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Amendamentul 368
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) într-o secțiune intitulată „În ce scop 
poate fi utilizat produsul?”, perioada 
minimă de deținere recomandată și 
profilul de lichiditate prevăzut al 
produsului, inclusiv posibilitatea și 
condițiile unei eventuale dezinvestiții 
înainte de scadență, ținând cont de 
profilul de risc și randament al 
produsului de investiții și de evoluția 
pieței pe care o vizează;

eliminat

Or. en

Amendamentul 369
Alfredo Pallone

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) într-o secțiune intitulată „În ce scop 
poate fi utilizat produsul?”, perioada 
minimă de deținere recomandată și profilul 
de lichiditate prevăzut al produsului, 
inclusiv posibilitatea și condițiile unei 
eventuale dezinvestiții înainte de scadență, 
ținând cont de profilul de risc și 
randament al produsului de investiții și de 
evoluția pieței pe care o vizează;

(d) într-o secțiune intitulată „În ce condiții 
pot să dezinvestesc?”, perioada minimă de 
deținere recomandată, în cazul în care un 
termen minim recomandat pentru 
deținerea produsului de investiții este 
precizat în documentele de ofertă, 
posibilitatea și condițiile unei eventuale 
dezinvestiții înainte de scadență;

Or. en

Amendamentul 370
Sari Essayah
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Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) într-o secțiune intitulată „În ce scop 
poate fi utilizat produsul?”, perioada 
minimă de deținere recomandată și profilul 
de lichiditate prevăzut al produsului, 
inclusiv posibilitatea și condițiile unei 
eventuale dezinvestiții înainte de scadență, 
ținând cont de profilul de risc și randament 
al produsului de investiții și de evoluția 
pieței pe care o vizează;

(d) într-o secțiune intitulată „Obiectivele și 
politica de investiții”, perioada minimă de 
deținere recomandată și profilul de 
lichiditate prevăzut al produsului, inclusiv 
posibilitatea și condițiile unei eventuale 
dezinvestiții înainte de scadență, ținând 
cont de profilul de risc și randament al 
produsului de investiții și de evoluția pieței 
pe care o vizează;

Or. en

Amendamentul 371
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) într-o secțiune intitulată „În ce scop 
poate fi utilizat produsul?”, perioada 
minimă de deținere recomandată și profilul 
de lichiditate prevăzut al produsului, 
inclusiv posibilitatea și condițiile unei 
eventuale dezinvestiții înainte de scadență, 
ținând cont de profilul de risc și randament 
al produsului de investiții și de evoluția 
pieței pe care o vizează;

(d) într-o secțiune intitulată „Perioada de 
deținere recomandată și vânzarea 
investiției dumneavoastră”, perioada 
minimă de deținere recomandată și profilul 
de lichiditate prevăzut al produsului, 
inclusiv posibilitatea și condițiile unei 
eventuale dezinvestiții înainte de scadență, 
ținând cont de profilul de risc și randament 
al produsului de investiții și de evoluția 
pieței pe care o vizează;

Or. en

Amendamentul 372
Syed Kamall

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera d
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) într-o secțiune intitulată „În ce scop 
poate fi utilizat produsul?”, perioada 
minimă de deținere recomandată și profilul 
de lichiditate prevăzut al produsului, 
inclusiv posibilitatea și condițiile unei 
eventuale dezinvestiții înainte de scadență, 
ținând cont de profilul de risc și randament 
al produsului de investiții și de evoluția 
pieței pe care o vizează;

(d) într-o secțiune intitulată „În ce scop 
poate fi utilizat produsul?”, perioada 
minimă de deținere recomandată și profilul 
de lichiditate prevăzut al produsului, 
inclusiv posibilitatea și condițiile unei 
eventuale dezinvestiții înainte de scadență, 
ținând cont de profilul de risc și randament 
al pachetului de produse de investiții de 
retail și de evoluția pieței pe care o 
vizează;

Or. en

Amendamentul 373
Syed Kamall

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) într-o secțiune intitulată „Care sunt 
riscurile și ce pot câștiga?”, profilul de 
risc și de randament al produsului de 
investiții, inclusiv un indicator sintetic al 
acestui profil și avertismente în legătură 
cu eventualele riscuri specifice care pot să 
nu fie reflectate pe deplin de indicatorul 
sintetic;

eliminat

Or. en

Amendamentul 374
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) într-o secțiune intitulată „Care sunt eliminat
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riscurile și ce pot câștiga?”, profilul de 
risc și de randament al produsului de 
investiții, inclusiv un indicator sintetic al 
acestui profil și avertismente în legătură 
cu eventualele riscuri specifice care pot să 
nu fie reflectate pe deplin de indicatorul 
sintetic;

Or. en

Amendamentul 375
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) într-o secțiune intitulată „Care sunt 
riscurile și ce pot câștiga?”, profilul de 
risc și de randament al produsului de 
investiții, inclusiv un indicator sintetic al 
acestui profil și avertismente în legătură 
cu eventualele riscuri specifice care pot să 
nu fie reflectate pe deplin de indicatorul 
sintetic;

(e) într-o secțiune intitulată „Profilul de 
risc și de randament”:

(i) profilul de risc și de randament al 
produsului de investiții, inclusiv un 
indicator sintetic al acestui profil care să 
reflecte și impactul costurilor și care să fie 
exprimat sub forma unor scenarii 
orientative privind performanța viitoare, 
însoțite de o explicație simplă a riscurilor-
cheie presupuse de produs;
(ii) o comparație între potențiala 
performanță viitoare a produsului de 
investiții, incluzând riscurile la adresa 
acesteia, și cea a unei valori de referință 
fără riscuri;
(iii) profilul de risc pentru mediu al 
produsului;
(iv) garanțiile sau protecția capitalului 
oferite și entitățile care le oferă, precum și 
eventualele limite ale acestora;
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(v) precizarea dacă produsul de investiții 
face obiectul unei scheme de compensare 
sau de garantare sau al unei alte măsuri 
de protecție, cum ar fi un depozitar;

Or. en

Amendamentul 376
Sari Essayah

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) într-o secțiune intitulată „Care sunt 
riscurile și ce pot câștiga?”, profilul de 
risc și de randament al produsului de 
investiții, inclusiv un indicator sintetic al 
acestui profil și avertismente în legătură 
cu eventualele riscuri specifice care pot să 
nu fie reflectate pe deplin de indicatorul 
sintetic;

(e) într-o secțiune intitulată „Profilul de 
risc și de randament”, profilul de risc și de 
randament al produsului de investiții, 
inclusiv un indicator sintetic al acestui 
profil, limitele sale principale și o 
explicație narativă a riscurilor care sunt
relevante din punct de vedere material 
pentru PPIR și care nu sunt înglobate în 
mod adecvat de indicatorul sintetic al 
profilului de risc și de randament.

Or. en

Amendamentul 377
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) într-o secțiune intitulată „Care sunt 
riscurile și ce pot câștiga?”, profilul de risc 
și de randament al produsului de investiții, 
inclusiv un indicator sintetic al acestui 
profil și avertismente în legătură cu 
eventualele riscuri specifice care pot să nu 
fie reflectate pe deplin de indicatorul 

(e) într-o secțiune intitulată „Care sunt 
riscurile și ce pot câștiga?”, ținând cont de 
profilul de risc și randament al 
produsului de investiții și de evoluția 
pieței pe care o vizează; profilul de risc și 
de randament al produsului de investiții, 
inclusiv un indicator de risc al acestui 
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sintetic; profil și avertismente în legătură cu 
eventualele riscuri specifice care pot să nu 
fie reflectate pe deplin de indicatorul 
sintetic;

Or. en

Justificare

Acest amendament inserează ultima teză de la articolul 8 alineatul (2) litera (d).

Amendamentul 378
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) într-o secțiune intitulată „Care sunt 
riscurile și ce pot câștiga?”, profilul de risc 
și de randament al produsului de investiții, 
inclusiv un indicator sintetic al acestui 
profil și avertismente în legătură cu 
eventualele riscuri specifice care pot să nu 
fie reflectate pe deplin de indicatorul 
sintetic;

(e) într-o secțiune intitulată „Care sunt 
riscurile și ce pot câștiga?”, profilul de risc 
și de randament al produsului de investiții, 
inclusiv un indicator sintetic al acestui 
profil și avertismente în legătură cu 
eventualele riscuri specifice care pot să nu 
fie reflectate pe deplin de indicatorul 
sintetic; și o explicație narativă a 
riscurilor care sunt relevante din punct de 
vedere material pentru produsul de 
investiții cu scopul de a pune profilul în 
context;

Or. en

Amendamentul 379
Thomas Händel

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) într-o secțiune intitulată „Care sunt 
riscurile și ce pot câștiga?”, profilul de risc 

(e) într-o secțiune intitulată „Care sunt 
riscurile și ce pot câștiga?”, profilul de risc 
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și de randament al produsului de investiții, 
inclusiv un indicator sintetic al acestui 
profil și avertismente în legătură cu 
eventualele riscuri specifice care pot să nu 
fie reflectate pe deplin de indicatorul 
sintetic;

și de randament al produsului de investiții, 
inclusiv un indicator sintetic al acestui 
profil și avertismente în legătură cu 
eventualele riscuri specifice care pot să nu 
fie reflectate pe deplin de indicatorul 
sintetic; descrierea riscurilor ar trebui să 
fie clară și inteligibilă;

Or. de

Amendamentul 380
Alfredo Pallone

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) într-o secțiune intitulată „Care sunt 
riscurile și ce pot câștiga?”, profilul de 
risc și de randament al produsului de 
investiții, inclusiv un indicator sintetic al 
acestui profil și avertismente în legătură 
cu eventualele riscuri specifice care pot să 
nu fie reflectate pe deplin de indicatorul 
sintetic;

(e) într-o secțiune intitulată „Profilul de 
risc și de randament?”, profilul de risc și 
de randament al produsului de investiții, 
inclusiv o descriere narativă a riscurilor 
relevante, în conformitate cu riscurile 
furnizate de documentele de ofertă, după 
caz;

Or. en

Amendamentul 381
Nils Torvalds

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) într-o secțiune intitulată „Care sunt 
riscurile și ce pot câștiga?”, profilul de risc 
și de randament al produsului de investiții, 
inclusiv un indicator sintetic al acestui 
profil și avertismente în legătură cu 
eventualele riscuri specifice care pot să nu 
fie reflectate pe deplin de indicatorul 

(e) într-o secțiune intitulată „Care sunt 
riscurile și ce pot câștiga?”, o mențiune 
care să precizeze dacă există posibilitatea 
de a pierde capital, inclusiv un indicator 
sintetic al acestui profil și avertismente în 
legătură cu eventualele riscuri specifice 
care pot să nu fie reflectate pe deplin de 
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sintetic; indicatorul sintetic;

Or. en

Amendamentul 382
Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) într-o secțiune intitulată „Care sunt 
riscurile și ce pot câștiga?”, profilul de risc 
și de randament al produsului de investiții, 
inclusiv un indicator sintetic al acestui 
profil și avertismente în legătură cu 
eventualele riscuri specifice care pot să 
nu fie reflectate pe deplin de indicatorul 
sintetic;

(e) într-o secțiune intitulată „Care sunt 
riscurile și ce pot câștiga?”, profilul de risc 
și de randament al produsului de investiții, 
inclusiv un indicator sintetic al acestui 
profil și un avertisment conform căruia 
randamentul produsului poate fi afectat 
în mod negativ de riscurile clasificate, 
urmat de o descriere a:

Or. en

Amendamentul 383
Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera e – punctul i (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) riscurilor de contrapartidă, 
operaționale și de lichiditate care 
afectează produsul;

Or. en

Amendamentul 384
Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera e – punctul ii (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) sensibilității performanței produselor 
față de scenariile efective de criză;

Or. en

Amendamentul 385
Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera e – punctul iii (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) componentei cu efect de levier a 
produsului în măsura în care această 
componentă poate multiplica riscurile;

Or. en

Amendamentul 386
Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera e – punctul iv (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iv) altor riscuri specifice care pot să nu 
fie reflectate pe deplin în indicatorul 
sintetic;

Or. en

Amendamentul 387
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera ea (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) o scurtă mențiune care să precizeze 
dacă există posibilitatea de a pierde 
capital și care să includă:
(i) garanțiile sau protecția capitalului 
oferite și eventualele limite ale acestora;

Or. en

Justificare

Pentru a furniza investitorilor o vedere de ansamblu completă a riscurilor, este oportun ca 
informațiile privind mecanismul și/sau tehnicile de protecție să fie incluse în descrierea 
generală a profilului de risc și randament astfel cum este prevăzut la articolul 8 alineatul (2) 
litera (e).

Amendamentul 388
Alfredo Pallone

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) într-o secțiune intitulată „Prime”, 
cerința minimă privind înregistrarea sau 
investițiile și termenii de plată a primelor, 
precum și flexibilitatea (plată unică sau 
periodică)

Or. en

Amendamentul 389
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) într-o secțiune intitulată „Care sunt 
costurile?”, costurile aferente unei 

eliminat
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investiții în produsul de investiții, 
cuprinzând costurile directe și indirecte 
care trebuie suportate de investitor, și 
indicatori sintetici ai acestor costuri;

Or. en

Amendamentul 390
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) într-o secțiune intitulată „Care sunt 
costurile?”, costurile aferente unei investiții 
în produsul de investiții, cuprinzând 
costurile directe și indirecte care trebuie 
suportate de investitor, și indicatori 
sintetici ai acestor costuri;

(f) într-o secțiune intitulată „Care sunt 
costurile?”:

costurile aferente unei investiții în produsul 
de investiții, cuprinzând costurile directe și 
indirecte, precum și costurile de intrare, 
curente și de ieșire care trebuie suportate 
de investitor, și indicatori sintetici ai 
acestor costuri;

toate taxele anuale și alte plăți suportate 
de produs într-o anumită perioadă de 
timp;
în cazul produselor structurate de 
investiții, costurile indirecte includ marja 
teoretică la scadență încorporată în 
produs;
costurile și deducerile sunt menționate 
astfel încât să indice efectul lor cumulativ 
compus asupra investițiilor de-a lungul 
unor perioade de investiții reprezentative;
sunt furnizate informații cu privire la 
modalitatea de accesare a calculatorului 
independent online pentru fonduri 
administrat de AEVMP;
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Or. en

Justificare

Motivul pentru includerea marjei teoretice la scadență este că produsele structurate de 
investiții includ cel mai adesea o marjă integrată pe perioada etapei de creare a produsului. 
Investitorii nu cunosc această marjă, deoarece ea nu este plătită în avans de către investitorii 
de retail, ci este finanțată prin intermediul randamentelor reduse

Amendamentul 391
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) într-o secțiune intitulată „Care sunt 
costurile?”, costurile aferente unei 
investiții în produsul de investiții, 
cuprinzând costurile directe și indirecte 
care trebuie suportate de investitor, și 
indicatori sintetici ai acestor costuri;

(f) într-o secțiune intitulată „Costurile și 
taxele”, costurile aferente unei investiții în 
produsul de investiții, cuprinzând costurile 
directe și indirecte care trebuie suportate de 
investitor, și un indicator sintetic al 
acestor costuri în termeni monetari, 
precum și o declarație conform căreia 
investitorul de retail ar trebui să solicite 
mai multe informații referitoare la costuri 
de la persoana care vinde produsul de 
investiții, inclusiv informații privind 
costurile suplimentare pe care le practică 
respectivele persoane, care nu se regăsesc 
în documentul cu informații-cheie și o 
declarație că legislația fiscală a statului 
membru de origine al investitorului ar 
putea avea un impact asupra 
randamentului investiției;

Or. en

Amendamentul 392
Syed Kamall

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera f
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) într-o secțiune intitulată „Care sunt 
costurile?”, costurile aferente unei investiții 
în produsul de investiții, cuprinzând 
costurile directe și indirecte care trebuie 
suportate de investitor, și indicatori 
sintetici ai acestor costuri;

(f) într-o secțiune intitulată „Care sunt 
costurile?”, costurile aferente unei investiții 
în produsul de investiții, cuprinzând 
costurile directe și indirecte care trebuie 
suportate de investitor, și indicatori 
sintetici ai acestor costuri, care cuprind 
toate taxele anuale și alte plăți suportate 
de produs într-o anumită perioadă de 
timp. În plus, documentul cu informații-
cheie clasifică și explică, după caz, taxele 
suportate de investitor în anumite condiții, 
baza pe care se calculează taxa și 
momentul în care se aplică taxa. 
Documentul cu informații-cheie face 
trimitere, de asemenea, la existența 
taxelor variabile (cum ar fi costurile 
tranzacției, taxele aplicate de bursa de 
valori), care nu pot fi luat în calcul la 
calcularea costurilor.

Or. en

Justificare

Investitorul ar trebui să beneficieze de o imagine de ansamblu completă a costurilor aferente 
unei investiții. Costurile care intervin numai în anumite condiții trebuie explicate. În plus, 
costurile variabile depind de țara în care are loc vânzarea, de distribuitor și de sistemul de 
executare și, prin urmare, pot să nu fie precizate în prealabil de creatorul produsului. 
Documentul cu informații-cheie destinate investitorilor ar trebui să includă un avertisment 
conform căruia aceste costuri vor prevala.

Amendamentul 393
Werner Langen

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) într-o secțiune intitulată „Care sunt 
costurile?”, costurile aferente unei investiții 
în produsul de investiții, cuprinzând 
costurile directe și indirecte care trebuie 

(f) într-o secțiune intitulată „Care sunt 
costurile?”, costurile aferente unei investiții 
în produsul de investiții, cuprinzând 
costurile directe și indirecte care trebuie 
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suportate de investitor, și indicatori 
sintetici ai acestor costuri;

suportate de investitor, și indicatori 
sintetici ai acestor costuri, precum și 
indicarea faptului că taxele pot reduce 
câștigul generat de produsul de investiții;

Or. de

Amendamentul 394
Thomas Händel

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) într-o secțiune intitulată „Care sunt 
costurile?”, costurile aferente unei investiții 
în produsul de investiții, cuprinzând 
costurile directe și indirecte care trebuie 
suportate de investitor, și indicatori
sintetici ai acestor costuri;

(f) într-o secțiune intitulată „Care sunt 
costurile?”, costurile aferente unei investiții 
în produsul de investiții, cuprinzând 
costurile directe și indirecte care trebuie 
suportate de investitor, și indicatori 
sintetici ai acestor costuri, precum și 
impactul acestor costuri asupra 
randamentului;

Or. de

Amendamentul 395
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) într-o secțiune intitulată „Care sunt 
costurile?”, costurile aferente unei investiții 
în produsul de investiții, cuprinzând 
costurile directe și indirecte care trebuie 
suportate de investitor, și indicatori 
sintetici ai acestor costuri;

(f) într-o secțiune intitulată „Care sunt 
costurile?”, costurile maxime ar trebui să 
precizeze toate costurile aferente unei 
investiții în produsul de investiții, 
cuprinzând costurile directe și indirecte 
care trebuie suportate de investitor, și 
indicatori sintetici ai acestor costuri; dacă 
eventualele randamente ale produsului de 
investiții au o marjă plafonată, acest lucru 
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ar trebui precizat în mod clar. Acest 
plafon reduce randamentul net oferit 
investitorului, acordând creatorului întreg 
profitul care depășește plafonul. O astfel 
de clauză constituie un cost indirect, iar 
acesta este precizat împreună cu alte 
costuri.

Or. en

Justificare

Produsele structurate de investiții includ cel mai adesea o marjă integrată pe perioada etapei 
de creare a produsului. Investitorii nu cunosc această marjă, deoarece ea nu este plătită în 
avans de către investitorii de retail, ci este finanțată prin intermediul randamentelor reduse. 
Ca un exemplu orientativ, o astfel de marjă ar fi de regulă finanțată prin reducerea 
eventualului randament al unui produs de la 30 % din creșterea indicelui pe acțiuni la 20 %. 
Aceste marje ar trebui făcute publice în mod transparent împreună cu alte costuri pentru a se 
putea face o comparație mai bună între produsele de investiții. Amendamentul este bazat pe 
contribuțiile Finance Watch și BEUC.

Amendamentul 396
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) într-o secțiune intitulată „Care sunt 
costurile?”, costurile aferente unei investiții 
în produsul de investiții, cuprinzând 
costurile directe și indirecte care trebuie 
suportate de investitor, și indicatori 
sintetici ai acestor costuri;

(f) într-o secțiune intitulată „Care sunt 
costurile?”, costurile aferente unei investiții 
în PPIR, cuprinzând costurile directe și 
indirecte care trebuie suportate de 
investitor, și indicatori sintetici ai acestor 
costuri și, din motive de comparabilitate, 
costurile totale exprimate în termeni 
monetari și procentuali, pentru a indica 
efectele costurilor totale asupra 
investițiilor;

Or. en

Justificare

Deseori, consumatorii consideră că evaluarea efectului costurilor este dificilă atunci când 
costurile sunt redate ca procentaje. Un exemplu care să arate efectul costurilor totale asupra 
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investițiilor în termeni monetari va îmbunătăți comparabilitatea, transparența și 
sensibilizarea clienților. Este extrem de important ca costurile totale să fie exprimate în 
termeni monetari, pentru a arăta efectele lor asupra investițiilor.

Amendamentul 397
Arlene McCarthy

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) într-o secțiune intitulată „Care sunt 
costurile?”, costurile aferente unei investiții 
în produsul de investiții, cuprinzând 
costurile directe și indirecte care trebuie 
suportate de investitor, și indicatori 
sintetici ai acestor costuri;

(f) într-o secțiune intitulată „Care sunt 
costurile?”, costurile aferente unei investiții 
în produsul de investiții, cuprinzând toate 
costurile directe și indirecte care trebuie 
suportate de investitor, și costuri ale 
tranzacției exprimate ca un procent al 
valorii nete de inventar. Indicatorii 
sintetici ai tuturor costurilor sus-
menționate sunt, de asemenea incluși;

Or. en

Justificare

Costurile tranzacției (costul de tranzacționare a acțiunilor/activelor) nu sunt incluse în 
documentul cu informații-cheie destinate investitorilor în contextul OPCVM-urilor în ciuda 
faptului că acestea pot adăuga costuri semnificative la fondul de investiții. Deși aceste costuri 
nu pot fi adăugate pur și simplu la taxele curente, ele pot fi exprimate ca un procent al valorii 
nete de inventar. Prin includerea acestor costuri, investitorii de retail vor obține o imagine 
mai completă cu privire la cât de mult vor plăti pentru a-și păstra banii într-un fond. Aceasta 
le va permite să facă o comparație mai bună între fondurile disponibile.

Amendamentul 398
Alfredo Pallone

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) într-o secțiune intitulată „Care sunt 
costurile?”, costurile aferente unei investiții 
în produsul de investiții, cuprinzând 

(f) într-o secțiune intitulată „Care sunt 
costurile?”, costurile aferente unei investiții 
în produsul de investiții, cuprinzând 
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costurile directe și indirecte care trebuie 
suportate de investitor, și indicatori 
sintetici ai acestor costuri;

costurile directe și indirecte care trebuie 
suportate de investitor, și indicatori 
sintetici ai acestor costuri, în conformitate 
cu costurile furnizate de documentele de 
ofertă, după caz;

Or. en

Amendamentul 399
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera f – punctul i (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) în cazul produselor structurate de 
investiții, costurile indirecte includ marja 
teoretică la scadență încorporată în 
produs;

Or. en

Justificare

Produsele structurate de investiții includ adesea o marjă integrată pe perioada etapei de 
creare. Investitorii nu cunosc această marjă, deoarece ea nu este plătită în avans de către 
investitorii de retail, ci este finanțată prin intermediul randamentelor reduse. Aceste marje ar 
trebui făcute publice în mod transparent împreună cu alte costuri pentru a se putea face o 
comparație mai bună între produsele de investiții.

Amendamentul 400
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) într-o secțiune intitulată „Ce se 
întâmplă dacă/când decedez?”, informații 
cu privire la ce se întâmplă cu banii 
deținuți de produs/fonduri și cu 
compensațiile suplimentare în caz de 
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deces;

Or. en

Amendamentul 401
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) într-o secțiune intitulată „Ce rezultate 
a avut produsul până acum?”, 
performanța anterioară a produsului de 
investiții, dacă acest lucru este pertinent, 
având în vedere natura produsului și 
lungimea istoricului acestuia;

eliminat

Or. en

Amendamentul 402
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) într-o secțiune intitulată „Ce rezultate a 
avut produsul până acum?”, performanța 
anterioară a produsului de investiții, dacă 
acest lucru este pertinent, având în vedere 
natura produsului și lungimea istoricului 
acestuia;

(g) într-o secțiune intitulată „Ce pot 
câștiga?”, informații privind modul în 
care PPIR pot să funcționeze, care să 
furnizeze scenarii privind performanța 
sau proiecții ale rezultatelor viitoare 
posibile și privind modul în care acestea 
vor fi afectate de către taxe. Cel puțin 
unul dintre rezultatele sau scenariile 
menționate trebuie să prezinte un 
randament negativ, după caz;

Or. en
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Amendamentul 403
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) într-o secțiune intitulată „Ce rezultate a 
avut produsul până acum?”, performanța 
anterioară a produsului de investiții, dacă 
acest lucru este pertinent, având în vedere 
natura produsului și lungimea istoricului 
acestuia;

(g) într-o secțiune intitulată „Performanța 
anterioară”, performanța anterioară a 
produsului de investiții, dacă acest lucru 
este pertinent, având în vedere natura 
produsului și lungimea istoricului acestuia, 
inclusiv un avertisment clar conform 
căruia performanța anterioară nu 
garantează rezultatele viitoare ale 
investițiilor;

Or. en

Amendamentul 404
Alfredo Pallone

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) într-o secțiune intitulată „Ce rezultate a 
avut produsul până acum?”, performanța 
anterioară a produsului de investiții, dacă 
acest lucru este pertinent, având în vedere 
natura produsului și lungimea istoricului 
acestuia;

(g) într-o secțiune intitulată „Performanța 
anterioară”, o descriere a performanței 
anterioare a produsului de investiții, dacă 
acest lucru este pertinent, având în vedere 
natura produsului de investiții și lungimea 
istoricului acestuia și, dacă da, împreună 
cu un avertisment adecvat conform căruia 
„randamentele anterioare nu garantează 
performanța viitoare”;

Or. en

Amendamentul 405
Sylvie Goulard
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Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) într-o secțiune intitulată „Ce rezultate a 
avut produsul până acum?”, performanța 
anterioară a produsului de investiții, dacă 
acest lucru este pertinent, având în vedere 
natura produsului și lungimea istoricului 
acestuia;

(g) într-o secțiune intitulată „Ce rezultate a 
avut produsul până acum?”, performanța 
anterioară a produsului de investiții, dacă 
acest lucru este pertinent, având în vedere 
natura produsului și lungimea istoricului 
acestuia, inclusiv un avertisment clar 
conform căruia performanța anterioară 
nu garantează rezultatele viitoare ale 
investițiilor, iar riscurile prevăzute la 
celelalte secțiuni ale documentului cu 
informații-cheie ar putea avea un impact 
negativ considerabil asupra investițiilor;

Or. en

Justificare

Componentele suplimentare propuse ale informațiilor vor garanta faptul că documentul cu 
informații-cheie nu face ca investitorii să se bazeze în mod excesiv pe modelele de 
performanță anterioară și că furnizează o descriere completă și corectă a riscurilor aferente 
produselor de investiții.

Amendamentul 406
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) într-o secțiune intitulată „Ce rezultate a 
avut produsul până acum?”, performanța 
anterioară a produsului de investiții, dacă 
acest lucru este pertinent, având în vedere 
natura produsului și lungimea istoricului 
acestuia;

(g) într-o secțiune intitulată „Ce rezultate a 
avut produsul până acum?”, rezultatele 
produsului de investiții, dacă acest lucru 
este pertinent, având în vedere natura 
produsului și lungimea istoricului acestuia; 
se bazează pe nivelul cel mai ridicat de 
transparență în cadrul existenței 
produsului de investiții. Creatorul va 
publica un raport anual descriptiv care 
include un rezumat fidel și corect al 
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rezultatelor plasamentelor, al strategiilor 
de gestionare a investițiilor și al riscurilor 
relevante în ceea ce privește gestionarea 
investițiilor, inclusiv utilizarea limitelor 
definite în documentele cu informații-
cheie despre produsele de investiții. În 
cazul în care în strategia de investiții se 
face trimitere la o valoare de referință, 
performanța se publică în raportul anual;

Or. en

Justificare

Acest amendament urmărește asigurarea transparenței cu privire la performanța produselor 
de investiții reglementate de prezentul regulament. Prin urmare, performanța unui anumit 
produs și a portofoliului, după caz, ar trebui comparată cu un alt produs cu riscuri 
comparabile. În plus, ar trebui să fie făcute publice toate taxele care afectează randamentul. 
Prezentul amendament se bazează pe contribuția profesorului Roman Inderst (Școala de 
Finanțe din Frankfurt).

Amendamentul 407
Syed Kamall

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) într-o secțiune intitulată „Ce rezultate a 
avut produsul până acum?”, performanța 
anterioară a produsului de investiții, dacă 
acest lucru este pertinent, având în vedere 
natura produsului și lungimea istoricului 
acestuia;

(g) într-o secțiune intitulată „Ce rezultate a 
avut produsul până acum?”, performanța 
anterioară a pachetului de produse de 
investiții de retail, dacă acest lucru este 
pertinent, având în vedere natura 
produsului și lungimea istoricului acestuia;

Or. en

Amendamentul 408
Thomas Händel

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera g
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) într-o secțiune intitulată „Ce rezultate a 
avut produsul până acum?”, performanța 
anterioară a produsului de investiții, dacă 
acest lucru este pertinent, având în vedere 
natura produsului și lungimea istoricului 
acestuia;

(g) într-o secțiune intitulată „Ce rezultate a 
avut produsul până acum?”, performanța 
anterioară a produsului de investiții;

Or. de

Amendamentul 409
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) o prevedere conform căreia creatorul 
produsului informează în mod 
transparent clientul cu privire la 
rezultatele produsului de investiții într-un 
document anual. Respectivul document 
conține informări ex post referitoare la 
rentabilitatea produsului de investiții pe 
parcursul anului anterior. În plus, 
această rentabilitate ex post este 
comparată cu un produs diferit de 
investiții care are un profil comparabil de 
risc. În cazul în care clientul deține mai 
multe produse de investiții provenite de la 
un anumit creator și reglementate de 
prezentul regulament, informarea și 
compararea menționate anterior se aplică 
întregului portofoliu. Toate costurile care 
afectează randamentul produselor de 
investiții vor fi, de asemenea, divulgate. 
Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 23, în 
care să specifice definițiile profilurilor de 
risc ale produselor de investiții, precum și 
standardele pentru divulgarea costurilor 
menționate în prezentul alineat.
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Or. en

Justificare

Acest amendament urmărește asigurarea transparenței cu privire la performanța produselor
de investiții reglementate de prezentul regulament. Prin urmare, performanța unui anumit 
produs și a portofoliului, după caz, ar trebui comparată cu un alt produs cu riscuri 
comparabile. În plus, ar trebui să fie făcute publice toate taxele care afectează randamentul. 
Prezentul amendament se bazează pe contribuția profesorului Roman Inderst (Școala de 
Finanțe din Frankfurt).

Amendamentul 410
Olle Schmidt, Sharon Bowles, Nils Torvalds

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) într-o secțiune intitulată „Este posibil 
să scot bani?”, informații referitoare la 
eventualele consecințe ale încasării PPIR 
înainte de sfârșitul termenului sau al 
perioadei de deținere recomandate

Or. en

Amendamentul 411
Olle Schmidt, Sharon Bowles, Nils Torvalds

Propunere de regulament
Articolul 8 – paragraful 2 – litera gb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(gb) într-o secțiune intitulată „Cum voi ști 
care este situația produsului meu?”, 
informații care să indice modul în care un 
client va fi informat;

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

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera gc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(gc) într-o secțiune intitulată „Cum pot să 
depun o reclamație?”, informații despre 
cum și cui poate să depună un client o 
reclamație referitoare la produs și 
administrarea sa;

Or. en

Amendamentul 413
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera gd (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(gd) într-o secțiune intitulată „Ce se 
întâmplă dacă devii insolvabil?”, 
informații dacă produsul face obiectul 
unei scheme de compensare sau de 
garantare;

Or. en

Amendamentul 414
Alfredo Pallone

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) pentru produsele de pensii, într-o 
secțiune intitulată „Ce pot primi în 
momentul pensionării?”, proiecții ale 
rezultatelor viitoare posibile.

eliminat
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Or. en

Amendamentul 415
Thomas Händel

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) pentru produsele de pensii, într-o 
secțiune intitulată „Ce pot primi în 
momentul pensionării?”, proiecții ale 
rezultatelor viitoare posibile.

(h) pentru produsele de pensii, într-o 
secțiune intitulată „Ce pot primi în 
momentul pensionării?”, proiecții ale 
rezultatelor viitoare posibile, subdivizat în 
mod clar în diverse scenarii de dezvoltare, 
incluzând scenariul cel mai pesimist.

Or. de

Amendamentul 416
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) pentru produsele de pensii, într-o 
secțiune intitulată „Ce pot primi în 
momentul pensionării?”, proiecții ale 
rezultatelor viitoare posibile.

(h) pentru produsele de pensii, într-o 
secțiune intitulată „Ce pot primi în 
momentul pensionării?”, proiecții ale 
rezultatelor viitoare posibile. Aceste
informații trebuie să respecte cadrul 
juridic pentru documentele cu informații-
cheie.

Or. en

Amendamentul 417
Udo Bullmann, Peter Simon
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Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) pentru produsele de pensii, într-o 
secțiune intitulată „Ce pot primi în 
momentul pensionării?”, proiecții ale 
rezultatelor viitoare posibile.

(h) pentru produsele de pensii, într-o 
secțiune intitulată „Ce pot primi în 
momentul pensionării?”, proiecții ale 
rezultatelor viitoare posibile, inclusiv o 
clarificare cuprinzătoare conform căreia 
rentabilitatea reală poate să difere în mod 
semnificativ de aceste proiecții.

Or. en

Amendamentul 418
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera ha (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ha) într-o secțiune intitulată „Cum pot să 
depun o reclamație?”, informații despre 
cum poate lansa un client o reclamație 
referitoare la produs.

Or. en

Amendamentul 419
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera ha (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ha) într-o secțiune intitulată „Alte 
documente pe care ar trebui să le citesc 
anterior realizării investiției”, este 
furnizată o descriere scurtă a altor tipuri 
de documente cu informații ce analizează 
în detaliu produsul, care să explice faptul 
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că toate aceste documente (inclusiv 
documentul cu informații-cheie) ar trebui 
luate în considerare anterior luării unei 
decizii de investiție.

Or. en

Amendamentul 420
Syed Kamall

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera ha (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ha) într-o secțiune intitulată „Alte 
documente pe care trebuie să le citesc 
anterior realizării investiției”, o descriere 
scurtă a documentației (inclusiv un 
prospect, dacă este cazul) și o explicație a 
faptului că toate aceste documente 
(inclusiv documentul cu informații-cheie) 
ar trebui luate în considerare anterior 
luării unei decizii de investiție.

Or. en

Justificare

Documentul cu informații-cheie nu trebuie considerat drept un document de sine stătător, pe 
baza căruia o persoană poate lua o decizie de investiție. Trebuie clarificat faptul că 
lecturarea altor documente este absolut esențială anterior luării acestei decizii.

Amendamentul 421
Thomas Händel

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera ha (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ha) într-o secțiune intitulată „Ce 
comision primește intermediarul pentru 
serviciile prestate?”, o imagine de 
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ansamblu asupra tipului și valorii 
comisionului plătit sau care urmează să 
fie plătit intermediarului;

Or. de

Amendamentul 422
Pervenche Berès

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera ha (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ha) într-o secțiune intitulată „Ce fel de 
investitori vizează această investiție?”, o 
descriere a tipurilor de investitori pentru 
care este destinat produsul de investiții, în 
ceea ce privește apetitul pentru risc, 
orizontul de investiții și cunoștințele 
financiare. Această secțiune se 
completează pe baza procesului de 
aprobare a produselor pe care creatorul 
produsului l-a derulat în momentul 
structurării produsului de investiții.

Or. en

Justificare

Obligația de diligență a creatorului în ceea ce privește adecvarea produsului pentru clienții 
de retail ar trebui să furnizeze material pentru o secțiune în cadrul documentului cu 
informații-cheie intitulată „Cui îi este destinată această investiție?”

Amendamentul 423
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera hb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ha) într-o secțiune intitulată „Alte 
documente pe care ar trebui să le citesc 
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anterior realizării investiției”, o descriere 
scurtă a documentației (inclusiv un 
prospect, dacă este cazul) și o explicație a 
faptului că toate aceste documente 
(inclusiv documentul cu informații-cheie) 
ar trebui luate în considerare anterior 
luării unei decizii de investiție.

Or. en

Justificare

Deoarece documentul cu informații-cheie nu poate fi exhaustiv prin natura sa, acesta ar 
trebui coroborat cu alte documente, cum ar fi rezumatul prospectului.

Amendamentul 424
Othmar Karas

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera hb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(hb) într-o secțiune intitulată „Prestațiile 
de asigurare”, dacă produsul de investiții 
oferă prestații de asigurare și dacă da, 
detalii ale acestor prestații de asigurare;

Or. en

Justificare

Caracteristicile unui produs de asigurare ar trebui să fie dezvăluite în detaliu 
consumatorilor. Caracteristicile PPIR de asigurare sunt esențiale pentru diferențierea lor de 
ale produse PPIR. Prin urmare, este necesară o secțiune separată și, astfel, mai proeminentă, 
pentru a evidenția aceste caracteristici ale documentelor cu informații-cheie cu privire la 
prestațiile de asigurare.

Amendamentul 425
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În cazul în care persoana care 
recomandă sau vinde produsul 
investitorului furnizează informații 
suplimentare, personalizate, cum ar fi 
informațiile privind taxele investițiilor, 
acestea din urmă apar într-un document 
separat pentru care este responsabilă 
persoana care recomandă sau vinde 
produsul.

Or. en

Amendamentul 426
Pervenche Berès

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Investitorii de retail primesc un 
document specific de asigurare, care 
prezintă principalele caracteristici ale 
contractului de asigurare, astfel cum 
prevede articolul 185 din 
Directiva 2009/138/CE. Acest document 
respectă toate dispozițiile prezentului 
regulament, cu excepția articolului 8 
alineatul (2). În cazul în care contractul 
oferă posibilitatea alegerii între mai multe 
unități de cont, acesta include, de 
asemenea, un tabel recapitulativ care 
clasifică aceste unități în trei categorii, în 
funcție de riscuri.
Având în vedere Directiva 2009/138/CE și 
în conformitate cu articolul 8 din 
prezentul regulament, AEAPO este 
împuternicită să determine:
- principalele caracteristici ale 
contractului de asigurare;
- forma exactă a documentului specific de 
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asigurare;
- conținutul documentului specific de 
asigurare, inclusiv opțiunile pentru 
alocarea activelor oferite investitorului de 
retail;
- normele pentru clasificarea unităților în 
trei categorii.
Creatorul produsului de investiții pune în 
circulație un document cu informații-
cheie pentru fiecare investiție-suport a 
contractelor de asigurare eligibilă pentru 
prezentul regulament. Investițiile-suport 
includ unitățile de cont și/sau fondurile 
exprimate în monede, după caz, și 
categoria de riscuri pe care acestea o 
comportă.

Or. en

Amendamentul 427
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Creatorul produsului de investiții 
poate include alte informații numai dacă 
acestea sunt necesare pentru ca 
investitorul de retail să ia o decizie de 
investiție în cunoștință de cauză în 
legătură cu un anumit produs de 
investiții.

eliminat

Or. en

Amendamentul 428
Thomas Händel

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Creatorul produsului de investiții 
poate include alte informații numai dacă 
acestea sunt necesare pentru ca 
investitorul de retail să ia o decizie de 
investiție în cunoștință de cauză în 
legătură cu un anumit produs de 
investiții.

eliminat

Or. de

Amendamentul 429
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Creatorul produsului de investiții 
poate include alte informații numai dacă 
acestea sunt necesare pentru ca 
investitorul de retail să ia o decizie de 
investiție în cunoștință de cauză în 
legătură cu un anumit produs de 
investiții.

eliminat

Or. en

Amendamentul 430
Alfredo Pallone

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Creatorul produsului de investiții 
poate include alte informații numai dacă 
acestea sunt necesare pentru ca 
investitorul de retail să ia o decizie de 
investiție în cunoștință de cauză în 

eliminat
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legătură cu un anumit produs de 
investiții.

Or. en

Amendamentul 431
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Creatorul produsului de investiții poate
include alte informații numai dacă acestea 
sunt necesare pentru ca investitorul de 
retail să ia o decizie de investiție în 
cunoștință de cauză în legătură cu un 
anumit produs de investiții.

(3) Creatorul produsului de investiții 
include numai informații necesare pentru 
ca investitorul de retail să ia o decizie de 
investiție în cunoștință de cauză în legătură 
cu un anumit produs de investiții.

Or. en

Amendamentul 432
Syed Kamall

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Creatorul produsului de investiții poate 
include alte informații numai dacă acestea 
sunt necesare pentru ca investitorul de 
retail să ia o decizie de investiție în 
cunoștință de cauză în legătură cu un 
anumit produs de investiții.

(3) Creatorul pachetului de produse de 
investiții de retail poate include alte 
informații numai dacă acestea sunt
necesare pentru ca investitorul de retail să 
ia o decizie de investiție în cunoștință de 
cauză în legătură cu un anumit pachet de 
produse de investiții de retail.

Or. en



PE504.398v01-00 36/180 AM\926906RO.doc

RO

Amendamentul 433
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Creatorul produsului de investiții poate 
include alte informații numai dacă acestea 
sunt necesare pentru ca investitorul de 
retail să ia o decizie de investiție în 
cunoștință de cauză în legătură cu un 
anumit produs de investiții.

(3) Creatorul PPIR poate include alte 
informații obiective numai dacă acestea 
sunt necesare pentru ca investitorul de 
retail să ia o decizie de investiție în 
cunoștință de cauză în legătură cu un 
anumit PPIR.

Or. en

Justificare

Articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul privind actele delegate poate crea probleme în 
ceea ce privește compatibilitatea cu anumite legi constituționale ale statelor membre. 
Preocuparea vizează articolul 8 alineatul (3), unde pot fi incluse „alte informații”. Întrucât 
există posibilitatea de a include „alte informații”, aceasta este asociată cu pericolul ca 
informațiile care pot declanșa decizii de investiții să fie reglementate în acte delegate.

Amendamentul 434
Pervenche Berès

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) După caz, persoana care pune în 
vânzare produsul de investiții precizează:
(i) regimul fiscal aplicabil produsului de 
investiții în statul membru în care 
persoana în cauză promovează sau 
distribuie activ produsul de investiții;
(ii) costurile aferente produsului de 
investiții în cazul în care persoana în 
cauză are rol de intermediar;
(iii) comisioanele, retrocesiunile sau alte 
beneficii legate de tranzacția în cauză, 
plătite de creatorul produsului sau de un 
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terț, astfel cum se prevede în 
Directiva 2004/39/CE, în 
Directiva 2002/92/CE și în 
Directiva 2011/61/UE.
Aceste informații sunt prezentate într-un 
document de sine stătător, precontractual 
ce nu depășește o pagină, care ar trebui 
adăugat sub formă de anexă la 
documentul cu informații-cheie disponibil 
în punctul de vânzare.

Or. en

Amendamentul 435
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) După caz, intermediarul 
menționează:
(i) toate costurile aferente produsului de 
investiții în cazul în care persoana în 
cauză are rol de intermediar;
(ii) comisioanele, retrocesiunile sau alte 
beneficii legate de tranzacția în cauză, 
plătite de creatorul produsului sau de un 
terț, astfel cum se prevede în 
Directiva 2004/39/CE și în 
Directiva 2002/39/CE;

Or. en

Justificare

Prezentul amendament se bazează pe avizul BEUC.

Amendamentul 436
Sharon Bowles
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Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) AEVMP dezvoltă un calculator 
independent online pentru fonduri care va 
fi publicat pe site-ul său. Calculatorul 
pentru fonduri permite investitorilor să 
calculeze randamentul unui produs de 
investiții de retail propus introducând 
informații privind durata previzibilă a 
investiției, valoarea investiției și 
presupusul randament al investiției-suport 
în termeni procentuali, cu scopul de a 
stabili valoarea finală a investiției în 
urma costurilor suportate.
Calculatorul pentru fonduri include în 
calculele sale costurile și comisioanele 
percepute de diferiți creatori de produse 
de investiții pentru orice fond vândut 
populației, împreună cu toate costurile 
sau taxele suplimentare percepute de 
intermediari sau alte părți din cadrul 
lanțului de investiții, care nu au fost deja 
incluse de creatorii de produse. 
Creatorii de produse de investiții și 
persoanele care le recomandă sau le vând 
au obligația de a prezenta trimestrial către 
AEVMP date relevante, cu o întârziere 
maximă de 60 de zile în acest scop.
AEVMP este dotată cu resurse care să 
întreprindă această activitate. Ea lucrează 
în strânsă cooperare cu alte autorități 
europene de supraveghere, după caz.

Or. en

Justificare

În Statele Unite, Autoritatea de reglementare a industriei financiare (FINRA) administrează 
un calculator pentru fonduri numit analizatorul de fonduri (Fund Analyzer), care oferă 
informații și o analiză cu privire la peste 18 000 de fonduri mutuale, fonduri tranzacționate la 
bursă și obligațiuni tranzacționate la bursă. Acest instrument estimează valoarea fondurilor 
și impactul taxelor și al cheltuielilor asupra investițiilor și, de asemenea, permite persoanelor 
să verifice comisioanele aplicabile și bonificațiile disponibile pentru fonduri. AEVMP ar 
putea dezvolta un instrument similar.



AM\926906RO.doc 39/180 PE504.398v01-00

RO

Amendamentul 437
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Informațiile menționate la 
alineatul (2) sunt prezentate într-un 
format comun, respectând rubricile 
comune și ordinea standardizată 
prezentată la alineatul (2), astfel încât să 
permită comparația cu documentul cu 
informații cheie aferent oricărui alt 
produs de investiții. Documentul cu 
informații cheie trebuie să conțină un 
simbol comun, afișat în mod vizibil, care 
să îl diferențieze de alte documente.

eliminat

Or. en

Amendamentul 438
Werner Langen

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Informațiile menționate la alineatul (2) 
trebuie prezentate într-un format comun, 
respectând rubricile comune și ordinea 
standardizată prezentată la alineatul (2), 
astfel încât să permită comparația cu 
documentul cu informații cheie aferent 
oricărui alt produs de investiții. 
Documentul cu informații cheie trebuie să 
conțină un simbol comun, afișat în mod 
vizibil, care să îl diferențieze de alte 
documente.

(4) Informațiile menționate la alineatul (2) 
sunt prezentate într-un format comun, 
respectând rubricile comune și ordinea 
standardizată prezentată la alineatul (2), 
astfel încât să permită comparația cu 
documentul cu informații-cheie aferent 
oricărui alt produs de investiții. 
Documentul cu informații-cheie are 
maximum 3 pagini, este clar, explicit și 
lizibil și conține un simbol comun, afișat în 
mod vizibil, care să îl diferențieze de alte 
documente

Or. de
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Amendamentul 439
Thomas Händel

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Informațiile menționate la alineatul (2) 
trebuie prezentate într-un format comun, 
respectând rubricile comune și ordinea 
standardizată prezentată la alineatul (2), 
astfel încât să permită comparația cu 
documentul cu informații cheie aferent 
oricărui alt produs de investiții. 
Documentul cu informații cheie trebuie să 
conțină un simbol comun, afișat în mod 
vizibil, care să îl diferențieze de alte 
documente.

(4) Informațiile menționate la alineatul (2) 
sunt prezentate într-un format comun, 
respectând rubricile comune și ordinea 
standardizată prezentată la alineatul (2), 
astfel încât să permită comparația cu 
documentul cu informații-cheie aferent 
oricărui alt produs de investiții. 
Documentul cu informații-cheie conține un 
simbol comun, afișat în mod vizibil, care să 
îl diferențieze de alte documente; ca o 
chestiune de principiu, informațiile 
negative sunt redate în propoziții complete 
înaintea informațiilor pozitive; listele de 
prețuri și abrevierile conceptuale sunt 
interzise.

Or. de

Amendamentul 440
Corien Wortmann-Kool

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Informațiile menționate la alineatul (2) 
sunt prezentate într-un format comun, 
respectând rubricile comune și ordinea 
standardizată prezentată la alineatul (2), 
astfel încât să permită comparația cu 
documentul cu informații cheie aferent 
oricărui alt produs de investiții. 
Documentul cu informații cheie trebuie să 
conțină un simbol comun, afișat în mod 
vizibil, care să îl diferențieze de alte 

(4) Informațiile menționate la alineatul (2) 
sunt prezentate într-un format standardizat, 
respectând rubricile comune și ordinea 
standardizată prezentată la alineatul (2), 
astfel încât să permită comparația cu 
documentul cu informații-cheie aferent 
oricărui alt produs de investiții. 
Documentul cu informații-cheie conține un 
simbol comun, afișat în mod vizibil, care să 
îl diferențieze de alte documente.
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documente.

Or. en

Amendamentul 441
Syed Kamall

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Informațiile menționate la alineatul (2) 
sunt prezentate într-un format comun, 
respectând rubricile comune și ordinea 
standardizată prezentată la alineatul (2), 
astfel încât să permită comparația cu 
documentul cu informații cheie aferent 
oricărui alt produs de investiții. 
Documentul cu informații cheie trebuie să
conțină un simbol comun, afișat în mod 
vizibil, care să îl diferențieze de alte 
documente.

(4) Informațiile menționate la alineatul (2) 
sunt prezentate într-un format comun, 
respectând rubricile comune și ordinea 
standardizată prezentată la alineatul (2), 
astfel încât să permită comparația cu 
documentul cu informații-cheie aferent 
oricărui alt pachet de produse de investiții
de retail. Documentul cu informații-cheie
conține un simbol comun, afișat în mod 
vizibil, care să îl diferențieze de alte 
documente.

Or. en

Amendamentul 442
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu 
articolul 23 care să precizeze forma de 
prezentare și conținutul fiecăruia dintre 
elementele de informații menționate la 
alineatul (2), forma de prezentare și 
detaliile celorlalte informații pe care 
creatorul produsului le poate include în 
documentul cu informații cheie, conform 
alineatului (3), și detaliile formatului 

eliminat
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comun și ale simbolului comun 
menționate la alineatul (4). Comisia ține 
cont de diferențele dintre produsele de 
investiții și de capacitățile investitorilor de 
retail, dar și de caracteristicile produselor 
de investiții care le permit acestora să 
aleagă între diferite investiții suport sau 
alte opțiuni pe care le oferă produsul, 
inclusiv atunci când această alegere poate 
fi făcută în momente diferite sau poate fi 
modificată ulterior.

Or. en

Amendamentul 443
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu 
articolul 23 care să precizeze forma de 
prezentare și conținutul fiecăruia dintre 
elementele de informații menționate la 
alineatul (2), forma de prezentare și 
detaliile celorlalte informații pe care 
creatorul produsului le poate include în 
documentul cu informații cheie, conform 
alineatului (3), și detaliile formatului 
comun și ale simbolului comun menționate 
la alineatul (4). Comisia ține cont de 
diferențele dintre produsele de investiții și
de capacitățile investitorilor de retail, dar și 
de caracteristicile produselor de investiții 
care le permit acestora să aleagă între 
diferite investiții suport sau alte opțiuni pe 
care le oferă produsul, inclusiv atunci când 
această alegere poate fi făcută în momente 
diferite sau poate fi modificată ulterior.

(5) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu 
articolul 23 care să precizeze forma de 
prezentare și conținutul fiecăruia dintre 
elementele de informații menționate la 
alineatul (2) și detaliile formatului comun 
și ale simbolului comun menționate la 
alineatul (4).

Indicatorul sintetic de risc și randament 
menționat la alineatul (2) litera (e) 
punctul (i) ține cont de impactul 
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costurilor de-a lungul timpului și de 
potențiala performanță viitoare. Acesta 
este conceput astfel încât riscurile pe care 
și le asumă investitorii să fie clare și 
comparabile între produse. Indicatorul 
clarifică faptul că potențialul de 
randament crescut este legat de asumarea 
unor riscuri mai mari. Comparația 
menționată la alineatul (2) litera (e) 
punctul (ii) este realizată pentru a ajuta 
investitorul să înțeleagă că asumarea 
unor riscuri mai mari are un impact 
asupra randamentului produsului de 
investiții, iar valoarea de referință fără 
riscuri este stabilită în mod clar și 
neechivoc pentru investitorii de retail. 
Indicatorul sintetic al costurilor prevăzut 
la alineatul (2) litera (f) ilustrează în 
termeni monetari impactul costurilor 
asupra rezultatelor pe care investitorul le-
ar putea obține din investițiile efectuate 
de-a lungul timpului. Acesta cuprinde 
cifre care pot fi utilizate de investitorii de 
retail pentru compararea produselor. 
Comisia ia în considerare faptul că 
persoana care vinde produsul de investiții 
divulgă informații investitorilor de retail, 
informații referitoare la costuri în temeiul 
[MiFID] și [IMD], pentru a se asigura că 
există consecvență între informațiile 
privind costurile din documentul cu 
informații-cheie și aceste alte informații 
furnizate, și că informațiile privind 
costurile sunt cuprinzătoare și indică în 
mod clar investitorului de retail impactul 
general pe care îl pot avea costurile.
Comisia ține cont de diferențele dintre 
produsele de investiții și de capacitățile 
investitorilor de retail, dar și de 
caracteristicile produselor de investiții care 
le permit acestora să aleagă între diferite 
investiții-suport sau alte opțiuni pe care le 
oferă produsul, inclusiv atunci când această 
alegere poate fi făcută în momente diferite 
sau poate fi modificată ulterior.

Or. en
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Amendamentul 444
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu 
articolul 23 care să precizeze forma de 
prezentare și conținutul fiecăruia dintre 
elementele de informații menționate la 
alineatul (2), forma de prezentare și 
detaliile celorlalte informații pe care 
creatorul produsului le poate include în 
documentul cu informații cheie, conform 
alineatului (3), și detaliile formatului 
comun și ale simbolului comun menționate 
la alineatul (4). Comisia ține cont de 
diferențele dintre produsele de investiții și 
de capacitățile investitorilor de retail, dar și 
de caracteristicile produselor de investiții
care le permit acestora să aleagă între 
diferite investiții suport sau alte opțiuni pe 
care le oferă produsul, inclusiv atunci când 
această alegere poate fi făcută în momente 
diferite sau poate fi modificată ulterior.

(5) Autoritatea bancară europeană 
(ABE), Autoritatea europeană pentru 
asigurări și pensii ocupaționale (AEAPO) 
și Autoritatea europeană pentru valori 
mobiliare și piețe (AEVMP) elaborează 
proiecte de standarde de reglementare în 
conformitate cu articolul 23 care să 
precizeze forma de prezentare și conținutul 
fiecăruia dintre elementele de informații 
obiective menționate la alineatul (2), forma 
de prezentare și detaliile celorlalte 
informații pe care creatorul produsului le 
poate include în documentul cu informații-
cheie, conform alineatului (3), și detaliile 
formatului comun și ale simbolului comun 
menționate la alineatul (4). Autoritățile 
europene de supraveghere țin cont de 
diferențele dintre PPIR și de capacitățile 
investitorilor de retail, dar și de 
caracteristicile PPIR care le permit 
acestora să aleagă între diferite investiții-
suport sau alte opțiuni pe care le oferă 
produsul, inclusiv atunci când această 
alegere poate fi făcută în momente diferite 
sau poate fi modificată ulterior.

Autoritățile europene de supraveghere 
înaintează Comisiei proiectele de 
standarde tehnice de reglementare până 
la data de […].
Se conferă Comisiei competența de a 
adopta standardele tehnice de 
reglementare în conformitate cu 
procedura prevăzută la articolele 10-14 
din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010, la 
articolele 10-14 din Regulamentul (UE) 
nr. 1094/2010 și la articolele 10-14 din 
Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.
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Justificare

Pentru a permite industriei și autorităților europene de supraveghere (AES) să reacționeze 
rapid la evoluțiile din cadrul pieței, cele trei AES ar trebui mai degrabă să elaboreze în mod 
colectiv standardele tehnice de reglementare decât să i se atribuie Comisiei competența de a 
adopta acte delegate.

Amendamentul 445
Wolf Klinz

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu 
articolul 23 care să precizeze forma de 
prezentare și conținutul fiecăruia dintre 
elementele de informații menționate la 
alineatul (2), forma de prezentare și 
detaliile celorlalte informații pe care 
creatorul produsului le poate include în 
documentul cu informații cheie, conform 
alineatului (3), și detaliile formatului 
comun și ale simbolului comun menționate 
la alineatul (4). Comisia ține cont de 
diferențele dintre produsele de investiții și 
de capacitățile investitorilor de retail, dar și 
de caracteristicile produselor de investiții 
care le permit acestora să aleagă între 
diferite investiții suport sau alte opțiuni pe 
care le oferă produsul, inclusiv atunci când 
această alegere poate fi făcută în momente 
diferite sau poate fi modificată ulterior.

(5) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu 
articolul 23 care să precizeze forma de 
prezentare și conținutul fiecăruia dintre 
elementele de informații menționate la 
alineatul (2), forma de prezentare și 
detaliile celorlalte informații pe care 
creatorul produsului le poate include în 
documentul cu informații-cheie, conform 
alineatului (3), și detaliile formatului 
comun și ale simbolului comun menționate 
la alineatul (4). Comisia ține cont de 
diferențele dintre produsele de investiții și 
de capacitățile investitorilor de retail, dar și 
de caracteristicile produselor de investiții 
care le permit acestora să aleagă între 
diferite investiții-suport sau alte opțiuni pe 
care le oferă produsul, inclusiv atunci când 
această alegere poate fi făcută în momente 
diferite sau poate fi modificată ulterior. 
Comisia, în strânsă cooperare cu cele trei 
autorități europene de supraveghere, 
elaborează un eșantion de documente cu 
informații-cheie care țin cont de 
diferențele dintre produsele de investiții 

Or. en
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Amendamentul 446
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu 
articolul 23 care să precizeze forma de 
prezentare și conținutul fiecăruia dintre 
elementele de informații menționate la 
alineatul (2), forma de prezentare și 
detaliile celorlalte informații pe care 
creatorul produsului le poate include în 
documentul cu informații cheie, conform 
alineatului (3), și detaliile formatului 
comun și ale simbolului comun menționate 
la alineatul (4). Comisia ține cont de 
diferențele dintre produsele de investiții și 
de capacitățile investitorilor de retail, dar și 
de caracteristicile produselor de investiții 
care le permit acestora să aleagă între 
diferite investiții suport sau alte opțiuni pe 
care le oferă produsul, inclusiv atunci când 
această alegere poate fi făcută în momente 
diferite sau poate fi modificată ulterior.

(5) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu 
articolul 23 care să precizeze forma de 
prezentare și conținutul fiecăruia dintre 
elementele de informații menționate la 
alineatul (2), forma de prezentare și 
detaliile celorlalte informații pe care 
creatorul produsului le poate include în 
documentul cu informații-cheie, conform 
alineatului (3), și detaliile formatului 
comun și ale simbolului comun menționate 
la alineatul (4). Comisia ține cont de 
diferențele dintre produsele de investiții și 
de capacitățile investitorilor de retail, dar și 
de caracteristicile produselor de investiții 
care le permit acestora să aleagă între 
diferite investiții-suport sau alte opțiuni pe 
care le oferă produsul, inclusiv atunci când 
această alegere poate fi făcută în momente 
diferite sau poate fi modificată ulterior. 
Înainte de a adopta acte delegate, Comisia 
realizează teste corespunzătoare destinate 
investitorilor de retail, pentru a selecta 
măsurile cele mai potrivite pentru 
investitorii de retail.

Or. en

Justificare

Deoarece documentul cu informații-cheie prezintă informații de bază referitoare la un produs 
de investiții astfel încât să fie înțeles de cel mai mare număr posibil de eventuali investitori de 
retail, se impune o testare temeinică a investitorilor de retail.

Amendamentul 447
Thomas Händel
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Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu 
articolul 23 care să precizeze forma de 
prezentare și conținutul fiecăruia dintre 
elementele de informații menționate la 
alineatul (2), forma de prezentare și 
detaliile celorlalte informații pe care 
creatorul produsului le poate include în 
documentul cu informații cheie, conform 
alineatului (3), și detaliile formatului 
comun și ale simbolului comun menționate 
la alineatul (4). Comisia ține cont de 
diferențele dintre produsele de investiții și 
de capacitățile investitorilor de retail, dar și 
de caracteristicile produselor de investiții 
care le permit acestora să aleagă între 
diferite investiții suport sau alte opțiuni pe 
care le oferă produsul, inclusiv atunci când 
această alegere poate fi făcută în momente 
diferite sau poate fi modificată ulterior.

(5) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu 
articolul 23 care să precizeze forma de 
prezentare și conținutul fiecăruia dintre 
elementele de informații menționate la 
alineatul (2), forma de prezentare și 
detaliile celorlalte informații pe care 
creatorul produsului le poate include în 
documentul cu informații-cheie, conform 
alineatului (3), și detaliile formatului 
comun și ale simbolului comun menționate 
la alineatul (4). Comisia ține cont de 
diferențele dintre produsele de investiții și 
de capacitățile investitorilor de retail, dar și 
de caracteristicile produselor de investiții 
care le permit acestora să aleagă între 
diferite investiții suport sau alte opțiuni pe 
care le oferă produsul, inclusiv atunci când 
această alegere poate fi făcută în momente 
diferite sau poate fi modificată ulterior. 
Comisia propune în continuare un sistem 
de semnalizare care va facilita 
clasificarea și categorizarea produselor de 
investiții drept produse extrem de riscante, 
produse riscante și produse mai puțin 
riscante.

Or. de

Amendamentul 448
Ildikó Gáll-Pelcz

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu 
articolul 23 care să precizeze forma de 
prezentare și conținutul fiecăruia dintre 

(5) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu 
articolul 23 care să precizeze forma de 
prezentare și conținutul fiecăruia dintre 



PE504.398v01-00 48/180 AM\926906RO.doc

RO

elementele de informații menționate la 
alineatul (2), forma de prezentare și 
detaliile celorlalte informații pe care 
creatorul produsului le poate include în 
documentul cu informații cheie, conform 
alineatului (3), și detaliile formatului 
comun și ale simbolului comun menționate 
la alineatul (4). Comisia ține cont de 
diferențele dintre produsele de investiții și 
de capacitățile investitorilor de retail, dar și 
de caracteristicile produselor de investiții 
care le permit acestora să aleagă între 
diferite investiții suport sau alte opțiuni pe 
care le oferă produsul, inclusiv atunci când 
această alegere poate fi făcută în momente 
diferite sau poate fi modificată ulterior.

elementele de informații menționate la 
alineatul (2), forma de prezentare și 
detaliile celorlalte informații pe care 
creatorul produsului le poate include în 
documentul cu informații-cheie, conform 
alineatului (3), și detaliile formatului 
comun și ale simbolului comun menționate 
la alineatul (4). Comisia ține cont de 
diferențele dintre produsele de investiții și 
de capacitățile investitorilor de retail, dar și 
de caracteristicile produselor de investiții 
care le permit acestora să aleagă între 
diferite investiții-suport sau alte opțiuni pe 
care le oferă produsul, inclusiv atunci când 
această alegere poate fi făcută în momente 
diferite sau poate fi modificată ulterior. 
Înainte de a adopta acte delegate, Comisia 
realizează teste corespunzătoare destinate 
investitorilor de retail, pentru a selecta 
măsurile cele mai potrivite pentru 
investitorii de retail.

Or. en

Amendamentul 449
Pervenche Berès

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu 
articolul 23 care să precizeze forma de 
prezentare și conținutul fiecăruia dintre 
elementele de informații menționate la 
alineatul (2), forma de prezentare și 
detaliile celorlalte informații pe care 
creatorul produsului le poate include în
documentul cu informații cheie, conform 
alineatului (3), și detaliile formatului 
comun și ale simbolului comun menționate 
la alineatul (4). Comisia ține cont de 
diferențele dintre produsele de investiții și 
de capacitățile investitorilor de retail, dar și

(5) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
23 care să precizeze forma de prezentare și 
conținutul fiecăruia dintre elementele de 
informații menționate la alineatele (2) și 
(3a), forma de prezentare și detaliile 
celorlalte informații pe care creatorul 
produsului și persoana care vinde produse 
de investiții le pot include în documentul 
cu informații-cheie sau în anexa la acesta, 
conform alineatului (3), și detaliile 
formatului comun și ale simbolului comun 
menționate la alineatul (4). Comisia ține 
cont de diferențele dintre produsele de 
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de caracteristicile produselor de investiții 
care le permit acestora să aleagă între 
diferite investiții suport sau alte opțiuni pe 
care le oferă produsul, inclusiv atunci când 
această alegere poate fi făcută în momente 
diferite sau poate fi modificată ulterior.

investiții și de capacitățile investitorilor de 
retail, dar și de caracteristicile produselor 
de investiții care le permit acestora să 
aleagă între diferite investiții-suport sau
alte opțiuni pe care le oferă produsul, 
inclusiv atunci când această alegere poate 
fi făcută în momente diferite sau poate fi 
modificată ulterior. Înainte de a adopta 
acte delegate, Comisia realizează teste 
corespunzătoare destinate investitorilor de 
retail, pentru a selecta măsurile cele mai 
potrivite pentru investitorii de retail.

Or. en

Amendamentul 450
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu 
articolul 23 care să precizeze forma de 
prezentare și conținutul fiecăruia dintre 
elementele de informații menționate la 
alineatul (2), forma de prezentare și 
detaliile celorlalte informații pe care 
creatorul produsului le poate include în 
documentul cu informații cheie, conform 
alineatului (3), și detaliile formatului 
comun și ale simbolului comun menționate 
la alineatul (4). Comisia ține cont de 
diferențele dintre produsele de investiții și 
de capacitățile investitorilor de retail, dar și 
de caracteristicile produselor de investiții 
care le permit acestora să aleagă între 
diferite investiții suport sau alte opțiuni pe 
care le oferă produsul, inclusiv atunci când 
această alegere poate fi făcută în momente 
diferite sau poate fi modificată ulterior.

(5) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu 
articolul 23 care să precizeze forma de 
prezentare și conținutul fiecăruia dintre 
elementele de informații menționate la 
alineatul (2), inclusiv efectul introducerii 
indicatorilor de risc. Forma de prezentare 
și detaliile celorlalte informații pe care 
creatorul produsului și persoana care 
vinde produse de investiții le pot include în 
documentul cu informații-cheie, conform 
alineatului (3), și detaliile formatului 
comun și ale simbolului comun menționate 
la alineatul (4). Comisia ține cont de 
diferențele dintre produsele de investiții și 
de capacitățile investitorilor de retail, dar și 
de caracteristicile produselor de investiții 
care le permit acestora să aleagă între 
diferite investiții-suport sau alte opțiuni pe
care le oferă produsul, inclusiv atunci când 
această alegere poate fi făcută în momente 
diferite sau poate fi modificată ulterior. 
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Înainte de a adopta acte delegate, Comisia 
realizează teste privind impactul 
documentelor cu informații-cheie 
destinate investitorilor asupra 
consumatorilor-țintă, pentru a selecta 
măsurile cele mai potrivite, în special 
aspectul publicării riscurilor, pentru 
investitorii de retail.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament se bazează pe propunerea BEUC.

Amendamentul 451
Syed Kamall

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu 
articolul 23 care să precizeze forma de 
prezentare și conținutul fiecăruia dintre 
elementele de informații menționate la 
alineatul (2), forma de prezentare și 
detaliile celorlalte informații pe care 
creatorul produsului le poate include în 
documentul cu informații cheie, conform 
alineatului (3), și detaliile formatului 
comun și ale simbolului comun menționate 
la alineatul (4). Comisia ține cont de 
diferențele dintre produsele de investiții și 
de capacitățile investitorilor de retail, dar și 
de caracteristicile produselor de investiții 
care le permit acestora să aleagă între 
diferite investiții suport sau alte opțiuni pe 
care le oferă produsul, inclusiv atunci când 
această alegere poate fi făcută în momente 
diferite sau poate fi modificată ulterior.

(5) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu 
articolul 23 care să precizeze forma de 
prezentare și conținutul fiecăruia dintre 
elementele de informații menționate la 
alineatul (2), forma de prezentare și 
detaliile celorlalte informații pe care 
creatorul pachetului de produse de 
investiții de retail le poate include în 
documentul cu informații-cheie, conform 
alineatului (3), și detaliile formatului 
comun și ale simbolului comun menționate 
la alineatul (4). Comisia ține cont de 
diferențele dintre pachetele de produse de 
investiții de retail și de capacitățile 
investitorilor de retail, dar și de 
caracteristicile pachetelor de produse de 
investiții de retail care le permit acestora să 
aleagă între diferite investiții-suport sau 
alte opțiuni pe care le oferă produsul, 
inclusiv atunci când această alegere poate 
fi făcută în momente diferite sau poate fi 
modificată ulterior.
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Amendamentul 452
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu 
articolul 23 care să precizeze forma de 
prezentare și conținutul fiecăruia dintre 
elementele de informații menționate la 
alineatul (2), forma de prezentare și 
detaliile celorlalte informații pe care 
creatorul produsului le poate include în 
documentul cu informații cheie, conform 
alineatului (3), și detaliile formatului 
comun și ale simbolului comun menționate 
la alineatul (4). Comisia ține cont de 
diferențele dintre produsele de investiții și 
de capacitățile investitorilor de retail, dar și 
de caracteristicile produselor de investiții
care le permit acestora să aleagă între 
diferite investiții suport sau alte opțiuni pe 
care le oferă produsul, inclusiv atunci când 
această alegere poate fi făcută în momente 
diferite sau poate fi modificată ulterior.

(5) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu 
articolul 23 care să precizeze forma de 
prezentare și conținutul fiecăruia dintre 
elementele de informații menționate la 
alineatul (2), forma de prezentare și 
detaliile celorlalte informații obiective pe 
care creatorul produsului le poate include 
în documentul cu informații-cheie, 
conform alineatului (3), și detaliile 
formatului comun și ale simbolului comun 
menționate la alineatul (4). Comisia ține 
cont de diferențele dintre PPIR și de 
capacitățile investitorilor de retail, dar și de 
caracteristicile PPIR care le permit 
acestora să aleagă între diferite investiții-
suport sau alte opțiuni pe care le oferă 
produsul, inclusiv atunci când această 
alegere poate fi făcută în momente diferite 
sau poate fi modificată ulterior.

Or. en

Justificare

Articolul 8 alineatul (5) din regulamentul privind actele delegate poate crea probleme în ceea 
ce privește compatibilitatea cu anumite legi constituționale ale statelor membre. Comisia ar 
trebui să fie abilitată să adopte acte delegate privind „alte informații obiective”.

Amendamentul 453
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 6
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Autoritatea bancară europeană 
(ABE), Autoritatea europeană pentru 
asigurări și pensii ocupaționale (AEAPO) 
și Autoritatea europeană pentru valori 
mobiliare și piețe (AEVMP) elaborează 
proiecte de standarde de reglementare 
pentru a determina:

eliminat

(a) metoda de prezentare a profilului de 
risc și de randament menționat la 
alineatul (2) litera (e) de la prezentul 
articol și
(b) calcularea costurilor menționate la 
alineatul (2) litera (f) de la prezentul 
articol.
Proiectele de standarde tehnice de 
reglementare trebuie să țină cont de 
diferitele tipuri de produse de investiții. 
Autoritățile europene de supraveghere 
înaintează Comisiei proiectele de 
standarde tehnice de reglementare până 
la data de […].
Se conferă Comisiei competența de a 
adopta standardele tehnice de 
reglementare în conformitate cu 
procedura prevăzută la articolele 10-14 
din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010, la 
articolele 10-14 din Regulamentul (UE) 
nr. 1094/2010 și la articolele 10-14 din 
Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

Or. en

Amendamentul 454
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritatea bancară europeană (ABE), eliminat
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Autoritatea europeană pentru asigurări și 
pensii ocupaționale (AEAPO) și 
Autoritatea europeană pentru valori 
mobiliare și piețe (AEVMP) elaborează 
proiecte de standarde de reglementare 
pentru a determina:
(a) metoda de prezentare a profilului de 
risc și de randament menționat la 
alineatul (2) litera (e) de la prezentul 
articol și
(b) calcularea costurilor menționate la 
alineatul (2) litera (f) de la prezentul 
articol.

Or. en

Amendamentul 455
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 6 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) metoda de prezentare a profilului de 
risc și de randament menționat la 
alineatul (2) litera (e) de la prezentul 
articol și

eliminat

Or. en

Amendamentul 456
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 6 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) metoda de prezentare a profilului de 
risc și de randament menționat la alineatul 
(2) litera (e) de la prezentul articol și

(a) metoda de prezentare a profilurilor de 
risc și de randament menționate la 
alineatul (2) litera (e) de la prezentul articol 
și
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Or. en

Amendamentul 457
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 6 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) calcularea costurilor menționate la 
alineatul (2) litera (f) de la prezentul 
articol.

eliminat

Or. en

Amendamentul 458
Burkhard Balz

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 6 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) calcularea costurilor menționate la 
alineatul (2) litera (f) de la prezentul 
articol.

(b) calcularea costurilor, inclusiv 
precizarea indicatorilor sintetici, 
menționate la alineatul (2) litera (f) de la 
prezentul articol.

Or. en

Amendamentul 459
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 6 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) metoda de calcul al evaluării 
cantitative a portofoliului în ceea ce 
privește contribuția sa la finanțarea 
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tranziției energetice necesare pentru 
limitarea încălzirii globale la + 2 °C, 
menționată la alineatul (2) litera (b) 
punctul (iiia) de la prezentul articol.

Or. en

Amendamentul 460
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 6 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Proiectele de standarde tehnice de 
reglementare trebuie să țină cont de 
diferitele tipuri de produse de investiții. 
Autoritățile europene de supraveghere 
înaintează Comisiei proiectele de 
standarde tehnice de reglementare până 
la data de […].

eliminat

Or. en

Amendamentul 461
Werner Langen

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 6 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Proiectele de standarde tehnice de 
reglementare trebuie să țină cont de 
diferitele tipuri de produse de investiții. 
Autoritățile europene de supraveghere 
înaintează Comisiei proiectele de standarde 
tehnice de reglementare până la data de 
[…].

Proiectele de standarde tehnice de 
reglementare țin cont de diferitele tipuri de 
produse, în special de produsele de 
asigurare, în conformitate cu 
Directiva 2009/138/CE. Autoritățile 
europene de supraveghere înaintează 
Comisiei proiectele de standarde tehnice de 
reglementare până la data de […].

Or. de
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Amendamentul 462
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 6 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Proiectele de standarde tehnice de 
reglementare trebuie să țină cont de 
diferitele tipuri de produse de investiții. 
Autoritățile europene de supraveghere 
înaintează Comisiei proiectele de standarde 
tehnice de reglementare până la data de 
[…].

Proiectele de standarde tehnice de 
reglementare țin cont de diferitele tipuri de 
produse de investiții și de lucrările deja 
realizate în conformitate cu [MiFID], 
[IMD], Directiva privind prospectul, 
Solvabilitate II și cu Directiva 2009/65/CE 
prin care se introduce un document cu 
informații-cheie pentru investitori în 
cazul OPCVM. Autoritățile europene de 
supraveghere înaintează Comisiei 
proiectele de standarde tehnice de 
reglementare până la data de […].

Or. en

Justificare

Actele legislative interconectate ar trebui armonizate, în măsura în care este posibil.

Amendamentul 463
Syed Kamall

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 6 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Proiectele de standarde tehnice de 
reglementare trebuie să țină cont de 
diferitele tipuri de produse de investiții. 
Autoritățile europene de supraveghere 
înaintează Comisiei proiectele de standarde 
tehnice de reglementare până la data de 
[…].

Proiectele de standarde tehnice de 
reglementare țin cont de diferitele tipuri de 
pachete de produse de investiții de retail. 
Autoritățile europene de supraveghere 
înaintează Comisiei proiectele de standarde 
tehnice de reglementare până la data de 
[…].

Or. en
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Amendamentul 464
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 6 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se conferă Comisiei competența de a 
adopta standardele tehnice de 
reglementare în conformitate cu 
procedura prevăzută la articolele 10-14 
din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010, la 
articolele 10-14 din Regulamentul (UE) 
nr. 1094/2010 și la articolele 10-14 din 
Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

eliminat

Or. en

Amendamentul 465
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 8a
Avertismentele cu privire la produsele 

complexe
(1) Produsele de investiții expuse la unul 
sau mai multe riscuri descrise la 
alineatul (2) din prezentul articol publică 
la începutul primei pagini din documentul 
cu informații-cheie, într-un mod vizibil, 
următoarea declarație:
„Autoritatea competentă consideră că 
acest produs este prea complex pentru a fi 
vândut investitorilor neprofesioniști și, 
prin urmare, nu a evaluat documentul cu 
informații în legătură cu produsul 
respectiv în acest scop.”
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(2) Se consideră că produsele de investiții 
nu sunt destinate investitorilor de retail 
dacă sunt îndeplinite una sau mai multe 
dintre condițiile de mai jos:
(i) profilul de risc și de randament sau 
costurile sunt prezentate într-un mod prea 
complicat;
(ii) produsul investește în active-suport în 
care investitorii neprofesioniști nu 
investesc în mod obișnuit;
(iii) profilul de risc și de randament 
depinde de apariția a două sau mai multe 
evenimente legate de cel puțin două 
categorii diferite de active;
(iv) se utilizează o serie de mecanisme 
diferite pentru a calcula randamentul 
final al investiției, implicând un risc mai
mare de a apărea neînțelegeri în rândul 
investitorilor;
(v) randamentul investiției include 
caracteristici de împachetare care profită 
de deviațiile de comportament ale 
investitorilor, cum ar fi oferirea unei rate 
fixe utilizate drept „momeală” urmată de 
o rată condiționată variabilă mult mai 
mare sau de o formulă recurentă;
(vi) expunerea globală a produsului 
financiar, măsurată cu ajutorul valorii 
sale la risc lunare calculate într-un 
interval de încredere de 99 % în 
momentul tranzacționării, depășește 
20 %.
(3) Autoritatea bancară europeană 
(ABE), Autoritatea europeană pentru 
asigurări și pensii ocupaționale (AEAPO) 
și Autoritatea europeană pentru valori 
mobiliare și piețe (AEVMP) elaborează 
orientări privind condițiile menționate la 
articolul 2 din prezentul articol.
Autoritățile europene de supraveghere 
înaintează Comisiei proiectele de 
standarde tehnice de reglementare până 
la data de […].
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Se conferă Comisiei competența de a 
adopta standardele tehnice de 
reglementare în conformitate cu 
procedura prevăzută la articolele 10-14 
din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010, la 
articolele 10-14 din Regulamentul (UE) 
nr. 1094/2010 și la articolele 10-14 din 
Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

Or. en

Justificare

Complexitatea excesivă a împachetării produselor de investiții vândute investitorilor de retail 
ar trebui abordată prin includerea unui avertisment în documentul cu informații-cheie cu 
privire la produsele care au profiluri de risc și de randament excesiv de complexe sau 
neobișnuite. Această transparență suplimentară ar permite consumatorilor să identifice 
riscurile improprii create de ingineria financiară, ceea ce ar spori protecția investitorilor. 
Această abordare există deja în unele state membre.

Amendamentul 466
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 9 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Materialele de marketing care conțin 
informații specifice referitoare la produsul 
de investiții nu trebuie să includă declarații 
care contrazic informațiile cuprinse în 
documentul cu informații cheie sau care 
diminuează importanța acestuia. 
Materialele de marketing trebuie să 
menționeze existența unui document cu 
informații cheie și să furnizeze informații 
despre modul în care acesta poate fi 
obținut.

Materialele de marketing referitoare la 
produsul de investiții nu includ declarații 
care contrazic informațiile cuprinse în 
documentul cu informații-cheie sau care 
diminuează importanța acestuia. 
Materialele de marketing comunică
existența unui document cu informații-
cheie publicat pe un site oficial al 
autorității competente cu un link direct.
Un exemplar pe suport de hârtie poate fi 
înaintat, la cerere, creatorului sau 
persoanelor care vând produse de 
investiții în mod gratuit.

Or. en
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Justificare

Prezentul amendament se bazează pe propunerea BEUC.

Amendamentul 467
Syed Kamall

Propunere de regulament
Articolul 9 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Materialele de marketing care conțin 
informații specifice referitoare la produsul 
de investiții nu trebuie să includă declarații 
care contrazic informațiile cuprinse în 
documentul cu informații cheie sau care 
diminuează importanța acestuia. 
Materialele de marketing trebuie să 
menționeze existența unui document cu 
informații cheie și să furnizeze informații 
despre modul în care acesta poate fi 
obținut.

Materialele de marketing care conțin 
informații specifice referitoare la pachetul 
de produse de investiții de retail nu include
declarații care contrazic informațiile 
cuprinse în documentul cu informații-cheie
sau care diminuează importanța acestuia. 
Materialele de marketing menționează 
existența unui document cu informații-
cheie și furnizează informații despre modul 
în care acesta poate fi obținut.

Or. en

Amendamentul 468
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Creatorul produsului de investiții 
reexaminează periodic informațiile 
cuprinse în documentul cu informații cheie
și le modifică, dacă acest lucru se 
dovedește necesar în urma reexaminării.

(1) Creatorul produsului de investiții 
reexaminează periodic informațiile 
cuprinse în documentul cu informații-cheie
și, cel puțin anual, le modifică, cel puțin 
dacă acest lucru indică adăugarea de 
valoare la gestionarea investiției și 
apariția unui risc relevant în cadrul 
gestionării investițiilor. Această 
modificare include utilizarea standardelor 
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definite în documentele cu informații-
cheie despre produsele de investiții care 
indică faptul că sunt necesare modificări.
Această reexaminare se exprimă într-un 
mod clar, concis și inteligibil în partea 
descriptivă a raportului anual și include 
un rezumat fidel și corect al performanței 
plasamentelor, al costurilor de 
administrare, al strategiilor de gestionare 
a investițiilor, al adăugării de valoare la 
gestionarea investiției și al apariției unui 
risc relevant în cadrul gestionării 
investițiilor, inclusiv standardele definite 
în documentele cu informații-cheie pentru 
produsele de investiții.

Or. en

Justificare

Prin intermediul acestui amendament se asigură actualizarea informațiilor din documentele 
cu informații-cheie destinate investitorilor.

Amendamentul 469
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Creatorul produsului de investiții 
reexaminează periodic informațiile 
cuprinse în documentul cu informații cheie
și le modifică, dacă acest lucru se 
dovedește necesar în urma reexaminării.

(1) Creatorul produsului de investiții 
reexaminează periodic informațiile 
cuprinse în documentul cu informații-cheie
și le modifică, dacă acest lucru indică 
faptul că au fost aduse produsului 
modificări substanțiale.

Or. en

Amendamentul 470
Markus Ferber
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Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Creatorul produsului de investiții 
reexaminează periodic informațiile 
cuprinse în documentul cu informații cheie
și le modifică, dacă acest lucru se 
dovedește necesar în urma reexaminării.

(1) Creatorul produsului de investiții 
reexaminează periodic informațiile 
cuprinse în documentul cu informații-cheie
și le modifică, dacă acest lucru indică 
faptul că se impun modificări 
substanțiale, și face disponibilă în mod 
prompt versiunea revizuită.

Or. en

Justificare

Pentru a garanta creatorilor de produse de investiții un nivel de certitudine în ceea ce 
privește momentul în care trebuie să revizuiască documentul cu informații-cheie, ar trebui 
clarificat faptul că se impune o modificare numai atunci când produsul de investiții suferă o 
modificare substanțială. Odată ce reexaminarea a avut loc, nu există motive de a reține 
versiunea modificată a documentului cu informații-cheie.

Amendamentul 471
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Creatorul produsului de investiții
reexaminează periodic informațiile 
cuprinse în documentul cu informații cheie
și le modifică, dacă acest lucru se 
dovedește necesar în urma reexaminării.

(1) Creatorul PPIR reexaminează periodic 
informațiile cuprinse în documentul cu 
informații-cheie și le modifică, dacă acest 
lucru indică faptul că se impun modificări 
substanțiale, și face disponibilă în mod 
prompt versiunea modificată.

Or. en

Justificare

Un document cu informații-cheie ar trebui conceput ca document precontractual, și anume un 
instrument de ajutor care contribuie la decizia individuală de investiție. Prin urmare, 
obligațiile privind modificarea documentului se limitează la circumstanțele care reflectă o 
modificare substanțială a produsului de investiții ca atare. Această cerință este în 
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conformitate cu articolul 23 alineatul (2) din cea de-a patra Directivă privind OPCVM 
[Regulamentul (UE) nr. 583/2010].

Amendamentul 472
Burkhard Balz

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Creatorul produsului de investiții 
reexaminează periodic informațiile 
cuprinse în documentul cu informații cheie
și le modifică, dacă acest lucru se 
dovedește necesar în urma reexaminării.

(1) Creatorul produsului de investiții 
reexaminează periodic informațiile 
cuprinse în documentul cu informații-cheie
și le modifică, dacă acest lucru indică 
faptul că se impun modificări esențiale, în 
special în ceea ce privește aprecierea 
riscurilor.

Or. en

Amendamentul 473
Syed Kamall

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Creatorul produsului de investiții 
reexaminează periodic informațiile 
cuprinse în documentul cu informații cheie
și le modifică, dacă acest lucru se 
dovedește necesar în urma reexaminării.

(1) Creatorul pachetului de produse de 
investiții de retail reexaminează periodic 
informațiile cuprinse în documentul cu 
informații-cheie și le modifică, dacă acest 
lucru se dovedește necesar în urma 
reexaminării.

Or. en

Amendamentul 474
Olle Schmidt
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Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate, în conformitate cu 
articolul 23, care să prevadă norme 
detaliate pentru reexaminarea informațiilor 
cuprinse în documentul cu informații cheie
și modificarea acestuia în ceea ce privește:

(2) Autoritatea bancară europeană 
(ABE), Autoritatea europeană pentru 
asigurări și pensii ocupaționale (AEAPO) 
și Autoritatea europeană pentru valori 
mobiliare și piețe (AEVMP) elaborează 
proiecte de standarde de reglementare
care să prevadă norme detaliate pentru 
reexaminarea informațiilor cuprinse în 
documentul cu informații-cheie și 
modificarea acestuia în ceea ce privește:

Autoritățile europene de supraveghere 
înaintează Comisiei proiectele de 
standarde tehnice de reglementare până 
la data de […].
Se conferă Comisiei competența de a 
adopta standardele tehnice de 
reglementare în conformitate cu 
procedura prevăzută la articolele 10-14 
din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010, la 
articolele 10-14 din Regulamentul (UE) 
nr. 1094/2010 și la articolele 10-14 din 
Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

Or. en

Justificare

Pentru a asigura flexibilitatea necesară și pentru a permite industriei și autorităților 
europene de supraveghere (AES) să reacționeze rapid la evoluțiile pieței, ar fi recomandabil 
mai degrabă ca cele trei AES să elaboreze în comun standarde tehnice de reglementare decât 
să i se atribuie Comisiei competența de a adopta acte delegate.

Amendamentul 475
Alfredo Pallone

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate, în conformitate cu 
articolul 23, care să prevadă norme 
detaliate pentru reexaminarea informațiilor 
cuprinse în documentul cu informații cheie
și modificarea acestuia în ceea ce privește:

(2) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate, în conformitate cu 
articolul 23, care să prevadă norme 
detaliate pentru reexaminarea informațiilor 
cuprinse în documentul cu informații-cheie
și modificarea acestuia, având în vedere 
natura produsului de investiții, în ceea ce 
privește:

Or. en

Amendamentul 476
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) condițiile în care informațiile cuprinse 
în documentul cu informații cheie trebuie 
modificate și condițiile în care 
republicarea documentului cu informații 
cheie revizuit este obligatorie sau 
opțională;

(b) condițiile în care informațiile cuprinse 
în documentul cu informații-cheie trebuie 
modificate;

Or. en

Justificare

În cazul în care se consideră că este necesară o modificare, iar aceasta a avut loc, 
documentul cu informații-cheie este pus la dispoziție în mod prompt. Actele delegate nu mai 
trebuie să detalieze în continuare o normă atât de simplă.

Amendamentul 477
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) condițiile în care informațiile cuprinse 
în documentul cu informații cheie trebuie 
modificate și condițiile în care republicarea 
documentului cu informații cheie revizuit 
este obligatorie sau opțională;

(b) condițiile în care informațiile cuprinse 
în documentul cu informații-cheie trebuie 
modificate, definind în mod specific care 
sunt „modificările substanțiale”, și 
condițiile în care republicarea 
documentului cu informații-cheie revizuit 
este obligatorie;

Or. en

Amendamentul 478
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) condițiile în care informațiile cuprinse 
în documentul cu informații cheie trebuie 
modificate și condițiile în care 
republicarea documentului cu informații 
cheie revizuit este obligatorie sau 
opțională;

(b) condițiile în care informațiile cuprinse 
în documentul cu informații-cheie trebuie 
modificate;

Or. en

Justificare

Urmează modificării propuse de Schmidt la alineatul (1). A se vedea justificarea Schmidt de 
la articolul 10 alineatul (1). Dacă o reexaminare a documentului cu informații-cheie are ca 
rezultat o modificare, documentul modificat ar trebui pus la dispoziție în mod prompt. În 
acest context nu este necesar să i se acorde Comisiei competența de a adopta acte delegate. 

Amendamentul 479
Syed Kamall

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) condițiile specifice în care informațiile 
cuprinse în documentul cu informații cheie 
trebuie reexaminate sau în care documentul 
cu informații cheie trebuie modificat atunci 
când un produs de investiții este pus la 
dispoziția investitorilor de retail în mod 
nepermanent;

(c) condițiile specifice în care informațiile 
cuprinse în documentul cu informații-cheie 
trebuie reexaminate sau în care documentul 
cu informații-cheie trebuie modificat atunci 
când un pachet de produse de investiții de 
retail este pus la dispoziția investitorilor de 
retail în mod nepermanent;

Or. en

Amendamentul 480
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) circumstanțele în care investitorii de 
retail trebuie informați în legătură cu 
existența unui document cu informații 
cheie modificat pentru un produs de 
investiții pe care l-au cumpărat.

eliminat

Or. en

Justificare

Urmează modificării propuse de Schmidt la alineatul (1). A se vedea justificarea de la 
articolul 10 alineatul (1).

Amendamentul 481
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) circumstanțele în care investitorii de 
retail trebuie informați în legătură cu 

eliminat
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existența unui document cu informații 
cheie modificat pentru un produs de 
investiții pe care l-au cumpărat.

Or. en

Justificare

În cazul în care se consideră că este necesară o modificare, iar aceasta a avut loc, 
documentul cu informații-cheie este pus la dispoziție în mod prompt. Actele delegate nu mai 
trebuie să detalieze în continuare o normă atât de simplă.

Amendamentul 482
Syed Kamall

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) circumstanțele în care investitorii de 
retail trebuie informați în legătură cu 
existența unui document cu informații 
cheie modificat pentru un produs de 
investiții pe care l-au cumpărat.

(d) circumstanțele în care investitorii de 
retail trebuie informați în legătură cu 
existența unui document cu informații-
cheie modificat pentru un pachet de 
produse de investiții de retail pe care l-au 
cumpărat.

Or. en

Amendamentul 483
Werner Langen

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) circumstanțele în care investitorii de 
retail trebuie informați în legătură cu 
existența unui document cu informații 
cheie modificat pentru un produs de 
investiții pe care l-au cumpărat.

(d) circumstanțele în care investitorii de 
retail trebuie informați în urma unei cereri 
individuale în legătură cu existența unui 
document cu informații-cheie modificat 
pentru un produs de investiții pe care l-au 
cumpărat.
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Or. de

Amendamentul 484
Pervenche Berès

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) toate măsurile luate de persoana 
responsabilă de încălcare pentru a 
asigura respectarea regulamentului de 
către aceasta pe viitor.

Or. en

Justificare

Dacă persoana responsabilă de încălcare a luat măsuri pentru a evita repetarea acestei 
încălcări pe viitor, autoritatea competentă poate ține cont de acest lucru la aplicarea 
măsurilor și sancțiunilor administrative.

Amendamentul 485
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care un creator de produse 
de investiții a elaborat un document cu
informații cheie care nu respectă cerințele 
de la articolele 6, 7 și 8 și pe care un 
investitor de retail s-a bazat pentru a lua o 
decizie de investiție, investitorul de retail 
în cauză poate pretinde de la creatorul 
produsului de investiții despăgubiri 
pentru eventualele pierderi suferite din 
cauza utilizării documentului cu
informații cheie.

(1) Informațiile-cheie destinate 
investitorilor constituie informații 
precontractuale. Ele sunt corecte, clare și 
neînșelătoare. Conținutul lor este 
conform cu părțile corespunzătoare ale 
prospectului. În cazul în care există 
documente contractuale cu caracter 
obligatoriu, documentul cu informații-
cheie este conform cu respectivele 
documente.

Or. en
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Justificare

Aliniere la standardele privind documentele cu informații-cheie destinate investitorilor pentru 
Directiva 2009/65/CE (Directiva privind OPCVM). Reglementarea sarcinii probei trebuie să 
corespundă cu reglementarea sarcinii probei de la articolul 79 alineatul (2) din cea de-a 
patra Directivă privind OPCVM.

Amendamentul 486
Syed Kamall

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care un creator de produse 
de investiții a elaborat un document cu 
informații cheie care nu respectă cerințele 
de la articolele 6, 7 și 8 și pe care un 
investitor de retail s-a bazat pentru a lua o 
decizie de investiție, investitorul de retail 
în cauză poate pretinde de la creatorul 
produsului de investiții despăgubiri 
pentru eventualele pierderi suferite din 
cauza utilizării documentului cu
informații cheie.

(1) Informațiile din documentul cu 
informații-cheie constituie informații 
precontractuale. Ele sunt corecte, clare și 
neînșelătoare. Conținutul documentului 
cu informații-cheie este conform cu orice 
prospect sau, în cazul în care nu a fost 
publicat niciun prospect, cu termenii și 
condițiile pachetului de produse de 
investiții de retail

Or. en

Justificare

Deoarece factorul-cheie al regulamentului este alinierea la cea de-a patra Directivă privind 
OPCVM, pentru a asigura consecvența regimurilor de răspundere, regulamentul ar trebui să 
conțină în schimb o dispoziție care să precizeze faptul că legile naționale ale statelor membre 
prevăd căi de atac în materie civilă adecvate pentru un investitor de retail.

Amendamentul 487
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care un creator de produse (1) Informațiile din documentul cu 
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de investiții a elaborat un document cu
informații cheie care nu respectă cerințele 
de la articolele 6, 7 și 8 și pe care un 
investitor de retail s-a bazat pentru a lua o 
decizie de investiție, investitorul de retail 
în cauză poate pretinde de la creatorul 
produsului de investiții despăgubiri 
pentru eventualele pierderi suferite din 
cauza utilizării documentului cu
informații cheie.

informații-cheie constituie informații 
precontractuale. Ele sunt corecte, clare și 
neînșelătoare. În cazul în care există 
documente contractuale cu caracter 
obligatoriu, documentul cu informații-
cheie este conform cu respectivele 
documente.

Or. en

Justificare

Aceasta aduce Regulamentul PPIR în conformitate cu limbajul Directivei privind OPCVM.

Amendamentul 488
Alfredo Pallone

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care un creator de produse 
de investiții a elaborat un document cu
informații cheie care nu respectă cerințele 
de la articolele 6, 7 și 8 și pe care un 
investitor de retail s-a bazat pentru a lua o 
decizie de investiție, investitorul de retail 
în cauză poate pretinde de la creatorul 
produsului de investiții despăgubiri pentru 
eventualele pierderi suferite din cauza 
utilizării documentului cu informații 
cheie.

(1) Informațiile-cheie destinate 
investitorilor constituie informații 
precontractuale. Ele sunt corecte, clare și 
neînșelătoare. Ele furnizează informații-
cheie, iar conținutul lor este conform cu 
părțile corespunzătoare ale documentelor 
de ofertă, atunci când trebuie elaborate de
creatorul produsului.

Or. en

Amendamentul 489
Wolf Klinz

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care un creator de produse 
de investiții a elaborat un document cu 
informații cheie care nu respectă cerințele 
de la articolele 6, 7 și 8 și pe care un 
investitor de retail s-a bazat pentru a lua o 
decizie de investiție, investitorul de retail 
în cauză poate pretinde de la creatorul 
produsului de investiții despăgubiri 
pentru eventualele pierderi suferite din 
cauza utilizării documentului cu 
informații cheie.

(1) Statele membre se asigură că nicio 
responsabilitate civilă nu îi poate reveni
persoanei responsabile cu elaborarea 
unui document cu informații-cheie 
exclusiv pe baza documentului cu 
informații-cheie sau a traducerii acestuia, 
cu excepția cazului în care informațiile 
sunt înșelătoare, incorecte sau 
neconforme cu părțile corespunzătoare 
ale prospectului sau nu respectă cerințele 
de la articolele 6, 7 și 8 și pe care un 
investitor de retail s-a bazat pentru a lua o 
decizie de investiție. Documentul cu
informații-cheie conține o avertizare clară 
în acest sens.

Or. en

Amendamentul 490
Burkhard Balz

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care un creator de produse 
de investiții a elaborat un document cu
informații cheie care nu respectă cerințele 
de la articolele 6, 7 și 8 și pe care un 
investitor de retail s-a bazat pentru a lua o 
decizie de investiție, investitorul de retail 
în cauză poate pretinde de la creatorul 
produsului de investiții despăgubiri 
pentru eventualele pierderi suferite din 
cauza utilizării documentului cu 
informații cheie.

(1) Statele membre se asigură că actele cu 
putere de lege și actele administrative din 
domeniul răspunderii civile se aplică 
persoanelor responsabile de informațiile 
furnizate în documentele cu informații-
cheie.

Or. en
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Amendamentul 491
Elena Băsescu

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care un creator de produse 
de investiții a elaborat un document cu 
informații cheie care nu respectă cerințele 
de la articolele 6, 7 și 8 și pe care un 
investitor de retail s-a bazat pentru a lua o 
decizie de investiție, investitorul de retail 
în cauză poate pretinde de la creatorul 
produsului de investiții despăgubiri pentru 
eventualele pierderi suferite din cauza 
utilizării documentului cu informații cheie.

(1) În cazul în care un creator de produse 
de investiții a elaborat un document cu 
informații-cheie care nu respectă cerințele 
de la articolele 6, 7 și 8 și pe care un 
investitor de retail s-a bazat pentru a lua o 
decizie de investiție, investitorul de retail 
în cauză poate pretinde de la creatorul 
produsului de investiții despăgubiri pentru 
eventualele pierderi suferite din cauza 
utilizării documentului cu informații-cheie. 
Valoarea eventualelor despăgubiri ar 
trebui să fie proporțională cu pierderea.

Or. en

Amendamentul 492
Thomas Händel

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care un creator de produse 
de investiții a elaborat un document cu 
informații cheie care nu respectă cerințele 
de la articolele 6, 7 și 8 și pe care un 
investitor de retail s-a bazat pentru a lua o 
decizie de investiție, investitorul de retail 
în cauză poate pretinde de la creatorul 
produsului de investiții despăgubiri pentru 
eventualele pierderi suferite din cauza 
utilizării documentului cu informații cheie.

(1) În cazul în care un creator de produse 
de investiții a elaborat un document cu 
informații-cheie care nu respectă cerințele 
de la articolele 6, 7 și 8 și pe care un 
investitor de retail s-a bazat pentru a lua o 
decizie de investiție, investitorul de retail 
în cauză poate pretinde de la creatorul 
produsului de investiții despăgubiri pentru 
eventualele pierderi suferite din cauza 
utilizării documentului cu informații-cheie
și, după caz, poate returna produsul de 
investiții și poate obține rambursarea 
prețului de achiziție.

Or. de
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Amendamentul 493
Pervenche Berès

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care un creator de produse 
de investiții a elaborat un document cu 
informații cheie care nu respectă cerințele 
de la articolele 6, 7 și 8 și pe care un 
investitor de retail s-a bazat pentru a lua o 
decizie de investiție, investitorul de retail 
în cauză poate pretinde de la creatorul 
produsului de investiții despăgubiri pentru 
eventualele pierderi suferite din cauza 
utilizării documentului cu informații cheie.

(1) În cazul în care un creator de produse 
de investiții sau o persoană care vinde 
produse de investiții a elaborat un 
document cu informații-cheie sau o anexă 
la acesta care nu respectă cerințele de la 
articolele 6, 7 și 8 și pe care un investitor 
de retail s-a bazat pentru a lua o decizie de 
investiție, investitorul de retail în cauză 
poate pretinde de la creatorul produsului de 
investiții sau de la persoana care vinde 
produse de investiții despăgubiri pentru 
eventualele pierderi suferite din cauza 
utilizării documentului cu informații-cheie 
sau a anexei la acesta.

Or. en

Amendamentul 494
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care un creator de produse 
de investiții a elaborat un document cu 
informații cheie care nu respectă cerințele 
de la articolele 6, 7 și 8 și pe care un 
investitor de retail s-a bazat pentru a lua o 
decizie de investiție, investitorul de retail 
în cauză poate pretinde de la creatorul 
produsului de investiții despăgubiri pentru 
eventualele pierderi suferite din cauza 
utilizării documentului cu informații cheie.

(1) În cazul în care un creator de produse 
de investiții a elaborat un document cu 
informații-cheie care nu respectă cerințele
prezentului regulament și pe care un 
investitor de retail s-a bazat pentru a lua o 
decizie de investiție, investitorul de retail 
în cauză poate pretinde de la creatorul 
produsului de investiții despăgubiri pentru 
eventualele pierderi suferite din cauza 
utilizării documentului cu informații-cheie.
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Or. en

Amendamentul 495
Wolf Klinz

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care un investitor de retail 
demonstrează că a suferit o pierdere din 
cauză că a utilizat informațiile cuprinse în 
documentul cu informații cheie, creatorul 
de produse de investiții trebuie să 
demonstreze că documentul cu informații 
cheie a fost elaborat în conformitate cu 
articolele 6, 7 și 8 din prezentul 
regulament.

eliminat

Or. en

Amendamentul 496
Sari Essayah

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care un investitor de retail 
demonstrează că a suferit o pierdere din 
cauză că a utilizat informațiile cuprinse în 
documentul cu informații cheie, creatorul
de produse de investiții trebuie să 
demonstreze că documentul cu informații 
cheie a fost elaborat în conformitate cu 
articolele 6, 7 și 8 din prezentul 
regulament.

(2) În cazul în care un investitor de retail 
demonstrează că a suferit o pierdere din 
cauză că a utilizat informațiile cuprinse în 
documentul cu informații-cheie, nu îi 
revine creatorului de produse de investiții
o răspundere civilă numai pe baza 
documentului cu informații-cheie sau a 
traducerii acestuia, cu excepția cazului în 
care acesta este înșelător, incorect sau 
neconform cu alte documente 
contractuale cu caracter obligatoriu.
Documentul cu informații-cheie conține o 
avertizare clară în acest sens.
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Or. en

Amendamentul 497
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care un investitor de retail 
demonstrează că a suferit o pierdere din 
cauză că a utilizat informațiile cuprinse în 
documentul cu informații cheie, creatorul 
de produse de investiții trebuie să 
demonstreze că documentul cu informații 
cheie a fost elaborat în conformitate cu 
articolele 6, 7 și 8 din prezentul 
regulament.

(2) Statele membre se asigură că nu este 
atribuită nimănui o răspundere civilă 
numai pe baza documentului cu 
informații-cheie sau a traducerii acestuia, 
cu excepția cazului în care acesta este 
înșelător, incorect sau neconform cu alte 
documente contractuale cu caracter 
obligatoriu, considerate a fi sub controlul 
persoanei. Documentul cu informații-
cheie conține o avertizare clară în acest 
sens.

Or. en

Justificare

Adaptare la standardele privind documentele cu informații-cheie pentru 
Directiva 2009/65/CE (Directiva privind OPCVM). Răspunderea civilă din regulament ar 
trebui să fie adaptată la articolul 79 alineatul (2) din cea de-a patra Directivă privind 
OPCVM. În măsura posibilului, formularea ar trebui pe deplin armonizată cu anumite 
ajustări la articolul 79 alineatul (2).

Amendamentul 498
Syed Kamall

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care un investitor de retail 
demonstrează că a suferit o pierdere din 
cauză că a utilizat informațiile cuprinse în 
documentul cu informații cheie, creatorul 
de produse de investiții trebuie să 

(2) Informațiile din documentul cu 
informații-cheie constituie informații 
precontractuale. Ele sunt corecte, clare și 
neînșelătoare. În cazul în care există 
documente contractuale cu caracter 
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demonstreze că documentul cu informații 
cheie a fost elaborat în conformitate cu 
articolele 6, 7 și 8 din prezentul 
regulament.

obligatoriu, documentul cu informații-
cheie este conform cu respectivele 
documente.

Or. en

Justificare

Deoarece factorul-cheie al regulamentului este alinierea la cea de-a patra Directivă privind 
OPCVM, pentru a asigura consecvența regimurilor de răspundere, regulamentul ar trebui să 
conțină în schimb o dispoziție care să precizeze faptul că legile naționale ale statelor membre 
prevăd căi de atac în materie civilă adecvate pentru un investitor de retail.

Amendamentul 499
Werner Langen

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care un investitor de retail 
demonstrează că a suferit o pierdere din 
cauză că a utilizat informațiile cuprinse în 
documentul cu informații cheie, creatorul 
de produse de investiții trebuie să 
demonstreze că documentul cu informații 
cheie a fost elaborat în conformitate cu 
articolele 6, 7 și 8 din prezentul 
regulament.

(2) Responsabilitatea juridică civilă a 
unui creator de produse de investiții nu 
poate fi invocată doar pe baza 
documentului cu informații-cheie, cu 
excepția cazului în care documentul cu 
informații-cheie este înșelător sau se 
abate de la prospectul specific produsului 
în secțiunile relevante (sarcina probei 
revine în acest caz creatorului de produse 
de investiții). Documentul cu informații-
cheie trebuie să indice în mod clar faptul 
că acesta nu înlocuiește prospectul.

Or. de

Amendamentul 500
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care un investitor de retail 
demonstrează că a suferit o pierdere din 
cauză că a utilizat informațiile cuprinse în
documentul cu informații cheie, creatorul 
de produse de investiții trebuie să 
demonstreze că documentul cu informații 
cheie a fost elaborat în conformitate cu 
articolele 6, 7 și 8 din prezentul 
regulament.

(2) Informațiile din documentul cu 
informații-cheie constituie informații 
precontractuale. Ele sunt corecte, clare și 
neînșelătoare. În cazul în care există 
documente contractuale cu caracter 
obligatoriu, documentul cu informații-
cheie este conform cu respectivele 
documente.

Or. en

Amendamentul 501
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care un investitor de retail 
demonstrează că a suferit o pierdere din 
cauză că a utilizat informațiile cuprinse în 
documentul cu informații cheie, creatorul 
de produse de investiții trebuie să 
demonstreze că documentul cu informații 
cheie a fost elaborat în conformitate cu 
articolele 6, 7 și 8 din prezentul 
regulament.

(2) În cazul în care un investitor de retail 
demonstrează că a suferit o pierdere din 
cauză că a utilizat informațiile cuprinse în 
documentul cu informații-cheie, 
creatorului de produse de investiții nu îi 
revine o răspundere civilă pe baza 
documentului cu informații-cheie sau a 
traducerii acestuia, cu excepția cazului în 
care acesta este înșelător, incorect sau 
neconform cu alte documente 
contractuale cu caracter obligatoriu.
Documentul cu informații-cheie conține o 
avertizare clară în acest sens.

Or. en

Justificare

Acesta armonizează Regulamentul PPIR cu limbajul Directivei privind OPCVM.
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Amendamentul 502
Alfredo Pallone

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care un investitor de retail 
demonstrează că a suferit o pierdere din 
cauză că a utilizat informațiile cuprinse în 
documentul cu informații cheie, creatorul 
de produse de investiții trebuie să 
demonstreze că documentul cu informații 
cheie a fost elaborat în conformitate cu 
articolele 6, 7 și 8 din prezentul 
regulament.

(2) Statele membre se asigură că nu îi 
revine nimănui o răspundere civilă numai 
pe baza informațiilor-cheie destinate 
investitorilor sau a traducerii acestora, cu 
excepția cazului în care informațiile sunt 
înșelătoare, incorecte sau neconforme cu 
părțile corespunzătoare ale documentației 
pentru elaborarea ofertei. Informațiile-
cheie destinate investitorilor conțin o 
avertizare clară în acest sens.

Or. en

Amendamentul 503
Burkhard Balz

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care un investitor de retail 
demonstrează că a suferit o pierdere din 
cauză că a utilizat informațiile cuprinse în 
documentul cu informații cheie, creatorul 
de produse de investiții trebuie să 
demonstreze că documentul cu informații 
cheie a fost elaborat în conformitate cu 
articolele 6, 7 și 8 din prezentul 
regulament.

(2) Cu toate acestea, statele membre se 
asigură că nu este atribuită nimănui o 
răspundere civilă numai pe baza 
documentului cu informații-cheie sau a 
traducerii acestuia, cu excepția cazului în 
care informațiile furnizate în documentul 
cu informații-cheie sunt înșelătoare, 
incorecte sau neconforme cu părțile 
corespunzătoare ale documentului sau cu 
documentele contractuale cu caracter 
obligatoriu.

Documentul cu informații-cheie conține o 
avertizare clară în acest sens.

Or. en
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Amendamentul 504
Nils Torvalds, Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care un investitor de retail 
demonstrează că a suferit o pierdere din 
cauză că a utilizat informațiile cuprinse în 
documentul cu informații cheie, creatorul 
de produse de investiții trebuie să 
demonstreze că documentul cu informații 
cheie a fost elaborat în conformitate cu 
articolele 6, 7 și 8 din prezentul 
regulament.

(2) În cazul în care un investitor de retail 
demonstrează că a suferit o pierdere din 
cauză că a utilizat informațiile cuprinse în 
documentul cu informații-cheie, creatorul 
de produse de investiții trebuie să 
demonstreze că documentul cu informații-
cheie a fost elaborat în conformitate cu 
articolele 6, 7 și 8 din prezentul 
regulament. În aceste cazuri răspunderea 
civilă îi revine creatorului de produse de 
investiții pe baza documentului cu 
informații-cheie, sau a traducerii 
acestuia, numai dacă documentul cu 
informații-cheie este înșelător, incorect 
sau neconform cu alte documente 
contractuale cu caracter obligatoriu. 
Documentul cu informații-cheie conține o 
avertizare clară în acest sens.

Or. en

Amendamentul 505
Jean-Paul Gauzès

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care un investitor de retail 
demonstrează că a suferit o pierdere din 
cauză că a utilizat informațiile cuprinse în 
documentul cu informații cheie, creatorul 
de produse de investiții trebuie să 
demonstreze că documentul cu informații 
cheie a fost elaborat în conformitate cu 

(2) În cazul în care un investitor de retail 
demonstrează că a suferit o pierdere din 
cauză că a utilizat informațiile indicate 
cuprinse în documentul cu informații-
cheie, creatorul de produse de investiții 
trebuie să demonstreze că aceste informații 
au fost elaborate în conformitate cu 
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articolele 6, 7 și 8 din prezentul 
regulament.

articolele 6, 7 și 8 din prezentul 
regulament.

Or. fr

Amendamentul 506
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care un investitor de retail 
demonstrează că a suferit o pierdere din 
cauză că a utilizat informațiile cuprinse în 
documentul cu informații-cheie, creatorul 
de produse de investiții trebuie să 
demonstreze că documentul cu informații-
cheie a fost elaborat în conformitate cu 
articolele 6, 7 și 8 din prezentul 
regulament.

(2) În cazul în care un investitor de retail 
demonstrează că a suferit o pierdere și că
informațiile cuprinse în documentul cu 
informații-cheie sunt înșelătoare, creatorul 
de produse de investiții trebuie să 
demonstreze că documentul cu informații-
cheie a fost elaborat în conformitate cu 
articolele 6, 7 și 8 din prezentul 
regulament.

Or. en

Amendamentul 507
Thomas Händel

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care un investitor de retail 
demonstrează că a suferit o pierdere din 
cauză că a utilizat informațiile cuprinse în
documentul cu informații cheie, creatorul 
de produse de investiții trebuie să 
demonstreze că documentul cu informații 
cheie a fost elaborat în conformitate cu 
articolele 6, 7 și 8 din prezentul 
regulament.

(2) În cazul în care un investitor de retail a 
utilizat documentul cu informații-cheie și a 
suferit o pierdere, creatorul de produse de 
investiții trebuie să demonstreze că 
documentul cu informații-cheie a fost 
elaborat în conformitate cu articolele 6, 7 și 
8 din prezentul regulament.
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Or. de

Amendamentul 508
Alfredo Pallone

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Atribuirea sarcinii probei menționată 
la alineatul (2) nu poate fi modificată în 
prealabil prin intermediul unui acord. 
Clauzele unui astfel de acord prealabil nu 
sunt obligatorii pentru investitorul de 
retail.

eliminat

Or. en

Amendamentul 509
Wolf Klinz

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Atribuirea sarcinii probei menționată 
la alineatul (2) nu poate fi modificată în 
prealabil prin intermediul unui acord. 
Clauzele unui astfel de acord prealabil nu 
sunt obligatorii pentru investitorul de 
retail.

eliminat

Or. en

Amendamentul 510
Syed Kamall

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Atribuirea sarcinii probei menționată 
la alineatul (2) nu poate fi modificată în 
prealabil prin intermediul unui acord.
Clauzele unui astfel de acord prealabil nu 
sunt obligatorii pentru investitorul de 
retail.

(3) Creatorului pachetului de produse de 
investiții de retail îi revine o răspundere 
civilă dacă investitorul a suferit o pierdere 
din cauza faptului că documentul cu 
informații-cheie este înșelător, incorect 
sau neconform cu alte documente 
contractuale cu caracter obligatoriu 
pentru pachetul de produse de investiții de 
retail. Această răspundere civilă nu este 
limitată sau exclusă prin contract. 

Or. en

Amendamentul 511
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Atribuirea sarcinii probei menționată 
la alineatul (2) nu poate fi modificată în 
prealabil prin intermediul unui acord.
Clauzele unui astfel de acord prealabil nu 
sunt obligatorii pentru investitorul de 
retail.

(3) Creatorului produsului de investiții nu 
îi revine o răspundere civilă numai pe 
baza documentului cu informații-cheie, 
sau a traducerii acestuia, cu excepția 
cazului în care acesta este înșelător, 
incorect sau neconform cu alte 
documente contractuale. 

Or. en

Amendamentul 512
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Atribuirea sarcinii probei menționată 
la alineatul (2) nu poate fi modificată în 

(3) Creatorului produsului îi revine o 
răspundere civilă dacă investitorul suferă 
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prealabil prin intermediul unui acord.
Clauzele unui astfel de acord prealabil nu 
sunt obligatorii pentru investitorul de 
retail.

o pierdere din cauza faptului că s-a bazat 
pe un document cu informații-cheie care 
nu a respectat cerințele de la alineatul (1) 
sau (2) de mai sus. Această răspundere nu 
poate fi limitată sau nu se poate renunța 
la aceasta prin clauze contractuale sau 
prin acordul autorității competente.

Or. en

Justificare

Aceste amendamente armonizează regimul de răspundere cu cel pentru OPCVM-uri, unde 
regimul de răspundere funcționează bine.

Amendamentul 513
Burkhard Balz

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Atribuirea sarcinii probei menționată 
la alineatul (2) nu poate fi modificată în 
prealabil prin intermediul unui acord.
Clauzele unui astfel de acord prealabil nu 
sunt obligatorii pentru investitorul de 
retail.

(3) Răspunderea civilă nu este limitată 
prin dispoziții contractuale. 

Or. en

Amendamentul 514
Syed Kamall

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) O persoană care vinde un produs de 
investiții către investitori de retail le 
furnizează acestora documentul cu 
informații cheie în timp util înainte de 

(1) O persoană care vinde un pachet de 
produse de investiții de retail către 
investitori de retail le furnizează acestora 
documentul cu informații-cheie în timp util 
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încheierea unei tranzacții legate de 
produsul de investiții.

înainte de încheierea unei tranzacții legate 
de pachetul de produse de investiții de 
retail. În cazul în care unui client i se 
recomandă un pachet de produse de 
investiții de retail, documentul cu 
informații-cheie este pus la dispoziție fără 
întârziere.

Or. en

Amendamentul 515
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) O persoană care vinde un produs de 
investiții către investitori de retail le 
furnizează acestora documentul cu 
informații cheie în timp util înainte de 
încheierea unei tranzacții legate de 
produsul de investiții.

(1) O persoană care oferă consultanță cu 
privire la un produs de investiții sau vinde 
un produs de investiții către investitori de 
retail le furnizează acestora documentul cu 
informații-cheie în timp util înainte de 
încheierea unei tranzacții legate de 
produsul de investiții. În cazul în care 
unui client i se recomandă un produs, 
documentul cu informații-cheie este pus 
la dispoziție fără întârziere.

Or. en

Amendamentul 516
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) O persoană care vinde un produs de 
investiții către investitori de retail le 
furnizează acestora documentul cu 
informații cheie în timp util înainte de 
încheierea unei tranzacții legate de 

(1) O persoană care vinde un PPIR către
investitori de retail le furnizează acestora 
documentul cu informații-cheie și 
documentul cu servicii-cheie în timp util 
înainte de încheierea unei tranzacții legate 
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produsul de investiții. de PPIR. În cazul în care unui client i se 
recomandă o investiție, documentul cu 
informații-cheie și documentul cu 
servicii-cheie sunt puse la dispoziție fără 
întârziere.

Or. en

Amendamentul 517
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) O persoană care vinde un produs de 
investiții către investitori de retail le 
furnizează acestora documentul cu 
informații cheie în timp util înainte de 
încheierea unei tranzacții legate de
produsul de investiții.

(1) O persoană care recomandă sau vinde 
un produs de investiții către investitori de 
retail le furnizează acestora documentul cu 
informații-cheie în mod prompt și în timp 
util înainte de asumarea oricărui 
angajament legat de produsul de investiții.

Or. en

Amendamentul 518
Thomas Händel

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) O persoană care vinde un produs de 
investiții către investitori de retail le 
furnizează acestora documentul cu 
informații cheie în timp util înainte de 
încheierea unei tranzacții legate de 
produsul de investiții.

(1) O persoană care vinde un produs de 
investiții către investitori de retail le 
furnizează acestora documentul cu 
informații-cheie în timp util înainte de 
încheierea unei tranzacții legate de 
produsul de investiții și ține o evidență a 
acestora, prin care sarcina probei îi revine 
creatorului de produse de investiții.

Or. de
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Amendamentul 519
Petru Constantin Luhan

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) O persoană care vinde un produs de 
investiții către investitori de retail le 
furnizează acestora documentul cu 
informații cheie în timp util înainte de 
încheierea unei tranzacții legate de 
produsul de investiții.

(1) O persoană care vinde un produs de 
investiții către investitori de retail le 
furnizează acestora documentul cu 
informații-cheie, care a fost pus la 
dispoziție de creatorul produsului de 
investiții, în timp util înainte de încheierea 
unei tranzacții legate de produsul de 
investiții.

Or. en

Justificare

Pentru a îmbunătăți certitudinea juridică, ar trebui subliniat faptul că un document cu 
informații-cheie este elaborat de o singură parte: creatorul produsului de investiții. Creatorii 
produselor de investiții sunt, de asemenea, responsabili pentru conținutul documentului cu 
informații-cheie pe care îl elaborează. Creatorii produselor de investiții pun documentul cu 
informații-cheie la dispoziția persoanelor care vând produsul astfel încât acestea din urmă să 
îl poată furniza investitorului de retail.

Amendamentul 520
Marianne Thyssen

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) O persoană care vinde un produs de 
investiții către investitori de retail le 
furnizează acestora documentul cu 
informații cheie în timp util înainte de 
încheierea unei tranzacții legate de 
produsul de investiții.

(1) O persoană care vinde un produs de 
investiții către investitori de retail le 
furnizează acestora documentul cu 
informații-cheie, elaborat de creatorul 
produsului, în timp util înainte de 
încheierea unei tranzacții legate de 
produsul de investiții.
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Or. nl

Justificare

Acest amendament clarifică încă o dată faptul că responsabil pentru elaborarea și conținutul 
documentului cu informații-cheie este creatorul produsului. Acesta trebuie să furnizeze acest 
document vânzătorului, care are obligația de a-l pune la dispoziția investitorului de retail în 
timp util. 

Amendamentul 521
Peter Simon

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) O persoană care vinde un produs de 
investiții către investitori de retail le 
furnizează acestora documentul cu 
informații cheie în timp util înainte de 
încheierea unei tranzacții legate de 
produsul de investiții.

(1) O persoană care vinde sau 
intermediază un produs de investiții către 
investitori de retail le furnizează acestora 
documentul cu informații-cheie în timp util 
înainte de încheierea unei tranzacții legate 
de produsul de investiții.

Or. de

Amendamentul 522
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) O persoană care recomandă sau
vinde un produs de investiții către 
investitori de retail obține mai întâi 
permisiunea scrisă a creatorului 
produsului de investiții pentru a distribui 
documentul său cu informații-cheie 
investitorului. Această permisiune poate fi 
acordată de creatorul produsului de 
investiții pe bază nedefinită pentru o 
perioadă de timp limitată sau sub rezerva 
altor condiții. În cazul în care anumite 
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condiții nu sunt respectate, această 
permisiune nu va mai fi valabilă în scopul 
prezentului alineat.

Or. en

Amendamentul 523
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prin derogare de la alineatul (1), o 
persoană care vinde un produs de 
investiții îi poate furniza investitorului de 
retail documentul cu informații cheie
imediat după încheierea tranzacției, dacă:

eliminat

(a) investitorul de retail alege să încheie 
tranzacția printr-un mijloc de comunicare 
la distanță;
(b) furnizarea documentului cu informații 
cheie în conformitate cu alineatul (1) nu 
este posibilă și
(c) persoana care vinde produsul de 
investiții l-a informat pe investitorul de 
retail asupra acestui fapt.

Or. en

Amendamentul 524
Thomas Händel

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prin derogare de la alineatul (1), o 
persoană care vinde un produs de 
investiții îi poate furniza investitorului de 
retail documentul cu informații cheie

eliminat
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imediat după încheierea tranzacției, dacă:
(a) investitorul de retail alege să încheie 
tranzacția printr-un mijloc de comunicare 
la distanță;
(b) furnizarea documentului cu informații 
cheie în conformitate cu alineatul (1) nu 
este posibilă și
(c) persoana care vinde produsul de 
investiții l-a informat pe investitorul de 
retail asupra acestui fapt.

Or. de

Amendamentul 525
Syed Kamall

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prin derogare de la alineatul (1), o 
persoană care vinde un produs de investiții
îi poate furniza investitorului de retail
documentul cu informații-cheie imediat 
după încheierea tranzacției, dacă:

(2) O persoană care vinde un pachet de 
produse de investiții de retail investitorilor 
de retail nu furnizează în niciun caz un 
document cu informații-cheie investitorilor 
de retail fără a obține mai întâi 
permisiunea scrisă a creatorului 
pachetului de produse de investiții de 
retail pentru a face acest lucru. Această 
permisiune poate fi acordată de creatorul 
produsului de investiții pe bază nedefinită 
pentru o perioadă de timp limitată sau sub 
rezerva altor condiții. În cazul în care 
anumite condiții nu sunt respectate, 
această permisiune nu va mai fi valabilă 
în scopul prezentului alineat.

Or. en

Justificare

Entitatea responsabilă cu punerea documentului cu informații-cheie la dispoziția 
investitorilor este uneori o entitate diferită de cea responsabilă cu elaborarea sa. Proiectul 
actual de regulament ar putea să-l tragă la răspundere pe creatorul produsului în cazul în 
care entitatea care vinde produsul nu respectă cerințele de la articolul 12. Ar trebui incluse 
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dispoziții care să abordeze acest lucru pentru a asigura că răspunderea este repartizată în 
mod adecvat în cazul în care o entitate distribuie un document cu informații-cheie care este 
incorect sau perimat.

Amendamentul 526
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prin derogare de la alineatul (1), o 
persoană care vinde un produs de investiții 
îi poate furniza investitorului de retail 
documentul cu informații cheie imediat 
după încheierea tranzacției, dacă:

(2) Prin derogare de la alineatul (1), o 
persoană care vinde un produs de investiții 
îi comunică investitorului de retail site-ul 
oficial unde poate fi găsit documentul cu 
informații-cheie înainte de încheierea 
tranzacției, dacă:

Or. en

Justificare

Unul dintre obiectivele documentului cu informații-cheie este ca clientul să dețină 
informațiile-cheie anterior deciziei de a investi sau nu. Dacă clientul are posibilitatea de a 
comunica cu persoana care vinde produsul de investiții, ar trebui să fie posibil ca aceste 
informații să fie primite, într-o formă sau alta, prin intermediul acelorași canale.

Amendamentul 527
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prin derogare de la alineatul (1), o 
persoană care vinde un produs de investiții 
îi poate furniza investitorului de retail 
documentul cu informații cheie imediat
după încheierea tranzacției, dacă:

(2) Prin derogare de la alineatul (1), o 
persoană care vinde un produs de investiții 
îi poate furniza investitorului de retail 
documentul cu informații-cheie cât mai 
curând posibil după încheierea tranzacției, 
dacă:
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Or. en

Justificare

Serviciile oferite exclusiv pe baza unei executări care utilizează un mijloc de comunicare la 
distanță trebuie să rămână posibile pentru investitorii de retail care aleg să le folosească. Cu 
toate acestea, ele ar deveni imposibile, dacă o persoană care vinde un produs de investiții 
este obligată să furnizeze documentul cu informații-cheie în toate circumstanțele înaintea 
încheierii tranzacției. Prin urmare, furnizarea unui document cu informații-cheie cât mai 
curând posibil după încheierea tranzacției trebuie să fie permisă în aceste cazuri.

Amendamentul 528
Peter Simon

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prin derogare de la alineatul (1), o 
persoană care vinde un produs de investiții 
îi poate furniza investitorului de retail 
documentul cu informații cheie imediat 
după încheierea tranzacției, dacă:

(2) Prin derogare de la alineatul (1), o 
persoană care vinde sau intermediază un 
produs de investiții îi poate furniza 
investitorului de retail documentul cu 
informații-cheie imediat după încheierea 
tranzacției, dacă:

Or. de

Amendamentul 529
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prin derogare de la alineatul (1), o 
persoană care vinde un produs de investiții 
îi poate furniza investitorului de retail 
documentul cu informații cheie imediat 
după încheierea tranzacției, dacă:

(2) Prin derogare de la alineatul (1), o 
persoană care vinde un PPIR îi poate 
furniza în schimb unui investitor de retail,
la solicitarea acestuia, documentul cu 
informații-cheie imediat după încheierea 
tranzacției, dar numai dacă:

Or. en
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Amendamentul 530
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) investitorul de retail alege să încheie 
tranzacția printr-un mijloc de comunicare 
la distanță;

(a) investitorul de retail alege din proprie 
inițiativă să încheie tranzacția printr-un 
mijloc de comunicare la distanță;

Or. en

Justificare

Derogarea de la articolul 12 alineatul (12) este importantă, deoarece va permite 
consumatorilor sofisticați care au întreprins propria lor cercetare să achiziționeze investiții 
fără a fi perturbați. Cu toate acestea, este important ca aceasta să nu creeze lacune în ceea ce 
privește normele. Prin urmare, agenții de vânzări care vizează în mod proactiv investitorii nu 
ar trebui să poată utiliza această derogare. Derogarea ar trebui, în schimb, să fie constrânsă 
la disponibilitatea ei numai pentru consumatorii care încearcă să tranzacționeze prin telefon 
din proprie inițiativă.

Amendamentul 531
Nils Torvalds, Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) investitorul de retail alege să încheie 
tranzacția printr-un mijloc de comunicare 
la distanță;

(a) investitorul de retail alege, din proprie 
inițiativă, să încheie tranzacția printr-un 
mijloc de comunicare la distanță;

Or. en

Amendamentul 532
Olle Schmidt, Nils Torvalds
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Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) furnizarea documentului cu informații 
cheie în conformitate cu alineatul (1) nu 
este posibilă și

(b) furnizarea documentului cu informații-
cheie în conformitate cu alineatul (1) nu 
este posibilă și dacă persoana care vinde 
PPIR a informat investitorul de retail cu 
privire la situație și

Or. en

Amendamentul 533
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) furnizarea documentului cu informații 
cheie în conformitate cu alineatul (1) nu 
este posibilă și

(b) dispoziția cu privire la furnizarea unui 
exemplar pe suport de hârtie în 
conformitate cu litera (a) al documentului 
cu informații-cheie în conformitate cu 
alineatul (1) nu este posibilă și

Or. en

Amendamentul 534
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) persoana care vinde produsul de 
investiții l-a informat pe investitorul de 
retail asupra acestui fapt.

(c) investitorul de retail este de acord să 
primească documentul cu informații-
cheie imediat după încheierea tranzacției, 
mai degrabă decât să amâne tranzacția 
pentru a primi documentul în avans
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Or. en

Justificare

Deși această derogare facilitează unele practici comerciale legitime, ea trebuie constrânsă 
pentru a asigura că nu creează o lacună în ceea ce privește normele. Prin urmare, derogarea 
ar trebui să fie disponibilă numai atunci când consumatorul încearcă în mod activ să încheie 
tranzacții prin telefon. De asemenea, consumatorul ar trebui să își dea consimțământul său 
explicit.

Amendamentul 535
Syed Kamall

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) persoana care vinde produsul de 
investiții l-a informat pe investitorul de 
retail asupra acestui fapt.

(c) persoana care vinde pachetul de 
produse de investiții de retail l-a informat 
pe investitorul de retail asupra acestui fapt.

Or. en

Amendamentul 536
Peter Simon

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) persoana care vinde produsul de 
investiții l-a informat pe investitorul de 
retail asupra acestui fapt.

(c) persoana care vinde sau intermediază 
produsul de investiții l-a informat pe 
investitorul de retail asupra acestui fapt.

Or. de

Amendamentul 537
Syed Kamall

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 – litera ca (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) investitorul de retail își dă 
consimțământul său expres ca 
documentul cu informații-cheie să îi fie 
furnizat imediat după încheierea 
tranzacției

Or. en

Amendamentul 538
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) investitorul de retail își dă 
consimțământul său expres ca 
documentul cu informații-cheie să îi fie 
furnizat imediat după încheierea 
tranzacției

Or. en

Amendamentul 539
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Investitorul de retail confirmă prin 
semnătură scrisă sau electronică că a 
primit și a citit documentul cu informații-
cheie.

Or. en
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Amendamentul 540
Wolf Klinz

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Prin derogare de la alineatele (1) și 
(2), un produs de investiții în sensul 
prezentului regulament poate fi vândut 
unui investitor de retail fără un document 
cu informații-cheie numai la solicitarea 
expresă a investitorului de retail și numai 
din propria inițiativă a investitorului de 
retail și dacă intermediarul oferă 
consultanță investitorului de retail în 
conformitate cu Directiva 2004/39/CE sau 
Directiva 2002/92/CE.

Or. en

Amendamentul 541
Burkhard Balz

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Prin derogare de la primul și al 
doilea alineat, furnizarea unui document 
cu informații-cheie nu este obligatoriu, 
dacă vânzarea produsului de investiții este 
urmărită fără consultanță pentru investiții 
la solicitarea explicită a clientului de 
retail sau dacă tranzacția se limitează 
doar la execuție.

Or. en

Amendamentul 542
Syed Kamall
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Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul efectuării unor tranzacții 
succesive legate de același produs de 
investiții în numele unui investitor de 
retail, conform instrucțiunilor date de 
acel investitor persoanei care vinde 
produsul de investiții înainte de
încheierea primei tranzacții, obligația de a 
furniza documentul cu informații cheie
prevăzută la alineatul (1) se aplică numai 
în cazul primei tranzacții.

(3) În cazul în care o persoană care vinde 
un pachet de produse de investiții de retail 
investitorilor de retail:

(a) nu furnizează investitorilor un 
document cu informații-cheie sau
(b) furnizează investitorilor un document 
cu informații-cheie în legătură cu care a 
obținut permisiunea solicitată la 
alineatul (2) de mai sus,
unica răspundere pentru această 
încălcare îi va reveni persoanei care vinde 
un astfel de pachet de produse de investiții 
de retail și, cu excepția cazului în care 
creatorul pachetului de produse de 
investiții de retail este persoana care face 
vânzarea, nu rezultă nicio răspundere 
pentru creatorul pachetului de produse de 
investiții de retail.

Or. en

Amendamentul 543
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul efectuării unor tranzacții 
succesive legate de același produs de 
investiții în numele unui investitor de 

(3) În cazul efectuării unor tranzacții 
succesive legate de același produs de 
investiții în numele unui investitor de 
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retail, conform instrucțiunilor date de acel 
investitor persoanei care vinde produsul de 
investiții înainte de încheierea primei 
tranzacții, obligația de a furniza 
documentul cu informații cheie prevăzută 
la alineatul (1) se aplică numai în cazul 
primei tranzacții.

retail, conform instrucțiunilor date de acel 
investitor de retail persoanei care vinde 
produsul de investiții înainte de încheierea 
primei tranzacții, obligația de a furniza 
documentul cu informații-cheie prevăzută 
la alineatul (1) se aplică numai în cazul 
primei tranzacții, cu excepția situației în 
care documentul cu informații-cheie a 
fost actualizat sau un nou raport anual 
este disponibil.

Or. en

Amendamentul 544
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul efectuării unor tranzacții 
succesive legate de același produs de 
investiții în numele unui investitor de 
retail, conform instrucțiunilor date de acel 
investitor persoanei care vinde produsul de 
investiții înainte de încheierea primei 
tranzacții, obligația de a furniza 
documentul cu informații cheie prevăzută 
la alineatul (1) se aplică numai în cazul 
primei tranzacții.

(3) În cazul efectuării unor tranzacții 
succesive legate de același PPIR în numele 
unui investitor de retail, conform 
instrucțiunilor date de acel investitor 
persoanei care vinde PPIR înainte de 
încheierea primei tranzacții, obligația de a 
furniza documentul cu informații-cheie
prevăzută la alineatul (1) se aplică numai în 
cazul primei tranzacții.

Or. en

Amendamentul 545
Peter Simon

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul efectuării unor tranzacții 
succesive legate de același produs de 

(3) În cazul efectuării unor tranzacții 
succesive legate de același produs de 
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investiții în numele unui investitor de 
retail, conform instrucțiunilor date de acel 
investitor persoanei care vinde produsul de 
investiții înainte de încheierea primei 
tranzacții, obligația de a furniza 
documentul cu informații cheie prevăzută 
la alineatul (1) se aplică numai în cazul 
primei tranzacții.

investiții în numele unui investitor de 
retail, conform instrucțiunilor date de acel 
investitor persoanei care vinde sau 
intermediază produsul de investiții înainte 
de încheierea primei tranzacții, obligația de 
a furniza documentul cu informații-cheie
prevăzută la alineatul (1) se aplică numai în 
cazul primei tranzacții.

Or. de

Amendamentul 546
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia este abilitată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 23, 
care să precizeze:

(4) Autoritatea bancară europeană 
(ABE), Autoritatea europeană pentru 
asigurări și pensii ocupaționale (AEAPO) 
și Autoritatea europeană pentru valori 
mobiliare și piețe (AEVMP) elaborează în 
comun standarde tehnice în conformitate 
cu articolul 23, care să precizeze:

Or. en

Justificare

Pentru a asigura flexibilitatea necesară și pentru a permite industriei și autorităților 
europene de supraveghere (AES) să reacționeze rapid la evoluțiile pieței, ar fi recomandabil 
mai degrabă ca cele trei AES să elaboreze în comun standarde tehnice de reglementare decât 
să i se atribuie Comisiei competența de a adopta acte delegate.

Amendamentul 547
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Se conferă Comisiei competența de a 
adopta standardele tehnice de 
reglementare în conformitate cu 
procedura prevăzută la articolele 10-14 
din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010, la 
articolele 10-14 din Regulamentul (UE) 
nr. 1094/2010 și la articolele 10-14 din 
Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

Or. en

Amendamentul 548
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Persoana care vinde un produs de 
investiții pune documentul cu informații 
cheie la dispoziția investitorilor de retail în 
mod gratuit.

(1) Persoana care vinde un produs de 
investiții pune la dispoziție documentul cu 
informații-cheie anterior încheierii unui 
acord cu caracter obligatoriu cu un 
investitor de retail și în mod gratuit. Un 
exemplar pe hârtie se furnizează gratuit și 
atunci când recomandarea de a investi 
sau serviciile de intermediere sunt oferite 
în persoană.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament se bazează pe propunerea BEUC.

Amendamentul 549
Burkhard Balz

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Persoana care vinde un produs de 
investiții pune documentul cu informații 
cheie la dispoziția investitorilor de retail în 
mod gratuit.

(1) Persoana care vinde un produs de 
investiții pune documentul cu informații-
cheie la dispoziția investitorilor de retail în 
mod gratuit.

Având în vedere caracterul precontractual 
al documentului cu informații-cheie, 
investitorul de retail nu este obligat să 
recunoască conținutul documentul prin 
semnătură scrisă sau electronică, înainte 
de luarea unei decizii de investiție.

Or. en

Amendamentul 550
Peter Simon

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Persoana care vinde un produs de 
investiții pune documentul cu informații 
cheie la dispoziția investitorilor de retail în 
mod gratuit.

(1) Persoana care vinde sau intermediază 
un produs de investiții pune documentul cu 
informații-cheie la dispoziția investitorilor 
de retail în mod gratuit.

Or. de

Amendamentul 551
Syed Kamall

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Persoana care vinde un produs de 
investiții pune documentul cu informații 
cheie la dispoziția investitorului de retail 
pe unul dintre următoarele suporturi:

(2) Persoana care vinde un pachet de 
produse de investiții de retail pune 
documentul cu informații-cheie la 
dispoziția investitorului de retail pe unul 
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dintre următoarele suporturi:

Or. en

Amendamentul 552
Syed Kamall

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Persoana care vinde un produs de 
investiții pune documentul cu informații-
cheie la dispoziția investitorilor de retail în 
mod gratuit.

(1) Persoana care vinde un pachet de 
produse de investiții de retail pune 
documentul cu informații-cheie la 
dispoziția investitorilor de retail în mod 
gratuit.

Or. en

Amendamentul 553
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Persoana care vinde un produs de 
investiții pune documentul cu informații 
cheie la dispoziția investitorilor de retail în 
mod gratuit.

(1) Persoana care oferă consultanță cu 
privire la un produs de investiții sau care
vinde un produs de investiții pune 
documentul cu informații-cheie la 
dispoziția investitorilor de retail în mod 
gratuit.

Or. en

Amendamentul 554
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Persoana care vinde un produs de 
investiții pune documentul cu informații 
cheie la dispoziția investitorului de retail 
pe unul dintre următoarele suporturi:

(2) Persoana care oferă consultanță cu 
privire la un produs de investiții sau care
vinde un produs de investiții pune 
documentul cu informații-cheie la 
dispoziția investitorului de retail pe unul 
dintre următoarele suporturi:

Or. en

Amendamentul 555
Thomas Händel

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Persoana care vinde un produs de 
investiții pune documentul cu informații 
cheie la dispoziția investitorului de retail 
pe unul dintre următoarele suporturi:

(2) Persoana care vinde un produs de 
investiții pune documentul cu informații-
cheie la dispoziția investitorului de retail 
pe unul dintre următoarele suporturi, care 
se află la dispoziția respectivului investitor 
de retail:

Or. de

Amendamentul 556
Peter Simon

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Persoana care vinde un produs de 
investiții pune documentul cu informații 
cheie la dispoziția investitorului de retail 
pe unul dintre următoarele suporturi:

(2) Persoana care vinde sau intermediază 
un produs de investiții pune documentul cu 
informații-cheie la dispoziția investitorului 
de retail pe unul dintre următoarele 
suporturi:

Or. de
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Amendamentul 557
Ildikó Gáll-Pelcz

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Investitorul de retail confirmă printr-
un mod care poate fi demonstrat faptul că 
a ținut seama de conținutul documentului 
cu informații-cheie.

Or. en

Amendamentul 558
Peter Simon

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) utilizarea suportului durabil este 
adecvată în contextul tranzacțiilor dintre 
persoana care vinde produsul de investiții 
și investitorul de retail; și

(a) utilizarea suportului durabil este 
adecvată în contextul tranzacțiilor dintre 
persoana care vinde sau intermediază 
produsul de investiții și investitorul de 
retail; și

Or. de

Amendamentul 559
Syed Kamall

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 5 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) furnizarea documentului cu informații 
cheie prin intermediul unui site internet 
este adecvată în contextul tranzacțiilor 

(a) furnizarea documentului cu informații-
cheie prin intermediul unui site internet 
este adecvată în contextul tranzacțiilor 
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dintre persoana care vinde produsul de 
investiții și investitorul de retail;

dintre persoana care vinde pachetul de 
produse de investiții de retail și 
investitorul de retail;

Or. en

Amendamentul 560
Peter Simon

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 5 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) furnizarea documentului cu informații 
cheie prin intermediul unui site internet 
este adecvată în contextul tranzacțiilor 
dintre persoana care vinde produsul de 
investiții și investitorul de retail;

(a) furnizarea documentului cu informații-
cheie prin intermediul unui site internet 
este adecvată în contextul tranzacțiilor 
dintre persoana care vinde sau 
intermediază produsul de investiții și 
investitorul de retail;

Or. de

Amendamentul 561
Burkhard Balz

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 5 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) dacă documentul cu informații cheie a 
fost modificat în conformitate cu 
articolul 10, toate versiunile modificate
trebuie puse, de asemenea, la dispoziția 
investitorului de retail;

(d) dacă documentul cu informații-cheie a 
fost modificat în conformitate cu 
articolul 10, ultima versiune modificată
este pusă la dispoziția investitorului de 
retail și dacă persoana care vinde un 
produs de investiții a informat investitorul 
de retail că versiunile anterioare pot fi, de 
asemenea, puse la dispoziție, la cerere;

Or. en
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Amendamentul 562
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 5 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) dacă documentul cu informații cheie a 
fost modificat în conformitate cu 
articolul 10, toate versiunile modificate
trebuie puse, de asemenea, la dispoziția 
investitorului de retail;

(d) dacă documentul cu informații-cheie a 
fost modificat în conformitate cu 
articolul 10, cea mai recentă versiune este
pusă la dispoziția investitorului de retail; la 
cererea investitorului, versiunile 
anterioare sunt, de asemenea, puse la 
dispoziție;

Or. en

Justificare

Versiunea cea mai recentă a documentului cu informații-cheie furnizează investitorului de 
retail informațiile cele mai relevante în legătură cu eventuala sa investiție. Furnizarea unui 
număr prea mare de informații contravine obiectivului regulamentului de a furniza 
investitorului de retail un set concis, limitat de informații care pot fi ușor înțeles.

Amendamentul 563
Syed Kamall

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 5 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) dacă documentul cu informații cheie a 
fost modificat în conformitate cu 
articolul 10, toate versiunile modificate
trebuie puse, de asemenea, la dispoziția 
investitorului de retail;

(d) dacă documentul cu informații-cheie a 
fost modificat în conformitate cu 
articolul 10, cea mai recentă versiune este
pusă la dispoziția investitorului de retail; la 
cererea investitorului, versiunile 
anterioare sunt, de asemenea, puse la 
dispoziție;

Or. en

Justificare

Punerea la dispoziția investitorului a unor documente cu informații-cheie perimate ar crea 
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confuzie și ar fi inutilă.

Amendamentul 564
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 5 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) dacă documentul cu informații cheie a 
fost modificat în conformitate cu 
articolul 10, toate versiunile modificate
trebuie puse, de asemenea, la dispoziția 
investitorului de retail;

(d) dacă documentul cu informații-cheie a 
fost modificat în conformitate cu 
articolul 10, cea mai recentă versiune este
pusă la dispoziția investitorului de retail; la 
cererea investitorului, versiunile 
anterioare sunt puse la dispoziție;

Or. en

Justificare

Nicio valoare nu ar fi adăugată dacă se solicită ca „toate versiunile modificate (ale 
documentului cu informații-cheie) să fie puse la dispoziția investitorului de retail”. 
Probabilitatea ca investitorul să confunde ultima versiune cu versiunile anterioare ar fi prea 
mare. În plus, abundența de informații ar încurca investitorii care vor să obțină ultima 
versiune disponibilă.

Amendamentul 565
Syed Kamall

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În aplicarea alineatelor (4) și (5), 
furnizarea informațiilor pe un alt suport 
durabil decât hârtia sau prin intermediul 
unui site internet este considerată adecvată 
în contextul tranzacțiilor dintre persoana 
care vinde produsul de investiții și 
investitorul de retail, dacă există dovezi că 
acesta din urmă are acces constant la 
internet. Dovada se poate face prin 
furnizarea de către investitorul de retail a 

(6) În aplicarea alineatelor (4) și (5), 
furnizarea informațiilor pe un alt suport 
durabil decât hârtia sau prin intermediul 
unui site internet este considerată adecvată 
în contextul tranzacțiilor dintre persoana 
care vinde pachetul de produse de 
investiții de retail și investitorul de retail, 
dacă există dovezi că acesta din urmă are 
acces constant la internet. Dovada se poate 
face prin furnizarea de către investitorul de 
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unei adrese de e-mail în scopul tranzacției 
respective.

retail a unei adrese de e-mail în scopul 
tranzacției respective.

Or. en

Amendamentul 566
Peter Simon

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În aplicarea alineatelor (4) și (5), 
furnizarea informațiilor pe un alt suport 
durabil decât hârtia sau prin intermediul 
unui site internet este considerată adecvată 
în contextul tranzacțiilor dintre persoana 
care vinde produsul de investiții și 
investitorul de retail, dacă există dovezi că 
acesta din urmă are acces constant la 
internet. Dovada se poate face prin 
furnizarea de către investitorul de retail a 
unei adrese de e-mail în scopul tranzacției 
respective.

(6) În aplicarea alineatelor (4) și (5), 
furnizarea informațiilor pe un alt suport 
durabil decât hârtia sau prin intermediul 
unui site internet este considerată adecvată 
în contextul tranzacțiilor dintre persoana 
care vinde sau intermediază produsul de 
investiții și investitorul de retail, dacă 
există dovezi că acesta din urmă are acces 
constant la internet. Dovada se poate face 
prin furnizarea de către investitorul de 
retail a unei adrese de e-mail în scopul 
tranzacției respective.

Or. de

Amendamentul 567
Ildikó Gáll-Pelcz

Propunere de regulament
Articolul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 13a
Autorizarea documentului cu informații-
cheie de către autoritățile competente
(1) Creatorii de produse de investiții 
comunică documentul cu informații-cheie 
privind produsul de investiții autorității 
competente din statele membre de origine 
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în care produsul de investiții este 
comercializat, distribuit sau vândut.
(2) Autoritatea competentă poate asigura 
conformitatea conținutului din 
documentul cu informații-cheie cu 
dispozițiile din capitolul II al prezentului 
regulament înainte de comercializarea, 
distribuția sau vânzarea produsului de 
investiții.

Or. en

Amendamentul 568
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 13a
Autorizarea documentului cu informații-

cheie de către autoritățile competente
(1) Creatorii de produse de investiții 
comunică documentul cu informații-cheie 
privind produsul de investiții autorității 
competente care reglementează produsul 
respectiv în statul membru în care 
produsul de investiții este comercializat, 
distribuit sau vândut.
(2) Creatorii de produse de investiții 
comunică actualizările aduse 
documentului cu informații-cheie, care 
reflectă modificările substanțiale definite 
de AEVMP, autorității competente care 
reglementează produsul respectiv în statul 
membru în care produsul de investiții este 
comercializat, distribuit sau vândut, în 
vederea aprobării de către autoritate.
(3) Aprobarea de către autoritatea 
competentă nu înlătură răspunderea 
creatorului produsului pentru informațiile 
înșelătoare, incorecte sau neconforme.
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Or. en

Amendamentul 569
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 13a
Conformitatea documentului cu 

informații-cheie cu dispozițiile din 
capitolul II al prezentului regulament

Autoritatea competentă se asigură că 
creatorii produselor de investiții introduc 
metode pentru a garanta conformitatea 
conținutului din documentul cu 
informații-cheie cu dispozițiile din 
capitolul II al prezentului regulament.

Or. en

Justificare

Dacă fiecare document cu informații-cheie și fiecare modificare a unui document ar trebui să 
fie autorizată de autoritatea competentă, aceasta ar duce la proceduri administrative 
costisitoare și care necesită timp. Prin urmare, este preferabil ca autorității competente să i 
se atribuie sarcina de a se asigura că creatorii produselor de investiții instituie măsuri solide 
pentru a garanta conformitatea conținutului din documentul cu informații-cheie cu prezentul 
regulament.

Amendamentul 570
Wolf Klinz

Propunere de regulament
Articolul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 13a
(1) Persoana responsabilă cu elaborarea 
documentului cu informații-cheie 
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transmite documentul cu informații-cheie 
și modificările aduse acestuia autorităților 
competente. Autoritatea competentă poate 
solicita să fie aduse modificări 
documentului cu informații-cheie în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
solicitare. 
(2) Elementele esențiale ale documentului 
cu informații-cheie sunt actualizate.

Or. en

Amendamentul 571
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 13a
Creatorii de produse de investiții și 
persoanele care vând produse de investiții 
comunică documentul cu informații-cheie 
privind produsul de investiții autorității 
competente din statele membre în care 
produsul de investiții este comercializat, 
distribuit sau vândut.
Autoritatea competentă se asigură că 
întreprinderile de investiții instituie 
măsurile procedurale necesare pentru a 
garanta conformitatea conținutului din 
documentul cu informații-cheie cu 
dispozițiile din capitolul II al prezentului 
regulament înainte de comercializarea, 
distribuția sau vânzarea produsului de 
investiții.

Or. en

Amendamentul 572
Olle Schmidt, Nils Torvalds
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Propunere de regulament
Articolul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 13a
Autorizarea documentului cu informații-

cheie de către autoritățile competente
(1) Creatorii PPIR și persoanele care 
vând PPIR comunică, la cerere, 
documentul cu informații-cheie privind 
produsul de investiții autorității 
competente din fiecare stat membru în 
care PPIR este comercializat, distribuit 
sau vândut.
(2) Autoritatea competentă se asigură că 
întreprinderile de investiții instituie 
proceduri pentru a garanta că 
documentul cu informații-cheie respectă 
dispozițiile din capitolul II al prezentului 
regulament înainte de comercializarea, 
distribuția sau vânzarea produsului de 
investiții.

Or. en

Justificare

Propunerea potrivit căreia supraveghetorii trebuie, într-un fel, să aprobe în prealabil toate 
documentele cu informații-cheie este imposibil de pus în practică din cauza volumului de 
documente care ar fi elaborat de către creatori. Aceasta ar amâna în mod inevitabil lansarea 
de produse noi. În plus, resursele sporite de care autoritățile de reglementare ar avea nevoie 
pentru a îndeplini această cerință – s-ar putea ca ei să trebuiască să compare documentele cu 
informații-cheie cu alte documente sau date – ar crește costul reglementării care va fi plătit 
în final de către investitor.

Amendamentul 573
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 13 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 13b
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Comunicarea taxelor și costurilor
Persoana care vinde produsul de investiții 
furnizează într-un document separat de 
documentul cu investiții-cheie 
următoarele informații:
(1) Toate taxele menționate la articolul 8 
alineatul (2) litera (c) sunt comunicate în 
mod cumulativ. Ele nu sunt reclasificate 
ca făcând parte din investiție atunci când 
apar la niveluri inferioare ale investiției.
(2) Taxele aferente consultanței pentru 
investiții nu se bazează pe rate 
procentuale forfetare, cu excepția cazului 
în care investitorul obține acordul 
prealabil. Dacă este convenită o rată 
procentuală forfetară, persoana care 
vinde produsul de investiții furnizează 
informații complete cu privire la ce va 
însemna aceasta pe perioada investiției, 
sau pentru o perioadă de timp solicitată de 
investitor.
(3) Persoana care vinde produsul de 
investiții sau care oferă consultanță 
investitorului furnizează acestuia din 
urmă o defalcare a timpului petrecut în 
legătură cu această consultanță, iar 
aceasta se comunică sub formă de minute 
sau ore, pe baza cărora este calculat un 
tarif orar [cu excepția cazului în care este 
convenită o rată procentuală forfetară 
astfel cum este menționat la alineatul (2)].
(4) Atunci când este perceput un tarif 
orar, suma totală percepută pentru 
oferirea de consultanță nu depășește [200 
euro].

Or. en

Amendamentul 574
Pervenche Berès

Propunere de regulament
Capitolul IIa – articolele 13 a, 13 b, 13 c (noi)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

CAPITOLUL IIa
INTERVENȚIA ASUPRA 

PRODUSELOR
Articolul 13a

Competențele de intervenție ale 
autorităților europene de supraveghere

(1) În conformitate cu articolul 9 
alineatul (2) din Regulamentul (UE) 
nr. 1093/2010, din Regulamentul (UE) 
nr. 1094/2010 sau din Regulamentul (UE) 
nr. 1095/2010, autoritățile europene de 
supraveghere (AES) monitorizează 
produsele de investiții sau instrumentele 
financiare care sunt comercializate, 
distribuite sau vândute în Uniune. AES 
pot analiza noile produse de investiții sau 
instrumente financiare înainte ca acestea 
să fie comercializate, distribuite sau 
vândute în Uniune, în cooperare cu 
autoritățile competente.
(2) În conformitate cu articolul 9 
alineatul (2) din Regulamentul (UE) 
nr. 1093/2010, din Regulamentul (UE) 
nr. 1094/2010 sau din Regulamentul (UE) 
nr. 1095/2010, o autoritate europeană de 
supraveghere, atunci când are 
convingerea, pe baza unor motive 
întemeiate, că sunt îndeplinite condițiile 
de la alineatele (3)-(4) ale prezentului 
articol, poate interzice sau restricționa 
temporar în Uniune comercializarea, 
distribuția sau vânzarea de produse de 
investiții sau de instrumente financiare.
Interdicțiile sau restricțiile se pot aplica în 
condițiile precizate de AES sau pot face 
obiectul unor excepții specificate de 
acestea.
(3) O AES ia o decizie în temeiul 
alineatului (2) doar în cazul în care sunt 
îndeplinite următoarele condiții:
(a) acțiunea propusă contracarează o
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amenințare serioasă la adresa protecției 
investitorilor sau a bunei funcționări și a 
integrității piețelor financiare ori a 
stabilității întregului sistem financiar din 
Uniune sau a unei părți a acestuia;
(b) cerințele de reglementare aplicabile 
produsului de investiții, instrumentului 
sau activității financiare în cauză în 
temeiul legislației Uniunii nu 
contracarează amenințarea;
(c) una sau mai multe autorități 
competente nu au luat măsuri pentru 
contracararea amenințării sau măsurile 
luate nu contracarează în mod 
corespunzător amenințarea.
În cazul în care condițiile prevăzute la 
primul paragraf sunt îndeplinite, AES 
poate impune interdicția sau restricția 
menționată la alineatul (2).
(4) Atunci când acționează în temeiul 
prezentului articol, AES trebuie să ia în 
considerare în ce măsura acțiunea:
(a) nu are un efect negativ asupra 
eficienței piețelor financiare sau asupra 
investitorilor, care să fie disproporțional 
cu beneficiile acțiunii și
(b) nu creează un risc de arbitraj de 
reglementare;
În cazul în care una sau mai multe 
autorități competente au luat măsuri în 
temeiul dispozițiilor articolului 13b, AES 
poate lua oricare dintre măsurile 
menționate la alineatul (2) fără emiterea 
avizului prevăzut la articolul 13c.
(5) Înainte de a decide în privința luării 
vreunei măsuri în temeiul prezentului 
articol, AES trebuie să informeze 
autoritățile competente cu privire la 
acțiunile pe care le propune.
(6) Înainte de a lua o decizie în 
conformitate cu alineatul (2), AES 
notifică intenția sa de a interzice sau de a 
restricționa un produs de investiții sau un 
instrument financiar, cu excepția cazului 
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în care într-un interval de timp specificat 
se efectuează anumite modificări ale unor 
caracteristici ale produsului de investiții 
sau ale instrumentului financiar.
(7) Fiecare AES publică pe site-ul său 
internet o notificare cu privire la fiecare 
decizie de a lua vreo măsură în temeiul 
prezentului articol. Notificarea prezintă 
detalii privind interdicția sau restricția și 
precizează o dată ulterioară publicării 
notificării de la care măsurile vor intra în 
vigoare. Interdicțiile sau restricțiile se 
aplică doar acțiunilor întreprinse după 
intrarea în vigoare a măsurilor.
(8) Autoritățile europene de supraveghere 
competente examinează interdicțiile sau 
restricțiile impuse în conformitate cu 
alineatul (2) la intervale de timp 
corespunzătoare și cel puțin o dată la trei 
luni. Interdicția sau restricția expiră după 
respectivul termen de trei luni dacă nu 
este reînnoită.
(9) Acțiunile adoptate de AES în temeiul 
prezentului articol prevalează asupra 
oricăror acțiuni întreprinse anterior de o 
autoritate competentă.
(10) Comisia adoptă acte delegate în 
conformitate cu articolul 23, care 
specifică criteriile și factorii care trebuie 
avuți în vedere de AES la determinarea 
apariției unor amenințări la adresa 
protecției investitorilor sau a bunei 
funcționări și a integrității piețelor 
financiare, precum și la adresa stabilității 
întregului sistem financiar din Uniune 
sau a unei părți a acestuia, la care se face
referire la alineatul (2) litera (a). 
Respectivele acte delegate garantează că 
AES au capacitatea de a acționa, atunci 
când este cazul, din motive prudențiale, și 
că acestea nu trebuie să aștepte până când 
produsul de investiții sau instrumentul 
financiar este comercializat, distribuit sau 
vândut sau până când tipul de activitate 
sau practică a fost realizat înainte să ia 
măsuri.
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Articolul 13b
Intervenția autorităților competente 

asupra produselor
(1) Autoritățile competente monitorizează 
produsele de investiții sau produsele 
financiare care sunt comercializate, 
distribuite sau vândute în sau din statul 
lor membru și pot investiga noile produse 
de investiții sau instrumente financiare 
înainte ca acestea să fie comercializate, 
distribuite sau vândute în sau din statul 
membru.
(2) Pe sau dinspre teritoriul unui stat 
membru, autoritățile competente pot 
interzice sau restricționa:
(a) comercializarea, distribuția sau 
vânzarea de produse de investiții sau de 
instrumente financiare;
(b) un tip de activitate sau de practică 
financiară.
(3) Autoritățile competente pot lua 
măsura prevăzută la alineatul (2) în cazul 
în care dețin dovezi satisfăcătoare din 
care rezultă că:
(a) un produs de investiții, un instrument 
financiar, o activitate ori o practică 
financiară dă naștere la preocupări 
semnificative legate de protecția 
investitorilor sau reprezintă o amenințare 
serioasă la adresa bunei funcționări și a 
integrității piețelor financiare ori a 
stabilității întregului sistem financiar sau 
a unei părți a acestuia, într-unul sau mai 
multe state membre, inclusiv prin 
comercializarea, distribuirea, 
remunerarea sau oferirea de stimulente 
pentru produsul de investiții sau 
instrumentul financiar;
(b) un instrument derivat ce are un efect 
dăunător asupra mecanismului de 
formare a prețurilor pe piața subiacentă;
(c) cerințele de reglementare existente 
conform legislației Uniunii și aplicabile 
produsului de investiții, instrumentului, 
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activității sau practicii financiare nu 
contracarează suficient riscurile 
menționate la litera (a), iar această 
situație nu ar fi abordată mai satisfăcător 
prin îmbunătățirea supravegherii sau 
asigurarea punerii în aplicare a cerințelor 
existente;
(d) acțiunea este proporțională ținând 
seama de natura riscurilor identificate, de 
nivelul de sofisticare al investitorilor sau 
al participanților de pe piață vizați și de 
efectul probabil al acțiunii asupra 
investitorilor și participanților de pe piață 
care pot deține, utiliza sau beneficia de pe 
urma instrumentului sau a activității 
financiare respective;
(e) autoritatea competentă s-a consultat în 
mod corespunzător cu autoritățile 
competente din alte state membre care ar 
putea fi afectate în mod semnificativ de 
respectiva acțiune și
(f) acțiunea nu are un efect 
discriminatoriu asupra serviciilor sau 
activităților furnizate dintr-un alt stat 
membru.
În cazul în care condițiile prevăzute la 
primul paragraf sunt îndeplinite, 
autoritatea competentă poate impune o 
interdicție sau o restricție asupra unui 
produs de investiții sau a unui instrument 
financiar care este comercializat, 
distribuit sau vândut către clienți pe sau 
dinspre teritoriul unui stat membru.
Interdicțiile sau restricțiile se pot aplica în 
condițiile sau pot face obiectul unor 
excepții specificate de autoritatea 
competentă.
(4) Înainte de a impune o interdicție sau o 
restricție în conformitate cu alineatul (2), 
autoritatea competentă notifică intenția sa 
de a interzice sau de a restricționa un 
produs de investiții sau un instrument 
financiar, cu excepția cazului în care într-
un interval de timp specificat se 
efectuează anumite modificări ale unor 
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caracteristici ale produsului de investiții 
sau ale instrumentului financiar.
(5) Autoritatea competentă nu impune o 
interdicție sau o restricție în temeiul 
prezentului articol decât în cazul în care, 
cu cel puțin o lună înainte de adoptarea 
măsurilor, ea notifică în scris sau printr-
un alt mijloc agreat între părți, toate 
celelalte autorități competente implicate și 
AES precizând:
(a) instrumentul, activitatea sau practica 
financiară la care se raportează acțiunea 
propusă;
(b) natura exactă a interdicției sau 
restricției propuse și momentul prevăzut 
pentru intrarea lor în vigoare și
(c) dovezile pe baza cărora a luat decizia 
și din care rezultă că sunt îndeplinite toate 
condițiile prevăzute la alineatul (3) .
(6) În cazul în care perioada de timp 
necesară consultării prevăzute la 
alineatul (3) litera (e) și termenul de o 
lună prevăzut la alineatul (5) ar putea 
cauza pierderi ireversibile pentru 
consumatori, autoritatea competentă 
poate interveni temporar în temeiul 
prezentului articol pentru o perioadă care 
nu poate depăși trei luni. În acest caz, 
autoritatea competentă informează 
imediat toate celelalte autorități și AES cu 
privire la măsurile luate.
(7) Autoritatea competentă publică pe 
site-ul său internet o notificare privind 
orice fel de decizie de impunere a vreunei 
restricții sau interdicții menționate la 
alineatul (2). Notificarea prezintă detalii 
cu privire la respectivele interdicții sau 
restricții, o dată ulterioară publicării 
notificării, de la care măsurile vor intra în 
vigoare, precum și dovezile din care 
rezultă că sunt îndeplinite toate condițiile 
enunțate la alineatul (1). Interdicția sau 
restricția se aplică doar acțiunilor 
întreprinse după publicarea notificării.
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(8) Autoritatea competentă retrage 
interdicția sau restricția în cazul în care 
condițiile enunțate la alineatul (3) nu se 
mai aplică.
(9) Comisia adoptă acte delegate în 
conformitate cu articolul 23, care 
specifică criteriile și factorii care trebuie 
avuți în vedere de autoritățile competente 
la determinarea apariției unor amenințări 
la adresa protecției investitorilor sau a 
bunei funcționări și a integrității piețelor 
financiare, precum și la adresa stabilității 
întregului sistem financiar din Uniune 
sau a unei părți a acestuia, la care se face 
referire la alineatul (3) litera (a).

Articolul 13c
Coordonarea rolului autorităților 

europene de supraveghere
(1) Fiecare AES are rol de mediator și 
coordonator în raport cu măsurile luate 
de autoritățile competente în temeiul 
articolului 13b. Fiecare AES se asigură în 
special că acțiunile întreprinse de 
autoritățile competente sunt justificate și 
proporționale și, după caz, că autoritățile 
competente au o abordare coerentă.
(2) După primirea notificării în 
conformitate cu articolul 13b privind 
orice fel de acțiune care urmează a fi 
impusă în temeiul articolului respectiv, 
AES adoptă un aviz prin care își 
precizează poziția în legătură cu 
caracterul justificat și proporțional al 
interdicției sau al restricției. În cazul în 
care AES consideră că este necesar ca 
alte autorități competente să ia măsuri 
pentru a contracara riscul, ea precizează 
și acest lucru în avizul său. Avizul se 
publică pe site-ul internet al AES.
(3) În cazul în care o autoritate 
competentă intenționează să ia sau ia 
măsuri contrare unui aviz adoptat de o 
AES în temeiul alineatului (2) ori refuză 
să ia măsuri, contrar respectivului aviz, ea 
publică imediat pe site-ul său internet o 
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notificare furnizând o expunere 
exhaustivă a motivelor sale.

Or. en

Justificare

NOTĂ: Prezentul amendament constituie o mică modificare la amendamentul 44 depus în 
proiectul de raport. În special cuvintele „din motive prudențiale înainte” au fost eliminate de 
la articolul 13a alineatul (3) și de la articolul 13b alineatul (3).

Amendamentul 575
Arlene McCarthy

Propunere de regulament
Capitolul IIa – articolul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

CAPITOLUL IIa
OBLIGAȚII PRIVIND POLITICILE DE 
INVESTIȚII ALE PRODUSELOR DE 

INVESTIȚII DE RETAIL
Articolul 13a

Active eligibile
(1) Investițiile produselor de investiții 
definite la articolul 4 din prezentul 
regulament se efectuează exclusiv în unul 
sau mai multe dintre următoarele active:
(a) valori mobiliare menționate la 
articolul 2 alineatul (1) litera (n) din 
Directiva 2009/65/CE, cu excepția 
instrumentelor financiare susținute sau 
legate de performanța altor active care pot 
diferi de cele menționate la articolul 19 
alineatul (1) din Directiva 85/611/CEE;
(b) instrumente ale pieței monetare 
menționate la articolul 2 alineatul (1) 
litera (o) din Directiva 2009/65/CE;
(c) valori imobiliare nou-emise 
menționate la articolul 50 alineatul (1) 
litera (d) din Directiva 2009/65/CE;
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(d) titluri de participare ale OPCVM-
urilor sau alte organisme de plasament 
colectiv autorizate ca active eligibile în 
conformitate cu articolul 50 alineatul (1) 
litera (e) din Directiva 2009/65/CE;
(e) depozitele constituite la o instituție de 
credit menționate la articolul 50 
alineatul (1) litera (f) din 
Directiva 2009/65/CE;
(f) instrumente financiare derivate, 
inclusiv instrumentele lichide echivalente, 
care sunt negociate pe o piață 
reglementată menționată la articolul 50 
alineatul (1) literele (a), (b) și (c) din 
Directiva 2009/65/CE sau instrumente 
financiare derivate negociate în afara 
pieței reglementate (instrumente derivate 
în afara pieței reglementate), cu condiția 
ca:
(i) suportul derivatelor să constea în 
instrumentele cărora li se aplică prezentul 
alineat, în indici financiari ale căror 
componente-suport trebuie să fie active 
eligibile, în rate de dobândă, în rate de 
schimb valutar sau în devize; și
(ii) tipul de instrument derivat este 
eligibil, astfel cum se menționează la 
articolul 13c; și
(iii) contrapărțile în cadrul tranzacțiilor 
derulate în afara pieței reglementate să fie 
instituții supuse unei supravegheri 
prudențiale și să aparțină categoriilor 
autorizate de autoritățile competente din 
statul membru de origine al creatorului de 
produse; precum și,
(iv) instrumentele financiare derivate 
negociate în afara pieței reglementate să 
facă obiectul unei evaluări zilnice, de 
încredere și verificabile, și să poată, la 
inițiativa OPCVM-ului, fi vândute, 
lichidate sau închise în orice moment, la 
justa lor valoare, printr-o tranzacție în 
sens contrar.
(2) Cu toate acestea, produsele de 
investiții vândute investitorilor de retail 
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nu:
(a) sunt investite în mod direct sau 
indirect în instrumente derivate pe 
mărfuri agricole;
(b) sunt expuse unor vânzări descoperite 
de valori mobiliare, instrumente ale pieței 
monetare sau alte instrumente financiare 
eligibile menționate la alineatul (1) 
litera (d);
(3) Indicii financiari autorizați să fie 
reproduși de politica de investiții a 
fondurilor sau a asigurării de tip unit-
linked sau să fie utilizați drept suport al 
instrumentelor financiare derivate și 
consultați sau legați de produsele de 
investiții trebuie să îndeplinească 
următoarele cerințe pe următoarea bază 
aprobată de autoritatea competentă din 
statul membru de origine al creatorului 
produsului de investiții:
(a) compoziția indicelui este destul de 
diversificată;
(b) indicele constituie un etalon 
reprezentativ al pieței la care se aplică; și
(c) este publicat într-un mod adecvat.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament limitează investițiile pachetelor de produse de investiții vândute 
investitorilor de retail la o listă cu active eligibile comparabile cu cele menționate la 
articolul 50 din Directiva 2009/65/CE privind OPCVM-urile (OPCVM) și asigură că aceste 
restricții nu pot fi evitate prin intermediul expunerii indirecte.

Amendamentul 576
Arlene McCarthy

Propunere de regulament
Capitolul IIa – articolul 13 b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 13b
Gestionarea riscurilor

(1) Creatorul produsului de investiții 
utilizează un sistem de gestionare a 
riscurilor care să îi permită să controleze 
și să aprecieze în orice moment profilul de 
risc al produsului de investiții.
Aceasta folosește un sistem care să 
permită evaluarea precisă și independentă 
a valorilor instrumentelor derivate în 
afara pieței reglementate.
El comunică în mod regulat autorităților 
competente din statul său membru de 
origine tipurile de instrumente financiare 
derivate, riscurile inerente, limitele 
cantitative, precum și metodele alese 
pentru estimarea riscurilor asociate 
tranzacțiilor asupra instrumentelor 
financiare derivate pentru fiecare produs.
(2) Creatorul produsului de investiții se 
asigură că expunerea globală a 
produsului de investiții legată de 
instrumentele financiare derivate nu 
depășește valoarea totală a produsului de 
investiții.
Expunerea este calculată ținând seama de 
valoarea curentă a activelor-suport, de 
riscul contrapărții, de evoluția pieței și de 
perioada de timp rămasă până la
lichidarea pozițiilor.
În cazul în care valorile mobiliare sau 
instrumentele pieței monetare conțin un 
instrument financiar derivat, 
instrumentul financiar derivat trebuie 
luat în considerare la aplicarea cerințelor 
prezentului articol.
(3) Valoarea la risc absolută a unui 
produs de investiții la momentul și data 
vânzării nu poate fi mai mare de 20 % din 
valoarea sa noțională.
Calculul valorii la risc ar trebui să fie 
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realizat în conformitate cu următorii 
parametri:
(a) un interval de încredere unilateral de 
99 %;
(b) o perioadă de deținere echivalentă cu 
o lună (20 de zile lucrătoare); precum și
(c) o perioadă eficientă de observație 
(istorie) a factorilor de risc de cel puțin 
trei ani (750 de zile lucrătoare), cu 
excepția cazului în care o perioadă de 
observație mai scurtă este justificată de o 
creștere semnificativă a volatilității 
prețurilor (de exemplu, din cauza unor 
condiții de piață extreme).
(4) Autoritatea bancară europeană 
(ABE), Autoritatea europeană pentru 
asigurări și pensii ocupaționale (AEAPO) 
și Autoritatea europeană pentru valori 
mobiliare și piețe (AEVMP) elaborează 
proiecte de standarde de reglementare 
pentru a determina:
(a) orientări privind măsurarea riscurilor 
și calculul expunerii globale a produselor 
de investiții vândute investitorilor de 
retail;
(b) orientări privind indicii financiari;
Autoritățile europene de supraveghere 
înaintează Comisiei proiectele de 
standarde tehnice de reglementare până 
la data de […].
Se conferă Comisiei competența de a 
adopta standardele tehnice de 
reglementare în conformitate cu 
procedura prevăzută la articolele 10-14 
din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010, la 
articolele 10-14 din Regulamentul (UE) 
nr. 1094/2010 și la articolele 10-14 din
Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

Or. en

Justificare

Expunerea globală la risc a produselor de investiții vândute investitorilor de retail ar trebui 
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limitată, cu scopul de a limita în mod indirect efectul de pârghie al produselor și de a asigura 
că nivelul de risc este adecvat.

Amendamentul 577
Arlene McCarthy

Propunere de regulament
Capitolul IIa – articolul 13 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 13c
Utilizarea instrumentelor financiare 

derivate
(1) Următoarele tipuri de instrumente 
financiare derivate, inclusiv instrumentele 
lichide echivalente, care sunt negociate pe
o piață reglementată menționată la 
articolul 50 alineatul (1) literele (a), (b) și 
(c) din Directiva 2009/65/CE sau 
instrumente financiare derivate negociate 
în afara pieței reglementate (instrumente 
derivate în afara pieței reglementate) sunt
eligibile pentru a fi folosite în cadrul 
produselor de investiții vândute 
investitorilor de retail:
(a) swapuri simple, contracte forward 
simple și contracte futures;
(b) opțiuni simple;
(c) opțiuni cu bariere simple și opțiuni 
binare cu condiția ca:
(i) valoarea noțională a fiecărei opțiuni 
binare, inclusiv opțiunile binare care 
intră în componența altor instrumente 
financiare derivate sau reproduse cu 
ajutorul instrumentelor simple, a căror 
plată digitală ar avea un impact negativ 
asupra randamentului produsului de 
investiții, să fie sub 10 % din valoarea 
noțională a produsului de investiții; și
(ii) suma valorii noționale a tuturor 
opțiunilor binare, inclusiv opțiunile 
binare care intră în componența altor 
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instrumente financiare derivate sau 
reproduse cu ajutorul instrumentelor 
simple, a căror plată digitală ar avea un 
impact negativ asupra randamentului 
produsului de investiții, să fie sub 20 % 
din valoarea noțională a produsului de 
investiții; precum și
(iii) suportul barierei să fie identic cu 
suportul opțiunii.
(d) opțiunile cu rată medie;
(e) opțiunile forward-start și opțiunile cu 
decontare amânată.

Or. en

Justificare

Limita propusă este conformă cu orientările AEVMP pentru fondurile OPCVM. Utilizarea 
instrumentelor financiare derivate ar trebui să se limiteze la instrumente financiare derivate 
simple, pentru a reduce complexitatea excesivă în ceea ce privește împachetarea produselor 
de investiții.

Amendamentul 578
Arlene McCarthy

Propunere de regulament
Capitolul IIa – articolul 13 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 13d
Norme privind plata

(1) Plata unui produs de investiții nu:
(a) include o serie de categorii de 
mecanisme, evenimente sau active care 
implică un risc de interpretare greșită;
(b) este condiționată de producerea unor 
evenimente neobișnuite pentru investitorii 
neprofesioniști, cum ar fi nivelul 
capitalului reglementat al unei instituții 
financiare;
(c) include caracteristici de împachetare 
care profită de deviațiile de comportament 
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ale investitorilor
(2) Autoritatea bancară europeană 
(ABE), Autoritatea europeană pentru 
asigurări și pensii ocupaționale (AEAPO) 
și Autoritatea europeană pentru valori 
mobiliare și piețe (AEVMP) elaborează 
orientări prin asigurarea de îndrumare 
privind condițiile menționate la 
alineatul 1 din prezentul articol.

Or. en

Justificare

Este fundamental să se asigure că investițiile al căror profil de risc și de randament include 
multe mecanisme complexe ce implică un risc de a apărea neînțelegeri și investițiile care 
includ caracteristici de împachetare negative nu sunt vândute investitorilor de retail, 
deoarece ele implică riscuri semnificative de vânzare inadecvată.

Amendamentul 579
Pervenche Berès

Propunere de regulament
Articolul 14 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Creatorul produsului de investiții instituie 
proceduri și măsuri adecvate pentru ca 
investitorii de retail care depun o 
reclamație în legătură cu documentul cu 
informații cheie să primească un răspuns 
pe fond într-un timp cât mai scurt și în mod 
corespunzător.

Creatorul produsului de investiții și 
persoana care vinde produsul de investiții
instituie proceduri și măsuri adecvate 
pentru ca investitorii de retail care depun o 
reclamație în legătură cu documentul cu 
informații-cheie sau cu anexa la acesta să 
primească un răspuns pe fond într-un timp 
cât mai scurt și în mod corespunzător.

Or. en

Amendamentul 580
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 14 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Creatorul produsului de investiții instituie 
proceduri și măsuri adecvate pentru ca 
investitorii de retail care depun o 
reclamație în legătură cu documentul cu 
informații cheie să primească un răspuns 
pe fond într-un timp cât mai scurt și în mod 
corespunzător.

Creatorul produsului de investiții și 
persoana care vinde produsul de investiții
instituie proceduri și măsuri adecvate 
pentru a se asigura că:

(i) investitorii de retail dispun de o 
modalitate eficientă de a depune o 
reclamație împotriva creatorului 
produsului de investiții;
(ii) investitorii de retail care depun o 
reclamație în legătură cu documentul cu 
informații-cheie primesc un răspuns pe 
fond într-un timp cât mai scurt și în mod 
corespunzător; precum și

(iii) procedurile eficiente de despăgubire 
sunt, de asemenea, disponibile pentru 
investitorii de retail în eventualitatea 
litigiilor transfrontaliere, în special în 
cazul în care creatorul produsului de 
investiții este situat într-un alt stat 
membru sau într-o țară terță.

Or. en

Amendamentul 581
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 14 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Creatorul produsului de investiții instituie 
proceduri și măsuri adecvate pentru ca
investitorii de retail care depun o 
reclamație în legătură cu documentul cu 
informații cheie să primească un răspuns 
pe fond într-un timp cât mai scurt și în mod 

Creatorul produsului de investiții și 
persoana care îl distribuie instituie 
proceduri și metode adecvate pentru a se 
asigura că:
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corespunzător.

(1) investitorii de retail dispun de o 
modalitate eficientă de a depune o 
reclamație împotriva creatorului 
produsului de investiții și, prin urmare, de 
o procedură de despăgubire;
(2) investitorii de retail care depun o 
reclamație în legătură cu documentul cu 
informații-cheie primesc un răspuns pe 
fond într-un timp cât mai scurt și în mod 
corespunzător; precum și
(3) procedurile eficiente de despăgubire 
sunt, de asemenea, disponibile pentru 
investitorii de retail în eventualitatea 
litigiilor transfrontaliere;
în special în cazul în care creatorul 
produsului de investiții este situat într-un 
alt stat membru sau într-o țară terță.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament se bazează pe propunerea Băncii Centrale Europene. Deoarece 
investitorii de retail se află mai degrabă în legătură directă cu distribuitorii decât cu 
creatorii, distribuitorii ar trebui, de asemenea, să permită consumatorilor să inițieze o 
procedură de despăgubire. Această procedură de despăgubire ar trebui, de asemenea, să fie 
eficientă în eventualitatea litigiilor transfrontaliere, în special în cazul în care creatorul 
produsului de investiții este situat într-un alt stat membru sau într-o țară terță.

Amendamentul 582
Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Articolul 14 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Creatorul produsului de investiții instituie 
proceduri și măsuri adecvate pentru ca 
investitorii de retail care depun o 
reclamație în legătură cu documentul cu 
informații cheie să primească un răspuns 
pe fond într-un timp cât mai scurt și în mod 

Creatorul produsului de investiții și 
persoana care îl distribuie instituie 
proceduri și măsuri adecvate pentru a se 
asigura că: (i) investitorii de retail dispun 
de o modalitate eficientă de a depune o 
reclamație împotriva creatorului 



PE504.398v01-00 132/180 AM\926906RO.doc

RO

corespunzător. produsului de investiții și, prin urmare, de 
a iniția o procedură de despăgubire; (ii)
investitorii de retail care depun o 
reclamație în legătură cu documentul cu 
informații-cheie primesc un răspuns pe 
fond într-un timp cât mai scurt și în mod 
corespunzător; precum și (iii) procedurile 
eficiente de despăgubire sunt, de 
asemenea, disponibile pentru investitorii 
de retail în eventualitatea litigiilor
transfrontaliere, în special în cazul în 
care creatorul produsului de investiții este 
situat într-un alt stat membru sau într-o 
țară terță.

Or. en

Justificare

Aflându-se în legătură directă cu investitorii de retail, distribuitorii de produse de investiții ar 
trebui, de asemenea, să fie responsabili pentru asigurarea faptului că un investitor de retail 
dispune de o modalitate eficientă de a depune o reclamație împotriva creatorului în legătură 
cu documentul cu informații-cheie și de a iniția o procedură de despăgubire. Procedurile de 
despăgubire ar trebui, de asemenea, să fie eficiente în eventualitatea litigiilor 
transfrontaliere, în special în cazul în care creatorul produsului de investiții este situat într-
un alt stat membru sau într-o țară terță.

Amendamentul 583
Syed Kamall

Propunere de regulament
Articolul 14 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Creatorul produsului de investiții instituie 
proceduri și măsuri adecvate pentru ca 
investitorii de retail care depun o 
reclamație în legătură cu documentul cu 
informații cheie să primească un răspuns 
pe fond într-un timp cât mai scurt și în mod 
corespunzător.

Creatorul produsului de investiții instituie 
proceduri și măsuri adecvate pentru ca 
investitorii de retail care depun o 
reclamație în legătură cu documentul cu 
informați-cheie să primească un răspuns pe 
fond într-un timp cât mai scurt și în mod 
corespunzător, în conformitate cu 
Directiva privind soluționarea alternativă 
a litigiilor.

Or. en
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Justificare

Nu este nevoie ca activitatea întreprinsă deja cu privire la mecanismele de soluționare 
alternativă a litigiilor să fie duplicată.

Amendamentul 584
Syed Kamall

Propunere de regulament
Articolul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 15 eliminat
(1) Atunci când un investitor de retail 
inițiază o procedură de soluționare 
alternativă a litigiilor prevăzută în 
legislația națională împotriva unui 
creator de produse de investiții sau a unei 
persoane care vinde produse de investiții 
având ca obiect drepturi sau obligații 
prevăzute în prezentul regulament, 
creatorul de produse de investiții sau 
persoana care vinde produse de investiții 
participă la procedura respectivă, cu 
condiția să îndeplinească următoarele 
cerințe:
(a) deciziile luate la încheierea procedurii 
nu au caracter obligatoriu;
(b) termenul pentru intentarea unei 
acțiuni în justiție este suspendat pe durata 
procedurii de soluționare alternativă a 
litigiilor;
(c) termenul de prescripție al reclamației 
este suspendat pe durata procedurii;
(d) procedura este gratuită sau are un cost 
moderat, conform legislației naționale;
(e) mijloacele electronice nu sunt 
singurele mijloace prin care părțile pot 
avea acces la procedură;
(f) sunt posibile măsuri provizorii în 
cazuri excepționale, atunci când 
caracterul urgent al situației o impune.
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(2) Statele membre înștiințează Comisia 
cu privire la entitățile competente să 
desfășoare procedurile menționate la 
alineatul (1) până la [a se insera data 
exactă, la 6 luni de la data intrării în 
vigoare/aplicării prezentului regulament]. 
Ele informează fără întârziere Comisia cu 
privire la orice modificare ulterioară 
legată de entitățile respective.
(3) Entitățile competente să desfășoare 
procedurile menționate la alineatul (1) 
cooperează între ele pentru soluționarea 
litigiilor transfrontaliere care decurg din 
prezentul regulament.

Or. en

Justificare

Chestiunea SAL este importantă, dar pentru a asigura coerența, ar trebui abordată în cadrul 
Directivei SAL, nu în cadrul prezentului regulament.

Amendamentul 585
Ildikó Gáll-Pelcz

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Atunci când un investitor de retail 
inițiază o procedură de soluționare 
alternativă a litigiilor prevăzută în 
legislația națională împotriva unui 
creator de produse de investiții sau a unei 
persoane care vinde produse de investiții 
având ca obiect drepturi sau obligații 
prevăzute în prezentul regulament, 
creatorul de produse de investiții sau 
persoana care vinde produse de investiții 
participă la procedura respectivă, cu 
condiția să îndeplinească următoarele 
cerințe:

eliminat

(a) deciziile luate la încheierea procedurii 
nu au caracter obligatoriu;
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(b) termenul pentru intentarea unei 
acțiuni în justiție este suspendat pe durata 
procedurii de soluționare alternativă a 
litigiilor;
(c) termenul de prescripție al reclamației 
este suspendat pe durata procedurii;
(d) procedura este gratuită sau are un cost 
moderat, conform legislației naționale;
(e) mijloacele electronice nu sunt 
singurele mijloace prin care părțile pot 
avea acces la procedură;
(f) sunt posibile măsuri provizorii în 
cazuri excepționale, atunci când 
caracterul urgent al situației o impune.

Or. en

Justificare

Legislațiile statelor membre în materie de soluționare a litigiilor sunt diferite, este aproape 
imposibil ca acestea să fie armonizate și ca norme comune să fie create. Din cauza 
diferențelor dintre legislațiile naționale, nu este posibil să se prevadă norme comune cu 
privire la soluționarea alternativă a litigiilor la nivelul UE. Această chestiune ar trebui să 
constituie o competență națională.

Amendamentul 586
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Atunci când un investitor de retail 
inițiază o procedură de soluționare 
alternativă a litigiilor prevăzută în legislația 
națională împotriva unui creator de produse 
de investiții sau a unei persoane care vinde 
produse de investiții având ca obiect 
drepturi sau obligații prevăzute în prezentul 
regulament, creatorul de produse de 
investiții sau persoana care vinde produse 
de investiții participă la procedura 
respectivă, cu condiția să îndeplinească 

(1) Atunci când un investitor de retail 
inițiază o procedură de soluționare 
alternativă a litigiilor prevăzută în legislația 
națională împotriva unui creator de produse 
de investiții sau a unei persoane care vinde 
produse de investiții având ca obiect 
drepturi sau obligații prevăzute în prezentul 
regulament, creatorul de produse de 
investiții sau persoana care vinde produse 
de investiții poate participa sau participă 
la procedura respectivă în conformitate cu 
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următoarele cerințe: normele prevăzute în Directiva [...] 
privind soluționarea alternativă a 
litigiilor.

Or. en

Amendamentul 587
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Atunci când un investitor de retail 
inițiază o procedură de soluționare 
alternativă a litigiilor prevăzută în legislația 
națională împotriva unui creator de 
produse de investiții sau a unei persoane 
care vinde produse de investiții având ca 
obiect drepturi sau obligații prevăzute în 
prezentul regulament, creatorul de produse 
de investiții sau persoana care vinde 
produse de investiții participă la procedura 
respectivă, cu condiția să îndeplinească 
următoarele cerințe:

(1) În conformitate cu Directiva privind 
soluționarea alternativă a litigiilor 
(numărul XXX) și cu Regulamentul 
privind soluționarea online a litigiilor 
(numărul XXX) statele membre se asigură 
că atunci când un investitor de retail 
inițiază o procedură de soluționare 
alternativă a litigiilor prevăzută în legislația 
națională împotriva unui creator de PPIR 
sau a unei persoane care vinde PPIR având 
ca obiect drepturi sau obligații prevăzute în 
prezentul regulament, creatorul de PPIR 
sau persoana care vinde PPIR participă la 
procedura respectivă, cu condiția să 
îndeplinească următoarele cerințe:

Or. en

Justificare

În cazul soluționării alternative a litigiilor, dispozițiile Directivei Parlamentului European și 
a Consiliului privind soluționarea alternativă a litigiilor în materie de consum și de 
modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE ar trebui să fie 
obligatorii pentru prezenta directivă.

Amendamentul 588
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Atunci când un investitor de retail 
inițiază o procedură de soluționare 
alternativă a litigiilor prevăzută în legislația 
națională împotriva unui creator de produse 
de investiții sau a unei persoane care vinde 
produse de investiții având ca obiect 
drepturi sau obligații prevăzute în prezentul 
regulament, creatorul de produse de 
investiții sau persoana care vinde produse 
de investiții participă la procedura 
respectivă, cu condiția să îndeplinească 
următoarele cerințe:

(1) În conformitate cu Directiva privind 
soluționarea alternativă a litigiilor în 
materie de consum [2011/0373(COD)] și 
cu Regulamentul privind soluționarea 
online a disputelor în materie de consum 
[2011/0374(COD)], statele membre se 
asigură că atunci când un investitor de 
retail inițiază o procedură de soluționare 
alternativă a litigiilor prevăzută în legislația 
națională împotriva unui creator de produse 
de investiții sau a unei persoane care vinde 
produse de investiții având ca obiect 
drepturi sau obligații prevăzute în prezentul 
regulament, creatorul de produse de 
investiții sau persoana care vinde produse 
de investiții participă la procedura 
respectivă.

Or. en

Justificare

Regulamentul PPIR nu ar trebui să contrazică dispozițiile Directivei și Regulamentului SAL 
care urmează să intre în curând în vigoare, astfel că facem trimitere la acestea și înlăturăm 
criteriile menționate mai jos pentru a evita confuzia.

Amendamentul 589
Alfredo Pallone

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Atunci când un investitor de retail 
inițiază o procedură de soluționare 
alternativă a litigiilor prevăzută în legislația 
națională împotriva unui creator de produse 
de investiții sau a unei persoane care vinde 
produse de investiții având ca obiect 
drepturi sau obligații prevăzute în prezentul 
regulament, creatorul de produse de 
investiții sau persoana care vinde produse 

(1) Atunci când un investitor de retail 
inițiază o procedură de soluționare 
alternativă a litigiilor prevăzută în legislația 
națională împotriva unui creator de produse 
de investiții sau a unei persoane care vinde 
produse de investiții având ca obiect
drepturi sau obligații prevăzute în prezentul 
regulament, creatorul de produse de 
investiții sau persoana care vinde produse 
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de investiții participă la procedura 
respectivă, cu condiția să îndeplinească 
următoarele cerințe:

de investiții poate participa la procedura 
respectivă, cu condiția să îndeplinească 
următoarele cerințe:

Or. en

Amendamentul 590
Arlene McCarthy

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Atunci când un investitor de retail 
inițiază o procedură de soluționare 
alternativă a litigiilor prevăzută în legislația 
națională împotriva unui creator de produse 
de investiții sau a unei persoane care vinde 
produse de investiții având ca obiect 
drepturi sau obligații prevăzute în prezentul 
regulament, creatorul de produse de 
investiții sau persoana care vinde produse 
de investiții participă la procedura 
respectivă, cu condiția să îndeplinească 
următoarele cerințe:

(1) Atunci când un investitor de retail 
inițiază o procedură de soluționare 
alternativă a litigiilor prevăzută în legislația 
națională împotriva unui creator de produse 
de investiții sau a unei persoane care vinde 
produse de investiții având ca obiect 
drepturi sau obligații prevăzute în prezentul 
regulament, creatorul de produse de 
investiții sau persoana care vinde produse 
de investiții participă la procedura 
respectivă.

Or. en

Justificare

Dat fiind acordul recent privind armonizarea minimă cu Directivei SAL, care prezintă 
criteriile pentru sistemele de SAL din UE, prezentul regulament nu ar trebui să prezinte 
criterii diferite. De exemplu, Directiva SAL permite statelor membre să hotărască dacă 
deciziile au caracter obligatoriu, iar prezentarea unor criterii diferite pentru sisteme de către 
prezentul regulament ar fi neconformă.

Amendamentul 591
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) deciziile luate la încheierea procedurii 
nu au caracter obligatoriu;

eliminat

Or. en

Amendamentul 592
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) deciziile luate la încheierea procedurii 
nu au caracter obligatoriu;

eliminat

Or. en

Amendamentul 593
Arlene McCarthy

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) deciziile luate la încheierea procedurii 
nu au caracter obligatoriu;

eliminat

Or. en

Amendamentul 594
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) deciziile luate la încheierea procedurii 
nu au caracter obligatoriu;

eliminat

Or. en

Justificare

În Regatul Unit, Danemarca și Norvegia (SEE), deciziile au caracter obligatoriu pentru 
întreprinderi, nu pentru consumatori, iar propunerea de la litera (a) va duce la diminuarea 
drepturilor consumatorilor stabilite în țările respective. Prezentul amendament se bazează pe 
propunerea BEUC.

Amendamentul 595
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) deciziile luate la încheierea procedurii 
nu au caracter obligatoriu;

(a) deciziile luate la încheierea procedurii, 
la solicitare explicită, pot avea un caracter 
obligatoriu pentru creatorul de PPIR și 
pentru clientul de retail;

Or. en

Justificare

Avantajul soluționării alternative a litigiilor este că furnizează creatorului produsului și 
clientului de retail un sistem de soluționare a litigiilor eficient din punct de vedere al 
costurilor și al timpului care ușurează sarcina jurisdicțiilor ordinare. Prin urmare, o astfel de 
decizie ar trebui să rămână la latitudinea participanților.

Amendamentul 596
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) termenul pentru intentarea unei 
acțiuni în justiție este suspendat pe durata 
procedurii de soluționare alternativă a 
litigiilor;

eliminat

Or. en

Amendamentul 597
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) termenul pentru intentarea unei 
acțiuni în justiție este suspendat pe durata 
procedurii de soluționare alternativă a 
litigiilor;

eliminat

Or. en

Amendamentul 598
Arlene McCarthy

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) termenul pentru intentarea unei 
acțiuni în justiție este suspendat pe durata 
procedurii de soluționare alternativă a 
litigiilor;

eliminat

Or. en

Amendamentul 599
Sirpa Pietikäinen



PE504.398v01-00 142/180 AM\926906RO.doc

RO

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) termenul de prescripție al reclamației 
este suspendat pe durata procedurii;

eliminat

Or. en

Amendamentul 600
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) termenul de prescripție al reclamației 
este suspendat pe durata procedurii;

eliminat

Or. en

Amendamentul 601
Arlene McCarthy

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) termenul de prescripție al reclamației 
este suspendat pe durata procedurii;

eliminat

Or. en

Amendamentul 602
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera d
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) procedura este gratuită sau are un cost 
moderat, conform legislației naționale;

eliminat

Or. en

Amendamentul 603
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) procedura este gratuită sau are un cost 
moderat, conform legislației naționale;

eliminat

Or. en

Amendamentul 604
Arlene McCarthy

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) procedura este gratuită sau are un cost 
moderat, conform legislației naționale;

eliminat

Or. en

Amendamentul 605
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera e
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) mijloacele electronice nu sunt 
singurele mijloace prin care părțile pot 
avea acces la procedură;

eliminat

Or. en

Amendamentul 606
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) mijloacele electronice nu sunt 
singurele mijloace prin care părțile pot 
avea acces la procedură;

eliminat

Or. en

Amendamentul 607
Arlene McCarthy

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) mijloacele electronice nu sunt 
singurele mijloace prin care părțile pot 
avea acces la procedură;

eliminat

Or. en

Amendamentul 608
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera f
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) sunt posibile măsuri provizorii în 
cazuri excepționale, atunci când 
caracterul urgent al situației o impune.

eliminat

Or. en

Amendamentul 609
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) sunt posibile măsuri provizorii în 
cazuri excepționale, atunci când 
caracterul urgent al situației o impune.

eliminat

Or. en

Amendamentul 610
Arlene McCarthy

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) sunt posibile măsuri provizorii în 
cazuri excepționale, atunci când 
caracterul urgent al situației o impune.

eliminat

Or. en

Amendamentul 611
Syed Kamall

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre înștiințează Comisia 
cu privire la entitățile competente să 
desfășoare procedurile menționate la 
alineatul (1) până la [a se insera data 
exactă, la 6 luni de la data intrării în 
vigoare/aplicării prezentului regulament]. 
Ele informează fără întârziere Comisia cu 
privire la orice modificare ulterioară 
legată de entitățile respective.

eliminat

Or. en

Amendamentul 612
Syed Kamall

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În exercitarea prerogativelor 
prevăzute la articolul 19, autoritățile 
competente cooperează îndeaproape 
pentru a se asigura că măsurile și 
sancțiunile administrative conduc la 
obținerea rezultatelor vizate de prezentul 
regulament și își coordonează acțiunile 
pentru a evita dublarea eforturilor sau 
suprapunerile în aplicarea măsurilor și a 
sancțiunilor administrative în cazurile 
transfrontaliere.

(2) Autoritățile competente dispun, 
conform legislației naționale, de 
competențe de supraveghere și de 
investigație, puse la dispoziția lor întrucât 
este necesar să își îndeplinească 
atribuțiile în conformitate cu prezentul 
regulament.

Or. en

Justificare

Este important să se clarifice care sunt competențele puse la dispoziția autorităților 
competente și să se armonizeze formularea cu MiFID 2.

Amendamentul 613
Syed Kamall
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Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În exercitarea prerogativelor 
prevăzute la articolul 19, autoritățile 
competente cooperează îndeaproape 
pentru a se asigura că măsurile și 
sancțiunile administrative conduc la 
obținerea rezultatelor vizate de prezentul 
regulament și își coordonează acțiunile 
pentru a evita dublarea eforturilor sau 
suprapunerile în aplicarea măsurilor și a 
sancțiunilor administrative în cazurile 
transfrontaliere.

Or. en

Amendamentul 614
Syed Kamall

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Entitățile competente să desfășoare 
procedurile menționate la alineatul (1) 
cooperează între ele pentru soluționarea 
litigiilor transfrontaliere care decurg din 
prezentul regulament.

eliminat

Or. en

Amendamentul 615
Syed Kamall

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezentul articol se aplică următoarelor 
încălcări:

(1) Prezentul articol se aplică oricărei 
încălcări a regulamentului.

Or. en

Justificare

Nu este necesar să se clasifice eventualele încălcări ale regulamentului.

Amendamentul 616
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezentul articol se aplică următoarelor
încălcări:

(1) Prezentul articol se aplică următoarei 
liste, neexhaustive, cu încălcări:

Or. en

Amendamentul 617
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezentul articol se aplică următoarelor 
încălcări:

(1) Prezentul articol se aplică oricărei 
încălcări a prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 618
Syed Kamall
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Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) documentul cu informații cheie nu 
respectă dispozițiile de la articolul 6 
alineatele (1)-(3) și de la articolul 7;

eliminat

Or. en

Amendamentul 619
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) documentul cu informații cheie nu 
respectă dispozițiile de la articolul 6 
alineatele (1)-(3) și de la articolul 7;

eliminat

Or. en

Amendamentul 620
Syed Kamall

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) documentul cu informații cheie nu 
conține informațiile prevăzute la 
articolul 8 alineatele (1) și (2) sau nu este 
prezentat în conformitate cu articolul 8 
alineatul (4);

eliminat

Or. en
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Amendamentul 621
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) documentul cu informații cheie nu 
conține informațiile prevăzute la 
articolul 8 alineatele (1) și (2) sau nu este 
prezentat în conformitate cu articolul 8 
alineatul (4);

eliminat

Or. en

Amendamentul 622
Syed Kamall

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) un material de marketing conține 
informații referitoare la produsul de 
investiții care contrazic informațiile din 
documentul cu informații cheie, cu 
încălcarea articolului 9;

eliminat

Or. en

Amendamentul 623
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) un material de marketing conține 
informații referitoare la produsul de 
investiții care contrazic informațiile din 
documentul cu informații cheie, cu 

eliminat
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încălcarea articolului 9;

Or. en

Amendamentul 624
Syed Kamall

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) documentul cu informații cheie nu este 
reexaminat și modificat în conformitate 
cu articolul 10;

eliminat

Or. en

Amendamentul 625
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) documentul cu informații cheie nu este 
reexaminat și modificat în conformitate 
cu articolul 10;

eliminat

Or. en

Amendamentul 626
Syed Kamall

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) documentul cu informații cheie nu a 
fost furnizat în timp util, în conformitate 

eliminat
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cu articolul 12 alineatul (1);

Or. en

Amendamentul 627
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) documentul cu informații cheie nu a 
fost furnizat în timp util, în conformitate 
cu articolul 12 alineatul (1);

eliminat

Or. en

Amendamentul 628
Syed Kamall

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) documentul cu informații cheie nu a 
fost furnizat în mod gratuit, în 
conformitate cu articolul 13 alineatul (1).

eliminat

Or. en

Amendamentul 629
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) documentul cu informații cheie nu a 
fost furnizat în mod gratuit, în 

eliminat
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conformitate cu articolul 13 alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 630
Syed Kamall

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) un ordin prin care se interzice 
comercializarea unui produs de investiții;

(a) un ordin prin care se interzice 
comercializarea unui pachet de produse de 
investiții de retail;

Or. en

Amendamentul 631
Syed Kamall

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) un ordin prin care se suspendă 
comercializarea unui produs de investiții;

(b) un ordin prin care se suspendă 
comercializarea unui pachet de produse de 
investiții de retail;

Or. en

Amendamentul 632
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) un avertisment care se publică și care 
identifică persoana responsabilă și natura 

(c) un avertisment care se publică și care 
identifică persoana juridică responsabilă și 
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încălcării; natura încălcării;

Or. en

Amendamentul 633
Syed Kamall

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) un ordin care prevede publicarea unei 
noi versiuni a documentului cu informații 
cheie.

(d) un ordin care interzice furnizarea unui 
document cu informații-cheie care nu 
respectă cerințele de la articolele 6, 7, 8 și 
10

Or. en

Amendamentul 634
Jean-Paul Gauzès

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) sancțiuni financiare.

Or. en

Amendamentul 635
Syed Kamall

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) sancțiuni pecuniare.

Or. en
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Amendamentul 636
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) sancțiuni pecuniare.

Or. en

Amendamentul 637
Pervenche Berès

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) sancțiuni pecuniare.

Or. en

Justificare

Regulamentul ar trebui să prevadă posibilitatea ca autoritățile competente să impună 
sancțiuni pecuniare.

Amendamentul 638
Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) în cazul unei persoane juridice, 
sancțiuni administrative pecuniare de 
până la 10 % din cifra de afaceri anuală 
totală a persoanei juridice din exercițiul 
financiar precedent; în cazul în care 
persoana juridică este o filială a unei 
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întreprinderi-mamă, cifra de afaceri 
anuală totală relevantă este cifra de 
afaceri anuală totală rezultată din 
conturile consolidate ale întreprinderii-
mamă principale din exercițiul financiar 
precedent;

Or. en

Amendamentul 639
Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2 – litera db (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(db) în cazul unei persoane fizice, 
sancțiuni administrative pecuniare de 
până la 5 000 000 de euro sau, în statele 
membre în care euro nu este moneda 
oficială, echivalentul în moneda națională 
la data intrării în vigoare a prezentului 
regulament;

Or. en

Justificare

Amendamentele recomandate ar asigura armonizarea impunerii de sancțiuni administrative 
pecuniare cu alte acte legislative din dreptul Uniunii, în special cu directiva propusă MiFID 
și cu cea de-a cincea directivă propusă cu privire la OPCVM.

Amendamentul 640
Syed Kamall

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre se asigură că, atunci 
când autoritățile competente impun una sau 
mai multe dintre măsurile și sancțiunile 

(3) Statele membre se asigură că, atunci 
când autoritățile competente impun una sau 
mai multe dintre măsurile și sancțiunile 



AM\926906RO.doc 157/180 PE504.398v01-00

RO

administrative în conformitate cu 
alineatul (2), autoritățile respective sunt 
abilitate să emită sau să ceară creatorului 
produsului de investiții sau persoanei care 
vinde produsul de investiții să emită o 
comunicare directă adresată investitorului 
de retail interesat, prin care să-l informeze 
pe acesta cu privire la măsura sau 
sancțiunea administrativă și să-i indice 
unde pot fi depuse reclamațiile sau cererile 
de despăgubire.

administrative în conformitate cu 
alineatul (2), autoritățile respective sunt 
abilitate să emită sau să ceară creatorului 
pachetului de produse de investiții de 
retail sau persoanei care vinde pachetul de 
produse de investiții de retail sau oferă 
consultanță cu privire la acesta să emită o 
comunicare directă adresată investitorului 
de retail interesat, prin care să îl informeze 
pe acesta cu privire la măsura sau 
sancțiunea administrativă și să îi indice 
unde pot fi depuse reclamațiile sau cererile 
de despăgubire.

Or. en

Amendamentul 641
Syed Kamall

Propunere de regulament
Articolul 20 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile competente aplică măsurile și 
sancțiunile administrative menționate la 
articolul 19 alineatul (2) ținând cont de 
toate circumstanțele relevante, inclusiv de 
următoarele:

Autoritățile competente aplică măsurile și 
sancțiunile administrative menționate la 
articolul 19 alineatul (2) ținând cont de 
toate circumstanțele relevante, inclusiv de 
următoarele, după caz:

Or. en

Amendamentul 642
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 20 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) gradul de răspundere a persoanei 
responsabile;

(b) gradul de răspundere a persoanei 
juridice responsabile;

Or. en
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Amendamentul 643
Syed Kamall

Propunere de regulament
Articolul 20 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) gradul de răspundere a persoanei 
responsabile;

(b) gradul de răspundere a persoanei fizice 
sau juridice responsabile;

Or. en

Amendamentul 644
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 20 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) comportamentul cooperant al persoanei 
responsabile de încălcare;

(d) comportamentul cooperant al persoanei 
juridice responsabile de încălcare;

Or. en

Amendamentul 645
Syed Kamall

Propunere de regulament
Articolul 20 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) comportamentul cooperant al persoanei 
responsabile de încălcare;

(d) comportamentul cooperant al persoanei 
fizice sau juridice responsabile de 
încălcare;

Or. en
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Amendamentul 646
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 20 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) eventualele încălcări comise anterior de 
persoana responsabilă.

(e) eventualele încălcări comise anterior de 
persoana juridică responsabilă.

Or. en

Amendamentul 647
Syed Kamall

Propunere de regulament
Articolul 20 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) eventualele încălcări comise anterior de 
persoana responsabilă.

(e) eventualele încălcări comise de 
persoana fizică sau juridică responsabilă.

Or. en

Amendamentul 648
Jean-Paul Gauzès

Propunere de regulament
Articolul 20 – paragraful 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) toate măsurile luate de persoana 
responsabilă pentru a preveni repetarea 
acestei încălcări pe viitor.

Or. en

Amendamentul 649
Syed Kamall
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Propunere de regulament
Articolul 20 – paragraful 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) alți factori relevanți.

Or. en

Amendamentul 650
Jean-Paul Gauzès

Propunere de regulament
Articolul 20 – paragraful 1 – litera eb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(eb) orice despăgubire acordată 
investitorilor de retail de către persoana 
responsabilă ca urmare a încălcării.

Or. en

Amendamentul 651
Pervenche Berès

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre transmit anual către 
ABE, AEAPO și AEVMP informații 
agregate privind toate măsurile și 
sancțiunile administrative impuse în 
conformitate cu articolul 18 și articolul 19 
alineatul (2).

(2) Statele membre transmit anual către 
AES competentă (ABE, AEAPO sau 
AEVMP) informații agregate privind 
penalitățile administrative și alte măsuri 
administrative impuse în conformitate cu 
articolul 18 și articolul 19 alineatul (2).

Or. en

Justificare

Statele membre ar trebui să furnizeze informații privind produsele către AES competentă 
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pentru produse.

Amendamentul 652
Krišjānis Kariņš

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre transmit anual către 
ABE, AEAPO și AEVMP informații 
agregate privind toate măsurile și 
sancțiunile administrative impuse în 
conformitate cu articolul 18 și articolul 19 
alineatul (2).

(2) Autoritatea competentă transmite
anual către ABE, AEAPO și AEVMP 
informații agregate privind toate măsurile 
și sancțiunile administrative impuse în 
conformitate cu articolul 18 și articolul 19 
alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 653
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sancțiunile și măsurile impuse pentru
încălcările menționate la articolul 19 
alineatul (1) sunt făcute publice fără 
întârzieri nejustificate, incluzând cel puțin 
informații privind tipul de încălcare a 
prezentului regulament și identitatea 
persoanelor responsabile, cu excepția 
cazurilor în care dezvăluirea acestor 
informații ar perturba serios piețele 
financiare.

Sancțiunile și măsurile impuse pentru 
încălcările menționate la articolul 19 
alineatul (1) sunt făcute publice fără 
întârzieri nejustificate, incluzând cel puțin 
informații privind tipul de încălcare a 
prezentului regulament și identitatea 
persoanelor responsabile. Autoritățile 
competente pot reține identitatea entității 
sancționate pe site-ul lor după nu mai 
puțin de cinci ani.

Or. en

Amendamentul 654
Sharon Bowles
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Propunere de regulament
Articolul 22 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care publicarea ar aduce un 
prejudiciu disproporționat părților 
implicate, autoritățile competente publică 
sancțiunile sau măsurile fără a indica 
identitatea persoanelor responsabile.

eliminat

Or. en

Amendamentul 655
Burkhard Balz

Propunere de regulament
Articolul 22 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care publicarea ar aduce un 
prejudiciu disproporționat părților 
implicate, autoritățile competente publică
sancțiunile sau măsurile fără a indica 
identitatea persoanelor responsabile.

În cazul în care publicarea ar aduce un 
prejudiciu disproporționat părților 
implicate sau ar pune în pericol 
investigațiile în curs, autoritățile 
competente se pot abține de la publicare, 
pot amâna publicarea sau pot publica 
sancțiunile sau măsurile fără a indica 
identitatea persoanelor responsabile. 
Autoritățile competente sunt obligate în 
continuare să raporteze măsurile și 
sancțiunile administrative către ABE, 
AEAPO și AEVMP, în regim de 
confidențialitate.

Or. en

Amendamentul 656
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Se conferă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate, sub rezerva 
condițiilor prevăzute în prezentul articol.

(1) Se conferă Comisiei competența de a 
adopta standarde tehnice, sub rezerva 
condițiilor prevăzute în prezentul articol.

Or. en

Justificare

Pentru a asigura flexibilitatea necesară și pentru a permite industriei și autorităților
europene de supraveghere (AES) să reacționeze rapid la evoluțiile pieței, ar fi recomandabil 
mai degrabă ca cele trei AES să elaboreze în comun standarde tehnice de reglementare decât 
să i se atribuie Comisiei competența de a adopta acte delegate.

Amendamentul 657
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Competența de a adopta actele delegate
menționate la articolul 8 alineatul (5), la 
articolul 10 alineatul (2) și la articolul 12 
alineatul (4) este conferită Comisiei pentru 
o perioadă de [4 ani] începând de la data 
intrării în vigoare a prezentului regulament. 
Delegarea de competențe se prelungește 
tacit pentru perioade de timp identice ca 
durată, cu excepția cazului în care 
Parlamentul European sau Consiliul se 
opune unei astfel de prelungiri cel târziu cu 
trei luni înainte de expirarea fiecărei 
perioade.

(2) Competența de a adopta standarde 
tehnice menționate la articolul 8 
alineatul (5), la articolul 10 alineatul (2) și 
la articolul 12 alineatul (4) este conferită 
Comisiei pentru o perioadă de [4 ani] 
începând de la data intrării în vigoare a 
prezentului regulament. Delegarea de 
competențe se prelungește tacit pentru 
perioade de timp identice ca durată, cu 
excepția cazului în care Parlamentul 
European sau Consiliul se opune unei 
astfel de prelungiri cel târziu cu trei luni 
înainte de expirarea fiecărei perioade.

Or. en

Justificare

Pentru a asigura flexibilitatea necesară și pentru a permite industriei și autorităților 
europene de supraveghere (AES) să reacționeze rapid la evoluțiile pieței, ar fi recomandabil 
mai degrabă ca cele trei AES să elaboreze în comun standarde tehnice de reglementare decât 
să i se atribuie Comisiei competența de a adopta acte delegate.
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Amendamentul 658
Pervenche Berès

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Competența de a adopta actele delegate 
menționate la articolul 8 alineatul (5), la 
articolul 10 alineatul (2) și la articolul 12 
alineatul (4) este conferită Comisiei pentru 
o perioadă de [4 ani] începând de la data 
intrării în vigoare a prezentului regulament. 
Delegarea de competențe se prelungește 
tacit pentru perioade de timp identice ca 
durată, cu excepția cazului în care 
Parlamentul European sau Consiliul se 
opune unei astfel de prelungiri cel târziu cu 
trei luni înainte de expirarea fiecărei 
perioade.

(2) Competența de a adopta actele delegate 
menționate la articolul 8 alineatul (5), la 
articolul 10 alineatul (2), la articolul 12 
alineatul (4), la articolul 13a alineatul (10) 
și la articolul 13b alineatul (9) este 
conferită Comisiei pentru o perioadă de 
[2 ani] începând de la data intrării în 
vigoare a prezentului regulament. 
Delegarea de competențe se prelungește 
tacit pentru perioade de timp identice ca 
durată, cu excepția cazului în care 
Parlamentul European sau Consiliul se 
opune unei astfel de prelungiri cel târziu cu 
trei luni înainte de expirarea fiecărei 
perioade.

Or. en

Justificare

Perioada prevăzută pentru adoptarea actelor delegate de către Comisia Europeană ar trebui 
să fie conformă cu raportul privind aplicarea Regulamentului PPIR. Elaborarea unui raport 
cuprinzător și exact privind aplicarea regulamentului nu va fi posibilă fără existența actelor 
delegate

Amendamentul 659
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Delegarea competențelor menționate la 
articolul 8 alineatul (5), la articolul 10 
alineatul (2) și la articolul 12 alineatul (4) 

(3) Delegarea competențelor menționate la 
articolul 8 alineatul (5), la articolul 10 
alineatul (2) și la articolul 12 alineatul (4) 
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poate fi revocată în orice moment de 
Parlamentul European sau de Consiliu. O 
decizie de revocare pune capăt delegării 
competenței specificate în decizia 
respectivă. Revocarea intră în vigoare în 
ziua următoare datei publicării deciziei în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau la 
o dată ulterioară specificată în decizie. 
Revocarea nu aduce atingere validității 
actelor delegate care sunt deja în vigoare.

poate fi revocată în orice moment de 
Parlamentul European sau de Consiliu. O 
decizie de revocare pune capăt delegării 
competenței specificate în decizia 
respectivă. Revocarea intră în vigoare în 
ziua următoare datei publicării deciziei în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau la 
o dată ulterioară specificată în decizie. 
Revocarea nu aduce atingere validității 
standardelor tehnice care sunt deja în 
vigoare.

Or. en

Justificare

Pentru a asigura flexibilitatea necesară și pentru a permite industriei și autorităților 
europene de supraveghere (AES) să reacționeze rapid la evoluțiile pieței, ar fi recomandabil 
mai degrabă ca cele trei AES să elaboreze în comun standarde tehnice de reglementare decât 
să i se atribuie Comisiei competența de a adopta acte delegate.

Amendamentul 660
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Imediat ce adoptă un act delegat, 
Comisia îl notifică simultan Parlamentului 
European și Consiliului.

(4) Imediat ce adoptă un standard tehnic, 
Comisia îl notifică simultan Parlamentului 
European și Consiliului.

Or. en

Justificare

Pentru a asigura flexibilitatea necesară și pentru a permite industriei și autorităților 
europene de supraveghere (AES) să reacționeze rapid la evoluțiile pieței, ar fi recomandabil 
mai degrabă ca cele trei AES să elaboreze în comun standarde tehnice de reglementare decât 
să i se atribuie Comisiei competența de a adopta acte delegate.

Amendamentul 661
Olle Schmidt



PE504.398v01-00 166/180 AM\926906RO.doc

RO

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 8 alineatul (5), al articolului 10 
alineatul (2) și al articolului 12 alineatul (4) 
intră în vigoare numai dacă nici 
Parlamentul European, nici Consiliul nu se 
opun în termen de două luni de la data la 
care le-a fost notificat actul în cauză sau 
dacă, înainte de expirarea acestui termen, 
atât Parlamentul European, cât și Consiliul 
au informat Comisia că nu vor obiecta.
Acest termen se prelungește cu [2 luni] la 
inițiativa Parlamentului European sau a 
Consiliului.

(5) Un standard tehnic adoptat în temeiul 
articolului 8 alineatul (5), al articolului 10 
alineatul (2) și al articolului 12 alineatul (4) 
intră în vigoare numai dacă nici 
Parlamentul European, nici Consiliul nu se 
opun în termen de două luni de la data la 
care le-a fost notificat actul în cauză sau 
dacă, înainte de expirarea acestui termen, 
atât Parlamentul European, cât și Consiliul 
au informat Comisia că nu vor obiecta. 
Acest termen se prelungește cu [2 luni] la 
inițiativa Parlamentului European sau a 
Consiliului.

Or. en

Justificare

Pentru a asigura flexibilitatea necesară și pentru a permite industriei și autorităților 
europene de supraveghere (AES) să reacționeze rapid la evoluțiile pieței, ar fi recomandabil 
mai degrabă ca cele trei AES să elaboreze în comun standarde tehnice de reglementare decât 
să i se atribuie Comisiei competența de a adopta acte delegate.

Amendamentul 662
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 8 alineatul (5), al articolului 10 
alineatul (2) și al articolului 12 alineatul (4) 
intră în vigoare numai dacă nici 
Parlamentul European, nici Consiliul nu se 
opun în termen de două luni de la data la 
care le-a fost notificat actul în cauză sau 
dacă, înainte de expirarea acestui termen, 
atât Parlamentul European, cât și Consiliul 

(5) Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 8 alineatul (5), al articolului 10 
alineatul (2) și al articolului 12 alineatul (4) 
intră în vigoare numai dacă nici 
Parlamentul European, nici Consiliul nu se 
opun în termen de trei luni de la data la 
care le-a fost notificat actul în cauză sau 
dacă, înainte de expirarea acestui termen, 
atât Parlamentul European, cât și Consiliul 
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au informat Comisia că nu vor obiecta. 
Acest termen se prelungește cu [2 luni] la 
inițiativa Parlamentului European sau a 
Consiliului.

au informat Comisia că nu vor obiecta. 
Acest termen se prelungește cu [3 luni] la 
inițiativa Parlamentului European sau a 
Consiliului.

Or. en

Amendamentul 663
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 8 alineatul (5), al articolului 10 
alineatul (2) și al articolului 12 alineatul (4) 
intră în vigoare numai dacă nici 
Parlamentul European, nici Consiliul nu se 
opun în termen de două luni de la data la 
care le-a fost notificat actul în cauză sau 
dacă, înainte de expirarea acestui termen, 
atât Parlamentul European, cât și Consiliul 
au informat Comisia că nu vor obiecta. 
Acest termen se prelungește cu [2 luni] la 
inițiativa Parlamentului European sau a 
Consiliului.

(5) Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 8 alineatul (5), al articolului 10 
alineatul (2) și al articolului 12 alineatul (4) 
intră în vigoare numai dacă nici 
Parlamentul European, nici Consiliul nu se 
opun în termen de trei luni de la data la 
care le-a fost notificat actul în cauză sau 
dacă, înainte de expirarea acestui termen, 
atât Parlamentul European, cât și Consiliul 
au informat Comisia că nu vor obiecta. 
Acest termen se prelungește cu [3 luni] la 
inițiativa Parlamentului European sau a 
Consiliului.

Atunci când un act delegat este elaborat 
înainte sau în timpul unei vacanțe, se 
consideră că termenul începe o dată cu 
data primei ședințe plenare care urmează 
vacanței. În toate cazurile, inclusiv 
prelungirea, perioada de timp se poate 
prelungi pentru a include trei ședințe 
plenare complete.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament vizează asigurarea unui rol adecvat al Parlamentului European în 
procesul de adoptare a actelor delegate.
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Amendamentul 664
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Fără a aduce atingere celorlalte 
dispoziții ale Regulamentului privind 
AEVMP, termenul în care Parlamentul și 
Consiliul se pot opune în cazul aprobării 
de către Comisie a proiectului de 
standarde tehnice de reglementare fără 
modificări este de două luni [din cauza 
complexității și volumului aspectelor 
acoperite]. Acest termen poate fi prelungit 
o singură dată la inițiativa Parlamentului 
sau a Consiliului, pentru încă o lună.

Or. en

Amendamentul 665
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 23 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 23a
Dispoziții suplimentare privind proiectul 

de standarde tehnice de reglementare
(1) Fără a se aduce atingere termenului 
prevăzut pentru prezentarea proiectului 
de standarde tehnice de reglementare 
către Comisie, programul prezentărilor 
este agreat, specificându-se textele sau 
grupurile de texte care trebuie prezentate 
cu 12, 18 și 24 de luni în avans.
(2) Comisia nu adoptă standarde tehnice 
de reglementare într-un mod care, prin 
pauze, reduce perioada de control alocată 
Parlamentului la mai puțin de două luni.
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(3) Autoritățile europene de supraveghere 
pot consulta Parlamentul în etapa de 
elaborare a standardelor tehnice de 
reglementare, în special în cazul în care 
există preocupări cu privire la domeniul 
de aplicare al prezentului regulament.
(4) În cazul în care comisia competentă a 
Parlamentului a votat respingerea 
standardelor tehnice de reglementare și 
mai sunt mai puțin de două săptămâni 
până la începerea următoarei ședințe 
plenare, Parlamentul are dreptul la o
prelungire suplimentară până la data 
celei de-a doua ședințe plenare.
(5) În cazul respingerii unui standard 
tehnic de reglementare și în cazul în care 
aspectele identificate au un domeniu de 
aplicare limitat, Comisia poate adopta un 
calendar accelerat pentru elaborarea 
proiectelor modificate.
(6) Comisia se asigură că toate întrebările 
echipei de control a Parlamentului 
adresate în mod oficial prin intermediul 
președintelui comisiei competente vor 
primi un răspuns prompt anterior 
adoptării proiectului de regulament.

Or. en

Amendamentul 666
Burkhard Balz

Propunere de regulament
Articolul 24 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Societățile de administrare și societățile de 
investiții menționate la articolul 2 
alineatul (1) și la articolul 27 din 
Directiva 2009/65/CE și persoanele care 
comercializează unități ale OPCVM-urilor, 
așa cum sunt definite la articolul 1 
alineatul (2) din directiva respectivă, sunt 
exonerate de obligațiile prevăzute în 

Societățile de administrare și societățile de 
investiții menționate la articolul 2 
alineatul (1) și la articolul 27 din 
Directiva 2009/65/CE și persoanele care 
comercializează unități ale OPCVM-urilor, 
așa cum sunt definite la articolul 1 
alineatul (2) din directiva respectivă, sunt 
exonerate de obligațiile prevăzute în 
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prezentul regulament până la [JO: a se 
insera data: la 5 ani de la intrarea în 
vigoare].

prezentul regulament până la revizuirea 
capitolului IX din Directiva 2009/65/CE 
sau a prezentului regulament, oricare 
dintre acestea are loc prima.

Derogarea de la primul paragraf se 
aplică, de asemenea, administratorilor de 
fonduri de investiții alternative menționați 
la articolul 4 alineatul (1) litera (b) din 
Directiva 2011/61/UE și persoanelor care 
vând unități ale administratorilor de 
fonduri de investiții alternative 
menționate la articolul 4 alineatul (1) 
litera (a) din respectiva directivă, în cazul 
în care un document cu informații-cheie 
în conformitate cu articolul 78 din 
Directiva 2009/65/CE este obligatoriu în 
conformitate cu legislația națională.

Or. en

Amendamentul 667
Werner Langen

Propunere de regulament
Articolul 24 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Produsele existente, create înainte de 
data intrării în vigoare a prezentului 
regulament sunt exonerate de obligațiile 
prevăzute în prezentul regulament până la 
[JO: a se insera data: la 1 an de la 
intrarea în vigoare].

Or. de

Amendamentul 668
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 24 – paragraful 1 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Aceeași derogare prevăzută la primul 
paragraf se aplică societăților de 
administrare și societăților de investiții ale 
fondurilor AOPC distribuite investitorilor 
de retail, în cazul în care aceste fonduri 
sunt solicitate în temeiul legislației 
naționale pentru a aplica articolele 78-81 
din Directiva 2009/65/CE.

Or. en

Amendamentul 669
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Propunere de regulament
Articolul 24 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Atunci când un stat membru aplică 
normele privind formatul și conținutul 
documentului cu informații-cheie, astfel 
cum se prevede la articolele 78-81 din 
Directiva 2009/65/CE, la fondurile AOPC 
oferite investitorilor de retail, derogarea 
prevăzută la primul paragraf se aplică 
societăților de administrare și societăților 
de investiții și persoanelor care vând sau 
oferă consultanță investitorii de retail cu 
privire la unitățile acestor fonduri.

Or. en

Justificare

Statele membre ar trebui să poată permite ca fondurile AOPC să fie de asemenea acoperite 
de perioada de tranziție, în prezent aceste fonduri făcând la nivel național obiectul unor 
cerințe privind informațiile-cheie destinate investitorului, astfel cum sunt formulate în cea de-
a patra Directivă privind OPCVM. Acest lucru ar contribui la promovarea unor condiții 
echitabile între produsele de investiții.
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Amendamentul 670
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 24 – paragraful 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Societățile de administrare și 
societățile de investiții, definite la 
articolul 4 alineatul (1) litera (b) din 
Directiva 2011/61/UE și persoanele care 
vând unități ale fondurilor de investiții 
alternative conform definiției de la 
articolul 4 alineatul (1) litera (a) din 
respectiva directivă sunt scutite de 
obligațiile din prezentul regulament cu 
condiția să furnizeze un document cu 
informații-cheie destinate investitorilor 
conform legislației naționale, în 
conformitate cu articolul 78 din 
Directiva 2009/65/CE sau cu dispozițiile 
relevante din dreptul național, până la 
[JO: a se insera data: la cinci ani de la 
intrarea în vigoare].

Or. en

Justificare

Multe state membre au extins standardele privind documentele cu informații-cheie destinate 
investitorilor aferente OPCVM-urilor la alte fonduri de investiții de retail pe durată 
nedeterminată reglementate la nivel național. De asemenea, aceste fonduri ar trebui să poată 
beneficia de exceptare temporară de la domeniul de aplicare, întrucât investitorii în aceste 
fonduri au primit recent informații despre noul document, iar administratorii fondurilor de 
investiții alternative au fost deja nevoiți să suporte costurile de punere în aplicare a 
documentului cu informații-cheie destinate investitorilor în același mod ca și societățile de 
administrare a OPCVM-urilor.

Amendamentul 671
Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) La patru ani de la data intrării în 
vigoare a prezentului regulament, Comisia 
procedează la reexaminarea acestuia.
Reexaminarea include o anchetă generală 
privind aplicarea practică a normelor 
prevăzute în prezentul regulament, ținând 
cont de evoluțiile de pe piața produselor 
de investiții de retail. În ceea ce privește 
OPCVM-urile, în sensul definiției de la 
articolul 1 alineatul (2) din 
Directiva 2009/65/CE, în cadrul 
reexaminării se evaluează dacă 
dispozițiile tranzitorii de la articolul 24 
din prezentul regulament trebuie 
prelungite sau dacă, după identificarea 
eventualelor modificări necesare, 
dispozițiile privind informațiile cheie 
destinate investitorilor din 
Directiva 2009/65/CE ar putea fi înlocuite 
de dispozițiile prezentului regulament 
referitoare la documentul cu informații 
cheie sau considerate echivalente cu 
acestea din urmă. Reexaminarea 
analizează totodată posibilitatea unei 
extinderi a domeniului de aplicare al 
prezentului regulament la alte produse 
financiare.

(1) După intrarea în vigoare a prezentului 
regulament, Comisia procedează la 
reexaminarea legislației Uniunii din 
domeniul serviciilor financiare cu scopul 
de a evalua avantajele: (i) introducerii 
documentelor cu informații-cheie 
standardizate în conformitate cu normele 
introduse de prezentul regulament 
referitoare la categoriile de instrumente 
financiare nereglementate de prezentul 
regulament, în special referitoare la 
produsele reglementate de 
Directiva 2003/71/CE și Directiva 
2009/138/CE; (ii) introducerii cerințelor 
armonizate privind comportamentul pe 
piață referitoare la vânzarea de produse 
financiare; precum și (iii) acordării 
autorităților europene de supraveghere și 
autorităților naționale competente a unor 
competențe de a interveni în legătură cu 
anumite categorii de produse financiare, 
inclusiv prin intermediul restricțiilor 
privind produsele introduse în interesul 
protecției investitorilor și al stabilității 
financiare, luând în considerare 
competențele introduse în acest sens de 
către Regulamentul (UE) nr. xx/xx al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din [data] privind piețele instrumentelor 
financiare și de modificare a 
Regulamentului [EMIR] privind 
instrumentele financiare derivate 
extrabursiere, contrapartidele centrale și 
registrele centrale de tranzacții.

Or. en

Justificare

Ar trebui garantate condiții echitabile de concurență pentru diferitele tipuri de produse de 
investiții pentru a evita arbitrajul de reglementare efectuat pe cheltuiala produselor de 
investiții care nu sunt acoperite de regulamentul propus, cum ar fi instrumentele financiare 
necomplexe. În mod asemănător, cerințele privind comportamentul pe piață cu privire la 
vânzarea de produse financiare ar trebui introduse în mod armonizat. AES și autorităților 
naționale competente ar trebui să li se acorde competențe pentru a interveni în legătură cu 
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anumite categorii de produse financiare.

Amendamentul 672
Wolf Klinz

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) La patru ani de la data intrării în 
vigoare a prezentului regulament, Comisia 
procedează la reexaminarea acestuia. 
Reexaminarea include o anchetă generală 
privind aplicarea practică a normelor 
prevăzute în prezentul regulament, ținând 
cont de evoluțiile de pe piața produselor de 
investiții de retail. În ceea ce privește 
OPCVM-urile, în sensul definiției de la 
articolul 1 alineatul (2) din 
Directiva 2009/65/CE, în cadrul 
reexaminării se evaluează dacă dispozițiile 
tranzitorii de la articolul 24 din prezentul 
regulament trebuie prelungite sau dacă, 
după identificarea eventualelor modificări 
necesare, dispozițiile privind informațiile 
cheie destinate investitorilor din 
Directiva 2009/65/CE ar putea fi înlocuite 
de dispozițiile prezentului regulament 
referitoare la documentul cu informații 
cheie sau considerate echivalente cu 
acestea din urmă. Reexaminarea analizează 
totodată posibilitatea unei extinderi a 
domeniului de aplicare al prezentului 
regulament la alte produse financiare.

(1) La patru ani de la data intrării în 
vigoare a prezentului regulament, Comisia 
procedează la reexaminarea acestuia. 
Reexaminarea include o anchetă generală 
privind aplicarea practică a normelor 
prevăzute în prezentul regulament, ținând 
cont de evoluțiile de pe piața produselor de 
investiții de retail. În ceea ce privește 
OPCVM-urile, în sensul definiției de la 
articolul 1 alineatul (2) din 
Directiva 2009/65/CE, în cadrul 
reexaminării se evaluează dacă dispozițiile 
tranzitorii de la articolul 24 din prezentul 
regulament trebuie prelungite sau dacă, 
după identificarea eventualelor modificări 
necesare, dispozițiile privind informațiile 
cheie destinate investitorilor din 
Directiva 2009/65/CE ar putea fi înlocuite 
de dispozițiile prezentului regulament 
referitoare la documentul cu informații-
cheie sau considerate echivalente cu 
acestea din urmă. În plus, Comisia 
evaluează modificările necesare a fi aduse 
Directivei 2003/71/CE pentru a fuziona 
rezumatul care furnizează informații-
cheie menționat la articolul 5 alineatul (2) 
din Directiva 2003/71/CE cu documentul 
cu informații-cheie din prezentul 
regulament, în vederea înlocuirii 
rezumatului prospectului cu documentul 
cu informații-cheie. În final, reexaminarea 
analizează totodată posibilitatea unei 
extinderi a domeniului de aplicare al 
prezentului regulament la alte produse 
financiare.
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Or. en

Amendamentul 673
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) La patru ani de la data intrării în 
vigoare a prezentului regulament, Comisia 
procedează la reexaminarea acestuia. 
Reexaminarea include o anchetă generală 
privind aplicarea practică a normelor 
prevăzute în prezentul regulament, ținând 
cont de evoluțiile de pe piața produselor de 
investiții de retail. În ceea ce privește 
OPCVM-urile, în sensul definiției de la 
articolul 1 alineatul (2) din 
Directiva 2009/65/CE, în cadrul 
reexaminării se evaluează dacă dispozițiile 
tranzitorii de la articolul 24 din prezentul 
regulament trebuie prelungite sau dacă, 
după identificarea eventualelor modificări 
necesare, dispozițiile privind informațiile 
cheie destinate investitorilor din 
Directiva 2009/65/CE ar putea fi înlocuite 
de dispozițiile prezentului regulament 
referitoare la documentul cu informații 
cheie sau considerate echivalente cu 
acestea din urmă. Reexaminarea analizează 
totodată posibilitatea unei extinderi a 
domeniului de aplicare al prezentului 
regulament la alte produse financiare.

(1) La patru ani de la data intrării în 
vigoare a prezentului regulament, Comisia 
procedează la reexaminarea acestuia. 
Reexaminarea include o anchetă generală 
privind aplicarea practică a normelor 
prevăzute în prezentul regulament, ținând 
cont de evoluțiile de pe piața produselor de 
investiții de retail. În ceea ce privește 
OPCVM-urile, în sensul definiției de la 
articolul 1 alineatul (2) din 
Directiva 2009/65/CE, în cadrul 
reexaminării se evaluează dacă dispozițiile 
tranzitorii de la articolul 24 din prezentul 
regulament trebuie prelungite sau dacă, 
după identificarea eventualelor modificări 
necesare, dispozițiile privind informațiile 
cheie destinate investitorilor din 
Directiva 2009/65/CE ar putea fi înlocuite 
de dispozițiile prezentului regulament 
referitoare la documentul cu informații-
cheie sau considerate echivalente cu 
acestea din urmă. Reexaminarea analizează 
totodată posibilitatea unei extinderi a 
domeniului de aplicare pentru a acoperi 
alte produse de retail disponibile pentru 
clienții de retail.

Or. en

Amendamentul 674
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) La patru ani de la data intrării în 
vigoare a prezentului regulament, Comisia 
procedează la reexaminarea acestuia. 
Reexaminarea include o anchetă generală 
privind aplicarea practică a normelor 
prevăzute în prezentul regulament, ținând 
cont de evoluțiile de pe piața produselor de 
investiții de retail. În ceea ce privește 
OPCVM-urile, în sensul definiției de la 
articolul 1 alineatul (2) din 
Directiva 2009/65/CE, în cadrul 
reexaminării se evaluează dacă dispozițiile 
tranzitorii de la articolul 24 din prezentul 
regulament trebuie prelungite sau dacă, 
după identificarea eventualelor modificări 
necesare, dispozițiile privind informațiile 
cheie destinate investitorilor din 
Directiva 2009/65/CE ar putea fi înlocuite 
de dispozițiile prezentului regulament 
referitoare la documentul cu informații 
cheie sau considerate echivalente cu 
acestea din urmă. Reexaminarea analizează 
totodată posibilitatea unei extinderi a 
domeniului de aplicare al prezentului 
regulament la alte produse financiare.

(1) La patru ani de la data intrării în 
vigoare a prezentului regulament, Comisia 
procedează la reexaminarea acestuia. 
Reexaminarea include o anchetă generală 
privind aplicarea practică a normelor 
prevăzute în prezentul regulament, ținând 
cont de evoluțiile de pe piața produselor de 
investiții de retail. În ceea ce privește 
OPCVM-urile, în sensul definiției de la 
articolul 1 alineatul (2) din 
Directiva 2009/65/CE, în cadrul 
reexaminării se evaluează dacă dispozițiile 
tranzitorii de la articolul 24 din prezentul 
regulament trebuie prelungite sau dacă, 
după identificarea eventualelor modificări 
necesare, dispozițiile privind informațiile 
cheie destinate investitorilor din 
Directiva 2009/65/CE ar putea fi înlocuite 
de dispozițiile prezentului regulament 
referitoare la documentul cu informații-
cheie sau considerate echivalente cu 
acestea din urmă. Reexaminarea analizează 
totodată posibilitatea unei extinderi a 
domeniului de aplicare a prezentului 
regulament la alte produse financiare, 
inclusiv la produsele care intră sub 
incidența Directivei 2003/71/CE și la orice 
alte produse de investiții și economii.

Or. en

Justificare

Clauza de revizuire a prezentului regulament ar trebui să includă, de asemenea, revizuirea 
domeniului de aplicare la alte produse financiare de retail, inclusiv la investițiile 
„neîmpachetate” și toate formele de produse de economii.

Amendamentul 675
Elena Băsescu

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) La patru ani de la data intrării în 
vigoare a prezentului regulament, Comisia 
procedează la reexaminarea acestuia. 
Reexaminarea include o anchetă generală 
privind aplicarea practică a normelor 
prevăzute în prezentul regulament, ținând 
cont de evoluțiile de pe piața produselor de 
investiții de retail. În ceea ce privește 
OPCVM-urile, în sensul definiției de la 
articolul 1 alineatul (2) din 
Directiva 2009/65/CE, în cadrul 
reexaminării se evaluează dacă dispozițiile 
tranzitorii de la articolul 24 din prezentul 
regulament trebuie prelungite sau dacă, 
după identificarea eventualelor modificări 
necesare, dispozițiile privind informațiile 
cheie destinate investitorilor din 
Directiva 2009/65/CE ar putea fi înlocuite 
de dispozițiile prezentului regulament 
referitoare la documentul cu informații 
cheie sau considerate echivalente cu 
acestea din urmă. Reexaminarea analizează 
totodată posibilitatea unei extinderi a 
domeniului de aplicare al prezentului 
regulament la alte produse financiare.

(1) La patru ani de la data intrării în 
vigoare a prezentului regulament, Comisia 
procedează la reexaminarea acestuia. 
Reexaminarea include o anchetă generală 
privind aplicarea practică a normelor 
prevăzute în prezentul regulament, ținând 
cont de evoluțiile de pe piața produselor de 
investiții de retail. În ceea ce privește 
OPCVM-urile, în sensul definiției de la 
articolul 1 alineatul (2) din 
Directiva 2009/65/CE, în cadrul 
reexaminării se evaluează dacă dispozițiile 
tranzitorii de la articolul 24 din prezentul 
regulament trebuie prelungite sau dacă, 
după identificarea eventualelor modificări 
necesare, dispozițiile privind informațiile 
cheie destinate investitorilor din 
Directiva 2009/65/CE ar putea fi înlocuite 
de dispozițiile prezentului regulament 
referitoare la documentul cu informații-
cheie sau considerate echivalente cu 
acestea din urmă. Reexaminarea analizează 
totodată posibilitatea unei extinderi a 
domeniului de aplicare la alte produse 
financiare noi sau inovatoare furnizate în 
cadrul Uniunii.

Or. en

Amendamentul 676
Syed Kamall

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) La patru ani de la data intrării în 
vigoare a prezentului regulament, Comisia 
procedează la reexaminarea acestuia. 
Reexaminarea include o anchetă generală 
privind aplicarea practică a normelor 
prevăzute în prezentul regulament, ținând 

(1) La patru ani de la data intrării în 
vigoare a prezentului regulament, Comisia 
procedează la reexaminarea acestuia. 
Reexaminarea include o anchetă generală 
privind aplicarea practică a normelor 
prevăzute în prezentul regulament, ținând 
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cont de evoluțiile de pe piața produselor de 
investiții de retail. În ceea ce privește 
OPCVM-urile, în sensul definiției de la 
articolul 1 alineatul (2) din 
Directiva 2009/65/CE, în cadrul 
reexaminării se evaluează dacă dispozițiile 
tranzitorii de la articolul 24 din prezentul 
regulament trebuie prelungite sau dacă, 
după identificarea eventualelor modificări 
necesare, dispozițiile privind informațiile 
cheie destinate investitorilor din 
Directiva 2009/65/CE ar putea fi înlocuite 
de dispozițiile prezentului regulament 
referitoare la documentul cu informații 
cheie sau considerate echivalente cu 
acestea din urmă. Reexaminarea analizează 
totodată posibilitatea unei extinderi a 
domeniului de aplicare al prezentului 
regulament la alte produse financiare.

cont de evoluțiile de pe piața produselor de 
investiții de retail. În ceea ce privește 
OPCVM-urile, în sensul definiției de la 
articolul 1 alineatul (2) din 
Directiva 2009/65/CE, în cadrul 
reexaminării se evaluează dacă dispozițiile 
tranzitorii de la articolul 24 din prezentul 
regulament trebuie prelungite sau dacă, 
după identificarea eventualelor modificări 
necesare, dispozițiile privind informațiile 
cheie destinate investitorilor din 
Directiva 2009/65/CE ar putea fi înlocuite 
de dispozițiile prezentului regulament 
referitoare la documentul cu informații-
cheie sau considerate echivalente cu 
acestea din urmă. Reexaminarea analizează 
totodată posibilitatea unei extinderi a 
domeniului de aplicare pentru a acoperi 
alte produse și instrumente disponibile 
pentru clienții de retail.

Or. en

Amendamentul 677
Pervenche Berès

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Începând cu intrarea în vigoare a 
prezentului regulament, creatorii de 
investiții vor elabora documentul cu 
informații-cheie în conformitate cu 
dispozițiile prezentului regulament și, prin 
urmare, vor înceta, dacă se aplică, să 
elaboreze rezumatul prospectului pentru 
produsele financiare astfel cum este 
prevăzut la articolul 5 din 
Directiva 2003/71/CE.

Or. en
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Amendamentul 678
Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) La patru ani de la data intrării în 
vigoare a prezentului regulament, 
Comisia procedează la reexaminarea 
acestuia. Reexaminarea include o anchetă 
generală privind aplicarea practică a 
normelor prevăzute în prezentul 
regulament, ținând cont de evoluțiile de 
pe piața produselor de investiții de retail. 
În ceea ce privește OPCVM-urile, în 
sensul definiției de la articolul 1 
alineatul (2) din Directiva 2009/65/CE, în 
cadrul reexaminării se evaluează dacă 
dispozițiile tranzitorii de la articolul 24 
din prezentul regulament trebuie 
prelungite sau dacă, după identificarea 
eventualelor modificări necesare, 
dispozițiile privind informațiile-cheie 
destinate investitorilor din 
Directiva 2009/65/CE ar putea fi înlocuite 
de dispozițiile prezentului regulament 
referitoare la documentul cu informații-
cheie sau considerate echivalente cu 
acestea din urmă. Reexaminarea 
analizează totodată posibilitatea unei 
extinderi a domeniului de aplicare al 
prezentului regulament la alte produse 
financiare.

Or. en

Amendamentul 679
Thomas Händel

Propunere de regulament
Articolul 26 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Regulamentul se aplică de la [doi ani de la 
data intrării în vigoare].

Regulamentul se aplică de la [un an de la 
data intrării în vigoare].

Or. de

Amendamentul 680
Alfredo Pallone

Propunere de regulament
Articolul 26 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament este obligatoriu în 
toate elementele sale și se aplică direct în 
toate statele membre.

Prezentul regulament este obligatoriu în 
toate elementele sale și se aplică direct în 
toate statele membre.

În primele 12 luni de la aplicarea 
prezentului regulament, autoritățile 
competente permit creatorilor de produse 
de investiții să adopte măsurile necesare 
în vederea respectării prezentului 
regulament.

Or. en


