczona postanowieniami umownymi.
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są wiążące w stosunku do inwestora 
indywidualnego.

Or. en

Poprawka 514
Syed Kamall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Osoba sprzedająca produkt inwestycyjny 
inwestorom indywidualnym przekazuje im 
dokument zawierający kluczowe 
informacje z należytym wyprzedzeniem 
przed zawarciem transakcji, której 
przedmiotem jest produkt inwestycyjny.

1. Osoba sprzedająca konfekcjonowany 
detaliczny produkt inwestycyjny 
inwestorom indywidualnym przekazuje im 
dokument zawierający kluczowe 
informacje z należytym wyprzedzeniem 
przed zawarciem transakcji, której 
przedmiotem jest konfekcjonowany 
detaliczny produkt inwestycyjny. W 
przypadku polecania konfekcjonowanego 
detalicznego produktu inwestycyjnego 
klientowi należy niezwłocznie dostarczyć 
dokument zawierający kluczowe 
informacje.

Or. en

Poprawka 515
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Osoba sprzedająca produkt inwestycyjny 
inwestorom indywidualnym przekazuje im 
dokument zawierający kluczowe 
informacje z należytym wyprzedzeniem 
przed zawarciem transakcji, której 
przedmiotem jest produkt inwestycyjny.

1. Osoba doradzająca na temat produktu 
inwestycyjnego lub sprzedająca produkt 
inwestycyjny inwestorom indywidualnym 
przekazuje im dokument zawierający 
kluczowe informacje z należytym 
wyprzedzeniem przed zawarciem 
transakcji, której przedmiotem jest produkt 



PE504.398v01-00 88/187 AM\926906PL.doc

PL

inwestycyjny. W przypadku polecania 
produktu klientowi należy niezwłocznie 
dostarczyć dokument zawierający 
kluczowe informacje.

Or. en

Poprawka 516
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Osoba sprzedająca produkt inwestycyjny
inwestorom indywidualnym przekazuje im 
dokument zawierający kluczowe 
informacje z należytym wyprzedzeniem 
przed zawarciem transakcji, której 
przedmiotem jest produkt inwestycyjny.

1. Osoba sprzedająca PRIP inwestorom 
indywidualnym przekazuje im dokument 
zawierający kluczowe informacje i 
dokument dotyczący kluczowej usługi z 
należytym wyprzedzeniem przed 
zawarciem transakcji, której przedmiotem 
jest PRIP. W przypadku polecania 
produktu inwestycyjnego klientowi należy 
niezwłocznie dostarczyć dokument 
zawierający kluczowe informacje oraz 
dokument dotyczący kluczowej usługi.

Or. en

Poprawka 517
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Osoba sprzedająca produkt inwestycyjny 
inwestorom indywidualnym przekazuje im 
dokument zawierający kluczowe 
informacje z należytym wyprzedzeniem 
przed zawarciem transakcji, której
przedmiotem jest produkt inwestycyjny.

1. Osoba doradzająca na temat produktu 
inwestycyjnego lub sprzedająca produkt 
inwestycyjny inwestorom indywidualnym 
przekazuje im dokument zawierający 
kluczowe informacje niezwłocznie i z 
należytym wyprzedzeniem przed 
podjęciem jakiegokolwiek zobowiązania, 
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którego przedmiotem jest produkt 
inwestycyjny.

Or. en

Poprawka 518
Thomas Händel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Osoba sprzedająca produkt inwestycyjny 
inwestorom indywidualnym przekazuje im 
dokument zawierający kluczowe 
informacje z należytym wyprzedzeniem 
przed zawarciem transakcji, której 
przedmiotem jest produkt inwestycyjny.

1. Osoba sprzedająca produkt inwestycyjny 
inwestorom indywidualnym przekazuje im 
dokument zawierający kluczowe 
informacje z należytym wyprzedzeniem i w 
możliwy do udowodnienia sposób przed 
zawarciem transakcji, której przedmiotem 
jest produkt inwestycyjny, przy czym 
ciężar dowodu spełnienia tego warunku 
spoczywa na twórcy produktu 
inwestycyjnego.

Or. de

Poprawka 519
Petru Constantin Luhan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Osoba sprzedająca produkt inwestycyjny 
inwestorom indywidualnym przekazuje im 
dokument zawierający kluczowe 
informacje z należytym wyprzedzeniem 
przed zawarciem transakcji, której 
przedmiotem jest produkt inwestycyjny.

1. Osoba sprzedająca produkt inwestycyjny 
inwestorom indywidualnym przekazuje im 
dokument zawierający kluczowe 
informacje, udostępniony przez twórcę 
produktu inwestycyjnego, z należytym 
wyprzedzeniem przed zawarciem 
transakcji, której przedmiotem jest produkt 
inwestycyjny.

Or. en
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Uzasadnienie

Aby zwiększyć pewność prawa, należy podkreślić, że dokument zawierający kluczowe 
informacje jest sporządzany przez jedną osobę, tj. twórcę produktu inwestycyjnego. Twórcy 
produktów inwestycyjnych są również odpowiedzialni za treść sporządzanego przez nich 
dokumentu zawierającego kluczowe informacje.  Twórcy produktów inwestycyjnych 
udostępniają dokument zawierający kluczowe informacje osobom sprzedającym ten produkt, 
tak aby mogły go one przekazać inwestorowi indywidualnemu.

Poprawka 520
Marianne Thyssen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Osoba sprzedająca produkt inwestycyjny 
inwestorom indywidualnym przekazuje im 
dokument zawierający kluczowe 
informacje z należytym wyprzedzeniem 
przed zawarciem transakcji, której 
przedmiotem jest produkt inwestycyjny.

1. Osoba sprzedająca produkt inwestycyjny 
inwestorom indywidualnym przekazuje im 
sporządzony przez twórcę tego produktu 
inwestycyjnego dokument zawierający 
kluczowe informacje z należytym 
wyprzedzeniem przed zawarciem 
transakcji, której przedmiotem jest produkt 
inwestycyjny.

Or. nl

Uzasadnienie

Poprawka ta wyjaśnia po raz kolejny, że odpowiedzialność za sporządzenie i treść dokumentu 
zawierającego kluczowe informacje ponosi twórca produktu. Powinien on przekazać ten 
dokument osobie sprzedającej, która jest z kolei zobowiązana przekazać go z należytym 
wyprzedzeniem inwestorowi indywidualnemu.

Poprawka 521
Peter Simon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Osoba sprzedająca produkt inwestycyjny 
inwestorom indywidualnym przekazuje im 
dokument zawierający kluczowe 
informacje z należytym wyprzedzeniem 

1. Osoba sprzedająca produkt inwestycyjny 
inwestorom indywidualnym lub 
występująca przy takiej sprzedaży w 
charakterze pośrednika przekazuje im 
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przed zawarciem transakcji, której 
przedmiotem jest produkt inwestycyjny.

dokument zawierający kluczowe 
informacje z należytym wyprzedzeniem 
przed zawarciem transakcji, której 
przedmiotem jest produkt inwestycyjny.

Or. de

Poprawka 522
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Osoba doradzająca na temat produktu 
inwestycyjnego lub sprzedająca produkt 
inwestycyjny inwestorom indywidualnym 
uzyskuje najpierw od twórcy produktu 
inwestycyjnego pisemne zezwolenie na 
przekazanie inwestorowi dokumentu
zawierającego kluczowe informacje dla 
inwestorów. Takie zezwolenie może zostać 
udzielone przez twórcę produktu 
inwestycyjnego bez ograniczeń na czas 
określony lub na innych warunkach. W 
przypadku niespełnienia któregokolwiek z 
określonych warunków takie zezwolenie 
przestaje być ważne do celów niniejszego 
ustępu.

Or. en

Poprawka 523
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Osoba sprzedająca produkt 
inwestycyjny może, na zasadzie odstępstwa 
od ust. 1, przekazać inwestorowi 

skreślony
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indywidualnemu dokument zawierający 
kluczowe informacje tuż po zawarciu 
transakcji, w sytuacji gdy:
a) inwestor indywidualny decyduje się 
zawrzeć transakcję przy użyciu środków 
porozumiewania się na odległość,
b) nie jest możliwe przekazanie 
dokumentu zawierającego kluczowe 
informacje zgodnie z ust. 1, oraz
c) osoba sprzedająca produkt inwestycyjny 
poinformowała inwestora indywidualnego 
o tym fakcie.

Or. en

Poprawka 524
Thomas Händel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Osoba sprzedająca produkt 
inwestycyjny może, na zasadzie odstępstwa 
od ust. 1, przekazać inwestorowi 
indywidualnemu dokument zawierający 
kluczowe informacje tuż po zawarciu 
transakcji, w sytuacji gdy:

skreślony

a) inwestor indywidualny decyduje się 
zawrzeć transakcję przy użyciu środków 
porozumiewania się na odległość,
b) nie jest możliwe przekazanie 
dokumentu zawierającego kluczowe 
informacje zgodnie z ust. 1, oraz
c) osoba sprzedająca produkt inwestycyjny 
poinformowała inwestora indywidualnego 
o tym fakcie.

Or. de
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Poprawka 525
Syed Kamall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Osoba sprzedająca produkt inwestycyjny 
może, na zasadzie odstępstwa od ust. 1, 
przekazać inwestorowi indywidualnemu 
dokument zawierający kluczowe 
informacje tuż po zawarciu transakcji, w 
sytuacji gdy:

2. Osoba sprzedająca konfekcjonowany 
detaliczny produkt inwestycyjny 
inwestorom indywidualnym nie może pod 
żadnym pozorem przekazać takim 
inwestorom dokumentu zawierającego 
kluczowe informacje bez wcześniejszego 
uzyskania pisemnego zezwolenia twórcy 
konfekcjonowanego detalicznego 
produktu inwestycyjnego. Takie 
zezwolenie może zostać udzielone przez 
twórcę konfekcjonowanego detalicznego 
produktu inwestycyjnego bez ograniczeń 
na czas określony lub na innych 
warunkach. W przypadku niespełnienia 
któregokolwiek z określonych warunków 
takie zezwolenie przestaje być ważne do 
celów niniejszego ustępu.

Or. en

Uzasadnienie

Jednostka odpowiedzialna za dostarczenie dokumentu zawierającego kluczowe informacje nie 
zawsze jest tą samą jednostką, która odpowiada za jego przygotowanie. Obecny projekt 
rozporządzenia mógłby sprawić, że twórca produktu będzie ponosił odpowiedzialność w 
przypadku, gdy to jednostka sprzedająca produkt nie dopełni wymogów określonych w art. 
12. Należy dodać przepisy regulujące tę sytuację, aby zagwarantować, że odpowiedzialność 
jest odpowiednio rozłożona, jeżeli dana jednostka rozpowszechnia dokument zawierający 
kluczowe informacje, który jest nieprawdziwy lub nieaktualny.

Poprawka 526
Sven Giegold
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Osoba sprzedająca produkt inwestycyjny 
może, na zasadzie odstępstwa od ust. 1, 
przekazać inwestorowi indywidualnemu 
dokument zawierający kluczowe 
informacje tuż po zawarciu transakcji, w 
sytuacji gdy:

2. Osoba sprzedająca produkt inwestycyjny 
przekazuje, na zasadzie odstępstwa od ust. 
1, inwestorowi indywidualnemu oficjalną 
stronę internetową, na której można 
znaleźć dokument zawierający kluczowe 
informacje przed zawarciem transakcji, w 
sytuacji gdy:

Or. en

Uzasadnienie

Jednym z celów dokumentu zawierającego kluczowe informacje jest udostępnienie 
konsumentowi kluczowych informacji przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. Jeżeli konsument 
może komunikować się z osobą sprzedającą produkt inwestycyjny, możliwe powinno być 
otrzymanie tych informacji tymi samymi kanałami w tej czy innej formie.

Poprawka 527
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Osoba sprzedająca produkt inwestycyjny 
może, na zasadzie odstępstwa od ust. 1, 
przekazać inwestorowi indywidualnemu 
dokument zawierający kluczowe 
informacje tuż po zawarciu transakcji, w 
sytuacji gdy:

2. Osoba sprzedająca produkt inwestycyjny 
może, na zasadzie odstępstwa od ust. 1, 
przekazać inwestorowi indywidualnemu 
dokument zawierający kluczowe 
informacje jak najszybciej po zawarciu 
transakcji, w sytuacji gdy:

Or. en

Uzasadnienie

Inwestorzy indywidualni muszą mieć nadal możliwość korzystania, jeżeli zechcą, z usług 
polegających tylko na realizacji zlecenia przy użyciu środków porozumiewania się na 
odległość. Jednak usługi te stałyby się niemożliwe, gdyby osoba sprzedająca produkt 
inwestycyjny była zobowiązana do dostarczania dokumentu zawierającego kluczowe 
informacje w każdych okolicznościach przed zakończeniem transakcji. W związku z tym w tych 
przypadkach należy zezwolić na dostarczanie dokumentu zawierającego kluczowe informacje 
jak najszybciej po zawarciu transakcji.
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Poprawka 528
Peter Simon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Osoba sprzedająca produkt inwestycyjny 
może, na zasadzie odstępstwa od ust. 1, 
przekazać inwestorowi indywidualnemu 
dokument zawierający kluczowe 
informacje tuż po zawarciu transakcji, w 
sytuacji gdy:

2. Osoba sprzedająca produkt inwestycyjny 
lub występująca przy takiej sprzedaży w 
charakterze pośrednika może, na zasadzie 
odstępstwa od ust. 1, przekazać 
inwestorowi indywidualnemu dokument 
zawierający kluczowe informacje tuż po 
zawarciu transakcji, w sytuacji gdy:

Or. de

Poprawka 529
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Osoba sprzedająca produkt inwestycyjny
może, na zasadzie odstępstwa od ust. 1, 
przekazać inwestorowi indywidualnemu 
dokument zawierający kluczowe 
informacje tuż po zawarciu transakcji, w 
sytuacji gdy:

2. Osoba sprzedająca PRIP może, na 
zasadzie odstępstwa od ust. 1, przekazać 
inwestorowi indywidualnemu, który 
wystąpi z odnośnym wnioskiem, dokument 
zawierający kluczowe informacje tuż po 
zawarciu transakcji, jednak wyłącznie w 
sytuacji gdy:

Or. en

Poprawka 530
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 – litera a) – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) inwestor indywidualny decyduje się 
zawrzeć transakcję przy użyciu środków 
porozumiewania się na odległość,

a) inwestor indywidualny decyduje się z 
własnej inicjatywy zawrzeć transakcję przy 
użyciu środków porozumiewania się na 
odległość,

Or. en

Uzasadnienie

Odstępstwo w art. 12 ust. 2 jest istotne, ponieważ umożliwi doświadczonym konsumentom, 
którzy przeprowadzili własne poszukiwania, nabywanie produktów inwestycyjnych z pełnym 
przekonaniem. Jednak ważne jest, by nie stworzyło to luki w przepisach. W związku z tym 
sprzedawcy aktywnie poszukujący inwestorów nie powinni mieć możliwości korzystania z tego 
odstępstwa. Powinno ono być dostępne jedynie dla konsumentów, którzy chcieliby z własnej 
inicjatywy przeprowadzać transakcje telefonicznie.

Poprawka 531
Nils Torvalds, Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 – litera a) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) inwestor indywidualny decyduje się 
zawrzeć transakcję przy użyciu środków 
porozumiewania się na odległość,

a) inwestor indywidualny decyduje się z 
własnej inicjatywy zawrzeć transakcję przy 
użyciu środków porozumiewania się na 
odległość,

Or. en

Poprawka 532
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) nie jest możliwe przekazanie dokumentu 
zawierającego kluczowe informacje 

b) nie jest możliwe przekazanie dokumentu 
zawierającego kluczowe informacje 
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zgodnie z ust. 1, oraz zgodnie z ust. 1, oraz gdy osoba 
sprzedająca PRIP poinformowała 
inwestora indywidualnego o zaistniałej 
sytuacji, oraz

Or. en

Poprawka 533
Sven Giegold
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) nie jest możliwe przekazanie dokumentu 
zawierającego kluczowe informacje 
zgodnie z ust. 1, oraz

b) nie jest możliwe przekazanie zgodnie z 
lit. a) papierowej kopii dokumentu 
zawierającego kluczowe informacje 
zgodnie z ust. 1, oraz

Or. en

Poprawka 534
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) osoba sprzedająca produkt inwestycyjny 
poinformowała inwestora indywidualnego 
o tym fakcie.

c) inwestor indywidualny zgadza się na 
otrzymanie dokumentu zawierającego 
kluczowe informacje tuż po zawarciu 
transakcji, zamiast odraczać ją w celu 
uzyskania dokumentu z wyprzedzeniem.

Or. en

Uzasadnienie

Chociaż to odstępstwo ułatwia niektóre zgodne z prawem praktyki handlowe, należy je 
ograniczyć w celu zapewnienia, że nie doprowadzi do powstania luki w przepisach. W 
związku z tym skorzystanie z niego powinno być możliwe tylko, jeżeli konsument chce 
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aktywnie zawierać transakcje przez telefon. Konsument powinien więc udzielić wyraźnej 
zgody.

Poprawka 535
Syed Kamall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) osoba sprzedająca produkt inwestycyjny 
poinformowała inwestora indywidualnego 
o tym fakcie.

c) osoba sprzedająca konfekcjonowany 
detaliczny produkt inwestycyjny 
poinformowała inwestora indywidualnego 
o tym fakcie.

Or. en

Poprawka 536
Peter Simon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) osoba sprzedająca produkt inwestycyjny 
poinformowała inwestora indywidualnego 
o tym fakcie.

c) osoba sprzedająca produkt inwestycyjny 
lub występująca przy takiej sprzedaży w 
charakterze pośrednika poinformowała 
inwestora indywidualnego o tym fakcie.

Or. de

Poprawka 537
Syed Kamall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) inwestor indywidualny daje wyraźną 
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zgodę na otrzymanie dokumentu 
zawierającego kluczowe informacje tuż po 
zawarciu transakcji.

Or. en

Poprawka 538
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) inwestor indywidualny daje wyraźną 
zgodę na otrzymanie dokumentu 
zawierającego kluczowe informacje tuż po 
zawarciu transakcji.

Or. en

Poprawka 539
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Inwestor indywidualny potwierdza 
podpisem odręcznym lub elektronicznym, 
że otrzymał i przeczytał dokument 
zawierający kluczowe informacje.

Or. en

Poprawka 540
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W drodze odstępstwa od ust. 1 i 2 
produkt inwestycyjny objęty zakresem 
stosowania niniejszego rozporządzenia 
może zostać sprzedany inwestorowi 
indywidualnemu bez dokumentu 
zawierającego kluczowe informacje 
wyłącznie na wyraźny wniosek i z własnej 
inicjatywy inwestora indywidualnego oraz 
jeżeli pośrednik sprzedający produkt 
inwestycyjny doradza inwestorowi 
indywidualnemu zgodnie z dyrektywą 
2004/39/WE lub dyrektywą 2002/92/WE.

Or. en

Poprawka 541
Burkhard Balz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W drodze odstępstwa od ust. 1 i 2 
dostarczenie dokumentu zawierającego 
kluczowe informacje nie jest 
obowiązkowe, jeżeli sprzedaż produktu 
inwestycyjnego odbywa się na wyraźny 
wniosek inwestora indywidualnego bez 
doradztwa inwestycyjnego lub jeżeli 
transakcja jest ograniczona wyłącznie do 
realizacji zlecenia.

Or. en

Poprawka 542
Syed Kamall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku realizacji w imieniu 
inwestora indywidualnego kolejnych 
transakcji, których przedmiotem jest ten 
sam produkt inwestycyjny, zgodnie z 
dyspozycjami wydanymi przez tego 
inwestora osobie sprzedającej produkt 
inwestycyjny przed pierwszą transakcją, 
obowiązek przekazania dokumentu 
zawierającego kluczowe informacje 
wynikający z ust. 1 dotyczy wyłącznie 
pierwszej transakcji.

3. W przypadku gdy osoba sprzedająca 
konfekcjonowany detaliczny produkt 
inwestycyjny inwestorowi 
indywidualnemu:

a) nie dostarcza inwestorom dokumentu 
zawierającego kluczowe informacje; lub
b) dostarcza inwestorom dokument 
zawierający kluczowe informacje, dla 
którego nie uzyskała zezwolenia 
wymaganego na mocy ust. 2 niniejszego 
artykułu,
wyłączna odpowiedzialność za to 
naruszenie spoczywa na osobie 
sprzedającej taki konfekcjonowany 
detaliczny produkt inwestycyjny, 
natomiast twórca konfekcjonowanego 
detalicznego produktu inwestycyjnego nie 
ponosi żadnej odpowiedzialności, jeżeli 
nie jest jednocześnie osobą dokonującą 
takiej sprzedaży.

Or. en

Poprawka 543
Sven Giegold
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku realizacji w imieniu 
inwestora indywidualnego kolejnych 
transakcji, których przedmiotem jest ten 

3. W przypadku realizacji w imieniu 
inwestora indywidualnego kolejnych 
transakcji, których przedmiotem jest ten 
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sam produkt inwestycyjny, zgodnie z 
dyspozycjami wydanymi przez tego 
inwestora osobie sprzedającej produkt 
inwestycyjny przed pierwszą transakcją, 
obowiązek przekazania dokumentu 
zawierającego kluczowe informacje 
wynikający z ust. 1 dotyczy wyłącznie 
pierwszej transakcji.

sam produkt inwestycyjny, zgodnie z 
dyspozycjami wydanymi przez tego 
inwestora indywidualnego osobie 
sprzedającej produkt inwestycyjny przed 
pierwszą transakcją, obowiązek 
przekazania dokumentu zawierającego 
kluczowe informacje wynikający z ust. 1 
dotyczy wyłącznie pierwszej transakcji, 
chyba że dokument ten został 
zaktualizowany lub dostępne jest nowe 
sprawozdanie roczne.

Or. en

Poprawka 544
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku realizacji w imieniu 
inwestora indywidualnego kolejnych 
transakcji, których przedmiotem jest ten 
sam produkt inwestycyjny, zgodnie z 
dyspozycjami wydanymi przez tego 
inwestora osobie sprzedającej produkt 
inwestycyjny przed pierwszą transakcją, 
obowiązek przekazania dokumentu 
zawierającego kluczowe informacje 
wynikający z ust. 1 dotyczy wyłącznie 
pierwszej transakcji.

3. W przypadku realizacji w imieniu 
inwestora indywidualnego kolejnych 
transakcji, których przedmiotem jest ten 
sam PRIP, zgodnie z dyspozycjami 
wydanymi przez tego inwestora osobie 
sprzedającej PRIP przed pierwszą 
transakcją, obowiązek przekazania 
dokumentu zawierającego kluczowe 
informacje wynikający z ust. 1 dotyczy 
wyłącznie pierwszej transakcji.

Or. en

Poprawka 545
Peter Simon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku realizacji w imieniu 
inwestora indywidualnego kolejnych 
transakcji, których przedmiotem jest ten 
sam produkt inwestycyjny, zgodnie z 
dyspozycjami wydanymi przez tego 
inwestora osobie sprzedającej produkt 
inwestycyjny przed pierwszą transakcją, 
obowiązek przekazania dokumentu 
zawierającego kluczowe informacje 
wynikający z ust. 1 dotyczy wyłącznie 
pierwszej transakcji.

3. W przypadku realizacji w imieniu 
inwestora indywidualnego kolejnych 
transakcji, których przedmiotem jest ten 
sam produkt inwestycyjny, zgodnie z 
dyspozycjami wydanymi przez tego 
inwestora osobie sprzedającej produkt 
inwestycyjny lub występującej przy takiej 
sprzedaży w charakterze pośrednika przed 
pierwszą transakcją, obowiązek 
przekazania dokumentu zawierającego 
kluczowe informacje wynikający z ust. 1 
dotyczy wyłącznie pierwszej transakcji.

Or. de

Poprawka 546
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 23 
określających:

4. Europejski Urząd Nadzoru Bankowego 
(EUNB), Europejski Urząd Nadzoru 
Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów 
Emerytalnych (EUNUiPPE) oraz 
Europejski Urząd Nadzoru Giełd i 
Papierów Wartościowych (EUNGiPW) 
wspólnie opracowują standardy 
techniczne zgodnie z art. 23 określające:

Or. en

Uzasadnienie

Aby zapewnić odpowiednią elastyczność i umożliwić przemysłowi i europejskim urzędom 
nadzoru szybkie reagowanie na zmiany rynkowe, lepszym rozwiązaniem jest wspólne 
opracowanie regulacyjnych standardów technicznych przez trzy europejskie urzędy nadzoru, 
aniżeli uprawnienie Komisji do przyjmowania aktów delegowanych.
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Poprawka 547
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Komisji powierza się uprawnienia do 
przyjęcia regulacyjnych standardów 
technicznych zgodnie z procedurą 
określoną w art. 10–14 rozporządzenia 
(UE) nr 1093/2010, art. 10–14 
rozporządzenia (UE) nr 1094/2010 i art. 
10–14 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.

Or. en

Poprawka 548
Sven Giegold
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Osoba sprzedająca produkt inwestycyjny 
przekazuje inwestorom indywidualnym 
dokument zawierający kluczowe 
informacje nieodpłatnie.

1. Osoba sprzedająca produkt inwestycyjny 
przekazuje dokument zawierający 
kluczowe informacje przed zawarciem 
wiążącej umowy z inwestorem 
indywidualnym i nieodpłatnie.
Nieodpłatną papierową kopię dostarcza 
się zawsze, jeśli zalecenie inwestycji jest 
przekazywane lub usługa pośredniczenia 
jest świadczona osobiście.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejszą poprawkę oparto na wniosku Europejskiej Organizacji Konsumentów.
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Poprawka 549
Burkhard Balz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Osoba sprzedająca produkt inwestycyjny 
przekazuje inwestorom indywidualnym 
dokument zawierający kluczowe 
informacje nieodpłatnie.

1. Osoba sprzedająca produkt inwestycyjny 
przekazuje inwestorom indywidualnym 
dokument zawierający kluczowe 
informacje nieodpłatnie.

Biorąc pod uwagę przedumowny 
charakter dokumentu zawierającego 
kluczowe informacje, inwestor 
indywidualny nie jest zobowiązany do 
uznania treści tego dokumentu podpisem 
odręcznym lub elektronicznym przed 
podjęciem decyzji inwestycyjnej.

Or. en

Poprawka 550
Peter Simon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Osoba sprzedająca produkt inwestycyjny 
przekazuje inwestorom indywidualnym 
dokument zawierający kluczowe 
informacje nieodpłatnie.

1. Osoba sprzedająca produkt inwestycyjny 
lub występująca przy takiej sprzedaży w 
charakterze pośrednika przekazuje 
inwestorom indywidualnym dokument 
zawierający kluczowe informacje 
nieodpłatnie.

Or. de

Poprawka 551
Syed Kamall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Osoba sprzedająca produkt inwestycyjny 
przekazuje inwestorom indywidualnym 
dokument zawierający kluczowe 
informacje na jednym z następujących 
nośników informacji:

2. Osoba sprzedająca konfekcjonowany 
detaliczny produkt inwestycyjny 
przekazuje inwestorom indywidualnym 
dokument zawierający kluczowe 
informacje na jednym z następujących 
nośników informacji:

Or. en

Poprawka 552
Syed Kamall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Osoba sprzedająca produkt inwestycyjny 
przekazuje inwestorom indywidualnym 
dokument zawierający kluczowe 
informacje nieodpłatnie.

1. Osoba sprzedająca konfekcjonowany 
detaliczny produkt inwestycyjny 
przekazuje inwestorom indywidualnym 
dokument zawierający kluczowe 
informacje nieodpłatnie.

Or. en

Poprawka 553
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Osoba sprzedająca produkt inwestycyjny 
przekazuje inwestorom indywidualnym 
dokument zawierający kluczowe
informacje nieodpłatnie.

1. Osoba doradzająca na temat produktu 
inwestycyjnego lub sprzedająca produkt 
inwestycyjny przekazuje inwestorom 
indywidualnym dokument zawierający 
kluczowe informacje nieodpłatnie.

Or. en
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Poprawka 554
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Osoba sprzedająca produkt inwestycyjny 
przekazuje inwestorom indywidualnym 
dokument zawierający kluczowe 
informacje na jednym z następujących 
nośników informacji:

2. Osoba doradzająca na temat produktu 
inwestycyjnego lub sprzedająca produkt 
inwestycyjny przekazuje inwestorom 
indywidualnym dokument zawierający 
kluczowe informacje na jednym z 
następujących nośników informacji:

Or. en

Poprawka 555
Thomas Händel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Osoba sprzedająca produkt inwestycyjny 
przekazuje inwestorom indywidualnym 
dokument zawierający kluczowe 
informacje na jednym z następujących 
nośników informacji:

2. Osoba sprzedająca produkt inwestycyjny 
przekazuje inwestorom indywidualnym 
dokument zawierający kluczowe 
informacje na jednym z następujących 
nośników informacji, do których 
inwestorzy indywidualni mają faktyczny 
dostęp:

Or. de

Poprawka 556
Peter Simon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Osoba sprzedająca produkt inwestycyjny 
przekazuje inwestorom indywidualnym 
dokument zawierający kluczowe 
informacje na jednym z następujących 
nośników informacji:

2. Osoba sprzedająca produkt inwestycyjny 
lub występująca przy takiej sprzedaży w 
charakterze pośrednika przekazuje 
inwestorom indywidualnym dokument 
zawierający kluczowe informacje na 
jednym z następujących nośników 
informacji:

Or. de

Poprawka 557
Ildikó Gáll-Pelcz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Inwestor indywidualny potwierdza w 
możliwy do sprawdzenia sposób, że 
zapoznał się z treścią dokumentu 
zawierającego kluczowe informacje.

Or. en

Poprawka 558
Peter Simon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 4 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wykorzystanie takiego trwałego nośnika 
informacji jest właściwe w kontekście 
transakcji przeprowadzanej między osobą 
sprzedającą produkt inwestycyjny a 
inwestorem indywidualnym; oraz

a) wykorzystanie takiego trwałego nośnika 
informacji jest właściwe w kontekście 
transakcji przeprowadzanej między osobą 
sprzedającą produkt inwestycyjny lub 
występującą przy takiej sprzedaży w 
charakterze pośrednika a inwestorem 
indywidualnym; oraz
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Or. de

Poprawka 559
Syed Kamall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 5 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przekazanie dokumentu zawierającego 
kluczowe informacje za pośrednictwem 
strony internetowej jest właściwe w
kontekście transakcji przeprowadzanej 
między osobą sprzedającą produkt 
inwestycyjny a inwestorem 
indywidualnym;

a) przekazanie dokumentu zawierającego 
kluczowe informacje za pośrednictwem 
strony internetowej jest właściwe w 
kontekście transakcji przeprowadzanej 
między osobą sprzedającą 
konfekcjonowany detaliczny produkt 
inwestycyjny a inwestorem 
indywidualnym;

Or. en

Poprawka 560
Peter Simon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 5 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przekazanie dokumentu zawierającego 
kluczowe informacje za pośrednictwem 
strony internetowej jest właściwe w
kontekście transakcji przeprowadzanej 
między osobą sprzedającą produkt 
inwestycyjny a inwestorem 
indywidualnym;

a) przekazanie dokumentu zawierającego 
kluczowe informacje za pośrednictwem 
strony internetowej jest właściwe w 
kontekście transakcji przeprowadzanej 
między osobą sprzedającą produkt 
inwestycyjny lub występującą przy takiej 
sprzedaży w charakterze pośrednika a 
inwestorem indywidualnym;

Or. de

Poprawka 561
Burkhard Balz
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 5 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) w przypadku zmiany dokumentu 
zawierającego kluczowe informacje 
zgodnie z art. 10, inwestorowi 
indywidualnemu udostępniane są również 
wszystkiego zmienione wersje;

d) w przypadku zmiany dokumentu 
zawierającego kluczowe informacje 
zgodnie z art. 10, inwestorowi 
indywidualnemu udostępniana jest
również ostatnia zmieniona wersja, oraz 
jeżeli osoba sprzedająca produkt 
inwestycyjny poinformowała inwestora 
indywidualnego, że poprzednie wersje 
mogą zostać udostępnione na żądanie;

Or. en

Poprawka 562
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 5 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) w przypadku zmiany dokumentu 
zawierającego kluczowe informacje 
zgodnie z art. 10, inwestorowi 
indywidualnemu udostępniane są również 
wszystkiego zmienione wersje;

d) w przypadku zmiany dokumentu 
zawierającego kluczowe informacje 
zgodnie z art. 10, inwestorowi 
indywidualnemu udostępniana jest
najnowsza wersja; na wniosek inwestora 
udostępniane są również poprzednie 
wersje;

Or. en

Uzasadnienie

Najnowsza wersja dokumentu zawierającego kluczowe informacje zapewnia inwestorowi 
indywidualnemu najistotniejsze informacje dotyczące jego potencjalnej inwestycji. 
Przekazywanie zbyt dużej ilości informacji jest sprzeczne z celem rozporządzenia, czyli 
dostarczaniem inwestorowi indywidualnemu zwięzłego i ograniczonego zestawu informacji, 
które można łatwo zrozumieć.
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Poprawka 563
Syed Kamall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 5 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) w przypadku zmiany dokumentu 
zawierającego kluczowe informacje 
zgodnie z art. 10, inwestorowi 
indywidualnemu udostępniane są również 
wszystkiego zmienione wersje;

d) w przypadku zmiany dokumentu 
zawierającego kluczowe informacje 
zgodnie z art. 10, inwestorowi 
indywidualnemu udostępniana jest
najnowsza wersja; na wniosek 
inwestorowi udostępniane są również 
poprzednie wersje;

Or. en

Uzasadnienie

Dostarczanie inwestorowi nieaktualnych dokumentów zawierających kluczowe informacje 
prowadziłoby do dezorientacji i byłoby niepotrzebne.

Poprawka 564
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 5 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) w przypadku zmiany dokumentu 
zawierającego kluczowe informacje 
zgodnie z art. 10, inwestorowi 
indywidualnemu udostępniane są również 
wszystkiego zmienione wersje;

d) w przypadku zmiany dokumentu 
zawierającego kluczowe informacje 
zgodnie z art. 10, inwestorowi 
indywidualnemu udostępniana jest
najnowsza wersja; na wniosek inwestora 
udostępniane są poprzednie wersje;

Or. en

Uzasadnienie

Wymaganie, by inwestorowi indywidualnemu udostępniać wszystkie zmienione wersje 
[dokumentu zawierającego kluczowe informacje], nie miałoby żadnej wartości dodanej. 
Prawdopodobieństwo, że inwestor pomyli najnowszą wersję z jedną z poprzednich wersji, 
byłoby zbyt wysokie. Ponadto taki nadmiar informacji dezorientowałby inwestorów 
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zainteresowanych najnowszą dostępną wersją.

Poprawka 565
Syed Kamall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Do celów ust. 4 i 5 przekazywanie 
informacji na trwałym nośniku informacji 
innym niż papier lub za pośrednictwem 
strony internetowej uznaje się za właściwe 
w kontekście transakcji przeprowadzanej 
między osobą sprzedającą produkt 
inwestycyjny a inwestorem 
indywidualnym, jeśli istnieją dowody na 
to, że inwestor indywidualny ma regularny 
dostęp do internetu. Za taki dowód uznaje 
się podanie przez inwestora 
indywidualnego adresu poczty 
elektronicznej na potrzeby tej transakcji.

6. Do celów ust. 4 i 5 przekazywanie 
informacji na trwałym nośniku informacji 
innym niż papier lub za pośrednictwem 
strony internetowej uznaje się za właściwe 
w kontekście transakcji przeprowadzanej 
między osobą sprzedającą 
konfekcjonowany detaliczny produkt 
inwestycyjny a inwestorem 
indywidualnym, jeśli istnieją dowody na 
to, że inwestor indywidualny ma regularny 
dostęp do internetu. Za taki dowód uznaje 
się podanie przez inwestora 
indywidualnego adresu poczty 
elektronicznej na potrzeby tej transakcji.

Or. en

Poprawka 566
Peter Simon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Do celów ust. 4 i 5 przekazywanie 
informacji na trwałym nośniku informacji 
innym niż papier lub za pośrednictwem 
strony internetowej uznaje się za właściwe 
w kontekście transakcji przeprowadzanej 
między osobą sprzedającą produkt 
inwestycyjny a inwestorem 
indywidualnym, jeśli istnieją dowody na 
to, że inwestor indywidualny ma regularny 

6. Do celów ust. 4 i 5 przekazywanie 
informacji na trwałym nośniku informacji 
innym niż papier lub za pośrednictwem 
strony internetowej uznaje się za właściwe 
w kontekście transakcji przeprowadzanej 
między osobą sprzedającą produkt 
inwestycyjny lub występującą przy takiej 
sprzedaży w charakterze pośrednika
a inwestorem indywidualnym, jeśli istnieją 
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dostęp do internetu. Za taki dowód uznaje 
się podanie przez inwestora 
indywidualnego adresu poczty 
elektronicznej na potrzeby tej transakcji.

dowody na to, że inwestor indywidualny 
ma regularny dostęp do internetu. Za taki 
dowód uznaje się podanie przez inwestora 
indywidualnego adresu poczty 
elektronicznej na potrzeby tej transakcji.

Or. de

Poprawka 567
Ildikó Gáll-Pelcz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 13 a
Zatwierdzenie dokumentu zawierającego 
kluczowe informacje przez właściwe 
organy
1. Twórcy produktów inwestycyjnych 
przekazują dokument zawierający 
kluczowe informacje właściwemu 
organowi macierzystego państwa 
członkowskiego, w którym produkt 
inwestycyjny jest wprowadzany do obrotu, 
dystrybuowany lub sprzedawany.
2. Właściwy organ może gwarantować 
zgodność treści zawartych w tym 
dokumencie z przepisami rozdziału II 
niniejszego rozporządzenia przed 
wprowadzeniem do obrotu, dystrybucją 
lub sprzedażą produktu inwestycyjnego.

Or. en

Poprawka 568
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 13 a
Zatwierdzenie dokumentu zawierającego 

kluczowe informacje przez właściwe 
organy

1. Twórcy produktów inwestycyjnych 
przekazują dokument zawierający 
kluczowe informacje na temat ich 
produktu inwestycyjnego właściwemu 
organowi regulującemu ten produkt w 
państwie członkowskim, w którym jest on 
wprowadzany do obrotu, dystrybuowany 
lub sprzedawany, w celu zatwierdzenia go 
przez ten organ.
2. Twórcy produktów inwestycyjnych 
przekazują aktualizacje dokumentu 
zawierającego kluczowe informacje dla 
inwestorów, odzwierciedlające istotne 
zmiany zgodnie z definicją EUNGiPW, 
właściwemu organowi regulującemu ten 
produkt w państwie członkowskim, w 
którym jest on wprowadzany do obrotu, 
dystrybuowany lub sprzedawany, w celu 
zatwierdzenia go przez ten organ.
3. Zatwierdzenie przez właściwy organ nie 
zwalnia twórcy produktu z 
odpowiedzialności za wszelkie informacje, 
które wprowadzają w błąd, są 
nieprawdziwe lub niespójne.

Or. en

Poprawka 569
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 13 a
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Zgodność dokumentu zawierającego 
kluczowe informacje z rozdziałem II 

niniejszego rozporządzenia
Właściwy organ dopilnowuje, by twórcy 
produktów inwestycyjnych wprowadzili 
metody zapewniające zgodność treści 
dokumentu zawierającego kluczowe 
informacje z przepisami rozdziału II 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Gdyby każdy dokument zawierający kluczowe informacje i każda jego zmiana wymagały 
zatwierdzenia przez właściwy organ, doprowadziłoby to do czasochłonnych i kosztownych 
procedur administracyjnych. W związku z tym lepiej byłoby przydzielić właściwemu organowi 
zadanie dopilnowania, by twórcy produktów inwestycyjnych wprowadzili skuteczne metody 
gwarantujące zgodność treści dokumentu zawierającego kluczowe informacje z niniejszym 
rozporządzeniem.

Poprawka 570
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 13 a
1. Osoba odpowiedzialna za sporządzenie 
dokumentu zawierającego kluczowe 
informacje przesyła ten dokument oraz 
wszelkie jego zmiany właściwym organom. 
Właściwy organ może wystąpić z 
wnioskiem o wprowadzenie zmian do 
dokumentu zawierającego kluczowe 
informacje w ciągu 10 dni roboczych od 
daty otrzymania. 
2. Zasadnicze elementy dokumentu 
zawierającego kluczowe informacje muszą 
być aktualizowane.

Or. en
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Poprawka 571
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 13 a
Twórcy produktów inwestycyjnych oraz 
osoby dokonujące sprzedaży tych 
produktów przekazują dokument 
zawierający kluczowe informacje 
właściwemu organowi państwa 
członkowskiego, w którym produkt 
inwestycyjny jest wprowadzany do obrotu, 
dystrybuowany lub sprzedawany.
Właściwy organ dopilnowuje, by firmy 
inwestycyjne stworzyły niezbędne kroki 
proceduralne gwarantujące zgodność 
treści dokumentu zawierającego kluczowe 
informacje z przepisami rozdziału II 
niniejszego rozporządzenia przed 
wprowadzeniem do obrotu, dystrybucją 
lub sprzedażą produktu inwestycyjnego.

Or. en

Poprawka 572
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 13 a
Zatwierdzenie dokumentu zawierającego 

kluczowe informacje przez właściwe 
organy

1. Na wniosek twórcy PRIP oraz osoby 
dokonujące sprzedaży PRIP przekazują 
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dokument zawierający kluczowe 
informacje na temat produktu 
inwestycyjnego właściwemu organowi 
każdego państwa członkowskiego, w 
którym PRIP jest wprowadzany do obrotu, 
dystrybuowany lub sprzedawany.
2. Właściwy organ dopilnowuje, by firmy 
inwestycyjne stworzyły procedury 
gwarantujące, że dokument zawierający 
kluczowe informacje jest zgodny z 
przepisami rozdziału II niniejszego 
rozporządzenia przed wprowadzeniem do 
obrotu, dystrybucją lub sprzedażą 
produktu inwestycyjnego.

Or. en

Uzasadnienie

Propozycja, by organy nadzoru w określony sposób zatwierdzały wstępnie wszystkie 
dokumenty zawierające kluczowe informacje, jest niewykonalna z uwagi na ilość dokumentów 
sporządzanych przez twórców produktów. Prowadziłoby to nieuchronnie do opóźnień we 
wprowadzaniu do obrotu nowych produktów. Ponadto większa ilość zasobów, których 
potrzebowałyby organy regulacyjne do spełnienia tego wymogu – możliwe, że musiałyby 
weryfikować dokument zawierający kluczowe informacje z uwzględnieniem innych 
dokumentów i danych – skutkowałaby wzrostem kosztów regulacji, które ostatecznie musiałby 
ponieść inwestor.

Poprawka 573
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 13 b
Ujawnianie opłat i kosztów

Osoba sprzedająca produkt inwestycyjny 
dostarcza w odrębnym dokumencie innym 
niż dokument zawierający kluczowe 
informacje następujące informacje:
1. Wszystkie opłaty, o których mowa w art. 
8 ust. 2 lit. c) są ujawniane łącznie. Nie 
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przekwalifikowuje się ich jako części 
inwestycji, jeżeli występują one w jej 
dolnej strefie.
2. Podstawą opłat z tytułu doradztwa 
inwestycyjnego nie są zryczałtowane 
stawki procentowe, chyba że inwestor 
uzyskał na to wcześniej zgodę. Jeżeli 
uzgodniono zastosowanie zryczałtowanej 
stawki procentowej, osoba sprzedająca 
produkt inwestycyjny ujawnia w pełni, co 
będzie to znaczyło w całym okresie 
inwestycji lub w okresie, o który 
wnioskował inwestor.
3. Osoba sprzedająca produkt 
inwestycyjny lub doradzająca inwestorowi 
przekazuje inwestorowi wyrażone w 
minutach lub godzinach zestawienie czasu 
przeznaczonego na doradztwo, dla którego 
obliczana jest stawka godzinowa (chyba że 
uzgodniono zryczałtowaną stawkę 
procentową zgodnie z ust. 2).
4. Jeżeli naliczana jest stawka godzinowa, 
całkowita opłata pobierana za doradztwo 
nie przekracza [200 EUR].

Or. en

Poprawka 574
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Rozdział II a – artykuły 13 a, 13 b, 13 c (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ROZDZIAŁ II a
INTERWENCJA PRODUKTOWA

Artykuł 13a
Uprawnienia interwencyjne europejskich 

organów nadzoru
1. Zgodnie z art. 9 ust. 2 rozporządzenia 
(UE) nr 1093/2010, rozporządzenia (UE) 
nr 1094/2010 lub rozporządzenia (UE) nr 
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1095/2010 europejskie organy nadzoru 
monitorują produkty inwestycyjne lub 
instrumenty finansowe, które są 
wprowadzane do obrotu, dystrybuowane 
lub sprzedawane w Unii. Europejskie 
organy nadzoru we współpracy z 
właściwymi organami analizują nowe 
produkty inwestycyjne lub instrumenty 
finansowe przed ich wprowadzeniem do 
obrotu, dystrybucją lub sprzedażą w Unii.
2. Zgodnie z art. 9 ust. 5 rozporządzenia 
(UE) nr 1093/2010, rozporządzenia (UE) 
nr 1094/2010 lub rozporządzenia (UE) nr 
1095/2010 europejski organ nadzoru – w 
przypadkach, gdy uzyska on w oparciu o 
uzasadnione argumenty pewność, że 
warunki ust. 3 i 4 niniejszego artykułu 
zostały spełnione – może tymczasowo 
zakazać lub ograniczyć wprowadzanie do 
obrotu, dystrybucję lub sprzedaż 
produktów inwestycyjnych lub 
instrumentów finansowych na terenie 
Unii.
Zakaz lub ograniczenie może mieć 
zastosowanie w okolicznościach 
określonych przez europejski organ 
nadzoru, bądź z zastrzeżeniem 
określonych przezeń wyjątków.
3. Europejski organ nadzoru podejmuje 
decyzję na mocy ust. 2, gdy spełnione są 
wszystkie następujące warunki:
a) proponowane działanie przeciwdziała 
istotnemu zagrożeniu dla ochrony 
inwestorów lub dla prawidłowego 
funkcjonowania i integralności rynków 
finansowych lub dla stabilności całego 
unijnego systemu finansowego lub jego 
części;
b) wymogi regulacyjne w ramach 
prawodawstwa unijnego, które mają 
zastosowanie do odnośnego produktu 
inwestycyjnego, instrumentu finansowego 
lub działalności, nie przeciwdziałają temu 
zagrożeniu;
c) właściwy organ lub właściwe organy 
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nie podjęły działań w celu 
przeciwdziałania zagrożeniu lub podjęte 
działania w niewystarczającym stopniu 
przeciwdziałają temu zagrożeniu.
Jeżeli spełnione zostały warunki, o 
których mowa w akapicie pierwszym, 
europejski organ nadzoru może nałożyć 
zakaz lub ograniczenie, o którym mowa w 
ust. 2.
4. Podejmując działania, o których mowa 
w niniejszym artykule, europejski organ 
nadzoru bierze pod uwagę stopień, w 
jakim działanie to:
a) nie miało niekorzystnego wpływu na 
efektywność rynków finansowych ani na 
inwestorów, który to wpływ byłby 
niewspółmierny do korzyści płynących 
z tego działania; oraz
b) nie stwarza ryzyka arbitrażu 
regulacyjnego.
Jeżeli właściwy organ lub właściwe 
organy przyjęły środek, o którym mowa w 
art. 13b, europejski organ nadzoru może 
przyjąć dowolne środki spośród tych, o 
których mowa w ust. 2, nie wydając opinii, 
o której mowa w art. 13c.
5. Przed podjęciem decyzji o podjęciu 
jakiegokolwiek działania na mocy 
niniejszego artykułu europejski organ 
nadzoru powiadamia właściwe organy o 
proponowanym działaniu.
6. Przed podjęciem decyzji, o której mowa 
w ust. 2, europejski organ nadzoru 
uprzedza o zamiarze wydania zakazu lub 
ograniczenia na produkt inwestycyjny lub 
instrument finansowy, o ile we 
wskazanym okresie nie zostaną 
wprowadzone określone zmiany w 
charakterystyce produktu inwestycyjnego 
lub instrumentu finansowego.
7. Każdy europejski organ nadzoru 
publikuje na swej stronie internetowej 
komunikat o każdej decyzji dotyczącej 
podjęcia działania na mocy niniejszego 
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artykułu. Komunikat ten zawiera 
informacje dotyczące zakazu lub 
ograniczenia oraz określa okres liczony od 
publikacji komunikatu, po upływie 
którego środki wchodzą w życie. Zakaz lub 
ograniczenie mają zastosowanie tylko do 
działań podejmowanych po wejściu 
w życie środków.
8. Właściwy europejski organ nadzoru 
dokonuje przeglądu zakazu lub
ograniczenia nałożonego na mocy ust. 2 w 
odpowiednich odstępach czasu, a w 
każdym razie przynajmniej co trzy 
miesiące. Zakaz lub ograniczenie, które 
nie zostały przedłużone po okresie trzech 
miesięcy, wygasają.
9. Działanie podjęte przez europejski 
organ nadzoru na mocy niniejszego 
artykułu ma charakter nadrzędny wobec 
wcześniejszych działań podjętych przez 
właściwy organ.
10. Zgodnie z art. 23 Komisja przyjmuje 
akty delegowane określające kryteria i 
czynniki, które powinny być uwzględniane 
przez europejskie organy nadzoru przy 
podejmowaniu decyzji o wystąpieniu 
zagrożenia dla ochrony inwestorów lub 
dla prawidłowego funkcjonowania i 
integralności rynków finansowych oraz 
dla stabilności całego unijnego systemu 
finansowego lub części tego systemu, o 
którym mowa w ust. 2 lit. a). Akty te 
gwarantują, że europejskie organy 
nadzoru mogą w stosownych przypadkach 
podejmować działania zapobiegawczo i 
nie będą zobowiązane czekać z podjęciem 
działania do momentu wprowadzenia do 
obrotu, dystrybucji lub sprzedaży 
produktu inwestycyjnego lub instrumentu 
finansowego bądź podjęcia rodzaju 
działalności lub praktyki.

Artykuł 13b
Interwencja produktowa właściwych 

organów
1. Właściwe organy monitorują produkty 
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inwestycyjne lub instrumenty finansowe 
wprowadzane do obrotu, dystrybuowane 
lub sprzedawane w ich państwie 
członkowskim lub przez nie oraz mogą 
sprawdzać nowe produkty inwestycyjne 
lub instrumenty finansowe przed ich 
wprowadzeniem do obrotu, dystrybucją 
lub sprzedażą w państwie członkowskim 
lub przez państwo członkowskie.
2. Właściwy organ może wprowadzić 
w państwie członkowskim lub z państwa 
członkowskiego zakaz lub ograniczenie 
dotyczące:
a) wprowadzania do obrotu, dystrybucji 
lub sprzedaży produktów inwestycyjnych 
lub instrumentów finansowych;
b) rodzaju działalności lub praktyki 
finansowej.
3. Właściwy organ może podjąć działania, 
o których mowa w ust. 2, jeżeli na 
podstawie uzasadnionych argumentów 
uzyska pewność, że:
a) produkt inwestycyjny, instrument 
finansowy lub działalność bądź praktyka 
powodują poważne obawy dotyczące 
ochrony inwestorów lub stwarzają 
poważne zagrożenie dla prawidłowego 
funkcjonowania i integralności rynków 
finansowych lub stabilności całego 
systemu finansowego lub części tego 
systemu w jednym lub kilku państwach 
członkowskich, w tym poprzez 
wprowadzanie do obrotu, dystrybucję, 
wynagrodzenie lub dostarczanie zachęt 
związanych z produktem inwestycyjnym 
lub instrumentem finansowym;
b) produkt instrumentu pochodnego ma 
negatywny wpływ na mechanizm 
kształtowania cen na rynku bazowym;
c) istniejące wymogi regulacyjne w 
ramach prawodawstwa unijnego, które 
mają zastosowanie do produktu 
inwestycyjnego, instrumentu 
finansowego, działalności lub praktyki, w 
niewystarczającym stopniu 
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przeciwdziałają zagrożeniom, o których 
mowa w lit. a), a problem nie zostanie 
skuteczniej rozwiązany dzięki lepszemu 
nadzorowi lub egzekwowaniu istniejących 
wymogów;
d) działanie jest proporcjonalne, biorąc 
pod uwagę charakter zidentyfikowanych 
zagrożeń, poziom wiedzy 
zainteresowanych inwestorów lub 
uczestników rynku oraz prawdopodobny 
skutek działania dla inwestorów 
i uczestników rynku, którzy mogą 
posiadać lub wykorzystywać dany 
instrument finansowy lub działalność lub 
odnosić z nich korzyści;
e) właściwy organ przeprowadził należyte 
konsultacje z właściwymi organami w 
innych państwach członkowskich, na 
które dane działanie może wywrzeć 
znaczący wpływ; oraz
f) działanie nie ma skutku 
dyskryminującego w odniesieniu do usług 
świadczonych lub działalności 
prowadzonej z innego państwa 
członkowskiego.
Jeżeli spełnione są warunki, o których 
mowa w akapicie pierwszym, właściwy 
organ może wprowadzić zakaz lub 
ograniczenie wprowadzania do obrotu, 
dystrybucji lub sprzedaży klientom 
produktu inwestycyjnego lub instrumentu 
finansowego w państwie członkowskim 
lub z państwa członkowskiego.
Zakaz lub ograniczenie mogą mieć 
zastosowanie w okolicznościach 
określonych przez właściwy organ bądź 
z zastrzeżeniem wyjątków określonych 
przez właściwy organ.
4. Przed wydaniem zakazu lub 
wprowadzeniem ograniczenia, o których 
mowa w ust. 2, właściwy organ uprzedza o 
zamiarze wydania zakazu lub 
ograniczenia na produkt inwestycyjny lub 
instrument finansowy, o ile we 
wskazanym okresie nie zostaną 
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wprowadzone określone zmiany w 
charakterystyce produktu inwestycyjnego 
lub instrumentu finansowego.
5. Właściwy organ nie nakłada zakazu lub 
ograniczenia na mocy niniejszego 
artykułu, chyba że najpóźniej na miesiąc 
przed podjęciem działań przekaże 
wszystkim pozostałym zaangażowanym 
właściwym organom oraz europejskim 
organom nadzoru pisemnie lub w inny 
uzgodniony pomiędzy nimi sposób 
szczegółowe informacje dotyczące:
a) instrumentu finansowego lub 
działalności bądź praktyki, do której 
odnosi się planowane działanie;
b) dokładnego charakteru planowanego 
zakazu lub ograniczenia oraz terminu, w 
którym ma on się stać skuteczny; oraz
c) dowodów, na których oparł swoją 
decyzję oraz na podstawie których uzyskał 
pewność, że spełniony jest każdy 
z warunków określonych w ust. 3.
6. Jeżeli czas potrzebny na konsultacje 
zgodnie z ust. 3 lit. e) oraz miesięczne 
opóźnienie, o którym mowa w ust. 5, mogą 
spowodować nieodwracalne szkody dla 
konsumentów, właściwy organ może 
podjąć doraźnie działania na mocy 
niniejszego artykułu przez okres 
nieprzekraczający trzech miesięcy. W 
takim wypadku właściwy organ 
niezwłocznie powiadamia wszystkie 
pozostałe organy i europejskie organy 
nadzoru o podjętych działaniach.
7. Właściwy organ publikuje na swoich 
stronach internetowych komunikat 
o każdej decyzji dotyczącej nałożenia 
zakazu lub ograniczenia, o których mowa 
w ust. 2. Komunikat zawiera szczegóły 
zakazu lub ograniczenia, okres liczony od 
publikacji komunikatu, po upływie 
którego środki wchodzą w życie, a także 
dowody, na podstawie których organ 
uzyskał pewność, że spełniony jest każdy 
z warunków, o których mowa w ust. 1. 
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Zakaz lub ograniczenie mają 
zastosowanie tylko do działań 
podejmowanych po opublikowaniu 
komunikatu.
8. Właściwy organ cofa zakaz lub 
ograniczenie, jeżeli warunki, o których 
mowa w ust. 3, nie mają już dłużej 
zastosowania.
9. Zgodnie z art. 23 Komisja przyjmuje 
akty delegowane określające kryteria i 
czynniki, które powinny być uwzględniane 
przez właściwe organy przy podejmowaniu 
decyzji o wystąpieniu zagrożenia dla 
ochrony inwestorów lub dla prawidłowego 
funkcjonowania i integralności rynków 
finansowych oraz dla stabilności całego 
unijnego systemu finansowego lub części 
tego systemu, o którym mowa w ust. 3 lit. 
a).

Artykuł 13c
Koordynacyjna rola europejskich 

organów nadzoru
1. Każdy europejski organ nadzoru 
odgrywa rolę mediatora i koordynatora w 
odniesieniu do działań podejmowanych 
przez właściwe organy zgodnie z art. 13b. 
W szczególności każdy europejski organ 
nadzoru dopilnowuje, aby działania 
podejmowane przez właściwy organ były 
uzasadnione i proporcjonalne oraz aby 
właściwe organy w stosownych 
przypadkach stosowały spójne podejście.
2. Po otrzymaniu, zgodnie z art. 13b, 
powiadomienia o dowolnym działaniu, 
które ma zostać podjęte na mocy tego 
artykułu, europejski organ nadzoru 
wydaje opinię, w której stwierdza, czy 
uznaje zakaz lub ograniczenie za 
uzasadnione i proporcjonalne. Jeżeli 
europejski organ nadzoru uzna, że dla 
przeciwdziałania zagrożeniu konieczne 
jest podjęcie środka przez inne właściwe 
organy, stwierdza to również w swojej 
opinii. Opinia ta publikowana jest na 
stronie internetowej europejskiego organu 



PE504.398v01-00 126/187 AM\926906PL.doc

PL

nadzoru.
3. Jeżeli właściwy organ planuje podjąć 
lub podejmuje działanie wbrew opinii 
przyjętej przez europejski organ nadzoru, 
o której mowa w ust. 2, lub jeżeli odmawia 
podjęcia działania wbrew tej opinii, 
niezwłocznie publikuje on na swej stronie 
internetowej komunikat szczegółowo 
wyjaśniający przyczyny takiego 
postępowania.

Or. enUzasadnienie

UWAGA: Ta poprawka jest nieco zmienioną wersją poprawki 44 złożonej w projekcie 
sprawozdania. W szczególności skreślono sformułowanie „zapobiegawczo przed” z art. 13a 
ust. 3 oraz art. 13b ust. 3.

Poprawka 575
Arlene McCarthy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Rozdział II a – artykuł 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ROZDZIAŁ II a
OBOWIĄZKI DOTYCZĄCE STRATEGII 

INWESTYCYJNYCH DLA 
DETALICZNYCH PRODUKTÓW 

INWESTYCYJNYCH
Artykuł 13a

Kwalifikowane aktywa
1. Inwestycje w formie produktów 
inwestycyjnych, o których mowa w art. 4 
niniejszego rozporządzenia, obejmują 
wyłącznie jeden lub kilka następujących 
elementów:
a) zbywalne papiery wartościowe 
określone w art. 2 ust. 1 lit. n) dyrektywy 
2009/65/WE, z wyjątkiem instrumentów 
finansowych zabezpieczonych innymi 
aktywami lub związanych z wynikami tych 
aktywów, które mogą się różnić od 
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aktywów wymienionych w art. 19 ust. 1 
dyrektywy 85/611/EWG;
b) instrumenty rynku pieniężnego 
określone w art. 2 ust. 1 lit. o) dyrektywy 
2009/65/WE;
c) emitowane ostatnio zbywalne papiery 
wartościowe określone w art. 50 ust. 1 lit. 
d) dyrektywy 2009/65/WE;
d) jednostki UCITS lub innych 
przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania 
zatwierdzone jako kwalifikowane aktywa 
zgodnie z art. 50 ust. 1 lit. e) dyrektywy 
2009/65/WE;
e) lokaty w instytucjach kredytowych 
określone w art. 50 ust. 1 lit. f) dyrektywy 
2009/65/WE;
f) finansowe instrumenty pochodne, 
łącznie z instrumentami równoważnymi w 
stosunku do instrumentów rozliczanych w 
gotówce, będące w obrocie na rynku 
regulowanym, o których mowa w art. 50 
ust. 1 lit. a), b) i c) dyrektywy 
2009/65/WE, lub finansowe instrumenty 
pochodne będące w obrocie 
pozagiełdowym (instrumenty pochodne 
OTC), pod warunkiem że:
(i) podstawy instrumentów pochodnych 
składają się z instrumentów objętych 
niniejszym ustępem, indeksów 
finansowych, których podstawowymi 
elementami muszą być kwalifikowane 
aktywa, stóp procentowych, kursów 
walutowych lub walut; oraz
(ii) rodzaj instrumentu pochodnego jest 
kwalifikowalny zgodnie z definicją 
zawartą w art. 13c; oraz
(iii) kontrahenci transakcji instrumentami 
pochodnymi OTC są instytucjami 
podlegającymi nadzorowi 
ostrożnościowemu oraz należą do 
kategorii zatwierdzonych przez właściwe 
organy macierzystego państwa 
członkowskiego twórcy produktu; oraz
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(iv) instrumenty pochodne OTC podlegają 
codziennej rzetelnej i podlegającej 
sprawdzeniu wycenie i mogą być 
sprzedawane, likwidowane lub zamykane 
za pomocą transakcji symetrycznych 
w dowolnym momencie z uwzględnieniem 
ich wartości godziwej;
2. Produkty inwestycyjne sprzedawane 
inwestorom indywidualnym nie powinny 
jednak:
a) być inwestowane bezpośrednio lub 
pośrednio w instrumenty pochodne na 
towary rolne;
b) podlegać niepokrytej sprzedaży 
zbywalnych papierów wartościowych, 
instrumentów rynku pieniężnego lub 
innych kwalifikowanych instrumentów 
finansowych określonych w ust. 1 lit. d);
3. Indeksy finansowe, które mogą być 
replikowane w ramach polityki 
inwestycyjnej funduszy lub ubezpieczenia 
związanego z ubezpieczeniowym 
funduszem kapitałowym bądź mogą być 
wykorzystywane jako podstawa 
instrumentów pochodnych i być 
powiązane z produktami inwestycyjnymi, 
muszą spełniać następujące wymogi na 
następującej zatwierdzonej przez właściwy 
organ macierzystego państwa 
członkowskiego twórcy produktu:
a) skład indeksu jest wystarczająco 
zróżnicowany; 
b) indeks przedstawia odpowiedni wzorzec 
dla rynku, do którego się odnosi; oraz
c) jest opublikowany we właściwy sposób.

Or. en

Uzasadnienie

Ta poprawka ogranicza inwestycje konfekcjonowanych produktów inwestycyjnych 
sprzedawanych inwestorom indywidualnym do listy kwalifikowanych aktywów 
porównywalnych do tych określonych w art. 50 dyrektywy w sprawie UCITS 2009/65/UE oraz 
zapewnia, że nie można uniknąć tych ograniczeń przez ekspozycję pośrednią.
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Poprawka 576
Arlene McCarthy, PE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Rozdział II a – artykuł 13 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 13b
Zarządzanie ryzykiem

1. Twórca produktu inwestycyjnego 
stosuje metodę zarządzania ryzykiem, 
która umożliwia mu w każdym momencie 
monitorowanie i pomiar profilu ryzyka 
produktu inwestycyjnego.
Stosuje on metodę pozwalającą na 
dokładną i niezależną ocenę wartości 
pozagiełdowych instrumentów 
pochodnych.
Regularnie powiadamia on właściwe 
organy swojego macierzystego państwa 
członkowskiego o typach instrumentów 
pochodnych, ryzyku związanym z bazą 
instrumentu pochodnego, limitach 
ilościowych i metodach, które zostały 
wybrane w celu oszacowania ryzyka 
związanego z transakcjami na 
instrumentach pochodnych w odniesieniu 
do każdego produktu.
2. Twórca produktu inwestycyjnego 
zapewnia, aby globalne narażenie 
produktu inwestycyjnego na ryzyko 
dotyczące instrumentów pochodnych nie 
przekraczało całkowitej wartości produktu 
inwestycyjnego.
Narażenie na ryzyko oblicza się, 
uwzględniając bieżącą wartość aktywów 
stanowiących bazę instrumentów 
pochodnych, ryzyko kontrahenta, przyszłe 
wahania rynku oraz dostępny czas na 
likwidację pozycji.
W przypadku gdy zbywalne papiery 
wartościowe lub instrumenty rynku 
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pieniężnego obejmują instrument 
pochodny, jest on uwzględniany przy 
stosowaniu wymogów niniejszego 
artykułu.
3. Absolutna wartość zagrożona produktu 
inwestycyjnego w czasie i w dniu 
sprzedaży nie może przekraczać 20% jego 
wartości referencyjnej.
Obliczenia wartości zagrożonej należy 
dokonywać zgodnie z następującymi 
parametrami:
a) 99-procentowym jednostronnym 
przedziałem ufności;
b) okresem utrzymywania pozycji 
odpowiadającym 1 miesiącowi (20 dni 
roboczych) oraz
c) faktycznym okresem obserwacji 
(historycznej) czynników ryzyka 
wynoszącym co najmniej 3 lata (750 dni 
roboczych), chyba że krótszy okres 
obserwacji jest uzasadniony znacznym 
wzrostem wahań cen (np. wskutek 
skrajnych warunków rynkowych).
4. Europejski Urząd Nadzoru Bankowego 
(EUNB), Europejski Urząd Nadzoru 
Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów 
Emerytalnych (EUNUiPPE) oraz 
Europejski Urząd Nadzoru Giełd i 
Papierów Wartościowych (EUNGiPW) 
opracowują standardy regulacyjne w celu 
określenia:
a) wytycznych w sprawie pomiaru ryzyka i 
obliczania ogólnego narażenia na ryzyko 
w odniesieniu do produktów 
inwestycyjnych sprzedawanych 
inwestorom detalicznym;
b) wytycznych w sprawie indeksów 
finansowych.
Europejskie urzędy nadzoru przedkładają 
Komisji te projekty regulacyjnych 
standardów technicznych do dnia […].
Komisji powierza się uprawnienia do 
przyjęcia regulacyjnych standardów 
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technicznych zgodnie z procedurą 
określoną w art. 10-14 rozporządzenia 
(UE) nr 1093/2010, art. 10-14 
rozporządzenia (UE) nr 1094/2010 i art. 
10-14 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.

Or. en

Uzasadnienie

Globalne narażenie na ryzyko produktów inwestycyjnych sprzedawanych inwestorom 
detalicznym powinno być ograniczone, tak aby pośrednio ograniczyć efekt dźwigni produktów 
i zapewnić odpowiedni poziom ryzyka.

Poprawka 577
Arlene McCarthy, PE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Rozdział II a – artykuł 13 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 13c
Wykorzystywanie instrumentów 

pochodnych
1. Następujące typy instrumentów 
pochodnych, łącznie z instrumentami 
równoważnymi w stosunku do 
instrumentów rozliczanych w gotówce, 
będące w obrocie na rynku regulowanym, 
o którym mowa w art. 50 ust. 1 lit. a), b) i 
c) dyrektywy 2009/65/WE, lub finansowe 
instrumenty pochodne będące w obrocie 
pozagiełdowym kwalifikują się do 
wykorzystywania w ramach produktów 
inwestycyjnych sprzedawanych 
inwestorom detalicznym:
a) swapy standardowe (waniliowe),
klasyczne (waniliowe) kontrakty typu 
forward i futures;
b) opcje standardowe (waniliowe);
c) proste opcje barierowe i binarne, pod 
warunkiem że:
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(i) kwota referencyjna każdej opcji 
binarnej, w tym opcji binarnych ujętych w 
innych instrumentach pochodnych lub 
replikowanych z instrumentami 
standardowymi (waniliowymi), której 
binarna funkcja wypłaty wpłynęłaby 
negatywnie na przychód z produktu 
inwestycyjnego, jest niższa niż 10% kwoty 
referencyjnej produktu inwestycyjnego; 
oraz
(ii) suma kwot referencyjnych wszystkich 
opcji binarnych, w tym opcji binarnych 
ujętych w innych instrumentach 
pochodnych lub replikowanych z 
instrumentami standardowymi 
(waniliowymi), których binarna funkcja 
wypłaty wpłynęłaby negatywnie na 
przychód z produktu inwestycyjnego, jest 
niższa niż 20% kwoty referencyjnej 
produktu inwestycyjnego; oraz
(iii) instrument bazowy czynnika 
uruchamiającego barierę jest identyczny z 
instrumentem bazowym opcji;
d) opcje o średniej cenie;
e) opcje o opóźnionym czasie ważności i 
opcje z odroczonym rozrachunkiem.

Or. en

Uzasadnienie

Proponowane ograniczenie jest zgodne z wytycznymi EUNGiPW dla funduszy UCITS. 
Wykorzystywanie instrumentów pochodnych należy ograniczyć do prostych instrumentów 
pochodnych, aby zahamować nadmierną złożoność „konfekcjonowania” produktów 
inwestycyjnych.

Poprawka 578
Arlene McCarthy, PE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Rozdział II a – artykuł 13 d (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 13d
Zasady dotyczące wypłaty

1. Wypłata wartości produktu 
inwestycyjnego:
a) nie obejmuje szeregu mechanizmów, 
zdarzeń lub klas aktywów stwarzających 
ryzyko błędnej interpretacji;
b) nie jest uwarunkowana wystąpieniem 
zdarzeń, z którymi nieprofesjonalni 
inwestorzy nie są obeznani, takich jak 
poziom kapitału regulacyjnego instytucji 
finansowej;
c) nie obejmuje cech konfekcjonowania 
wykorzystujących błędy behawioralne 
inwestorów.
2. Europejski Urząd Nadzoru Bankowego 
(EUNB), Europejski Urząd Nadzoru 
Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów 
Emerytalnych (EUNUiPPE) oraz 
Europejski Urząd Nadzoru Giełd i 
Papierów Wartościowych (EUNGiPW) 
opracowują wytyczne zawierające dalsze 
wskazówki na temat warunków, o których 
mowa w ust. 1 niniejszego artykułu.

Or. en

Uzasadnienie

Podstawowe znaczenie ma zapewnienie, aby produkty inwestycyjne, których profil ryzyka i 
zysku obejmuje wiele złożonych mechanizmów stwarzających ryzyko błędnego zrozumienia, 
oraz produkty inwestycyjne o niekorzystnych cechach konfekcjonowania nie były sprzedawane 
inwestorom detalicznym, ponieważ pociągają za sobą znaczne ryzyko nierzetelnej sprzedaży.

Poprawka 579
Pervenche Berès, PE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Twórca produktu inwestycyjnego 
ustanawia odpowiednie procedury i 
mechanizmy, które gwarantują 
inwestorowi indywidualnemu, który złożył 
skargę w odniesieniu do dokumentu 
zawierającego kluczowe informacje, 
otrzymanie merytorycznej odpowiedzi w 
odpowiednio krótkim terminie i w należyty 
sposób.

Twórca produktu inwestycyjnego oraz 
osoba sprzedająca produkt inwestycyjny
ustanawia odpowiednie procedury i 
mechanizmy, które gwarantują 
inwestorowi indywidualnemu, który złożył 
skargę w odniesieniu do dokumentu 
zawierającego kluczowe informacje lub 
załącznika do dokumentu zawierającego 
kluczowe informacje, otrzymanie 
merytorycznej odpowiedzi w odpowiednio 
krótkim terminie i w należyty sposób.

Or. en

Poprawka 580
Sirpa Pietikäinen, PE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Twórca produktu inwestycyjnego
ustanawia odpowiednie procedury i 
mechanizmy, które gwarantują
inwestorowi indywidualnemu, który złożył 
skargę w odniesieniu do dokumentu 
zawierającego kluczowe informacje, 
otrzymanie merytorycznej odpowiedzi w 
odpowiednio krótkim terminie i w należyty 
sposób.

Twórca produktu inwestycyjnego oraz 
osoba sprzedająca produkt inwestycyjny 
ustanawiają odpowiednie procedury i 
mechanizmy, które gwarantują:

(i) inwestorowi indywidualnemu 
skuteczny sposób złożenia skargi 
przeciwko twórcy produktu 
inwestycyjnego;
(ii) inwestorowi indywidualnemu, który 
złożył skargę w odniesieniu do dokumentu 
zawierającego kluczowe informacje, 
otrzymanie merytorycznej odpowiedzi w 
odpowiednio krótkim terminie i w należyty 
sposób oraz
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(iii) inwestorowi indywidualnemu również 
dostęp do skutecznych procedur 
dochodzenia roszczeń w przypadku 
sporów transgranicznych, w szczególności 
w przypadku gdy twórca produktu 
inwestycyjnego ma siedzibę w innym 
państwie członkowskim lub w państwie 
trzecim.

Or. en

Poprawka 581
Sven Giegold, PE
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Twórca produktu inwestycyjnego
ustanawia odpowiednie procedury i
mechanizmy, które gwarantują
inwestorowi indywidualnemu, który złożył 
skargę w odniesieniu do dokumentu 
zawierającego kluczowe informacje, 
otrzymanie merytorycznej odpowiedzi w 
odpowiednio krótkim terminie i w należyty 
sposób.

Twórca produktu inwestycyjnego oraz 
dystrybutor ustanawiają odpowiednie 
procedury i strategie, które gwarantują:

(1) inwestorowi indywidualnemu 
skuteczny sposób złożenia skargi 
przeciwko twórcy produktu 
inwestycyjnego, a przez to dochodzenia 
roszczeń;
(2) inwestorowi indywidualnemu, który 
złożył skargę w odniesieniu do dokumentu 
zawierającego kluczowe informacje, 
otrzymanie merytorycznej odpowiedzi w 
odpowiednio krótkim terminie i w należyty 
sposób oraz
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(3) inwestorowi indywidualnemu również 
dostęp do skutecznych procedur 
dochodzenia roszczeń w przypadku 
sporów transgranicznych, w szczególności 
w przypadku gdy twórca produktu 
inwestycyjnego ma siedzibę w innym 
państwie członkowskim lub w państwie 
trzecim.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest oparta na propozycji Europejskiego Banku Centralnego. Jako że 
inwestorzy detaliczni są w bezpośrednim kontakcie raczej z dystrybutorami, nie zaś z 
twórcami, dystrybutorzy także powinni umożliwiać konsumentom wszczęcie procedury 
dochodzenia roszczeń. Ta procedura dochodzenia roszczeń powinna też być skuteczna w 
przypadku sporów transgranicznych, w szczególności w przypadku gdy twórca produktu 
inwestycyjnego ma siedzibę w innym państwie członkowskim lub w państwie trzecim.

Poprawka 582
Sylvie Goulard, PE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Twórca produktu inwestycyjnego
ustanawia odpowiednie procedury i 
mechanizmy, które gwarantują 
inwestorowi indywidualnemu, który złożył 
skargę w odniesieniu do dokumentu 
zawierającego kluczowe informacje, 
otrzymanie merytorycznej odpowiedzi w 
odpowiednio krótkim terminie i w należyty 
sposób.

Twórca produktu inwestycyjnego oraz 
dystrybutor ustanawiają odpowiednie 
procedury i mechanizmy, które 
gwarantują: (i) inwestorowi 
indywidualnemu skuteczny sposób 
złożenia skargi przeciwko twórcy 
produktu inwestycyjnego, a przez to 
wszczęcia procedury dochodzenia 
roszczeń; (ii) inwestorowi 
indywidualnemu, który złożył skargę w 
odniesieniu do dokumentu zawierającego 
kluczowe informacje, otrzymanie 
merytorycznej odpowiedzi w odpowiednio 
krótkim terminie i w należyty sposób; oraz 
(iii) inwestorowi indywidualnemu również 
dostęp do skutecznych procedur 
dochodzenia roszczeń w przypadku 
sporów transgranicznych, w szczególności 
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w przypadku gdy twórca produktu 
inwestycyjnego ma siedzibę w innym 
państwie członkowskim lub w państwie 
trzecim.

Or. en

Uzasadnienie

Jako że dystrybutorzy produktów inwestycyjnych są w bezpośrednim kontakcie z inwestorami 
detalicznymi, powinni także odpowiadać za zapewnienie, aby inwestor detaliczny dysponował 
skutecznym sposobem złożenia skargi przeciwko twórcy w odniesieniu do dokumentu 
zawierającego kluczowe informacje oraz wszczęcia procedury dochodzenia roszczeń. 
Procedury dochodzenia roszczeń powinny też być skuteczna w przypadku sporów 
transgranicznych, w szczególności gdy twórca produktu inwestycyjnego ma siedzibę w innym 
państwie członkowskim lub w państwie trzecim.

Poprawka 583
Syed Kamall, PE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Twórca produktu inwestycyjnego 
ustanawia odpowiednie procedury i 
mechanizmy, które gwarantują 
inwestorowi indywidualnemu, który złożył 
skargę w odniesieniu do dokumentu 
zawierającego kluczowe informacje, 
otrzymanie merytorycznej odpowiedzi w 
odpowiednio krótkim terminie i w należyty 
sposób.

Twórca produktu inwestycyjnego 
ustanawia odpowiednie procedury i 
mechanizmy, które gwarantują 
inwestorowi indywidualnemu, który złożył 
skargę w odniesieniu do dokumentu 
zawierającego kluczowe informacje, 
otrzymanie merytorycznej odpowiedzi w 
odpowiednio krótkim terminie i w należyty 
sposób, zgodnie z dyrektywą w sprawie 
alternatywnych metod rozstrzygania 
sporów.

Or. en

Uzasadnienie

Nie ma potrzeby dublowania prac już prowadzonych w ramach alternatywnych mechanizmów 
rozstrzygania sporów.
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Poprawka 584
Syed Kamall, PE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 15 skreślony
1. W przypadku wszczęcia przez inwestora 
indywidualnego określonej w prawie 
krajowym procedury alternatywnego 
rozstrzygania sporów przeciwko twórcy 
produktu inwestycyjnego lub osobie 
sprzedającej produkty inwestycyjne, w 
odniesieniu do sporu dotyczącego praw i 
obowiązków ustanowionych w niniejszym 
rozporządzeniu, twórca produktu 
inwestycyjnego lub osoba sprzedająca 
produkty inwestycyjne uczestniczy w tej 
procedurze, pod warunkiem że procedura 
ta spełnia następujące wymogi:
a) procedura skutkuje wydaniem decyzji, 
które nie są wiążące;
b) bieg terminu do wniesienia sporu do 
sądu ulega zawieszeniu na czas trwania 
procedury alternatywnego rozstrzygania 
sporów;
c) bieg terminu przedawnienia roszczenia 
ulega zawieszeniu na czas trwania 
procedury;
d) procedura jest bezpłatna lub wiąże się z 
umiarkowanymi kosztami, co zostało 
określone w przepisach krajowych;
e) środki elektroniczne nie stanowią 
jedynych środków, za których 
pośrednictwem strony mogą uzyskać 
dostęp do procedury;
f) w wyjątkowych przypadkach, w których 
wymaga tego pilny charakter danej 
sytuacji, możliwe jest zastosowanie 
środków tymczasowych.
2. Państwa członkowskie powiadamiają 
Komisję o podmiotach kompetentnych do 
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prowadzenia procedur, o których mowa w 
ust. 1, w terminie do dnia [wpisać 
konkretną datę – 6 miesięcy od daty 
wejścia w życie/daty rozpoczęcia 
stosowania niniejszego rozporządzenia] r. 
Państwa członkowskie niezwłocznie 
powiadamiają Komisję o każdej 
późniejszej zmianie dotyczącej tych 
podmiotów.
3. Podmioty kompetentne do prowadzenia 
procedur, o których mowa w ust. 1, 
współpracują ze sobą przy rozstrzyganiu 
sporów transgranicznych wynikających w 
związku z niniejszym rozporządzeniem.

Or. en

Uzasadnienie

Kwestia alternatywnego rozstrzygania sporów jest istotna, ale dla zapewnienia spójności 
należy ją rozpatrywać w ramach dyrektywy w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania 
sporów (dyrektywa ADR), nie zaś w niniejszym rozporządzeniu.

Poprawka 585
Ildikó Gáll-Pelcz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku wszczęcia przez inwestora 
indywidualnego określonej w prawie 
krajowym procedury alternatywnego 
rozstrzygania sporów przeciwko twórcy 
produktu inwestycyjnego lub osobie 
sprzedającej produkty inwestycyjne, w 
odniesieniu do sporu dotyczącego praw i 
obowiązków ustanowionych w niniejszym 
rozporządzeniu, twórca produktu 
inwestycyjnego lub osoba sprzedająca 
produkty inwestycyjne uczestniczy w tej 
procedurze, pod warunkiem że procedura 
ta spełnia następujące wymogi:

skreślony

a) procedura skutkuje wydaniem decyzji, 
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które nie są wiążące;
b) bieg terminu do wniesienia sporu do 
sądu ulega zawieszeniu na czas trwania 
procedury alternatywnego rozstrzygania 
sporów;
c) bieg terminu przedawnienia roszczenia 
ulega zawieszeniu na czas trwania 
procedury;
d) procedura jest bezpłatna lub wiąże się z 
umiarkowanymi kosztami, co zostało 
określone w przepisach krajowych;
e) środki elektroniczne nie stanowią 
jedynych środków, za których 
pośrednictwem strony mogą uzyskać 
dostęp do procedury;
f) w wyjątkowych przypadkach, w których 
wymaga tego pilny charakter danej 
sytuacji, możliwe jest zastosowanie 
środków tymczasowych.

Or. en

Uzasadnienie

Przepisy państw członkowskich dotyczące rozstrzygania sporów są całkiem różne: ich 
harmonizacja i stworzenie wspólnych przepisów jest niemal niemożliwe. Z uwagi na różnice 
między krajowymi przepisami prawnymi niemożliwe jest ustanowienie wspólnych przepisów 
dotyczących alternatywnych metod rozstrzygania sporów na szczeblu UE. Niniejsza kwestia
powinna należeć do kompetencji krajowej.

Poprawka 586
Sirpa Pietikäinen, PE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku wszczęcia przez inwestora 
indywidualnego określonej w prawie 
krajowym procedury alternatywnego 
rozstrzygania sporów przeciwko twórcy 
produktu inwestycyjnego lub osobie 
sprzedającej produkty inwestycyjne, w 

1. W przypadku wszczęcia przez inwestora 
indywidualnego określonej w prawie 
krajowym procedury alternatywnego 
rozstrzygania sporów przeciwko twórcy 
produktu inwestycyjnego lub osobie 
sprzedającej produkty inwestycyjne, w 
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odniesieniu do sporu dotyczącego praw i 
obowiązków ustanowionych w niniejszym 
rozporządzeniu, twórca produktu 
inwestycyjnego lub osoba sprzedająca 
produkty inwestycyjne uczestniczy w tej 
procedurze, pod warunkiem że procedura 
ta spełnia następujące wymogi:

odniesieniu do sporu dotyczącego praw i 
obowiązków ustanowionych w niniejszym 
rozporządzeniu, twórca produktu 
inwestycyjnego lub osoba sprzedająca 
produkty inwestycyjne może uczestniczyć 
lub uczestniczy w tej procedurze zgodnie z 
zasadami określonymi w dyrektywie [...] w 
sprawie alternatywnych metod 
rozstrzygania sporów.

Or. en

Poprawka 587
Olle Schmidt, PE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku wszczęcia przez inwestora 
indywidualnego określonej w prawie 
krajowym procedury alternatywnego 
rozstrzygania sporów przeciwko twórcy 
produktu inwestycyjnego lub osobie 
sprzedającej produkty inwestycyjne, w 
odniesieniu do sporu dotyczącego praw i 
obowiązków ustanowionych w niniejszym 
rozporządzeniu, twórca produktu 
inwestycyjnego lub osoba sprzedająca 
produkty inwestycyjne uczestniczy w tej 
procedurze, pod warunkiem że procedura 
ta spełnia następujące wymogi:

1. Zgodnie z dyrektywą w sprawie 
alternatywnych metod rozstrzygania 
sporów (nr XXX) i rozporządzeniem w 
sprawie internetowego systemu 
rozstrzygania sporów (nr XXX) państwa 
członkowskie zapewniają, że w przypadku 
wszczęcia przez inwestora indywidualnego 
określonej w prawie krajowym procedury 
alternatywnego rozstrzygania sporów 
przeciwko twórcy konfekcjonowanego 
detalicznego produktu inwestycyjnego lub 
osobie sprzedającej konfekcjonowane 
detaliczne produkty inwestycyjne, w 
odniesieniu do sporu dotyczącego praw i 
obowiązków ustanowionych w niniejszym 
rozporządzeniu, twórca
konfekcjonowanego detalicznego
produktu inwestycyjnego lub osoba 
sprzedająca konfekcjonowane detaliczne
produkty inwestycyjne uczestniczy w tej 
procedurze, pod warunkiem że procedura 
ta spełnia następujące wymogi:

Or. en
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Uzasadnienie

W przypadku alternatywnych metod rozstrzygania sporów dla tej dyrektywy wiążące powinny 
być przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie alternatywnych metod 
rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmieniającej rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 i 
dyrektywę 2009/22/WE.

Poprawka 588
Sharon Bowles, PE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku wszczęcia przez inwestora 
indywidualnego określonej w prawie 
krajowym procedury alternatywnego 
rozstrzygania sporów przeciwko twórcy 
produktu inwestycyjnego lub osobie 
sprzedającej produkty inwestycyjne, w 
odniesieniu do sporu dotyczącego praw i 
obowiązków ustanowionych w niniejszym 
rozporządzeniu, twórca produktu 
inwestycyjnego lub osoba sprzedająca 
produkty inwestycyjne uczestniczy w tej 
procedurze, pod warunkiem że procedura 
ta spełnia następujące wymogi:

1. Zgodnie z dyrektywą w sprawie 
alternatywnych metod rozstrzygania 
sporów konsumenckich 
[2011/0373(COD)] i rozporządzeniem w 
sprawie internetowego systemu 
rozstrzygania sporów konsumenckich 
[2011/0374(COD)] państwa członkowskie 
zapewniają, że w przypadku wszczęcia 
przez inwestora indywidualnego określonej 
w prawie krajowym procedury 
alternatywnego rozstrzygania sporów 
przeciwko twórcy produktu 
inwestycyjnego lub osobie sprzedającej 
produkty inwestycyjne, w odniesieniu do 
sporu dotyczącego praw i obowiązków 
ustanowionych w niniejszym 
rozporządzeniu, twórca produktu 
inwestycyjnego lub osoba sprzedająca 
produkty inwestycyjne uczestniczy w tej 
procedurze.

Or. en

Uzasadnienie

Rozporządzenie w sprawie konfekcjonowanych detalicznych produktów inwestycyjnych nie 
powinno stać w sprzeczności z treścią dyrektywy i rozporządzenia ADR, które wkrótce mają 
wejść w życie – stąd odniesienie do tego aspektu oraz usunięcie poniższych kryteriów w celu 
uniknięcia nieporozumień.
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Poprawka 589
Alfredo Pallone, PE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku wszczęcia przez inwestora 
indywidualnego określonej w prawie 
krajowym procedury alternatywnego 
rozstrzygania sporów przeciwko twórcy 
produktu inwestycyjnego lub osobie 
sprzedającej produkty inwestycyjne, w 
odniesieniu do sporu dotyczącego praw i 
obowiązków ustanowionych w niniejszym 
rozporządzeniu, twórca produktu 
inwestycyjnego lub osoba sprzedająca 
produkty inwestycyjne uczestniczy w tej 
procedurze, pod warunkiem że procedura 
ta spełnia następujące wymogi:

1. W przypadku wszczęcia przez inwestora 
indywidualnego określonej w prawie 
krajowym procedury alternatywnego 
rozstrzygania sporów przeciwko twórcy 
produktu inwestycyjnego lub osobie 
sprzedającej produkty inwestycyjne, w 
odniesieniu do sporu dotyczącego praw i 
obowiązków ustanowionych w niniejszym 
rozporządzeniu, twórca produktu 
inwestycyjnego lub osoba sprzedająca 
produkty inwestycyjne może uczestniczyć
w tej procedurze, pod warunkiem że 
procedura ta spełnia następujące wymogi:

Or. en

Poprawka 590
Arlene McCarthy, PE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku wszczęcia przez inwestora 
indywidualnego określonej w prawie 
krajowym procedury alternatywnego 
rozstrzygania sporów przeciwko twórcy 
produktu inwestycyjnego lub osobie 
sprzedającej produkty inwestycyjne, w 
odniesieniu do sporu dotyczącego praw i 
obowiązków ustanowionych w niniejszym 
rozporządzeniu, twórca produktu 
inwestycyjnego lub osoba sprzedająca 
produkty inwestycyjne uczestniczy w tej 
procedurze, pod warunkiem że procedura 
ta spełnia następujące wymogi:

1. W przypadku wszczęcia przez inwestora 
indywidualnego określonej w prawie 
krajowym procedury alternatywnego 
rozstrzygania sporów przeciwko twórcy 
produktu inwestycyjnego lub osobie 
sprzedającej produkty inwestycyjne, w 
odniesieniu do sporu dotyczącego praw i 
obowiązków ustanowionych w niniejszym 
rozporządzeniu, twórca produktu 
inwestycyjnego lub osoba sprzedająca 
produkty inwestycyjne uczestniczy w tej 
procedurze.
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Or. en

Uzasadnienie

Z uwagi na niedawne porozumienie w sprawie dyrektywy dotyczącej minimalnej harmonizacji 
procedur alternatywnego rozstrzygania sporów, która ustanawia kryteria dla systemów ADR 
w UE, niniejsze rozporządzenie nie powinno ustanawiać odmiennych kryteriów. Przykładowo 
dyrektywa ADR pozostawia państwom członkowskim określenie, czy decyzje mają wiążący 
charakter, zatem niekonsekwencją byłoby ustanowienie w niniejszym rozporządzeniu innych 
kryteriów dla różnych systemów.

Poprawka 591
Sirpa Pietikäinen, PE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) procedura skutkuje wydaniem decyzji, 
które nie są wiążące;

skreślona

Or. en

Poprawka 592
Sharon Bowles, PE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) procedura skutkuje wydaniem decyzji, 
które nie są wiążące;

skreślona

Or. en

Poprawka 593
Arlene McCarthy, PE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera a)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) procedura skutkuje wydaniem decyzji, 
które nie są wiążące;

skreślona

Or. en

Poprawka 594
Sven Giegold, PE
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) procedura skutkuje wydaniem decyzji, 
które nie są wiążące;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

W Wielkiej Brytanii, Danii i Norwegii (EOG) decyzje są wiążące dla sektora, ale nie dla 
konsumenta, zatem przepis proponowany w lit. a) spowodowałby ograniczenie praw 
konsumenta w tych krajach. Poprawka jest oparta na propozycji Biura Europejskich 
Związków Konsumenckich (BEUC).

Poprawka 595
Olle Schmidt, PE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) procedura skutkuje wydaniem decyzji, 
które nie są wiążące;

a) procedura skutkuje wydaniem decyzji, 
które na wyraźne żądanie mogą być
wiążące dla twórcy konfekcjonowanego 
detalicznego produktu inwestycyjnego i 
dla klienta detalicznego;

Or. en
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Uzasadnienie

Zaletą alternatywnego rozstrzygania sporów jest zapewnienie twórcy produktu i klientowi 
detalicznemu krótkotrwałej i opłacalnej procedury rozstrzygania sporów, która dodatkowo 
odciąża sądy powszechne. Decyzję w tej sprawie należy zatem pozostawić uczestnikom.

Poprawka 596
Sirpa Pietikäinen, PE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) bieg terminu do wniesienia sporu do 
sądu ulega zawieszeniu na czas trwania 
procedury alternatywnego rozstrzygania 
sporów;

skreślona

Or. en

Poprawka 597
Sharon Bowles, PE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) bieg terminu do wniesienia sporu do 
sądu ulega zawieszeniu na czas trwania 
procedury alternatywnego rozstrzygania 
sporów;

skreślona

Or. en

Poprawka 598
Arlene McCarthy, PE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera b)



AM\926906PL.doc 147/187 PE504.398v01-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) bieg terminu do wniesienia sporu do 
sądu ulega zawieszeniu na czas trwania 
procedury alternatywnego rozstrzygania 
sporów;

skreślona

Or. en

Poprawka 599
Sirpa Pietikäinen, PE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) bieg terminu przedawnienia roszczenia 
ulega zawieszeniu na czas trwania 
procedury;

skreślona

Or. en

Poprawka 600
Sharon Bowles, PE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) bieg terminu przedawnienia roszczenia 
ulega zawieszeniu na czas trwania 
procedury;

skreślona

Or. en

Poprawka 601
Arlene McCarthy, PE
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) bieg terminu przedawnienia roszczenia 
ulega zawieszeniu na czas trwania 
procedury;

skreślona

Or. en

Poprawka 602
Sirpa Pietikäinen, PE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) procedura jest bezpłatna lub wiąże się z 
umiarkowanymi kosztami, co zostało 
określone w przepisach krajowych;

skreślona

Or. en

Poprawka 603
Sharon Bowles, PE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) procedura jest bezpłatna lub wiąże się z 
umiarkowanymi kosztami, co zostało 
określone w przepisach krajowych;

skreślona

Or. en

Poprawka 604
Arlene McCarthy, PE
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) procedura jest bezpłatna lub wiąże się z 
umiarkowanymi kosztami, co zostało 
określone w przepisach krajowych;

skreślona

Or. en

Poprawka 605
Sirpa Pietikäinen, PE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) środki elektroniczne nie stanowią 
jedynych środków, za których 
pośrednictwem strony mogą uzyskać 
dostęp do procedury;

skreślona

Or. en

Poprawka 606
Sharon Bowles, PE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) środki elektroniczne nie stanowią 
jedynych środków, za których 
pośrednictwem strony mogą uzyskać 
dostęp do procedury;

skreślona

Or. en
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Poprawka 607
Arlene McCarthy, PE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) środki elektroniczne nie stanowią 
jedynych środków, za których 
pośrednictwem strony mogą uzyskać 
dostęp do procedury;

skreślona

Or. en

Poprawka 608
Sirpa Pietikäinen, PE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) w wyjątkowych przypadkach, w których 
wymaga tego pilny charakter danej 
sytuacji, możliwe jest zastosowanie 
środków tymczasowych.

skreślona

Or. en

Poprawka 609
Sharon Bowles, PE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) w wyjątkowych przypadkach, w których 
wymaga tego pilny charakter danej 
sytuacji, możliwe jest zastosowanie 
środków tymczasowych.

skreślona

Or. en
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Poprawka 610
Arlene McCarthy, PE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) w wyjątkowych przypadkach, w których 
wymaga tego pilny charakter danej 
sytuacji, możliwe jest zastosowanie 
środków tymczasowych.

skreślona

Or. en

Poprawka 611
Syed Kamall, PE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie powiadamiają 
Komisję o podmiotach kompetentnych do 
prowadzenia procedur, o których mowa w 
ust. 1, w terminie do dnia [wpisać 
konkretną datę – 6 miesięcy od daty 
wejścia w życie/daty rozpoczęcia 
stosowania niniejszego rozporządzenia] r. 
Państwa członkowskie niezwłocznie 
powiadamiają Komisję o każdej 
późniejszej zmianie dotyczącej tych 
podmiotów.

skreślony

Or. en

Poprawka 612
Syed Kamall, PE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wykonując swoje uprawnienia 
określone w art. 19, właściwe organy
ściśle ze sobą współpracują w celu 
zapewnienia zamierzonych w niniejszym
rozporządzeniu skutków sankcji i środków 
administracyjnych oraz koordynują swoje 
działania w celu uniknięcia możliwego 
powielania i pokrywania się sankcji i 
środków administracyjnych w razie ich 
stosowania w przypadkach 
transgranicznych.

2. Właściwe organy posiadają, zgodnie z 
prawem krajowym, wszelkie dostępne im 
uprawnienia nadzorcze, w tym 
uprawnienia śledcze, niezbędne do 
wykonywania ich zadań zgodnie z
niniejszym rozporządzeniem.

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest sprecyzowanie, jakimi uprawnieniami dysponują właściwe organy, oraz 
dostosowanie sformułowania do dyrektywy MiFID 2.

Poprawka 613
Syed Kamall, PE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Wykonując swoje uprawnienia na 
mocy art. 19, właściwe organy ściśle ze 
sobą współpracują w celu zapewnienia 
zamierzonych w niniejszym 
rozporządzeniu skutków sankcji i środków 
administracyjnych oraz koordynują swoje 
działania w celu uniknięcia możliwego 
powielania i pokrywania się sankcji i 
środków administracyjnych w razie ich 
stosowania w przypadkach 
transgranicznych.

Or. en
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Poprawka 614
Syed Kamall, PE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Podmioty kompetentne do prowadzenia 
procedur, o których mowa w ust. 1, 
współpracują ze sobą przy rozstrzyganiu 
sporów transgranicznych wynikających w 
związku z niniejszym rozporządzeniem.

skreślony

Or. en

Poprawka 615
Syed Kamall, PE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejszy artykuł stosuje się do
następujących przypadków naruszeń:

1. Niniejszy artykuł stosuje się do
wszelkich naruszeń rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Nie ma potrzeby wyszczególniania możliwych naruszeń rozporządzenia.

Poprawka 616
Sharon Bowles, PE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejszy artykuł stosuje się do
następujących przypadków naruszeń:

1. Niniejszy artykuł stosuje się do
następującego niewyczerpującego wykazu
naruszeń:
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Or. en

Poprawka 617
Sirpa Pietikäinen, PE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejszy artykuł stosuje się do
następujących przypadków naruszeń:

1. Niniejszy artykuł stosuje się do
wszelkich naruszeń niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 618
Syed Kamall, PE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) dokument zawierający kluczowe 
informacje jest niezgodny z art. 6 ust. 1–3 
i art. 7;

skreślona

Or. en

Poprawka 619
Sirpa Pietikäinen, PE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) dokument zawierający kluczowe 
informacje jest niezgodny z art. 6 ust. 1–3 
i art. 7;

skreślona
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Or. en

Poprawka 620
Syed Kamall, PE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) dokument zawierający kluczowe 
informacje nie zawiera informacji 
określonych w art. 8 ust. 1 i 2 lub nie jest 
prezentowany zgodnie z art. 8 ust. 4;

skreślona

Or. en

Poprawka 621
Sirpa Pietikäinen, PE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) dokument zawierający kluczowe 
informacje nie zawiera informacji 
określonych w art. 8 ust. 1 i 2 lub nie jest 
prezentowany zgodnie z art. 8 ust. 4;

skreślona

Or. en

Poprawka 622
Syed Kamall, PE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) materiały marketingowe zawierają 
informacje dotyczące produktu 

skreślona
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inwestycyjnego, które są sprzeczne z 
informacjami zawartymi w dokumencie 
zawierającym kluczowe informacje, z 
naruszeniem art. 9;

Or. en

Poprawka 623
Sirpa Pietikäinen, PE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) materiały marketingowe zawierają 
informacje dotyczące produktu 
inwestycyjnego, które są sprzeczne z 
informacjami zawartymi w dokumencie 
zawierającym kluczowe informacje, z 
naruszeniem art. 9;

skreślona

Or. en

Poprawka 624
Syed Kamall, PE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) nie przeprowadzono przeglądu 
dokumentu zawierającego kluczowe 
informacje ani nie dokonano w nim 
zmian zgodnie z art. 10;

skreślona

Or. en

Poprawka 625
Sirpa Pietikäinen, PE
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) nie przeprowadzono przeglądu 
dokumentu zawierającego kluczowe 
informacje ani nie dokonano w nim 
zmian zgodnie z art. 10;

skreślona

Or. en

Poprawka 626
Syed Kamall, PE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) dokument zawierający kluczowe 
informacje nie został przekazany z 
należytym wyprzedzeniem zgodnie z art. 
12 ust. 1;

skreślona

Or. en

Poprawka 627
Sirpa Pietikäinen, PE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) dokument zawierający kluczowe 
informacje nie został przekazany z 
należytym wyprzedzeniem zgodnie z art. 
12 ust. 1;

skreślona

Or. en
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Poprawka 628
Syed Kamall, PE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) dokument zawierający kluczowe 
informacje nie został przekazany 
nieodpłatnie zgodnie z art. 13 ust. 1.

skreślona

Or. en

Poprawka 629
Sirpa Pietikäinen, PE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) dokument zawierający kluczowe 
informacje nie został przekazany 
nieodpłatnie zgodnie z art. 13 ust. 1.

skreślona

Or. en

Poprawka 630
Syed Kamall, PE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zakazu wprowadzania produktu 
inwestycyjnego na rynek;

a) zakazu wprowadzania
konfekcjonowanego detalicznego
produktu inwestycyjnego na rynek;

Or. en
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Poprawka 631
Syed Kamall, PE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) nakazu wstrzymującego wprowadzanie 
produktu inwestycyjnego na rynek;

b) nakazu wstrzymującego wprowadzanie
konfekcjonowanego detalicznego
produktu inwestycyjnego na rynek;

Or. en

Poprawka 632
Olle Schmidt, PE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) ostrzeżenia podawanego do publicznej 
wiadomości, wskazującego tożsamość 
odpowiedzialnej osoby i charakter 
naruszenia;

c) ostrzeżenia podawanego do publicznej 
wiadomości, wskazującego tożsamość 
odpowiedzialnej osoby prawnej i charakter 
naruszenia;

Or. en

Poprawka 633
Syed Kamall, PE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) nakazu publikacji nowej wersji
dokumentu zawierającego kluczowe 
informacje.

d) decyzji zakazującej dostarczenia
dokumentu zawierającego kluczowe 
informacje, który nie jest zgodny z 
wymogami art. 6, 7, 8 i 10.

Or. en



PE504.398v01-00 160/187 AM\926906PL.doc

PL

Poprawka 634
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2 – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) kar finansowych.

Or. en

Poprawka 635
Syed Kamall, PE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2 – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) kar pieniężnych.

Or. en

Poprawka 636
Sirpa Pietikäinen, PE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2 – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) sankcji pieniężnych.

Or. en

Poprawka 637
Pervenche Berès, PE



AM\926906PL.doc 161/187 PE504.398v01-00

PL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2 – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) sankcji pieniężnych.

Or. en

Uzasadnienie

W rozporządzeniu należy przewidzieć możliwość nakładania sankcji pieniężnych przez 
właściwe organy.

Poprawka 638
Sylvie Goulard, PE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2 – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) w przypadku osoby prawnej –
administracyjne sankcje pieniężne w 
maksymalnej wysokości 10% całkowitych 
rocznych obrotów tej osoby prawnej w 
poprzednim roku obrotowym; w 
przypadku gdy osoba prawna jest 
jednostką zależną jednostki dominującej, 
całkowity roczny obrót stanowi kwota 
całkowitego rocznego obrotu wynikająca 
ze skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego ostatecznej jednostki 
dominującej za poprzedni rok obrotowy;

Or. en

Poprawka 639
Sylvie Goulard, PE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2 – litera d b) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

db) w przypadku osoby fizycznej, 
administracyjne sankcje pieniężne w 
maksymalnej wysokości 5 000 000 EUR 
lub, w państwie członkowskim, w którym 
euro nie jest walutą urzędową, 
równowartość tej kwoty w walucie 
krajowej na dzień wejścia niniejszego 
rozporządzenia w życie.

Or. en

Uzasadnienie

Zalecane poprawki zapewniłyby harmonizację w dziedzinie nakładania administracyjnych kar 
pieniężnych z innymi proponowanymi unijnymi aktami ustawodawczymi, w szczególności z 
proponowanymi dyrektywami MiFID i UCITS V.

Poprawka 640
Syed Kamall, PE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie zapewniają – w 
przypadku nałożenia przez właściwe 
organy sankcji administracyjnej lub środka 
administracyjnego zgodnie z ust. 2 –
posiadanie przez właściwe organy 
uprawnień do kierowania – lub nałożenia 
na twórcę produktu inwestycyjnego lub 
osobę sprzedająca produkt inwestycyjny
obowiązku skierowania – do 
zainteresowanych inwestorów 
indywidualnych bezpośredniego 
zawiadomienia informującego ich o 
nałożonej sankcji administracyjnej lub 
nałożonym środku administracyjnym oraz 
o tym, gdzie mogą złożyć skargę lub 
wystąpić z roszczeniami 
odszkodowawczymi.

3. Państwa członkowskie zapewniają – w 
przypadku nałożenia przez właściwe 
organy sankcji administracyjnej lub środka 
administracyjnego zgodnie z ust. 2 –
posiadanie przez właściwe organy 
uprawnień do kierowania – lub nałożenia 
na twórcę konfekcjonowanego 
detalicznego produktu inwestycyjnego lub 
osobę doradzającą w zakresie 
konfekcjonowanego detalicznego 
produktu inwestycyjnego lub sprzedającą 
go obowiązku skierowania – do 
zainteresowanych inwestorów 
indywidualnych bezpośredniego 
zawiadomienia informującego ich o 
nałożonej sankcji administracyjnej lub 
nałożonym środku administracyjnym oraz 
o tym, gdzie mogą złożyć skargę lub 
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wystąpić z roszczeniami 
odszkodowawczymi.

Or. en

Poprawka 641
Syed Kamall, PE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwe organy stosują sankcje i środki 
administracyjne, o których mowa w art. 19 
ust. 2, uwzględniając wszystkie istotne 
okoliczności, w tym:

Właściwe organy stosują sankcje i środki 
administracyjne, o których mowa w art. 19 
ust. 2, uwzględniając wszystkie istotne 
okoliczności, w tym w stosownych 
przypadkach:

Or. en

Poprawka 642
Olle Schmidt, PE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) stopień odpowiedzialności 
odpowiedzialnej osoby;

b) stopień odpowiedzialności 
odpowiedzialnej osoby prawnej;

Or. en

Poprawka 643
Syed Kamall, PE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1 – litera b)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) stopień odpowiedzialności 
odpowiedzialnej osoby;

b) stopień odpowiedzialności 
odpowiedzialnej osoby fizycznej lub 
prawnej;

Or. en

Poprawka 644
Olle Schmidt, PE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) gotowość do współpracy osoby 
odpowiedzialnej za naruszenie;

d) gotowość do współpracy osoby prawnej
odpowiedzialnej za naruszenie;

Or. en

Poprawka 645
Syed Kamall, PE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) gotowość do współpracy osoby 
odpowiedzialnej za naruszenie;

d) gotowość do współpracy osoby fizycznej 
lub prawnej odpowiedzialnej za 
naruszenie;

Or. en

Poprawka 646
Olle Schmidt, PE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1 – litera e)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) uprzednie naruszenia popełnione przez 
odpowiedzialną osobę.

e) uprzednie naruszenia popełnione przez 
odpowiedzialną osobę prawną.

Or. en

Poprawka 647
Syed Kamall, PE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) uprzednie naruszenia popełnione przez 
odpowiedzialną osobę.

e) wszelkie uprzednie naruszenia 
popełnione przez odpowiedzialną osobę
fizyczną lub prawną.

Or. en

Poprawka 648
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1 – litera e a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) wszelkie środki przyjęte przez 
odpowiedzialną osobę w celu zapobieżenia 
ponownemu naruszeniu w przyszłości.

Or. en

Poprawka 649
Syed Kamall, PE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1 – litera e a) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) inne istotne czynniki.

Or. en

Poprawka 650
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1 – litera e b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

eb) wszelką rekompensatę zapewnioną 
inwestorom detalicznym przez osobę 
odpowiedzialną w następstwie naruszenia.

Or. en

Poprawka 651
Pervenche Berès, PE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie przekazują 
EUNB, EUNUiPPE i EUNGiPW raz do 
roku zbiorcze informacje dotyczące
wszystkich sankcji i środków
administracyjnych nałożonych zgodnie z 
art. 18 i art. 19 ust. 2.

2. Państwa członkowskie przekazują
właściwemu europejskiemu organowi 
nadzoru (EUNB, EUNUiPPE lub
EUNGiPW) raz do roku zbiorcze 
informacje dotyczące kar 
administracyjnych i innych środków 
nałożonych zgodnie z art. 18 i art. 19 ust. 
2.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny przekazywać właściwemu europejskiemu organowi nadzoru 
informacje dotyczące produktów.
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Poprawka 652
Krišjānis Kariņš, PE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie przekazują
EUNB, EUNUiPPE i EUNGiPW raz do 
roku zbiorcze informacje dotyczące 
wszystkich sankcji i środków 
administracyjnych nałożonych zgodnie z 
art. 18 i art. 19 ust. 2.

2. Właściwy organ przekazuje EUNB, 
EUNUiPPE i EUNGiPW raz do roku 
zbiorcze informacje dotyczące wszystkich 
sankcji i środków administracyjnych 
nałożonych zgodnie z art. 18 i art. 19 ust. 
2.

Or. en

Poprawka 653
Sharon Bowles, PE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Informacje o sankcjach i środkach 
nałożonych za naruszenia, o których mowa 
w art. 19 ust. 1, w tym przynajmniej 
informacje o rodzaju naruszenia 
niniejszego rozporządzenia oraz tożsamość 
osób za nie odpowiedzialnych, podaje się 
do wiadomości publicznej bez zbędnej 
zwłoki, chyba że ujawnienie tych 
informacji mogłoby poważnie zagrozić 
rynkom finansowym.

Informacje o sankcjach i środkach 
nałożonych za naruszenia, o których mowa 
w art. 19 ust. 1, w tym przynajmniej 
informacje o rodzaju naruszenia 
niniejszego rozporządzenia oraz tożsamość 
osób za nie odpowiedzialnych, podaje się 
do wiadomości publicznej bez zbędnej 
zwłoki. Właściwe organy mogą usunąć ze 
swojej strony internetowej tożsamość 
ukaranego podmiotu najwcześniej po 
pięciu latach.

Or. en

Poprawka 654
Sharon Bowles, PE
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy publikacja tych 
informacji wyrządziłaby zaangażowanym 
stronom niewspółmierne szkody, właściwe 
organy publikują informacje o 
nałożonych sankcjach lub środkach w 
sposób anonimowy.

skreślony

Or. en

Poprawka 655
Burkhard Balz, PE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy publikacja tych 
informacji wyrządziłaby zaangażowanym 
stronom niewspółmierne szkody, właściwe 
organy publikują informacje o nałożonych 
sankcjach lub środkach w sposób 
anonimowy.

W przypadku gdy publikacja tych 
informacji wyrządziłaby zaangażowanym 
stronom niewspółmierne szkody lub 
zaszkodziłaby trwającym dochodzeniom, 
właściwe organy mogą powstrzymać się od 
publikacji, opóźnić ją lub opublikować
informacje o nałożonych sankcjach lub 
środkach w sposób anonimowy. Właściwe 
organy są zobowiązane do powiadamiania
EUNB, EUNUiPPE i EUNGiPW, na 
zasadzie poufności, o środkach 
administracyjnych i sankcjach.

Or. en

Poprawka 656
Olle Schmidt, PE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Powierzenie Komisji uprawnień do 
przyjęcia aktów delegowanych podlega 
warunkom określonym w niniejszym 
artykule.

1. Powierzenie Komisji uprawnień do 
przyjęcia standardów technicznych
podlega warunkom określonym w 
niniejszym artykule.

Or. en

Uzasadnienie

Z myślą o odpowiedniej elastyczności oraz aby umożliwić sektorowi i europejskim urzędom 
nadzoru szybką reakcję na zmiany na rynku, trzy europejskie urzędy nadzoru powinny 
opracować wspólne regulacyjne standardy techniczne, co jest bardziej pożądane od 
upoważnienia Komisji do przyjmowania aktów delegowanych.

Poprawka 657
Olle Schmidt, PE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 8 
ust. 5, art. 10 ust. 2 i art. 12 ust. 4, 
powierza się Komisji na okres [4 lat] od 
wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia. Przekazanie uprawnień 
zostaje automatycznie przedłużone na takie 
same okresy, chyba że Parlament 
Europejski lub Rada sprzeciwią się 
takiemu przedłużeniu nie później niż trzy 
miesiące przed końcem każdego okresu.

2. Uprawnienia do przyjęcia standardów 
technicznych, o których mowa w art. 8 ust. 
5, art. 10 ust. 2 i art. 12 ust. 4, powierza się 
Komisji na okres [4 lat] od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia. Przekazanie 
uprawnień zostaje automatycznie 
przedłużone na takie same okresy, chyba 
że Parlament Europejski lub Rada 
sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie 
później niż trzy miesiące przed końcem 
każdego okresu.

Or. en

Uzasadnienie

Z myślą o odpowiedniej elastyczności oraz aby umożliwić sektorowi i europejskim urzędom 
nadzoru szybką reakcję na zmiany na rynku, trzy europejskie urzędy nadzoru powinny 
opracować wspólne regulacyjne standardy techniczne, co jest bardziej pożądane od 
upoważnienia Komisji do przyjmowania aktów delegowanych.
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Poprawka 658
Pervenche Berès, PE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 8 
ust. 5, art. 10 ust. 2 i art. 12 ust. 4, 
powierza się Komisji na okres [4 lat] od 
wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia. Przekazanie uprawnień 
zostaje automatycznie przedłużone na takie 
same okresy, chyba że Parlament 
Europejski lub Rada sprzeciwią się 
takiemu przedłużeniu nie później niż trzy 
miesiące przed końcem każdego okresu.

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 8 
ust. 5, art. 10 ust. 2, art. 12 ust. 4, art. 13a 
ust. 10 i art. 13b ust. 9, powierza się 
Komisji na okres [2 lat] od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia. Przekazanie 
uprawnień zostaje automatycznie 
przedłużone na takie same okresy, chyba 
że Parlament Europejski lub Rada 
sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie 
później niż trzy miesiące przed końcem 
każdego okresu.

Or. en

Uzasadnienie

Okres uprawnienia Komisji Europejskiej do przyjmowania aktów delegowanych powinien być 
zbieżny ze sprawozdaniem w sprawie wykorzystywania konfekcjonowanych detalicznych 
produktów inwestycyjnych: bez przyjęcia aktów delegowanych nie będzie możliwe 
opracowanie kompleksowego i dokładnego sprawozdania ze stosowania rozporządzenia.

Poprawka 659
Olle Schmidt, PE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa 
w art. 8 ust. 5, art. 10 ust. 2 i art. 12 ust. 4, 
może zostać w dowolnym momencie 
odwołane przez Parlament Europejski lub 
przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy 
przekazanie określonych w niej uprawnień.

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa 
w art. 8 ust. 5, art. 10 ust. 2 i art. 12 ust. 4, 
może zostać w dowolnym momencie 
odwołane przez Parlament Europejski lub 
przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy 
przekazanie określonych w niej uprawnień.



AM\926906PL.doc 171/187 PE504.398v01-00

PL

Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
lub w określonym w tej decyzji 
późniejszym terminie. Nie wpływa ona na 
ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.

Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
lub w określonym w tej decyzji 
późniejszym terminie. Nie wpływa ona na 
ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących standardów technicznych.

Or. en

Uzasadnienie

Z myślą o odpowiedniej elastyczności oraz aby umożliwić sektorowi i europejskim urzędom 
nadzoru szybką reakcję na zmiany na rynku, trzy europejskie urzędy nadzoru powinny 
opracować wspólne regulacyjne standardy techniczne, co jest bardziej pożądane od 
upoważnienia Komisji do przyjmowania aktów delegowanych.

Poprawka 660
Olle Schmidt, PE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 
delegowanego Komisja przekazuje go 
równocześnie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.

4. Niezwłocznie po przyjęciu standardu 
technicznego Komisja przekazuje go 
równocześnie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.

Or. en

Uzasadnienie

Z myślą o odpowiedniej elastyczności oraz aby umożliwić sektorowi i europejskim urzędom 
nadzoru szybką reakcję na zmiany na rynku, trzy europejskie urzędy nadzoru powinny 
opracować wspólne regulacyjne standardy techniczne, co jest bardziej pożądane od
upoważnienia Komisji do przyjmowania aktów delegowanych.

Poprawka 661
Olle Schmidt, PE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. 8 ust. 5, art. 10 ust. 2 i art. 12 ust. 4 
wchodzi w życie tylko jeśli Parlament 
Europejski albo Rada nie wyraziły 
sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od 
przekazania tego aktu Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie, lub jeśli, przed 
upływem tego terminu, zarówno Parlament 
Europejski, jak i Rada poinformowały 
Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin 
ten przedłuża się o [dwa miesiące] z 
inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub 
Rady.

5. Standard techniczny przyjęty na 
podstawie art. 8 ust. 5, art. 10 ust. 2 i art. 
12 ust. 4 wchodzi w życie tylko jeśli 
Parlament Europejski albo Rada nie 
wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch 
miesięcy od przekazania tego aktu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub 
jeśli, przed upływem tego terminu, 
zarówno Parlament Europejski, jak i Rada 
poinformowały Komisję, że nie wniosą 
sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o [dwa 
miesiące] z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub Rady.

Or. en

Uzasadnienie

Z myślą o odpowiedniej elastyczności oraz aby umożliwić sektorowi i europejskim urzędom 
nadzoru szybką reakcję na zmiany na rynku, trzy europejskie urzędy nadzoru powinny 
opracować wspólne regulacyjne standardy techniczne, co jest bardziej pożądane od 
upoważnienia Komisji do przyjmowania aktów delegowanych.

Poprawka 662
Sharon Bowles, PE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. 8 ust. 5, art. 10 ust. 2 i art. 12 ust. 4 
wchodzi w życie tylko jeśli Parlament 
Europejski albo Rada nie wyraziły 
sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od 
przekazania tego aktu Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie, lub jeśli, przed 
upływem tego terminu, zarówno Parlament 
Europejski, jak i Rada poinformowały 
Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin 
ten przedłuża się o [dwa miesiące] z 
inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub 

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. 8 ust. 5, art. 10 ust. 2 i art. 12 ust. 4 
wchodzi w życie tylko wówczas, jeśli 
Parlament Europejski albo Rada nie 
wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch 
miesięcy od przekazania tego aktu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub 
jeśli, przed upływem tego terminu, 
zarówno Parlament Europejski, jak i Rada 
poinformowały Komisję, że nie wniosą 
sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o [trzy
miesiące] z inicjatywy Parlamentu 
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Rady. Europejskiego lub Rady.

Or. en

Poprawka 663
Sven Giegold, PE
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. 8 ust. 5, art. 10 ust. 2 i art. 12 ust. 4 
wchodzi w życie tylko jeśli Parlament 
Europejski albo Rada nie wyraziły 
sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od 
przekazania tego aktu Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie, lub jeśli, przed 
upływem tego terminu, zarówno Parlament 
Europejski, jak i Rada poinformowały 
Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin 
ten przedłuża się o [dwa miesiące] z 
inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub 
Rady.

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. 8 ust. 5, art. 10 ust. 2 i art. 12 ust. 4 
wchodzi w życie tylko wówczas, jeśli 
Parlament Europejski albo Rada nie 
wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch 
miesięcy od przekazania tego aktu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub 
jeśli, przed upływem tego terminu, 
zarówno Parlament Europejski, jak i Rada 
poinformowały Komisję, że nie wniosą 
sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o [trzy
miesiące] z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub Rady.

Jeżeli akt delegowany wydawany jest 
bezpośrednio przed okresem wolnym od 
pracy lub w czasie takiego okresu, uznaje 
się, że termin ten zaczyna biec od dnia 
pierwszego posiedzenia plenarnego po tym 
okresie wolnym od pracy. We wszystkich 
przypadkach, wraz z przedłużeniem, okres 
ten może podlegać przedłużeniu, tak aby 
objął trzy pełne sesje plenarne.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta ma na celu zapewnienie odpowiedniej roli Parlamentu Europejskiego w 
procesie przyjmowania aktów delegowanych.
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Poprawka 664
Sharon Bowles, PE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Bez uszczerbku dla innych przepisów 
rozporządzenia w sprawie EUNGiPW 
okres na zgłoszenie sprzeciwu Parlamentu 
i Rady w przypadku zatwierdzenia przez 
Komisję niezmienionego projektu 
regulacyjnych standardów technicznych 
wynosi 2 miesiące [z uwagi na złożoność i 
zakres rozpatrywanych kwestii]. Z 
inicjatywy Parlamentu lub Rady okres ten 
można jednorazowo przedłużyć o kolejny 
miesiąc.

Or. en

Poprawka 665
Sharon Bowles, PE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 23a
Dalsze postanowienia dotyczące 

regulacyjnych standardów technicznych
1. Bez uszczerbku dla jakichkolwiek 
terminów przedkładania projektów 
regulacyjnych standardów technicznych 
do Komisji, uzgadnia się harmonogram 
stopniowego przedkładania projektów, w 
którym określa się teksty lub grupy 
tekstów, które należy przedłożyć z 
wyprzedzeniem 12, 18 i 24 miesięcy.
2. Komisja nie przyjmuje regulacyjnych 
standardów technicznych w sposób 
skracający okres kontroli przez Parlament 
na skutek przerwy w jego działalności do 
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mniej niż dwóch miesięcy, wliczając 
przedłużenie.
3. Europejskie organy nadzoru mogą 
skonsultować się z Parlamentem na 
etapach opracowywania regulacyjnych 
standardów technicznych, szczególnie gdy 
istnieją wątpliwości co do zakresu 
niniejszego rozporządzenia.
4. W przypadku gdy właściwa komisja 
Parlamentu zadecyduje w głosowaniu o 
odrzuceniu regulacyjnych standardów 
technicznych, a do następnego 
posiedzenia plenarnego pozostał okres 
krótszy niż dwa tygodnie, Parlamentowi 
przysługuje prawo do dalszego 
przedłużenia do dnia rozpoczęcia 
drugiego z kolei najbliższego posiedzenia 
plenarnego.
5. W przypadku odrzucenia regulacyjnego 
standardu technicznego w sytuacji, gdy 
zidentyfikowane problemy mają 
ograniczony zasięg, Komisja może przyjąć 
przyspieszony harmonogram opracowania 
zmienionych projektów.
6. Komisja zapewnia, aby na wszystkie 
zapytania parlamentarnego zespołu 
sprawującego kontrolę, formułowane 
oficjalnie przez przewodniczącego 
właściwej komisji, odpowiedzi udzielano 
bezzwłocznie przed przyjęciem projektu 
standardu regulacyjnego.

Or. en

Poprawka 666
Burkhard Balz, PE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Spółki zarządzające i spółki inwestycyjne, 
o których mowa w art. 2 ust. 1 i art. 27 

Spółki zarządzające i spółki inwestycyjne, 
o których mowa w art. 2 ust. 1 i art. 27 
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dyrektywy 2009/65/WE, oraz osoby 
sprzedające jednostki UCITS zdefiniowane 
w art. 1 ust. 2 tej dyrektywy są zwolnione z 
obowiązków wynikających z niniejszego 
rozporządzenia do dnia [Dz.U: proszę 
wstawić datę przypadającą 5 lat po 
wejściu rozporządzenia w życie] r.

dyrektywy 2009/65/WE, oraz osoby 
sprzedające jednostki UCITS zdefiniowane 
w art. 1 ust. 2 tej dyrektywy są zwolnione z 
obowiązków wynikających z niniejszego 
rozporządzenia do czasu przeglądu 
rozdziału IX dyrektywy 2009/65/WE lub 
niniejszego rozporządzenia, w zależności 
od tego, co nastąpi wcześniej.
Zwolnienie, o którym mowa w akapicie 
pierwszym ma też zastosowanie do 
zarządzających alternatywnymi 
funduszami inwestycyjnymi w rozumieniu 
art. 4 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2011/61/UE 
oraz osoby sprzedające jednostki 
alternatywnych funduszy inwestycyjnych 
w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. a) tejże 
dyrektywy, pod warunkiem że dokument 
dotyczący kluczowych informacji dla 
inwestorów zgodnie z art. 78 dyrektywy 
2009/65/WE jest obowiązkowy na mocy 
prawa krajowego.

Or. en

Poprawka 667
Werner Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Istniejące produkty, które stworzono 
przed datą wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia, są zwolnione z 
obowiązków wynikających z niniejszego 
rozporządzenia do dnia [Dz.U.: proszę 
wstawić datę przypadającą rok po wejściu 
rozporządzenia w życie] r.

Or. de
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Poprawka 668
Sirpa Pietikäinen, PE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Zwolnienie określone w akapicie 
pierwszym ma także zastosowanie do 
spółek zarządzających i spółek 
inwestycyjnych funduszy niebędących 
przedsiębiorstwami zbiorowego 
inwestowania w zbywalne papiery 
wartościowe oferowanych inwestorom 
indywidualnym, jeżeli na mocy prawa 
krajowego na takich funduszach 
spoczywa wymóg stosowania art. 78-81 
dyrektywy 2009/65/WE.

Or. en

Poprawka 669
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) W przypadku gdy państwo 
członkowskie stosuje przepisy dotyczące 
formatu i treści dokumentu zawierającego 
kluczowe informacje, określone w art. 78-
81 dyrektywy 2009/65/WE, w odniesieniu 
do funduszy niebędących 
przedsiębiorstwami zbiorowego 
inwestowania w zbywalne papiery 
wartościowe oferowanych inwestorom 
indywidualnym wyłączenie, o którym 
mowa w ust. 1, stosuje się do spółek 
zarządzających, spółek inwestycyjnych i 
osób sprzedających jednostki UCITS 
inwestorom indywidualnym lub osób 
doradzających w tym zakresie.



PE504.398v01-00 178/187 AM\926906PL.doc

PL

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny mieć możliwość objęcia okresem przejściowym również 
funduszy niebędących przedsiębiorstwami zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery 
wartościowe, które to fundusze na szczeblu krajowym podlegają obecnie wymogom w zakresie 
kluczowych informacji dla inwestorów, sformułowanym w dyrektywie UCITS 4. Przyczyniłoby 
się to do promowania równych szans między produktami inwestycyjnymi.

Poprawka 670
Olle Schmidt, PE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1b) Spółki zarządzające i spółki 
inwestycyjne określone w art. 4 ust. 1 lit. 
b) dyrektywy 2011/61/UE oraz osoby 
sprzedające jednostki AFI zdefiniowane w 
art. 4 ust. 1 lit. a) tej dyrektywy są 
zwolnione ze zobowiązań określonych w 
niniejszym rozporządzeniu, pod 
warunkiem że przedstawią one dokument 
zawierający kluczowe informacje dla 
inwestorów na mocy prawa krajowego 
zgodnie z art. 78 dyrektywy 2009/65/WE 
lub odnośnych przepisów prawa 
krajowego do dnia [Dz.U.: proszę wstawić 
datę przypadającą pięć lat po wejściu 
rozporządzenia w życie] r.

Or. en

Uzasadnienie

Wiele państw członkowskich rozszerzyło normy dotyczące dokumentu zawierającego kluczowe 
informacje na temat UCITS o inne otwarte detaliczne fundusze inwestycyjne uregulowane na 
szczeblu krajowym. Takie fundusze również powinny móc korzystać z tymczasowego 
wyłączenia z przedmiotowego zakresu, ponieważ osoby inwestujące w te fundusze dopiero co 
zostały poinformowane o nowym dokumencie i zarządzający alternatywnymi funduszami 
inwestycyjnymi – tak samo jak spółki zarządzające UCITS – musieli już ponieść koszty 
związane z wdrożeniem dokumentu zawierającego kluczowe informacje.
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Poprawka 671
Sylvie Goulard, PE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W terminie czterech lat od wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia Komisja 
dokonuje jego przeglądu. Przegląd ten 
obejmuje ogólną analizę praktycznego 
stosowania przepisów określonych w
niniejszym rozporządzeniu z należytym 
uwzględnieniem zmian na rynku 
produktów inwestycyjnych dla inwestorów 
indywidualnych. W odniesieniu do UCITS 
zdefiniowanych w art. 1 ust. 2 dyrektywy 
2009/65/WE, w ramach przeglądu ocenia 
się, czy należy przedłużyć okres 
obowiązywania przepisów przejściowych 
ustanowionych w art. 24 niniejszego 
rozporządzenia, czy też – po określeniu 
wszelkich koniecznych dostosowań –
przepisy dotyczące kluczowych informacji 
dla inwestorów ustanowione w dyrektywie 
2009/65/WE mogłyby zostać zastąpione 
przepisami dotyczącymi dokumentu 
zawierającego kluczowe informacje 
przyjętymi w niniejszym rozporządzeniu 
lub uznane za równoważne tym 
przepisom. W ramach tego przeglądu 
rozpatruje się również kwestię 
ewentualnego rozszerzenia zakresu 
stosowania niniejszego rozporządzenia na 
inne produkty finansowe.

1. Po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia Komisja dokonuje 
przeglądu ustawodawstwa Unii w
dziedzinie usług finansowych w celu 
oceny korzyści z: (i) wprowadzenia 
standardowych dokumentów 
zawierających kluczowe informacje 
zgodnie z przepisami wprowadzonymi na 
mocy niniejszego rozporządzenia w
odniesieniu do klas instrumentów 
finansowych nieobjętych niniejszym 
rozporządzeniem, zwłaszcza w odniesieniu 
do produktów objętych dyrektywami 
2003/71/WE i 2009/138/WE; (ii) 
wprowadzenia zharmonizowanych 
wymogów zachowania rynkowego w 
odniesieniu do sprzedaży produktów 
finansowych; oraz (iii) upoważnienia 
europejskich organów nadzoru i 
właściwych organów krajowych do 
interwencji w odniesieniu do szczególnych 
kategorii produktów finansowych, w tym 
poprzez zakazanie produktu w interesie 
ochrony inwestorów i stabilności 
finansowej, z uwzględnieniem uprawnień 
wprowadzonych w tym zakresie przez 
rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr xx/xx w 
sprawie rynków instrumentów 
finansowych zmieniające rozporządzenie 
w sprawie instrumentów pochodnych 
będących przedmiotem obrotu poza 
rynkiem regulowanym, partnerów 
centralnych i repozytoriów transakcji 
[EMIR].

Or. en



PE504.398v01-00 180/187 AM\926906PL.doc

PL

Uzasadnienie

Należy zapewnić równe warunki dla wszystkich rodzajów produktów inwestycyjnych z myślą o 
unikaniu arbitrażu regulacyjnego kosztem produktów inwestycyjnych nieobjętych 
proponowanym rozporządzeniem, takich jak niekompleksowe instrumenty finansowe. 
Podobnie należy wprowadzić w zharmonizowany sposób wymogi zachowania rynkowego 
dotyczące sprzedaży produktów finansowych. Należy upoważnić europejskie organy nadzoru i 
właściwe organy krajowe do interwencji w odniesieniu do szczególnych kategorii produktów 
finansowych.

Poprawka 672
Wolf Klinz, PE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W terminie czterech lat od wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia Komisja 
dokonuje jego przeglądu. Przegląd ten 
obejmuje ogólną analizę praktycznego 
stosowania przepisów określonych w 
niniejszym rozporządzeniu z należytym 
uwzględnieniem zmian na rynku 
produktów inwestycyjnych dla inwestorów 
indywidualnych. W odniesieniu do UCITS 
zdefiniowanych w art. 1 ust. 2 dyrektywy 
2009/65/WE, w ramach przeglądu ocenia 
się, czy należy przedłużyć okres 
obowiązywania przepisów przejściowych 
ustanowionych w art. 24 niniejszego 
rozporządzenia, czy też – po określeniu 
wszelkich koniecznych dostosowań –
przepisy dotyczące kluczowych informacji 
dla inwestorów ustanowione w dyrektywie 
2009/65/WE mogłyby zostać zastąpione 
przepisami dotyczącymi dokumentu 
zawierającego kluczowe informacje 
przyjętymi w niniejszym rozporządzeniu 
lub uznane za równoważne tym przepisom.
W ramach tego przeglądu rozpatruje się 
również kwestię ewentualnego 
rozszerzenia zakresu stosowania 
niniejszego rozporządzenia na inne 
produkty finansowe.

1. W terminie czterech lat od wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia Komisja 
dokonuje jego przeglądu. Przegląd ten 
obejmuje ogólną analizę praktycznego
stosowania przepisów określonych w 
niniejszym rozporządzeniu z należytym 
uwzględnieniem zmian na rynku 
produktów inwestycyjnych dla inwestorów 
indywidualnych. W odniesieniu do UCITS 
zdefiniowanych w art. 1 ust. 2 dyrektywy 
2009/65/WE, w ramach przeglądu ocenia 
się, czy należy przedłużyć okres 
obowiązywania przepisów przejściowych 
ustanowionych w art. 24 niniejszego 
rozporządzenia, czy też – po określeniu 
wszelkich koniecznych dostosowań –
przepisy dotyczące kluczowych informacji 
dla inwestorów ustanowione w dyrektywie 
2009/65/WE mogłyby zostać zastąpione 
przepisami dotyczącymi dokumentu 
zawierającego kluczowe informacje 
przyjętymi w niniejszym rozporządzeniu 
lub uznane za równoważne tym przepisom.
Ponadto Komisja ocenia niezbędne 
zmiany w dyrektywie 2003/71/WE w celu 
połączenia podsumowania zawierającego 
kluczowe informacje, jak określono w art. 
5 ust. 2 dyrektywy 2003/71/WE, z 
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dokumentem zawierającym kluczowe 
informacje określonym w niniejszym 
rozporządzeniu, w celu zastąpienia 
podsumowania prospektu emisyjnego 
przez dokument zawierający kluczowe 
informacje. Na koniec w ramach tego 
przeglądu rozpatruje się również kwestię 
ewentualnego rozszerzenia zakresu 
stosowania niniejszego rozporządzenia na 
inne produkty finansowe.

Or. en

Poprawka 673
Sirpa Pietikäinen, PE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W terminie czterech lat od wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia Komisja 
dokonuje jego przeglądu. Przegląd ten 
obejmuje ogólną analizę praktycznego 
stosowania przepisów określonych w 
niniejszym rozporządzeniu z należytym 
uwzględnieniem zmian na rynku 
produktów inwestycyjnych dla inwestorów 
indywidualnych. W odniesieniu do UCITS 
zdefiniowanych w art. 1 ust. 2 dyrektywy 
2009/65/WE, w ramach przeglądu ocenia 
się, czy należy przedłużyć okres 
obowiązywania przepisów przejściowych 
ustanowionych w art. 24 niniejszego 
rozporządzenia, czy też – po określeniu 
wszelkich koniecznych dostosowań –
przepisy dotyczące kluczowych informacji 
dla inwestorów ustanowione w dyrektywie 
2009/65/WE mogłyby zostać zastąpione 
przepisami dotyczącymi dokumentu 
zawierającego kluczowe informacje 
przyjętymi w niniejszym rozporządzeniu 
lub uznane za równoważne tym przepisom.
W ramach tego przeglądu rozpatruje się 
również kwestię ewentualnego 

1. W terminie czterech lat od wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia Komisja 
dokonuje jego przeglądu. Przegląd ten 
obejmuje ogólną analizę praktycznego 
stosowania przepisów określonych w 
niniejszym rozporządzeniu z należytym 
uwzględnieniem zmian na rynku 
produktów inwestycyjnych dla inwestorów 
indywidualnych. W odniesieniu do UCITS 
zdefiniowanych w art. 1 ust. 2 dyrektywy 
2009/65/WE, w ramach przeglądu ocenia 
się, czy należy przedłużyć okres 
obowiązywania przepisów przejściowych 
ustanowionych w art. 24 niniejszego 
rozporządzenia, czy też – po określeniu 
wszelkich koniecznych dostosowań –
przepisy dotyczące kluczowych informacji 
dla inwestorów ustanowione w dyrektywie 
2009/65/WE mogłyby zostać zastąpione 
przepisami dotyczącymi dokumentu 
zawierającego kluczowe informacje 
przyjętymi w niniejszym rozporządzeniu 
lub uznane za równoważne tym przepisom.
W ramach tego przeglądu rozpatruje się 
również kwestię ewentualnego 
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rozszerzenia zakresu stosowania
niniejszego rozporządzenia na inne 
produkty finansowe.

rozszerzenia zakresu stosowania w celu 
uwzględnienia innych produktów 
detalicznych dostępnych klientom
detalicznym.

Or. en

Poprawka 674
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W terminie czterech lat od wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia Komisja 
dokonuje jego przeglądu. Przegląd ten 
obejmuje ogólną analizę praktycznego 
stosowania przepisów określonych w 
niniejszym rozporządzeniu z należytym 
uwzględnieniem zmian na rynku 
produktów inwestycyjnych dla inwestorów 
indywidualnych. W odniesieniu do UCITS 
zdefiniowanych w art. 1 ust. 2 dyrektywy 
2009/65/WE, w ramach przeglądu ocenia 
się, czy należy przedłużyć okres 
obowiązywania przepisów przejściowych 
ustanowionych w art. 24 niniejszego 
rozporządzenia, czy też – po określeniu 
wszelkich koniecznych dostosowań –
przepisy dotyczące kluczowych informacji 
dla inwestorów ustanowione w dyrektywie 
2009/65/WE mogłyby zostać zastąpione 
przepisami dotyczącymi dokumentu 
zawierającego kluczowe informacje 
przyjętymi w niniejszym rozporządzeniu 
lub uznane za równoważne tym przepisom.
W ramach tego przeglądu rozpatruje się 
również kwestię ewentualnego 
rozszerzenia zakresu stosowania 
niniejszego rozporządzenia na inne 
produkty finansowe.

1. W terminie czterech lat od wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia Komisja 
dokonuje jego przeglądu. Przegląd ten 
obejmuje ogólną analizę praktycznego 
stosowania przepisów określonych w 
niniejszym rozporządzeniu z należytym 
uwzględnieniem zmian na rynku 
produktów inwestycyjnych dla inwestorów 
indywidualnych. W odniesieniu do UCITS 
zdefiniowanych w art. 1 ust. 2 dyrektywy 
2009/65/WE, w ramach przeglądu ocenia 
się, czy należy przedłużyć okres 
obowiązywania przepisów przejściowych 
ustanowionych w art. 24 niniejszego 
rozporządzenia, czy też – po określeniu 
wszelkich koniecznych dostosowań –
przepisy dotyczące kluczowych informacji 
dla inwestorów ustanowione w dyrektywie 
2009/65/WE mogłyby zostać zastąpione 
przepisami dotyczącymi dokumentu 
zawierającego kluczowe informacje 
przyjętymi w niniejszym rozporządzeniu 
lub uznane za równoważne tym przepisom.
W ramach tego przeglądu rozpatruje się 
również kwestię ewentualnego 
rozszerzenia zakresu stosowania 
niniejszego rozporządzenia na inne 
produkty finansowe, w tym produkty 
podlegające dyrektywie 2003/71/WE i 
wszelkie inne produkty inwestycyjne i 



AM\926906PL.doc 183/187 PE504.398v01-00

PL

oszczędnościowe.

Or. en

Uzasadnienie

Klauzula przeglądowa przedmiotowego rozporządzenia powinna również zawierać przegląd 
zakresu jego stosowania na inne detaliczne produkty finansowe, w tym na inwestycje 
„niekonfekcjonowane” i wszystkie rodzaje produktów oszczędnościowych.

Poprawka 675
Elena Băsescu, PE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W terminie czterech lat od wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia Komisja 
dokonuje jego przeglądu. Przegląd ten 
obejmuje ogólną analizę praktycznego 
stosowania przepisów określonych w 
niniejszym rozporządzeniu z należytym 
uwzględnieniem zmian na rynku 
produktów inwestycyjnych dla inwestorów 
indywidualnych. W odniesieniu do UCITS 
zdefiniowanych w art. 1 ust. 2 dyrektywy 
2009/65/WE, w ramach przeglądu ocenia 
się, czy należy przedłużyć okres 
obowiązywania przepisów przejściowych 
ustanowionych w art. 24 niniejszego 
rozporządzenia, czy też – po określeniu 
wszelkich koniecznych dostosowań –
przepisy dotyczące kluczowych informacji 
dla inwestorów ustanowione w dyrektywie 
2009/65/WE mogłyby zostać zastąpione 
przepisami dotyczącymi dokumentu 
zawierającego kluczowe informacje 
przyjętymi w niniejszym rozporządzeniu 
lub uznane za równoważne tym przepisom.
W ramach tego przeglądu rozpatruje się 
również kwestię ewentualnego 
rozszerzenia zakresu stosowania 
niniejszego rozporządzenia na inne 
produkty finansowe.

1. W terminie czterech lat od wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia Komisja 
dokonuje jego przeglądu. Przegląd ten 
obejmuje ogólną analizę praktycznego 
stosowania przepisów określonych w 
niniejszym rozporządzeniu z należytym 
uwzględnieniem zmian na rynku 
produktów inwestycyjnych dla inwestorów 
indywidualnych. W odniesieniu do UCITS 
zdefiniowanych w art. 1 ust. 2 dyrektywy 
2009/65/WE, w ramach przeglądu ocenia 
się, czy należy przedłużyć okres 
obowiązywania przepisów przejściowych 
ustanowionych w art. 24 niniejszego 
rozporządzenia, czy też – po określeniu 
wszelkich koniecznych dostosowań –
przepisy dotyczące kluczowych informacji 
dla inwestorów ustanowione w dyrektywie 
2009/65/WE mogłyby zostać zastąpione 
przepisami dotyczącymi dokumentu 
zawierającego kluczowe informacje 
przyjętymi w niniejszym rozporządzeniu 
lub uznane za równoważne tym przepisom.
W ramach tego przeglądu rozpatruje się 
również kwestię ewentualnego 
rozszerzenia zakresu stosowania 
niniejszego rozporządzenia na inne nowe 
lub innowacyjne produkty finansowe
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Poprawka 676
Syed Kamall, PE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W terminie czterech lat od wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia Komisja 
dokonuje jego przeglądu. Przegląd ten 
obejmuje ogólną analizę praktycznego 
stosowania przepisów określonych w 
niniejszym rozporządzeniu z należytym 
uwzględnieniem zmian na rynku 
produktów inwestycyjnych dla inwestorów 
indywidualnych. W odniesieniu do UCITS 
zdefiniowanych w art. 1 ust. 2 dyrektywy 
2009/65/WE, w ramach przeglądu ocenia 
się, czy należy przedłużyć okres 
obowiązywania przepisów przejściowych 
ustanowionych w art. 24 niniejszego 
rozporządzenia, czy też – po określeniu 
wszelkich koniecznych dostosowań –
przepisy dotyczące kluczowych informacji 
dla inwestorów ustanowione w dyrektywie 
2009/65/WE mogłyby zostać zastąpione 
przepisami dotyczącymi dokumentu 
zawierającego kluczowe informacje 
przyjętymi w niniejszym rozporządzeniu 
lub uznane za równoważne tym przepisom.
W ramach tego przeglądu rozpatruje się 
również kwestię ewentualnego 
rozszerzenia zakresu stosowania
niniejszego rozporządzenia na inne 
produkty finansowe.

1. W terminie czterech lat od wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia Komisja 
dokonuje jego przeglądu. Przegląd ten 
obejmuje ogólną analizę praktycznego 
stosowania przepisów określonych w 
niniejszym rozporządzeniu z należytym 
uwzględnieniem zmian na rynku 
produktów inwestycyjnych dla inwestorów 
indywidualnych. W odniesieniu do UCITS 
zdefiniowanych w art. 1 ust. 2 dyrektywy 
2009/65/WE, w ramach przeglądu ocenia 
się, czy należy przedłużyć okres 
obowiązywania przepisów przejściowych 
ustanowionych w art. 24 niniejszego 
rozporządzenia, czy też – po określeniu 
wszelkich koniecznych dostosowań –
przepisy dotyczące kluczowych informacji 
dla inwestorów ustanowione w dyrektywie 
2009/65/WE mogłyby zostać zastąpione 
przepisami dotyczącymi dokumentu 
zawierającego kluczowe informacje 
przyjętymi w niniejszym rozporządzeniu 
lub uznane za równoważne tym przepisom.
W ramach tego przeglądu rozpatruje się 
również kwestię ewentualnego 
rozszerzenia zakresu stosowania w celu 
uwzględnienia innych produktów i 
instrumentów dostępnych klientom 
detalicznym.

Or. en
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Poprawka 677
Pervenche Berès, PE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Z wejściem w życie niniejszego 
rozporządzenia twórcy produktów 
inwestycyjnych będą sporządzać 
dokument zawierający kluczowe 
informacje zgodnie z przepisami 
niniejszego rozporządzenia i w związku z 
tym w stosownym przypadku zaprzestaną 
sporządzania podsumowania prospektu 
emisyjnego produktów finansowych, jak 
przewidziano w art. 5 dyrektywy 
2003/71/WE.

Or. en

Poprawka 678
Sylvie Goulard, PE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W terminie czterech lat od wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia Komisja 
dokonuje jego przeglądu. Przegląd ten 
obejmuje ogólną analizę praktycznego 
stosowania przepisów określonych w 
niniejszym rozporządzeniu z należytym 
uwzględnieniem zmian na rynku 
produktów inwestycyjnych dla inwestorów 
indywidualnych. W odniesieniu do UCITS 
zdefiniowanych w art. 1 ust. 2 dyrektywy 
2009/65/WE, w ramach przeglądu ocenia 
się, czy należy przedłużyć okres 
obowiązywania przepisów przejściowych 
ustanowionych w art. 24 niniejszego 
rozporządzenia, czy też – po określeniu 
wszelkich koniecznych dostosowań –
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przepisy dotyczące kluczowych informacji 
dla inwestorów ustanowione w dyrektywie 
2009/65/WE mogłyby zostać zastąpione 
przepisami dotyczącymi dokumentu 
zawierającego kluczowe informacje 
przyjętymi w niniejszym rozporządzeniu 
lub uznane za równoważne tym 
przepisom. W ramach tego przeglądu 
rozpatruje się również kwestię 
ewentualnego rozszerzenia zakresu 
stosowania niniejszego rozporządzenia na 
inne produkty finansowe.

Or. en

Poprawka 679
Thomas Händel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od 
dnia [dwa lata po jego wejściu w życie] r.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od 
dnia [rok po jego wejściu w życie] r.

Or. de

Poprawka 680
Alfredo Pallone, PE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i 
jest bezpośrednio stosowane we 
wszystkich państwach członkowskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i 
jest bezpośrednio stosowane we 
wszystkich państwach członkowskich.

W pierwszych 12 miesiącach stosowania 
niniejszego rozporządzenia właściwe 
organy umożliwiają twórcom produktów 
inwestycyjnych przyjęcie niezbędnych 
ustaleń w celu zachowania zgodności z 
niniejszym rozporządzeniem.
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