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Pozměňovací návrh 65
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Při zvažování investic je retailovým 
investorům stále častěji nabízena široká 
škála různých typů investičních produktů. 
Tyto produkty často poskytují konkrétní 
investiční řešení přizpůsobená na míru 
potřebám retailových investorů, ale bývají 
složité a těžko pochopitelné. Stávající 
informace o těchto investičních 
produktech, které jsou investorům 
poskytovány, nejsou koordinované a často 
neumožňují retailovým investorům 
porovnání jednotlivých produktů a 
pochopení jejich vlastností. V důsledku 
toho se retailovým investorům stávalo, že 
investovali, aniž by zcela chápali 
související rizika a náklady, a proto 
příležitostně docházelo 
k nepředpokládaným ztrátám.

(1) Při zvažování investic je retailovým 
investorům stále častěji nabízena široká 
škála různých typů strukturovaných
retailových investičních produktů (PRIP). 
Tyto produkty mohou poskytovat
konkrétní investiční řešení přizpůsobená na 
míru potřebám retailových investorů, ale 
bývají složité a těžko pochopitelné. 
Stávající informace o PRIP, které jsou 
investorům poskytovány, nejsou 
koordinované a často neumožňují 
retailovým investorům porovnání 
jednotlivých produktů a pochopení jejich 
vlastností a nepřispívají k „finančnímu 
vzdělání“ investorů. V důsledku toho se 
retailovým investorům stávalo, že 
investovali, aniž by zcela chápali 
související rizika a náklady, a proto 
příležitostně docházelo 
k nepředpokládaným ztrátám.

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Syed Kamall

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Při zvažování investic je retailovým 
investorům stále častěji nabízena široká 
škála různých typů investičních produktů. 
Tyto produkty často poskytují konkrétní 
investiční řešení přizpůsobená na míru 
potřebám retailových investorů, ale bývají 

(1) Při zvažování investic je retailovým 
investorům stále častěji nabízena široká 
škála různých typů strukturovaných
retailových investičních produktů. Tyto 
produkty často poskytují konkrétní 
investiční řešení přizpůsobená na míru 
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složité a těžko pochopitelné. Stávající 
informace o těchto investičních 
produktech, které jsou investorům 
poskytovány, nejsou koordinované a často 
neumožňují retailovým investorům 
porovnání jednotlivých produktů a 
pochopení jejich vlastností. V důsledku 
toho se retailovým investorům stávalo, že 
investovali, aniž by zcela chápali 
související rizika a náklady, a proto 
příležitostně docházelo 
k nepředpokládaným ztrátám.

potřebám retailových investorů, ale bývají 
složité a těžko pochopitelné. Stávající 
informace o těchto investičních 
produktech, které jsou investorům 
poskytovány, nejsou koordinované a často 
neumožňují retailovým investorům 
porovnání jednotlivých produktů a 
pochopení jejich vlastností. V důsledku 
toho se retailovým investorům stávalo, že 
investovali, aniž by zcela chápali 
související rizika a náklady, a proto 
příležitostně docházelo 
k nepředpokládaným ztrátám.

Or. en

Odůvodnění

Návrh nařízení o sděleních klíčových informací má za cíl zlepšit srozumitelnost a 
srovnatelnost strukturovaných retailových investičních produktů. Proto by se mělo vztahovat 
pouze na ně. V případě jiných typů produktů může být pro spotřebitele vypracováno jiné 
nařízení o sděleních klíčových informací nebo nařízení obdobné. Toto nařízení však bylo 
navrženo pro PRIP a pokud se změní rozsah jeho působnosti, mohlo by to mít negativní dopad 
na jeho obsah, pravidla odpovědnosti atd. Toto odůvodnění se týká všech podobných 
pozměňovacích návrhů.

Pozměňovací návrh 67
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Jelikož tvůrci investičních produktů 
mohou předpisy týkající se sdělování 
klíčových informací pro investory 
obcházet pomocí účelově zřízených a 
holdingových společností, mělo by se toto 
nařízení vztahovat i na akcie a podíly 
těchto subjektů. 

Or. en
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Odůvodnění

Někteří tvůrci investičních produktů využívají k obcházení právních předpisů a jejich 
omezujících ustanovení akcie a podíly účelově zřízených a holdingových společností. Je 
nezbytně nutné zajistit, aby se tyto subjekty nemohly povinnosti sdělovat klíčové informace 
pro retailové investory vyhýbat. Má-li se tedy předejít nedodržování právních předpisů a 
mezerám v nich, je třeba, aby se při posuzování působnosti tohoto nařízení uplatňovala 
především zásada transparentnosti. Tento pozměňovací návrh se zakládá na návrhu 
francouzských regulačních orgánů.

Pozměňovací návrh 68
Elena Băsescu

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Zlepšení ustanovení o transparentnosti 
investičních produktů nabízených 
retailovým investorům je důležitým 
opatřením na ochranu investorů a 
podmínkou obnovení důvěry retailových 
investorů ve finanční trh. První kroky na 
úrovni Unie v tomto směru byly již 
učiněny na základě vytvoření režimu 
klíčových informací pro investory 
stanoveného ve směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2009/65/ES ze dne 
13. července 2009 o koordinaci právních a 
správních předpisů týkajících se subjektů 
kolektivního investování do převoditelných 
cenných papírů (SKIPCP).

(2) Zlepšení ustanovení o transparentnosti 
investičních produktů nabízených 
retailovým investorům je důležitým 
opatřením na ochranu investorů a 
podmínkou obnovení důvěry retailových 
investorů ve finanční trh, která je obzvláště 
důležitá v období po finanční krizi. První 
kroky na úrovni Unie v tomto směru byly 
již učiněny na základě vytvoření režimu 
klíčových informací pro investory 
stanoveného ve směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2009/65/ES ze dne 
13. července 2009 o koordinaci právních a 
správních předpisů týkajících se subjektů 
kolektivního investování do převoditelných 
cenných papírů (SKIPCP).

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Syed Kamall

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Zlepšení ustanovení o transparentnosti 
investičních produktů nabízených 
retailovým investorům je důležitým 
opatřením na ochranu investorů a 
podmínkou obnovení důvěry retailových 
investorů ve finanční trh. První kroky na 
úrovni Unie v tomto směru byly již 
učiněny na základě vytvoření režimu 
klíčových informací pro investory 
stanoveného ve směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2009/65/ES ze dne 
13. července 2009 o koordinaci právních a 
správních předpisů týkajících se subjektů 
kolektivního investování do převoditelných 
cenných papírů (SKIPCP).

(2) Zlepšení ustanovení o transparentnosti 
strukturovaných retailových investičních 
produktů nabízených retailovým 
investorům je důležitým opatřením na 
ochranu investorů a podmínkou obnovení 
důvěry retailových investorů ve finanční 
trh. První kroky na úrovni Unie v tomto 
směru byly již učiněny na základě 
vytvoření režimu klíčových informací pro 
investory stanoveného ve směrnici 
Evropského parlamentu a Rady 
2009/65/ES ze dne 13. července 2009 o 
koordinaci právních a správních předpisů 
týkajících se subjektů kolektivního 
investování do převoditelných cenných 
papírů (SKIPCP).

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Syed Kamall

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Různá pravidla, která se liší podle 
odvětví poskytujícího investiční produkty a 
podle vnitrostátních právních předpisů v 
této oblasti, vytvářejí nerovné podmínky 
mezi jednotlivými produkty a distribučními 
kanály a staví další překážky jednotného 
trhu v oblasti finančních služeb a produktů. 
Členské státy již přijaly rozličná 
nekoordinovaná opatření s cílem řešit 
nedostatky v oblasti opatření na ochranu 
investorů a je pravděpodobné, že tento 
vývoj bude pokračovat i nadále. Odlišné 
přístupy k poskytování informací o 
investičních produktech brání vytvoření 
rovných podmínek pro různé tvůrce 
investičních produktů a subjekty, které tyto 

(3) Různá pravidla, která se liší podle 
odvětví poskytujícího strukturované 
retailové investiční produkty a podle 
vnitrostátních právních předpisů v této 
oblasti, vytvářejí nerovné podmínky mezi 
jednotlivými produkty a distribučními 
kanály a staví další překážky jednotného 
trhu v oblasti finančních služeb a produktů. 
Členské státy již přijaly rozličná 
nekoordinovaná opatření s cílem řešit 
nedostatky v oblasti opatření na ochranu 
investorů a je pravděpodobné, že tento 
vývoj bude pokračovat i nadále. Odlišné 
přístupy k poskytování informací o 
strukturovaných retailových investičních 
produktech brání vytvoření rovných 
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produkty prodávají, a tím narušují 
konkurenci. Znamenaly by rovněž 
nestejnou úroveň ochrany investorů 
v rámci Unie. Tyto odlišnosti představují 
překážku vzniku a řádného fungování 
jednotného trhu. V důsledku toho je 
vhodným právním základem článek 114 
Smlouvy o fungování EU vykládaný podle 
ustálené judikatury Soudního dvora 
Evropské unie.

podmínek pro různé tvůrce 
strukturovaných retailových investičních 
produktů a subjekty, které tyto produkty 
prodávají, a tím narušují konkurenci. 
Znamenaly by rovněž nestejnou úroveň 
ochrany investorů v rámci Unie. Tyto 
odlišnosti představují překážku vzniku a 
řádného fungování jednotného trhu. V 
důsledku toho je vhodným právním 
základem článek 114 Smlouvy o fungování 
EU vykládaný podle ustálené judikatury 
Soudního dvora Evropské unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Elena Băsescu

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Aby bylo možno těmto odlišnostem 
předcházet, je třeba stanovit jednotná 
pravidla transparentnosti na úrovni Unie, 
platná pro všechny účastníky trhu 
investičních produktů. Je nezbytné 
přijmout nařízení s cílem zajistit stanovení 
společného standardu pro sdělení 
klíčových informací tak jednotně, aby 
umožnil harmonizaci formátu a obsahu 
těchto sdělení. Přímo použitelná pravidla 
nařízení by měla zajistit, že se na všechny 
účastníky trhu investičních produktů budou 
vztahovat stejné požadavky. To by zajistilo 
rovněž jednotnost zveřejňovaných 
informací, neboť by nedocházelo ke vzniku 
rozdílných vnitrostátních požadavků 
v důsledku nejednotného provedení 
směrnice. Forma nařízení je vhodná rovněž 
z hlediska nutnosti zajistit, aby všechny 
subjekty prodávající investiční produkty 
podléhaly jednotným požadavkům v 
souvislosti s poskytováním sdělení 
klíčových informací retailovým 

(4) Aby bylo možno těmto odlišnostem 
předcházet, je třeba stanovit jednotná 
pravidla transparentnosti na úrovni Unie, 
platná pro všechny účastníky trhu 
investičních produktů a snížit náklady a 
míru nejistoty pro tvůrce a distributory 
produktů. Je nezbytné přijmout nařízení s 
cílem zajistit stanovení společného 
standardu pro sdělení klíčových informací 
tak jednotně, aby umožnil harmonizaci 
formátu a obsahu těchto sdělení. Přímo 
použitelná pravidla nařízení by měla 
zajistit, že se na všechny účastníky trhu 
investičních produktů budou vztahovat 
stejné požadavky. To by zajistilo rovněž 
jednotnost zveřejňovaných informací, 
neboť by nedocházelo ke vzniku 
rozdílných vnitrostátních požadavků 
v důsledku nejednotného provedení 
směrnice. Forma nařízení je vhodná rovněž 
z hlediska nutnosti zajistit, aby všechny 
subjekty prodávající investiční produkty 
podléhaly jednotným požadavkům v 
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investorům. souvislosti s poskytováním sdělení 
klíčových informací retailovým 
investorům.

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Syed Kamall

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Aby bylo možno těmto odlišnostem 
předcházet, je třeba stanovit jednotná 
pravidla transparentnosti na úrovni Unie, 
platná pro všechny účastníky trhu 
investičních produktů. Je nezbytné 
přijmout nařízení s cílem zajistit stanovení 
společného standardu pro sdělení 
klíčových informací tak jednotně, aby 
umožnil harmonizaci formátu a obsahu 
těchto sdělení. Přímo použitelná pravidla 
nařízení by měla zajistit, že se na všechny 
účastníky trhu investičních produktů budou 
vztahovat stejné požadavky. To by zajistilo 
rovněž jednotnost zveřejňovaných 
informací, neboť by nedocházelo ke vzniku 
rozdílných vnitrostátních požadavků 
v důsledku nejednotného provedení 
směrnice. Forma nařízení je vhodná rovněž 
z hlediska nutnosti zajistit, aby všechny 
subjekty prodávající investiční produkty 
podléhaly jednotným požadavkům v 
souvislosti s poskytováním sdělení 
klíčových informací retailovým 
investorům.

(4) Aby bylo možno těmto odlišnostem 
předcházet, je třeba stanovit jednotná 
pravidla transparentnosti na úrovni Unie, 
platná pro všechny účastníky trhu 
strukturovaných retailových investičních 
produktů. Je nezbytné přijmout nařízení s 
cílem zajistit stanovení společného 
standardu pro sdělení klíčových informací 
tak jednotně, aby umožnil harmonizaci 
formátu a obsahu těchto sdělení. Přímo 
použitelná pravidla nařízení by měla 
zajistit, že se na všechny účastníky trhu 
strukturovaných retailových investičních 
produktů budou vztahovat stejné 
požadavky. To by zajistilo rovněž 
jednotnost zveřejňovaných informací, 
neboť by nedocházelo ke vzniku 
rozdílných vnitrostátních požadavků 
v důsledku nejednotného provedení 
směrnice. Forma nařízení je vhodná rovněž 
z hlediska nutnosti zajistit, aby všechny 
subjekty prodávající strukturované 
retailové investiční produkty podléhaly 
jednotným požadavkům v souvislosti s 
poskytováním sdělení klíčových informací 
retailovým investorům.

Or. en
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Pozměňovací návrh 73
Werner Langen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Kvalitnější poskytování informací o 
investičních produktech je zásadním 
předpokladem obnovy důvěry retailových 
investorů ve finanční trhy, avšak stejně 
důležité jsou i účinně regulované procesy 
prodeje těchto produktů. Toto nařízení 
doplňuje opatření v oblasti distribuce 
uvedená ve směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2004/39/ES. Doplňuje 
rovněž opatření v oblasti distribuce 
pojistných produktů uvedená ve směrnici 
Evropského parlamentu a Rady 
2002/92/ES.

(5) Kvalitnější poskytování informací o 
investičních produktech je zásadním 
předpokladem obnovy důvěry retailových 
investorů ve finanční trhy, avšak stejně 
důležité jsou i účinně regulované procesy 
prodeje těchto produktů. Pokud existuje 
jiný právní akt EU upravující specifické 
aspekty distribuce investičních produktů, 
mají ustanovení takového aktu přednost 
před ustanoveními tohoto nařízení. To se 
týká zejména směrnic 2004/39/ES a 
2002/92/ES. 

Or. de

Pozměňovací návrh 74
Syed Kamall

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Kvalitnější poskytování informací o 
investičních produktech je zásadním 
předpokladem obnovy důvěry retailových 
investorů ve finanční trhy, avšak stejně 
důležité jsou i účinně regulované procesy 
prodeje těchto produktů. Toto nařízení 
doplňuje opatření v oblasti distribuce 
uvedená ve směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2004/39/ES. Doplňuje 
rovněž opatření v oblasti distribuce 
pojistných produktů uvedená ve směrnici 
Evropského parlamentu a Rady 
2002/92/ES.

(5) Kvalitnější poskytování informací o 
strukturovaných retailových investičních 
produktech je zásadním předpokladem 
obnovy důvěry retailových investorů ve 
finanční trhy, avšak stejně důležité jsou i 
účinně regulované procesy prodeje těchto 
produktů. Toto nařízení doplňuje opatření 
v oblasti distribuce (a to i pokud jde o 
opatření o investičním poradenství, 
opatření na ochranu investorů a o dalších 
prodejních službách) uvedená ve směrnici 
Evropského parlamentu a Rady
2004/39/ES. Doplňuje rovněž opatření v 
oblasti distribuce pojistných produktů 
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uvedená ve směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2002/92/ES.

Or. en

Odůvodnění

Opatření týkající se sdělování informací navržená v tomto nařízení doplňují opatření v oblasti 
investičního poradenství, ochrany investorů a dalších prodejních služeb uvedená ve směrnici 
2004/39/ES.

Pozměňovací návrh 75
Thomas Händel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Toto nařízení by se mělo vztahovat na 
všechny produkty bez rozdílu formy nebo 
struktury vytvářené v odvětví finančních 
služeb s cílem poskytovat investiční 
příležitosti retailovým investorům, u nichž 
je výnos retailového investora závislý na 
výkonnosti jednoho nebo více aktiv nebo 
referenčních hodnot jiných než úroková 
míra. Mělo by se vztahovat na takové 
investiční produkty, jako jsou například 
investiční fondy, životní pojištění s 
investičním prvkem a retailové 
strukturované produkty. U těchto produktů 
se nejedná o přímé investice dosahované 
na základě přímého nákupu nebo držení 
aktiv. Tyto produkty naopak vstupují mezi 
investora a trhy prostřednictvím procesu 
tvorby strukturovaných produktů, jejich 
„vkládání“ do právních forem jiných 
produktů nebo sdružování s cílem vytvářet 
různou míru rizika, zajistit různé funkce 
produktu nebo dosáhnout různé struktury 
nákladů v porovnání s přímým 
investováním. Takové „strukturování“ 
může retailovým investorům umožnit 
zapojení do investičních strategií, které by 
pro ně jinak byly nedostupné nebo 

(6) Toto nařízení by se mělo vztahovat na 
všechny produkty bez rozdílu formy nebo 
struktury vytvářené v odvětví finančních 
služeb s cílem poskytovat investiční 
příležitosti retailovým investorům, u nichž 
je výnos retailového investora závislý na 
výkonnosti jednoho nebo více aktiv nebo 
referenčních hodnot. Mělo by se vztahovat 
na takové investiční produkty, jako jsou 
například investiční fondy, životní pojištění 
s investičním prvkem a retailové 
strukturované produkty.
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nepraktické, ale může vyžadovat rovněž 
zpřístupnění dalších informací, a to 
zejména s cílem umožnit porovnání 
jednotlivých způsobů strukturování 
investic.

Or. de

Pozměňovací návrh 76
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Toto nařízení by se mělo vztahovat na 
všechny produkty bez rozdílu formy nebo 
struktury vytvářené v odvětví finančních 
služeb s cílem poskytovat investiční 
příležitosti retailovým investorům, u nichž 
je výnos retailového investora závislý na 
výkonnosti jednoho nebo více aktiv nebo 
referenčních hodnot jiných než úroková 
míra. Mělo by se vztahovat na takové 
investiční produkty, jako jsou například 
investiční fondy, životní pojištění s 
investičním prvkem a retailové 
strukturované produkty. U těchto produktů 
se nejedná o přímé investice dosahované 
na základě přímého nákupu nebo držení 
aktiv. Tyto produkty naopak vstupují mezi 
investora a trhy prostřednictvím procesu 
tvorby strukturovaných produktů, jejich 
„vkládání“ do právních forem jiných 
produktů nebo sdružování s cílem vytvářet 
různou míru rizika, zajistit různé funkce 
produktu nebo dosáhnout různé struktury 
nákladů v porovnání s přímým 
investováním. Takové „strukturování“ 
může retailovým investorům umožnit 
zapojení do investičních strategií, které by 
pro ně jinak byly nedostupné nebo 
nepraktické, ale může vyžadovat rovněž 
zpřístupnění dalších informací, a to 
zejména s cílem umožnit porovnání 

(6) Toto nařízení by se mělo vztahovat na 
všechny produkty bez rozdílu formy nebo 
struktury vytvářené v odvětví finančních 
služeb s cílem poskytovat investiční 
příležitosti retailovým investorům, u nichž 
je výnos retailového investora závislý na 
výkonnosti jednoho nebo více aktiv nebo 
referenčních hodnot jiných než úroková 
míra. Mělo by se vztahovat na takové 
investiční produkty, jako jsou například 
investiční fondy, životní pojištění s 
investičním prvkem a retailové 
strukturované produkty, jakož i na  
dluhopisy a nástroje vydané účelově 
zřízenými společnostmi.
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jednotlivých způsobů strukturování 
investic.

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Pervenche Berès

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Toto nařízení by se mělo vztahovat na 
všechny produkty bez rozdílu formy nebo 
struktury vytvářené v odvětví finančních 
služeb s cílem poskytovat investiční 
příležitosti retailovým investorům, u nichž 
je výnos retailového investora závislý na 
výkonnosti jednoho nebo více aktiv nebo 
referenčních hodnot jiných než úroková 
míra. Mělo by se vztahovat na takové 
investiční produkty, jako jsou například 
investiční fondy, životní pojištění s 
investičním prvkem a retailové 
strukturované produkty. U těchto 
produktů se nejedná o přímé investice 
dosahované na základě přímého nákupu 
nebo držení aktiv. Tyto produkty naopak 
vstupují mezi investora a trhy 
prostřednictvím procesu tvorby 
strukturovaných produktů, jejich 
„vkládání“ do právních forem jiných 
produktů nebo sdružování s cílem vytvářet 
různou míru rizika, zajistit různé funkce 
produktu nebo dosáhnout různé struktury 
nákladů v porovnání s přímým 
investováním. Takové „strukturování“ 
může retailovým investorům umožnit 
zapojení do investičních strategií, které by 
pro ně jinak byly nedostupné nebo 
nepraktické, ale může vyžadovat rovněž 
zpřístupnění dalších informací, a to 
zejména s cílem umožnit porovnání 
jednotlivých způsobů strukturování 

(6) Toto nařízení by se mělo vztahovat na 
všechny produkty nebo podkladové 
investice bez rozdílu formy nebo struktury 
vytvářené v odvětví finančních služeb 
s cílem poskytovat investiční příležitosti 
retailovým investorům, u nichž je výnos 
retailového investora závislý na výkonnosti 
jednoho nebo více aktiv nebo referenčních 
hodnot. Mělo by se vztahovat na takové 
investiční produkty, jako jsou například 
investiční fondy, životní pojištění a jejich 
podkladové investice a retailové produkty, 
včetně přímo držených aktiv, jako jsou 
například podnikové nebo státní 
dluhopisy a akcie nabízené veřejnosti či 
uvolněné k obchodování na regulovaných 
trzích. 
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investic.
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Pozměňovací návrh 78
Jean-Paul Gauzès

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Toto nařízení by se mělo vztahovat na 
všechny produkty bez rozdílu formy nebo 
struktury vytvářené v odvětví finančních 
služeb s cílem poskytovat investiční 
příležitosti retailovým investorům, u nichž 
je výnos retailového investora závislý na 
výkonnosti jednoho nebo více aktiv nebo 
referenčních hodnot jiných než úroková 
míra. Mělo by se vztahovat na takové 
investiční produkty, jako jsou například 
investiční fondy, životní pojištění s 
investičním prvkem a retailové 
strukturované produkty. U těchto 
produktů se nejedná o přímé investice 
dosahované na základě přímého nákupu 
nebo držení aktiv. Tyto produkty naopak
vstupují mezi investora a trhy 
prostřednictvím procesu tvorby 
strukturovaných produktů, jejich 
„vkládání“ do právních forem jiných 
produktů nebo sdružování s cílem vytvářet 
různou míru rizika, zajistit různé funkce 
produktu nebo dosáhnout různé struktury 
nákladů v porovnání s přímým 
investováním. Takové „strukturování“ 
může retailovým investorům umožnit 
zapojení do investičních strategií, které by 
pro ně jinak byly nedostupné nebo 
nepraktické, ale může vyžadovat rovněž 
zpřístupnění dalších informací, a to 
zejména s cílem umožnit porovnání 
jednotlivých způsobů strukturování 
investic.

(6) Toto nařízení by se mělo vztahovat na 
všechny produkty bez rozdílu formy nebo 
struktury vytvářené v odvětví finančních 
služeb s cílem poskytovat investiční 
příležitosti retailovým investorům, u nichž 
je výnos retailového investora závislý na 
výkonnosti jednoho nebo více aktiv nebo 
referenčních hodnot jiných než úroková 
míra. Mělo by se vztahovat na takové 
investiční produkty, jako jsou například 
investiční fondy, životní pojištění s 
investičním prvkem a retailové produkty, 
včetně přímo držených aktiv, jako jsou 
například státní dluhopisy nebo akcie 
nabízené veřejnosti či uvolněné k 
obchodování na regulovaných trzích, 
které se nacházejí nebo fungují v 
některém z členských států. Retailové 
strukturované produkty vstupují mezi 
investora a trhy prostřednictvím procesu 
tvorby strukturovaných produktů, jejich 
„vkládání“ do právních forem jiných 
produktů nebo sdružování s cílem vytvářet 
různou míru rizika, zajistit různé funkce 
produktu nebo dosáhnout různé struktury 
nákladů v porovnání s přímým 
investováním. Takové „strukturování“ 
může retailovým investorům umožnit 
zapojení do investičních strategií, které by 
pro ně jinak byly nedostupné nebo 
nepraktické, ale může vyžadovat rovněž 
zpřístupnění dalších informací, a to 
zejména s cílem umožnit porovnání 
jednotlivých způsobů strukturování 
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Pozměňovací návrh 79
Markus Ferber

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Toto nařízení by se mělo vztahovat na 
všechny produkty bez rozdílu formy nebo 
struktury vytvářené v odvětví finančních 
služeb s cílem poskytovat investiční 
příležitosti retailovým investorům, u nichž 
je výnos retailového investora závislý na 
výkonnosti jednoho nebo více aktiv nebo 
referenčních hodnot jiných než úroková 
míra. Mělo by se vztahovat na takové 
investiční produkty, jako jsou například 
investiční fondy, životní pojištění s 
investičním prvkem a retailové 
strukturované produkty. U těchto produktů 
se nejedná o přímé investice dosahované 
na základě přímého nákupu nebo držení 
aktiv. Tyto produkty naopak vstupují mezi 
investora a trhy prostřednictvím procesu 
tvorby strukturovaných produktů, jejich 
„vkládání“ do právních forem jiných 
produktů nebo sdružování s cílem vytvářet 
různou míru rizika, zajistit různé funkce 
produktu nebo dosáhnout různé struktury 
nákladů v porovnání s přímým 
investováním. Takové „strukturování“ 
může retailovým investorům umožnit 
zapojení do investičních strategií, které by 
pro ně jinak byly nedostupné nebo 
nepraktické, ale může vyžadovat rovněž 
zpřístupnění dalších informací, a to 
zejména s cílem umožnit porovnání 
jednotlivých způsobů strukturování 
investic.

(6) Toto nařízení by se mělo vztahovat na 
všechny produkty bez rozdílu formy nebo 
struktury vytvářené v odvětví finančních 
služeb s cílem poskytovat investiční 
příležitosti retailovým investorům, u nichž 
je výnos retailového investora závislý na 
výkonnosti jednoho nebo více aktiv nebo 
referenčních hodnot jiných než úroková 
míra, a z jeho působnosti by se neměly 
vylučovat ani strukturované vklady. Mělo 
by se vztahovat na takové investiční 
produkty, jako jsou například investiční 
fondy, životní pojištění s investičním 
prvkem a retailové strukturované produkty. 
U těchto produktů se nejedná o přímé 
investice dosahované na základě přímého 
nákupu nebo držení aktiv. Tyto produkty 
naopak vstupují mezi investora a trhy 
prostřednictvím procesu tvorby 
strukturovaných produktů, jejich 
„vkládání“ do právních forem jiných 
produktů nebo sdružování s cílem vytvářet 
různou míru rizika, zajistit různé funkce 
produktu nebo dosáhnout různé struktury 
nákladů v porovnání s přímým 
investováním. Takové „strukturování“ 
může retailovým investorům umožnit 
zapojení do investičních strategií, které by 
pro ně jinak byly nedostupné nebo 
nepraktické, ale může vyžadovat rovněž 
zpřístupnění dalších informací, a to 
zejména s cílem umožnit porovnání 
jednotlivých způsobů strukturování 
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Odůvodnění

Cílem tohoto nařízení je umožnit retailovým investorům porozumět hlavním rysům složitých 
strukturovaných investičních produktů a srovnávat je. Standardní bankovní vklady a spořící 
knížky nemají tak složitou povahu, a proto by měly být tyto spořící produkty z působnosti 
tohoto nařízení vyloučeny. Strukturované vklady by ovšem kvůli své složité povaze do 
působnosti tohoto nařízení zařazeny být měly.

Pozměňovací návrh 80
Elena Băsescu

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Toto nařízení by se mělo vztahovat na 
všechny produkty bez rozdílu formy nebo 
struktury vytvářené v odvětví finančních 
služeb s cílem poskytovat investiční 
příležitosti retailovým investorům, u nichž 
je výnos retailového investora závislý na 
výkonnosti jednoho nebo více aktiv nebo 
referenčních hodnot jiných než úroková 
míra. Mělo by se vztahovat na takové 
investiční produkty, jako jsou například 
investiční fondy, životní pojištění s 
investičním prvkem a retailové 
strukturované produkty. U těchto produktů 
se nejedná o přímé investice dosahované 
na základě přímého nákupu nebo držení 
aktiv. Tyto produkty naopak vstupují mezi 
investora a trhy prostřednictvím procesu 
tvorby strukturovaných produktů, jejich 
„vkládání“ do právních forem jiných 
produktů nebo sdružování s cílem vytvářet 
různou míru rizika, zajistit různé funkce 
produktu nebo dosáhnout různé struktury 
nákladů v porovnání s přímým 
investováním. Takové „strukturování“ 
může retailovým investorům umožnit 
zapojení do investičních strategií, které by 

(6) Toto nařízení by se mělo vztahovat na 
všechny produkty bez rozdílu formy nebo 
struktury vytvářené v odvětví finančních 
služeb s cílem poskytovat investiční 
příležitosti retailovým investorům, u nichž 
je výnos retailového investora závislý na 
výkonnosti jednoho nebo více aktiv nebo 
referenčních hodnot jiných než úroková 
míra. Mělo by se vztahovat na takové 
investiční produkty, jako jsou například 
investiční fondy, životní pojištění s 
investičním prvkem a retailové 
strukturované produkty. U těchto produktů 
se nejedná o přímé investice dosahované 
na základě přímého nákupu nebo držení 
aktiv. Tyto produkty naopak vstupují mezi 
investora a trhy prostřednictvím procesu 
tvorby strukturovaných produktů, jejich 
„vkládání“ do právních forem jiných 
produktů nebo sdružování s cílem vytvářet 
různou míru rizika, zajistit různé funkce 
produktu nebo dosáhnout různé struktury 
nákladů v porovnání s přímým 
investováním. Takové „strukturování“ 
může retailovým investorům umožnit 
zapojení do investičních strategií, které by 
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pro ně jinak byly nedostupné nebo 
nepraktické, ale může vyžadovat rovněž 
zpřístupnění dalších informací, a to 
zejména s cílem umožnit porovnání 
jednotlivých způsobů strukturování 
investic.

pro ně jinak byly nedostupné nebo 
nepraktické, ale může vyžadovat rovněž 
zpřístupnění dalších informací, a to 
zejména s cílem umožnit porovnání 
jednotlivých způsobů strukturování 
investic a zajistit, aby retailoví investoři 
porozuměli hlavním rysům a rizikům 
retailových investičních produktů.

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Corien Wortmann-Kool

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Toto nařízení by se mělo vztahovat na 
všechny produkty bez rozdílu formy nebo 
struktury vytvářené v odvětví finančních 
služeb s cílem poskytovat investiční 
příležitosti retailovým investorům, u nichž 
je výnos retailového investora závislý na 
výkonnosti jednoho nebo více aktiv nebo 
referenčních hodnot jiných než úroková 
míra. Mělo by se vztahovat na takové 
investiční produkty, jako jsou například 
investiční fondy, životní pojištění s 
investičním prvkem a retailové 
strukturované produkty. U těchto produktů 
se nejedná o přímé investice dosahované 
na základě přímého nákupu nebo držení 
aktiv. Tyto produkty naopak vstupují mezi 
investora a trhy prostřednictvím procesu 
tvorby strukturovaných produktů, jejich 
„vkládání“ do právních forem jiných 
produktů nebo sdružování s cílem vytvářet 
různou míru rizika, zajistit různé funkce 
produktu nebo dosáhnout různé struktury 
nákladů v porovnání s přímým 
investováním. Takové „strukturování“ 
může retailovým investorům umožnit 
zapojení do investičních strategií, které by 
pro ně jinak byly nedostupné nebo 

(6) Toto nařízení by se mělo vztahovat na 
všechny produkty bez rozdílu formy nebo 
struktury vytvářené v odvětví finančních 
služeb s cílem poskytovat investiční 
příležitosti retailovým investorům, u nichž 
je výnos retailového investora závislý na 
výkonnosti jednoho nebo více aktiv nebo 
referenčních hodnot jiných než úroková 
míra. Mělo by se vztahovat na takové 
investiční produkty, jako jsou například 
investiční fondy, životní pojištění s 
investičním prvkem a retailové 
strukturované produkty. U těchto produktů 
se nejedná o přímé investice dosahované 
na základě přímého nákupu nebo držení 
aktiv. Tyto produkty naopak vstupují mezi 
investora a trhy prostřednictvím procesu 
tvorby strukturovaných produktů, jejich 
„vkládání“ do právních forem jiných 
produktů nebo sdružování s cílem vytvářet 
různou míru rizika, zajistit různé funkce 
produktu nebo dosáhnout různé struktury 
nákladů v porovnání s přímým 
investováním. Takové „strukturování“ 
může retailovým investorům umožnit 
zapojení do investičních strategií, které by 
pro ně jinak byly nedostupné nebo 



AM\927693CS.doc 17/172 PE504.397v02-00

CS

nepraktické, ale může vyžadovat rovněž 
zpřístupnění dalších informací, a to 
zejména s cílem umožnit porovnání 
jednotlivých způsobů strukturování 
investic.

nepraktické, ale může vyžadovat rovněž 
zpřístupnění dalších informací, a to 
zejména s cílem umožnit porovnání 
jednotlivých způsobů strukturování 
investic. Přímo držená aktiva, jako 
například akcie společností nebo státní 
dluhopisy, nejsou strukturovanými 
investičními produkty, a proto by měly být 
z působnosti tohoto nařízení vyňaty.

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Syed Kamall

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Toto nařízení by se mělo vztahovat na 
všechny produkty bez rozdílu formy nebo 
struktury vytvářené v odvětví finančních 
služeb s cílem poskytovat investiční 
příležitosti retailovým investorům, u nichž 
je výnos retailového investora závislý na
výkonnosti jednoho nebo více aktiv nebo 
referenčních hodnot jiných než úroková 
míra. Mělo by se vztahovat na takové 
investiční produkty, jako jsou například 
investiční fondy, životní pojištění s 
investičním prvkem a retailové
strukturované produkty. U těchto produktů 
se nejedná o přímé investice dosahované 
na základě přímého nákupu nebo držení 
aktiv. Tyto produkty naopak vstupují mezi 
investora a trhy prostřednictvím procesu 
tvorby strukturovaných produktů, jejich 
„vkládání“ do právních forem jiných 
produktů nebo sdružování s cílem vytvářet 
různou míru rizika, zajistit různé funkce 
produktu nebo dosáhnout různé struktury 
nákladů v porovnání s přímým 
investováním. Takové „strukturování“ 
může retailovým investorům umožnit 
zapojení do investičních strategií, které by 

(6) Toto nařízení by se mělo vztahovat na 
všechny produkty bez rozdílu formy nebo 
struktury vytvářené v odvětví finančních 
služeb s cílem poskytovat investiční 
příležitosti retailovým investorům, u nichž 
podléhá částka splatná investorovi 
fluktuaci v důsledku měnících se 
referenčních hodnot či měnící se 
výkonnosti jednoho nebo více aktiv, která 
nejsou předmětem přímé koupě investora. 
Mělo by se vztahovat mimo jiné na takové 
investiční produkty, jako jsou například 
investiční fondy, životní pojištění s 
investičním prvkem a strukturované 
vklady. U těchto produktů se nejedná o 
přímé investice dosahované na základě 
přímého nákupu nebo držení aktiv. Tyto 
produkty naopak vstupují mezi investora a 
trhy prostřednictvím procesu tvorby 
strukturovaných produktů, jejich 
„vkládání“ do právních forem jiných 
produktů nebo sdružování s cílem vytvářet 
různou míru rizika, zajistit různé funkce 
produktu nebo dosáhnout různé struktury 
nákladů v porovnání s přímým 
investováním. Takové „strukturování“ 
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pro ně jinak byly nedostupné nebo 
nepraktické, ale může vyžadovat rovněž 
zpřístupnění dalších informací, a to 
zejména s cílem umožnit porovnání 
jednotlivých způsobů strukturování 
investic.

může retailovým investorům umožnit 
zapojení do investičních strategií, které by 
pro ně jinak byly nedostupné nebo 
nepraktické, ale může vyžadovat rovněž 
zpřístupnění dalších informací, a to 
zejména s cílem umožnit porovnání 
jednotlivých způsobů strukturování 
investic.

Or. en

Odůvodnění

Návrh nařízení o sděleních klíčových informací má za cíl zlepšit srozumitelnost a umožnit 
srovnatelnost strukturovaných investičních retailových produktů. Nařízení by se mělo v této 
fázi vztahovat pouze na tyto strukturované produkty, přičemž jiné investiční produkty by do 
jeho působnosti měly spadat pouze na základě komplexní analýzy nákladů a přínosů 
provedené evropskými orgány dohledu.

Pozměňovací návrh 83
Syed Kamall

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Výbory CEBS, CESR a CEIOPS, 
které disponují vysoce specializovanou 
odborností, předaly Komisi svá zjištění 
ohledně požadavku na sdělení klíčových 
informací.  V závěrečné zprávě jejich 
pracovní skupiny ze dne 6. října 2010 byla 
stanovena definice, kterou Komise přijala. 
Tato definice je výsledkem rozsáhlého 
dialogu a konzultací se všemi 
zúčastněnými stranami a je třeba ji 
respektovat. Omezí-li se působnost 
nařízení pouze na strukturované retailové 
investiční produkty, bude sdělování 
klíčových informací probíhat v praxi 
efektivněji, jelikož tento soustředěnější 
přístup, který se zaměřuje pouze na ty 
produkty, u nichž má sdělení klíčových 
informací jasný smysl, je pro spotřebitele 
prospěšnější. Bude-li rozsah působnosti 
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přezkoumáván v pozdější době, bude 
možné posoudit, jaký mělo vypracovávání 
sdělení klíčových informací v počáteční 
fázi dopad. Pokud se zjistí, že došlo k 
arbitrážím a zájmy spotřebitele byly 
poškozovány, bude možné v budoucnosti 
působnost tohoto nařízení na základě 
komplexní analýzy nákladů a přínosů 
jakkoli rozšířit.

Or. en

Odůvodnění

Návrh Komise vychází z odborných poznatků, které daly k dispozici předchůdci evropských 
orgánů dohledu. Definice, podle níž se působnost nařízení omezuje pouze na PRIP, by tedy 
měla být respektována. Pokud by se měl rozsah působnosti rozšířit, měla by se provést 
kompletní analýza zaměřená na náklady a přínosy pro spotřebitele, jakož i styčné plochy s 
jinými směrnicemi a nařízeními.

Pozměňovací návrh 84
Jean-Paul Gauzès

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Toto nařízení by se mělo rovněž 
vztahovat na akcie a podíly účelově 
zřízených a holdingových společností, 
které mohou tvůrci investičních produktů 
vytvořit s cílem obcházet jeho ustanovení.

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Thomas Händel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Aby se toto nařízení vztahovalo pouze 
na takovéto strukturované investiční 
produkty, budou z jeho působnosti 
vyloučeny pojistné produkty, které 
nenabízejí investiční příležitosti, a 
produkty, které jsou vystaveny pouze 
riziku úrokových sazeb. Přímo držená 
aktiva, jako například akcie nebo státní 
dluhopisy, nejsou strukturovanými 
investičními produkty, a proto by měly být 
z působnosti tohoto nařízení vyloučeny. 
Vzhledem k tomu, že toto nařízení je 
zaměřeno na zvýšení porovnatelnosti a 
srozumitelnosti informací o investičních 
produktech nabízených retailovým 
investorům, na zaměstnanecké penzijní 
pojištění, které spadá do působnosti 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2003/41/ES ze dne 3. června 2003 o 
činnostech institucí zaměstnaneckého 
penzijního pojištění a dohledu nad nimi 
nebo směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 
2009 o přístupu k pojišťovací a 
zajišťovací činnosti a jejím výkonu 
(Solventnost II) , by se toto nařízení 
nemělo vztahovat. Podobně by z 
působnosti tohoto nařízení měly být 
vyňaty určité produkty zaměstnaneckého 
pojištění, na které se nevztahuje 
působnost směrnice 2003/41/ES, za 
předpokladu, že podle vnitrostátních 
právních předpisů zaměstnavatel povinně 
finančně přispívá a za předpokladu, že 
zaměstnanec si poskytovatele penzijního 
produktu nemůže zvolit. Na investiční 
fondy, které jsou určeny pro institucionální 
investory, se působnost tohoto nařízení 
rovněž nevztahuje, protože se nezaměřují 
na retailové investory. Avšak investiční 
produkty, které lze využít pro účely 
shromažďování úspor na individuální 
důchody, by v oblasti působnosti měly 
nadále zůstat, protože často konkurují 
jiným produktům v rámci tohoto nařízení a 

(7) Na investiční fondy, které jsou určeny 
pro institucionální investory, se působnost 
tohoto nařízení rovněž nevztahuje, protože 
se nezaměřují na retailové investory. 
Avšak investiční produkty, které lze využít 
pro účely shromažďování úspor na 
individuální důchody, by v oblasti 
působnosti měly nadále zůstat, protože 
často konkurují jiným produktům v rámci 
tohoto nařízení a jsou retailovým 
investorům podobně distribuovány.
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jsou retailovým investorům podobně 
distribuovány.

Or. de

Pozměňovací návrh 86
Jean-Paul Gauzès

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Aby se toto nařízení vztahovalo pouze 
na takovéto strukturované investiční 
produkty, budou z jeho působnosti 
vyloučeny pojistné produkty, které 
nenabízejí investiční příležitosti, a 
produkty, které jsou vystaveny pouze 
riziku úrokových sazeb. Přímo držená 
aktiva, jako například akcie nebo státní 
dluhopisy, nejsou strukturovanými 
investičními produkty, a proto by měly být 
z působnosti tohoto nařízení vyloučeny.
Vzhledem k tomu, že toto nařízení je 
zaměřeno na zvýšení porovnatelnosti a 
srozumitelnosti informací o investičních 
produktech nabízených retailovým 
investorům, na zaměstnanecké penzijní 
pojištění, které spadá do působnosti 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2003/41/ES ze dne 3. června 2003 o 
činnostech institucí zaměstnaneckého 
penzijního pojištění a dohledu nad nimi 
nebo směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 
2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací 
činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) , 
by se toto nařízení nemělo vztahovat. 
Podobně by z působnosti tohoto nařízení 
měly být vyňaty určité produkty 
zaměstnaneckého pojištění, na které se 
nevztahuje působnost směrnice 
2003/41/ES, za předpokladu, že podle 
vnitrostátních právních předpisů 
zaměstnavatel povinně finančně přispívá a 

(7) Z působnosti nařízení by se měly 
vyloučit pojistné produkty, které nenabízejí 
investiční příležitosti, a produkty, které 
jsou vystaveny pouze riziku úrokových 
sazeb. Vzhledem k tomu, že toto nařízení 
je zaměřeno na zvýšení porovnatelnosti a 
srozumitelnosti informací o investičních 
produktech nabízených retailovým 
investorům, na zaměstnanecké penzijní 
pojištění, které spadá do působnosti 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2003/41/ES ze dne 3. června 2003 o 
činnostech institucí zaměstnaneckého 
penzijního pojištění a dohledu nad nimi 
nebo směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 
2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací 
činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) , 
by se toto nařízení nemělo vztahovat. 
Podobně by z působnosti tohoto nařízení 
měly být vyňaty určité produkty 
zaměstnaneckého pojištění, na které se 
nevztahuje působnost směrnice 
2003/41/ES, za předpokladu, že podle 
vnitrostátních právních předpisů 
zaměstnavatel povinně finančně přispívá a 
za předpokladu, že zaměstnanec si 
poskytovatele penzijního produktu nemůže 
zvolit. Na investiční fondy, které jsou 
určeny pro institucionální investory, se 
působnost tohoto nařízení rovněž 
nevztahuje, protože se nezaměřují na 
retailové investory. Avšak investiční 
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za předpokladu, že zaměstnanec si 
poskytovatele penzijního produktu nemůže 
zvolit. Na investiční fondy, které jsou 
určeny pro institucionální investory, se 
působnost tohoto nařízení rovněž 
nevztahuje, protože se nezaměřují na 
retailové investory. Avšak investiční 
produkty, které lze využít pro účely 
shromažďování úspor na individuální 
důchody, by v oblasti působnosti měly 
nadále zůstat, protože často konkurují 
jiným produktům v rámci tohoto nařízení a 
jsou retailovým investorům podobně 
distribuovány.

produkty, které lze využít pro účely 
shromažďování úspor na individuální 
důchody, by v oblasti působnosti měly 
nadále zůstat, protože často konkurují 
jiným produktům v rámci tohoto nařízení a 
jsou retailovým investorům podobně 
distribuovány.

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Aby se toto nařízení vztahovalo pouze 
na takovéto strukturované investiční 
produkty, budou z jeho působnosti 
vyloučeny pojistné produkty, které 
nenabízejí investiční příležitosti, a 
produkty, které jsou vystaveny pouze 
riziku úrokových sazeb. Přímo držená 
aktiva, jako například akcie nebo státní 
dluhopisy, nejsou strukturovanými 
investičními produkty, a proto by měly být 
z působnosti tohoto nařízení vyloučeny.
Vzhledem k tomu, že toto nařízení je 
zaměřeno na zvýšení porovnatelnosti a 
srozumitelnosti informací o investičních 
produktech nabízených retailovým 
investorům, na zaměstnanecké penzijní 
pojištění, které spadá do působnosti 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2003/41/ES ze dne 3. června 2003 o 
činnostech institucí zaměstnaneckého 
penzijního pojištění a dohledu nad nimi 

(7) Vzhledem k tomu, že toto nařízení je 
zaměřeno na zvýšení porovnatelnosti a 
srozumitelnosti informací o investičních 
produktech nabízených retailovým 
investorům, na zaměstnanecké penzijní 
pojištění, které spadá do působnosti 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2003/41/ES ze dne 3. června 2003 o 
činnostech institucí zaměstnaneckého 
penzijního pojištění a dohledu nad nimi 
nebo směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 
2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací 
činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) , 
by se toto nařízení nemělo vztahovat. 
Podobně by z působnosti tohoto nařízení 
měly být vyňaty určité produkty 
zaměstnaneckého pojištění, na které se 
nevztahuje působnost směrnice 
2003/41/ES, za předpokladu, že podle 
vnitrostátních právních předpisů 
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nebo směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 
2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací 
činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) , 
by se toto nařízení nemělo vztahovat. 
Podobně by z působnosti tohoto nařízení 
měly být vyňaty určité produkty 
zaměstnaneckého pojištění, na které se 
nevztahuje působnost směrnice 
2003/41/ES, za předpokladu, že podle 
vnitrostátních právních předpisů 
zaměstnavatel povinně finančně přispívá a 
za předpokladu, že zaměstnanec si 
poskytovatele penzijního produktu nemůže 
zvolit. Na investiční fondy, které jsou 
určeny pro institucionální investory, se 
působnost tohoto nařízení rovněž 
nevztahuje, protože se nezaměřují na 
retailové investory. Avšak investiční 
produkty, které lze využít pro účely 
shromažďování úspor na individuální 
důchody, by v oblasti působnosti měly 
nadále zůstat, protože často konkurují 
jiným produktům v rámci tohoto nařízení a 
jsou retailovým investorům podobně 
distribuovány.

zaměstnavatel povinně finančně přispívá a 
za předpokladu, že zaměstnanec si 
poskytovatele penzijního produktu nemůže 
zvolit. Na investiční fondy, které jsou 
určeny pro institucionální investory, se 
působnost tohoto nařízení rovněž 
nevztahuje, protože se nezaměřují na 
retailové investory. Avšak investiční 
produkty, které lze využít pro účely 
shromažďování úspor na individuální 
důchody, by v oblasti působnosti měly 
nadále zůstat, protože často konkurují 
jiným produktům v rámci tohoto nařízení a 
jsou retailovým investorům podobně 
distribuovány.

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Markus Ferber

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Aby se toto nařízení vztahovalo pouze 
na takovéto strukturované investiční 
produkty, budou z jeho působnosti 
vyloučeny pojistné produkty, které 
nenabízejí investiční příležitosti, a 
produkty, které jsou vystaveny pouze 
riziku úrokových sazeb. Přímo držená 
aktiva, jako například akcie nebo státní 
dluhopisy, nejsou strukturovanými 

(7) Aby se toto nařízení vztahovalo pouze 
na takovéto strukturované investiční 
produkty, budou z jeho působnosti 
vyloučeny pojistné produkty, které 
nenabízejí investiční příležitosti, a 
produkty – jiné než strukturované vklady
– které jsou vystaveny pouze riziku 
úrokových sazeb. Přímo držená aktiva, 
jako například akcie nebo státní dluhopisy, 
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investičními produkty, a proto by měly být 
z působnosti tohoto nařízení vyloučeny. 
Vzhledem k tomu, že toto nařízení je 
zaměřeno na zvýšení porovnatelnosti a 
srozumitelnosti informací o investičních 
produktech nabízených retailovým 
investorům, na zaměstnanecké penzijní 
pojištění, které spadá do působnosti 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2003/41/ES ze dne 3. června 2003 o 
činnostech institucí zaměstnaneckého 
penzijního pojištění a dohledu nad nimi 
nebo směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 
2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací 
činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) , 
by se toto nařízení nemělo vztahovat. 
Podobně by z působnosti tohoto nařízení 
měly být vyňaty určité produkty 
zaměstnaneckého pojištění, na které se 
nevztahuje působnost směrnice 
2003/41/ES, za předpokladu, že podle 
vnitrostátních právních předpisů 
zaměstnavatel povinně finančně přispívá a 
za předpokladu, že zaměstnanec si 
poskytovatele penzijního produktu nemůže 
zvolit. Na investiční fondy, které jsou 
určeny pro institucionální investory, se 
působnost tohoto nařízení rovněž 
nevztahuje, protože se nezaměřují na 
retailové investory. Avšak investiční 
produkty, které lze využít pro účely 
shromažďování úspor na individuální 
důchody, by v oblasti působnosti měly 
nadále zůstat, protože často konkurují 
jiným produktům v rámci tohoto nařízení a 
jsou retailovým investorům podobně 
distribuovány.

nejsou strukturovanými investičními 
produkty, a proto by měly být z působnosti 
tohoto nařízení vyloučeny. Vzhledem k 
tomu, že toto nařízení je zaměřeno na 
zvýšení porovnatelnosti a srozumitelnosti 
informací o investičních produktech 
nabízených retailovým investorům, na 
zaměstnanecké penzijní pojištění, které 
spadá do působnosti směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2003/41/ES ze dne 3. 
června 2003 o činnostech institucí 
zaměstnaneckého penzijního pojištění a 
dohledu nad nimi nebo směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o 
přístupu k pojišťovací a zajišťovací 
činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) , 
by se toto nařízení nemělo vztahovat. 
Podobně by z působnosti tohoto nařízení 
měly být vyňaty určité produkty 
zaměstnaneckého pojištění, na které se 
nevztahuje působnost směrnice 
2003/41/ES, za předpokladu, že podle 
vnitrostátních právních předpisů 
zaměstnavatel povinně finančně přispívá a 
za předpokladu, že zaměstnanec si 
poskytovatele penzijního produktu nemůže 
zvolit. Na investiční fondy, které jsou 
určeny pro institucionální investory, se 
působnost tohoto nařízení rovněž 
nevztahuje, protože se nezaměřují na 
retailové investory. Avšak investiční 
produkty, které lze využít pro účely 
shromažďování úspor na individuální 
důchody, by v oblasti působnosti měly 
nadále zůstat, protože často konkurují 
jiným produktům v rámci tohoto nařízení a 
jsou retailovým investorům podobně 
distribuovány.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto nařízení je umožnit retailovým investorům porozumět hlavním rysům složitých 
strukturovaných investičních produktů a srovnávat je. Standardní bankovní vklady a spořící 
knížky nemají tak složitou povahu, a proto by měly být tyto spořící produkty z působnosti 
tohoto nařízení vyňaty. Strukturované vklady by ovšem kvůli své složité povaze do působnosti 
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tohoto nařízení zařazeny být měly.

Pozměňovací návrh 89
Syed Kamall

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Aby se toto nařízení vztahovalo pouze 
na takovéto strukturované investiční 
produkty, budou z jeho působnosti 
vyloučeny pojistné produkty, které 
nenabízejí investiční příležitosti, a 
produkty, které jsou vystaveny pouze 
riziku úrokových sazeb. Přímo držená 
aktiva, jako například akcie nebo státní 
dluhopisy, nejsou strukturovanými 
investičními produkty, a proto by měly být 
z působnosti tohoto nařízení vyloučeny. 
Vzhledem k tomu, že toto nařízení je 
zaměřeno na zvýšení porovnatelnosti a 
srozumitelnosti informací o investičních 
produktech nabízených retailovým 
investorům, na zaměstnanecké penzijní 
pojištění, které spadá do působnosti 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2003/41/ES ze dne 3. června 2003 o 
činnostech institucí zaměstnaneckého 
penzijního pojištění a dohledu nad nimi 
nebo směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 
2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací 
činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) , 
by se toto nařízení nemělo vztahovat. 
Podobně by z působnosti tohoto nařízení 
měly být vyňaty určité produkty 
zaměstnaneckého pojištění, na které se 
nevztahuje působnost směrnice 
2003/41/ES, za předpokladu, že podle 
vnitrostátních právních předpisů 
zaměstnavatel povinně finančně přispívá a 
za předpokladu, že zaměstnanec si 
poskytovatele penzijního produktu 
nemůže zvolit. Na investiční fondy, které 

(7) Aby se toto nařízení vztahovalo pouze 
na takovéto strukturované retailové 
investiční produkty, budou z jeho 
působnosti vyloučeny pojistné produkty, 
které nenabízejí investiční příležitosti, a 
vklady – jiné než strukturované vklady –
které jsou vystaveny pouze riziku 
úrokových sazeb. Přímo držená aktiva, 
jako například akcie nebo státní dluhopisy, 
nejsou strukturovanými investičními 
produkty, a proto by měly být z působnosti 
tohoto nařízení vyloučeny. Vzhledem k 
tomu, že toto nařízení je zaměřeno na 
zvýšení porovnatelnosti a srozumitelnosti 
informací o strukturovaných retailových 
investičních produktech nabízených 
retailovým investorům, na zaměstnanecké 
penzijní pojištění, které spadá do 
působnosti směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2003/41/ES ze dne 3. 
června 2003 o činnostech institucí 
zaměstnaneckého penzijního pojištění a 
dohledu nad nimi a směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. 
listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a 
zajišťovací činnosti a jejím výkonu 
(Solventnost II) , by se toto nařízení 
nemělo vztahovat. Podobně by z 
působnosti tohoto nařízení měly být vyňaty 
určité produkty zaměstnaneckého pojištění, 
na které se nevztahuje působnost směrnice 
2003/41/ES, za předpokladu, že podle 
vnitrostátních právních předpisů 
zaměstnavatel povinně finančně přispívá, 
jakož i oficiálně uznané penzijní produkty 
a systémy sociálního zabezpečení 
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jsou určeny pro institucionální investory, 
se působnost tohoto nařízení rovněž 
nevztahuje, protože se nezaměřují na 
retailové investory. Avšak investiční 
produkty, které lze využít pro účely 
shromažďování úspor na individuální 
důchody, by v oblasti působnosti měly 
nadále zůstat, protože často konkurují 
jiným produktům v rámci tohoto nařízení a 
jsou retailovým investorům podobně 
distribuovány.

podléhající vnitrostátnímu nebo unijnímu 
právu. Na investiční fondy, které jsou 
určeny pro institucionální investory, se 
působnost tohoto nařízení rovněž 
nevztahuje, protože se nezaměřují na 
retailové investory. Avšak investiční 
produkty, které lze využít pro účely 
shromažďování úspor na individuální 
důchody, by v oblasti působnosti měly 
nadále zůstat, protože často konkurují 
jiným produktům v rámci tohoto nařízení a 
jsou retailovým investorům podobně 
distribuovány.

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Burkhard Balz

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Aby se toto nařízení vztahovalo pouze 
na takovéto strukturované investiční 
produkty, budou z jeho působnosti 
vyloučeny pojistné produkty, které 
nenabízejí investiční příležitosti, a 
produkty, které jsou vystaveny pouze 
riziku úrokových sazeb. Přímo držená 
aktiva, jako například akcie nebo státní 
dluhopisy, nejsou strukturovanými 
investičními produkty, a proto by měly být 
z působnosti tohoto nařízení vyloučeny. 
Vzhledem k tomu, že toto nařízení je 
zaměřeno na zvýšení porovnatelnosti a 
srozumitelnosti informací o investičních 
produktech nabízených retailovým 
investorům, na zaměstnanecké penzijní 
pojištění, které spadá do působnosti 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2003/41/ES ze dne 3. června 2003 o 
činnostech institucí zaměstnaneckého 
penzijního pojištění a dohledu nad nimi 
nebo směrnice Evropského parlamentu a 

(7) Aby se toto nařízení vztahovalo pouze 
na takovéto strukturované investiční 
produkty, budou z jeho působnosti 
vyloučeny pojistné produkty, které 
nenabízejí investiční příležitosti, a 
produkty, které jsou vystaveny pouze 
riziku úrokových sazeb. Přímo držená 
aktiva, jako například akcie nebo státní 
dluhopisy, nejsou strukturovanými 
investičními produkty, a proto by měly být 
z působnosti tohoto nařízení vyloučeny. 
Působnost nařízení by měla zůstat 
omezena pouze na strukturované 
investiční produkty, aby se zohlednila 
rozlišná míra složitosti produktů 
finančního trhu a proporcionalita 
požadavků kladených na tvůrce 
investičních produktů a osoby, které je 
prodávají. Vzhledem k tomu, že toto 
nařízení je zaměřeno na zvýšení 
porovnatelnosti a srozumitelnosti informací 
o investičních produktech nabízených 
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Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 
2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací 
činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) , 
by se toto nařízení nemělo vztahovat. 
Podobně by z působnosti tohoto nařízení 
měly být vyňaty určité produkty 
zaměstnaneckého pojištění, na které se 
nevztahuje působnost směrnice 
2003/41/ES, za předpokladu, že podle 
vnitrostátních právních předpisů 
zaměstnavatel povinně finančně přispívá a 
za předpokladu, že zaměstnanec si 
poskytovatele penzijního produktu nemůže 
zvolit. Na investiční fondy, které jsou 
určeny pro institucionální investory, se 
působnost tohoto nařízení rovněž 
nevztahuje, protože se nezaměřují na 
retailové investory. Avšak investiční 
produkty, které lze využít pro účely 
shromažďování úspor na individuální 
důchody, by v oblasti působnosti měly 
nadále zůstat, protože často konkurují 
jiným produktům v rámci tohoto nařízení a 
jsou retailovým investorům podobně 
distribuovány.

retailovým investorům, na zaměstnanecké 
penzijní pojištění, které spadá do 
působnosti směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2003/41/ES ze dne 3. 
června 2003 o činnostech institucí 
zaměstnaneckého penzijního pojištění a 
dohledu nad nimi nebo směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o 
přístupu k pojišťovací a zajišťovací 
činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) , 
by se toto nařízení nemělo vztahovat. 
Podobně by z působnosti tohoto nařízení 
měly být vyňaty určité produkty 
zaměstnaneckého pojištění, na které se 
nevztahuje působnost směrnice 
2003/41/ES, za předpokladu, že podle 
vnitrostátních právních předpisů 
zaměstnavatel povinně finančně přispívá a 
za předpokladu, že zaměstnanec si
poskytovatele penzijního produktu nemůže 
zvolit. Na investiční fondy, které jsou 
určeny pro institucionální investory, se 
působnost tohoto nařízení rovněž 
nevztahuje, protože se nezaměřují na 
retailové investory. Avšak investiční 
produkty, které lze využít pro účely 
shromažďování úspor na individuální 
důchody, by v oblasti působnosti měly 
nadále zůstat, protože často konkurují 
jiným produktům v rámci tohoto nařízení a 
jsou retailovým investorům podobně 
distribuovány.

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Aby se toto nařízení vztahovalo pouze 
na takovéto strukturované investiční 

(7) Aby se toto nařízení vztahovalo pouze 
na takovéto strukturované investiční 
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produkty, budou z jeho působnosti 
vyloučeny pojistné produkty, které 
nenabízejí investiční příležitosti, a 
produkty, které jsou vystaveny pouze 
riziku úrokových sazeb. Přímo držená 
aktiva, jako například akcie nebo státní 
dluhopisy, nejsou strukturovanými 
investičními produkty, a proto by měly být 
z působnosti tohoto nařízení vyloučeny. 
Vzhledem k tomu, že toto nařízení je 
zaměřeno na zvýšení porovnatelnosti a 
srozumitelnosti informací o investičních 
produktech nabízených retailovým 
investorům, na zaměstnanecké penzijní 
pojištění, které spadá do působnosti 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2003/41/ES ze dne 3. června 2003 o 
činnostech institucí zaměstnaneckého 
penzijního pojištění a dohledu nad nimi
nebo směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 
2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací 
činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) , 
by se toto nařízení nemělo vztahovat. 
Podobně by z působnosti tohoto nařízení 
měly být vyňaty určité produkty 
zaměstnaneckého pojištění, na které se 
nevztahuje působnost směrnice 
2003/41/ES, za předpokladu, že podle 
vnitrostátních právních předpisů 
zaměstnavatel povinně finančně přispívá a 
za předpokladu, že zaměstnanec si 
poskytovatele penzijního produktu nemůže 
zvolit. Na investiční fondy, které jsou 
určeny pro institucionální investory, se 
působnost tohoto nařízení rovněž 
nevztahuje, protože se nezaměřují na 
retailové investory. Avšak investiční 
produkty, které lze využít pro účely 
shromažďování úspor na individuální 
důchody, by v oblasti působnosti měly 
nadále zůstat, protože často konkurují 
jiným produktům v rámci tohoto nařízení a 
jsou retailovým investorům podobně 
distribuovány.

produkty, budou z jeho působnosti 
vyloučeny pojistné produkty, které 
nenabízejí investiční příležitosti, a 
nestrukturované vklady. Přímo držená 
aktiva, jako například akcie nebo státní 
dluhopisy, nejsou strukturovanými 
investičními produkty, a proto by měly být 
z působnosti tohoto nařízení vyloučeny. 
Vzhledem k tomu, že toto nařízení je 
zaměřeno na zvýšení porovnatelnosti a 
srozumitelnosti informací o investičních 
produktech nabízených retailovým 
investorům, na zaměstnanecké penzijní 
pojištění, které spadá do působnosti 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2003/41/ES ze dne 3. června 2003 o 
činnostech institucí zaměstnaneckého 
penzijního pojištění a dohledu nad nimi 
nebo směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 
2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací 
činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) , 
by se toto nařízení nemělo vztahovat. 
Podobně by z působnosti tohoto nařízení 
měly být vyňaty určité produkty 
zaměstnaneckého pojištění, na které se 
nevztahuje působnost směrnice 
2003/41/ES, za předpokladu, že podle 
vnitrostátních právních předpisů 
zaměstnavatel povinně finančně přispívá a 
za předpokladu, že zaměstnanec si 
poskytovatele penzijního produktu nemůže 
zvolit. Na investiční fondy, které jsou 
určeny pro institucionální investory, se 
působnost tohoto nařízení rovněž 
nevztahuje, protože se nezaměřují na 
retailové investory. Avšak investiční 
produkty, které lze využít pro účely 
shromažďování úspor na individuální 
důchody, by v oblasti působnosti měly 
nadále zůstat, protože často konkurují 
jiným produktům v rámci tohoto nařízení a 
jsou retailovým investorům podobně 
distribuovány.

Or. en
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Pozměňovací návrh 92
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Aby se toto nařízení vztahovalo pouze 
na takovéto strukturované investiční 
produkty, budou z jeho působnosti 
vyloučeny pojistné produkty, které 
nenabízejí investiční příležitosti, a 
produkty, které jsou vystaveny pouze 
riziku úrokových sazeb. Přímo držená 
aktiva, jako například akcie nebo státní 
dluhopisy, nejsou strukturovanými 
investičními produkty, a proto by měly být
z působnosti tohoto nařízení vyloučeny. 
Vzhledem k tomu, že toto nařízení je 
zaměřeno na zvýšení porovnatelnosti a 
srozumitelnosti informací o investičních 
produktech nabízených retailovým 
investorům, na zaměstnanecké penzijní 
pojištění, které spadá do působnosti 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2003/41/ES ze dne 3. června 2003 o 
činnostech institucí zaměstnaneckého 
penzijního pojištění a dohledu nad nimi 
nebo směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 
2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací 
činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) , 
by se toto nařízení nemělo vztahovat. 
Podobně by z působnosti tohoto nařízení 
měly být vyňaty určité produkty 
zaměstnaneckého pojištění, na které se 
nevztahuje působnost směrnice 
2003/41/ES, za předpokladu, že podle 
vnitrostátních právních předpisů 
zaměstnavatel povinně finančně přispívá a 
za předpokladu, že zaměstnanec si 
poskytovatele penzijního produktu 
nemůže zvolit. Na investiční fondy, které 
jsou určeny pro institucionální investory, 
se působnost tohoto nařízení rovněž 

(7) Jelikož se toto nařízení vztahuje pouze 
na PRIP, vklady jiné než strukturované a 
pojistné produkty, výnosy z nichž nejsou 
vystaveny fluktuacím hodnot 
podkladových investic, jsou z jeho 
působnosti vyloučeny. Přímo držená 
aktiva, jako například akcie nebo státní 
dluhopisy, nejsou strukturovanými 
investičními produkty, a proto jsou z 
působnosti tohoto nařízení vyloučeny. 
Vzhledem k tomu, že toto nařízení je 
zaměřeno na zvýšení porovnatelnosti a 
srozumitelnosti informací o PRIP
nabízených retailovým investorům, na 
zaměstnanecké penzijní pojištění, které 
spadá do působnosti směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2003/41/ES ze dne 3. 
června 2003 o činnostech institucí 
zaměstnaneckého penzijního pojištění a 
dohledu nad nimi a směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. 
listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a 
zajišťovací činnosti a jejím výkonu 
(Solventnost II) , by se toto nařízení 
nemělo vztahovat. Podobně by z 
působnosti tohoto nařízení měly být vyňaty 
veškeré produkty penzijního pojištění, 
pokud podle vnitrostátních právních 
předpisů zaměstnavatel povinně finančně 
přispívá, jakož i oficiálně uznané penzijní 
produkty a systémy sociálního 
zabezpečení podléhající vnitrostátnímu 
nebo unijnímu právu. Na investiční fondy, 
které jsou určeny pro institucionální 
investory, se působnost tohoto nařízení 
rovněž nevztahuje, protože se nezaměřují 
na retailové investory. Omezí-li se 
působnost nařízení pouze na PRIP, bude 
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nevztahuje, protože se nezaměřují na 
retailové investory. Avšak investiční 
produkty, které lze využít pro účely 
shromažďování úspor na individuální 
důchody, by v oblasti působnosti měly 
nadále zůstat, protože často konkurují 
jiným produktům v rámci tohoto nařízení 
a jsou retailovým investorům podobně 
distribuovány.

sdělování klíčových informací 
relevantnější, a tím i efektivnější. Rozsah 
působnosti nařízení o sděleních klíčových 
informací lze rozšířit při přezkumu 
výsledků jeho uplatňování.

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Wolf Klinz

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Z důvodu ujasnění vztahu mezi 
povinnostmi stanovenými v tomto nařízení 
a povinnostmi stanovenými ve směrnici 
Evropského parlamentu a Rady 
2003/71/ES a ze dne 4. listopadu 2003 o 
prospektu, který má být zveřejněn při 
veřejné nabídce nebo přijetí cenných 
papírů k obchodování, a o změně směrnice 
2001/34 a směrnici 2009/138/ES je třeba 
ustanovit, že všechny tyto směrnice se 
budou používat i nadále společně s tímto 
nařízením.

(8) Z důvodu ujasnění vztahu mezi 
povinnostmi stanovenými v tomto nařízení 
a povinnostmi stanovenými ve směrnici 
Evropského parlamentu a Rady 
2003/71/ES a ze dne 4. listopadu 2003 o 
prospektu, který má být zveřejněn při 
veřejné nabídce nebo přijetí cenných 
papírů k obchodování, a o změně směrnice 
2001/34 a směrnici 2009/138/ES je třeba 
ustanovit, že všechny tyto směrnice se 
budou používat i nadále společně s tímto 
nařízením. Pokud jde o souhrn základních 
informací požadovaný na základě čl. 5 
odst. 2 směrnice 2003/71/ES, po 
přezkumu tohoto nařízení se sdělení 
klíčových informací a tento souhrn spojí v 
jeden dokument.

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Sirpa Pietikäinen
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Tvůrci investičních produktů by měli 
zajistit, aby jimi strukturovaný investiční 
produkt byl kompatibilní s profilem 
retailových investorů, pro něž je určen. 
Měli by tudíž provést hloubkovou 
kontrolu, která předejde tomu, aby jejich 
investiční produkty vystavovaly retailové 
investory podkladovým aktivům s těžko 
pochopitelným poměrem rizik a výnosů.

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Burkhard Balz

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Příslušné orgány a EBA, EIOPA a 
ESMA by měly na vyžádání získat všechny 
informace nutné k ověření obsahu sdělení 
klíčových informací a k zajištění souladu 
s tímto nařízením a ochrany klientů a 
investorů na finančních trzích. Účast 
příslušných orgánů na procesu před 
schválením každého jednotlivého sdělení 
klíčových informací by však vyžadována 
být neměla. Uplatňování intervenčních 
pravomocí, pokud jde o produkty, by mělo 
probíhat v souladu s příslušnými 
ustanoveními směrnice .../.../EU 
[směrnice o trzích finančních nástrojů –
MiFID] a nařízení (EU) č. .../... [nařízení 
o trzích finančních nástrojů – MiFIR].

Or. en
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Pozměňovací návrh 96
Elena Băsescu

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Tvůrci investičních produktů, jako 
například správci fondů, pojišťovny, 
emitenti cenných papírů, úvěrové instituce 
nebo investiční společnosti, by měli 
vypracovat sdělení klíčových informací pro 
investiční produkty, které vytvářejí, 
protože jsou o daném produktu nejlépe 
informováni a nesou za něj odpovědnost. 
Toto sdělení by měl tvůrce investičního 
produktu vypracovat dříve, než bude 
umožněn prodej produktů retailovým 
investorům. Pokud však k prodeji produktu 
retailovým investorům nedochází, není 
nutné sdělení klíčových informací 
vypracovat; v případě, že by vypracování 
sdělení klíčových informací bylo pro 
tvůrce investičního produktu nepraktické, 
může je delegovat na jiný subjekt. Aby 
bylo zajištěno co největší rozšíření a 
dostupnost sdělení klíčových informací, 
mělo by toto nařízení tvůrci investičních 
produktů umožnit zveřejňování těchto 
sdělení na internetových stránkách dle 
vlastního výběru.

(9) Tvůrci investičních produktů, jako 
například správci fondů, pojišťovny, 
emitenti cenných papírů, úvěrové instituce 
nebo investiční společnosti, by měli 
vypracovat sdělení klíčových informací pro 
investiční produkty, které vytvářejí, 
protože jsou o daném produktu nejlépe 
informováni a nesou za něj odpovědnost. 
Toto sdělení by měl tvůrce investičního 
produktu vypracovat dříve, než bude 
umožněn prodej produktů retailovým 
investorům. Pokud však k prodeji produktu 
retailovým investorům nedochází, není 
nutné sdělení klíčových informací 
vypracovat; v případě, že by vypracování 
sdělení klíčových informací bylo pro 
tvůrce investičního produktu nepraktické, 
může je delegovat na jiný subjekt. 
Rozhodnutí o tom, že tento úkon je pro 
tvůrce investičního produktu nepraktický, 
je třeba řádně vysvětlit a podložit jasnými 
argumenty. Aby bylo zajištěno co největší 
rozšíření a dostupnost sdělení klíčových 
informací, mělo by toto nařízení tvůrci 
investičních produktů umožnit 
zveřejňování těchto sdělení na 
internetových stránkách dle vlastního 
výběru.

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Tvůrci investičních produktů, jako 
například správci fondů, pojišťovny, 
emitenti cenných papírů, úvěrové instituce 
nebo investiční společnosti, by měli 
vypracovat sdělení klíčových informací pro 
investiční produkty, které vytvářejí, 
protože jsou o daném produktu nejlépe 
informováni a nesou za něj odpovědnost. 
Toto sdělení by měl tvůrce investičního 
produktu vypracovat dříve, než bude 
umožněn prodej produktů retailovým 
investorům. Pokud však k prodeji produktu 
retailovým investorům nedochází, není 
nutné sdělení klíčových informací 
vypracovat; v případě, že by vypracování 
sdělení klíčových informací bylo pro 
tvůrce investičního produktu nepraktické, 
může je delegovat na jiný subjekt. Aby 
bylo zajištěno co největší rozšíření a 
dostupnost sdělení klíčových informací, 
mělo by toto nařízení tvůrci investičních 
produktů umožnit zveřejňování těchto 
sdělení na internetových stránkách dle 
vlastního výběru.

(9) Tvůrci investičních produktů, jako 
například správci fondů, pojišťovny, 
emitenti cenných papírů, úvěrové instituce 
nebo investiční společnosti, by měli 
vypracovat sdělení klíčových informací pro 
investiční produkty, které vytvářejí, 
protože jsou o daném produktu nejlépe 
informováni a nesou za něj odpovědnost. 
Toto sdělení by měl tvůrce PRIP
vypracovat dříve, než bude umožněn 
prodej produktů retailovým investorům. 
Osoba prodávající PRIP, která není 
zároveň tvůrcem produktu, by měla 
retailového investora v samostatném 
dokumentu podrobně informovat o svých 
cenách a službách v souladu se směrnicí 
[MiFID v přepracovaném znění] a 
směrnicí [směrnice o zprostředkování 
pojištění v přepracovaném znění], jakož i 
o dalších relevantních skutečnostech, jež 
nemůže sdělit tvůrce PRIP a které 
retailový investor potřebuje k tomu, aby 
posoudil, zda je příslušný PRIP pro jeho 
potřeby vhodný. Pokud však k prodeji 
produktu retailovým investorům 
nedochází, není nutné sdělení klíčových 
informací vypracovat; v případě, že by 
vypracování sdělení klíčových informací 
bylo pro tvůrce PRIP nepraktické, může je 
delegovat na jiný subjekt. Aby bylo 
zajištěno co největší rozšíření a dostupnost 
sdělení klíčových informací, mělo by toto 
nařízení tvůrci PRIP umožnit zveřejňování 
těchto sdělení na internetových stránkách 
dle vlastního výběru.

Or. en

Odůvodnění

Pokud tvůrce produktu a jeho distributor/prodejce nejsou součástí téhož subjektu, není tvůrce 
produktu sto úplné informace o cenách a službách poskytnout, protože nemá přístup ke 
konkrétním informacím týkajícím se koncového zákazníka.
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Pozměňovací návrh 98
Thomas Händel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Tvůrci investičních produktů, jako 
například správci fondů, pojišťovny, 
emitenti cenných papírů, úvěrové instituce 
nebo investiční společnosti, by měli 
vypracovat sdělení klíčových informací pro 
investiční produkty, které vytvářejí, 
protože jsou o daném produktu nejlépe 
informováni a nesou za něj odpovědnost. 
Toto sdělení by měl tvůrce investičního 
produktu vypracovat dříve, než bude 
umožněn prodej produktů retailovým 
investorům. Pokud však k prodeji produktu 
retailovým investorům nedochází, není 
nutné sdělení klíčových informací 
vypracovat; v případě, že by vypracování 
sdělení klíčových informací bylo pro 
tvůrce investičního produktu nepraktické, 
může je delegovat na jiný subjekt. Aby 
bylo zajištěno co největší rozšíření a 
dostupnost sdělení klíčových informací, 
mělo by toto nařízení tvůrci investičních 
produktů umožnit zveřejňování těchto 
sdělení na internetových stránkách dle 
vlastního výběru.

(9) Tvůrci investičních produktů, jako 
například správci fondů, pojišťovny, 
emitenti cenných papírů, úvěrové instituce 
nebo investiční společnosti, by měli 
vypracovat sdělení klíčových informací pro 
investiční produkty, které vytvářejí, 
protože jsou o daném produktu nejlépe 
informováni a nesou za něj odpovědnost. 
Toto sdělení by měl tvůrce investičního 
produktu vypracovat dříve, než bude 
umožněn prodej produktů retailovým 
investorům. Pokud však k prodeji produktu 
retailovým investorům nedochází, není 
nutné sdělení klíčových informací 
vypracovat; v případě, že by vypracování 
sdělení klíčových informací bylo pro 
tvůrce investičního produktu nepraktické, 
může je delegovat na jiný subjekt. Aby 
bylo zajištěno co největší rozšíření 
a dostupnost sdělení klíčových informací, 
mělo by toto nařízení tvůrci investičních 
produktů umožnit zveřejňování těchto 
sdělení na internetových stránkách dle 
vlastního výběru a mělo by také stanovit, 
že ECB a příslušný vnitrostátní orgán 
dohledu mohou vytvořit centrální 
internetové stránky.

Or. de

Pozměňovací návrh 99
Petru Constantin Luhan

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Tvůrci investičních produktů, jako 
například správci fondů, pojišťovny, 
emitenti cenných papírů, úvěrové instituce 
nebo investiční společnosti, by měli 
vypracovat sdělení klíčových informací pro 
investiční produkty, které vytvářejí, 
protože jsou o daném produktu nejlépe 
informováni a nesou za něj odpovědnost. 
Toto sdělení by měl tvůrce investičního 
produktu vypracovat dříve, než bude 
umožněn prodej produktů retailovým 
investorům. Pokud však k prodeji produktu 
retailovým investorům nedochází, není 
nutné sdělení klíčových informací 
vypracovat; v případě, že by vypracování 
sdělení klíčových informací bylo pro 
tvůrce investičního produktu nepraktické, 
může je delegovat na jiný subjekt. Aby 
bylo zajištěno co největší rozšíření a 
dostupnost sdělení klíčových informací, 
mělo by toto nařízení tvůrci investičních 
produktů umožnit zveřejňování těchto 
sdělení na internetových stránkách dle 
vlastního výběru.

(9) Tvůrci investičních produktů, jako 
například správci fondů, pojišťovny, 
emitenti cenných papírů, úvěrové instituce 
nebo investiční společnosti, by měli 
vypracovat sdělení klíčových informací pro 
investiční produkty, které vytvářejí, 
protože jsou o daném produktu nejlépe 
informováni a nesou odpovědnost za 
vypracování sdělení klíčových informací a 
za jeho obsah. Tvůrci investičních 
produktů zpřístupní sdělení klíčových 
informací osobám, které investiční 
produkt prodávají. Toto sdělení by měl 
tvůrce investičního produktu vypracovat 
dříve, než bude umožněn prodej produktů 
retailovým investorům. Pokud však k 
prodeji produktu retailovým investorům 
nedochází, není nutné sdělení klíčových 
informací vypracovat; v případě, že by 
vypracování sdělení klíčových informací 
bylo pro tvůrce investičního produktu 
nepraktické, může je delegovat na jiný 
subjekt. Aby bylo zajištěno co největší 
rozšíření a dostupnost sdělení klíčových 
informací, mělo by toto nařízení tvůrci 
investičních produktů umožnit 
zveřejňování těchto sdělení na 
internetových stránkách dle vlastního 
výběru.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu zlepšení právní jistoty je třeba zdůraznit, že sdělení klíčových informací je 
vypracováno jedinou stranou –  tvůrcem investičního produktu. Tvůrci investičních produktů 
jsou rovněž zodpovědní za obsah sdělení klíčových informací, které vypracují. Tvůrci 
investičních produktů zpřístupní sdělení klíčových informací osobám prodávajícím uvedený 
produkt, které je poskytnou retailovému investorovi.

Pozměňovací návrh 100
Corien Wortmann-Kool
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Tvůrci investičních produktů, jako 
například správci fondů, pojišťovny, 
emitenti cenných papírů, úvěrové instituce 
nebo investiční společnosti, by měli 
vypracovat sdělení klíčových informací pro 
investiční produkty, které vytvářejí, 
protože jsou o daném produktu nejlépe 
informováni a nesou za něj odpovědnost.
Toto sdělení by měl tvůrce investičního 
produktu vypracovat dříve, než bude 
umožněn prodej produktů retailovým 
investorům. Pokud však k prodeji produktu 
retailovým investorům nedochází, není 
nutné sdělení klíčových informací 
vypracovat; v případě, že by vypracování 
sdělení klíčových informací bylo pro 
tvůrce investičního produktu nepraktické, 
může je delegovat na jiný subjekt. Aby 
bylo zajištěno co největší rozšíření a 
dostupnost sdělení klíčových informací, 
mělo by toto nařízení tvůrci investičních 
produktů umožnit zveřejňování těchto 
sdělení na internetových stránkách dle 
vlastního výběru.

(9) Tvůrci investičních produktů, jako 
například správci fondů, pojišťovny, 
emitenti cenných papírů, úvěrové instituce 
nebo investiční společnosti, by měli 
vypracovat sdělení klíčových informací pro 
investiční produkty, které vytvářejí, 
protože jsou o daném produktu nejlépe 
informováni a nesou za něj odpovědnost. 
Toto sdělení by měl tvůrce investičního 
produktu vypracovat dříve, než bude 
umožněn prodej produktů retailovým 
investorům. Povinnost vypracovat sdělení 
klíčových informací by se neměla 
vztahovat na zprostředkovatele, kteří 
uvádějí investiční produkt na trh, 
distribuují jej nebo jej prodávají 
retailovým investorům.  Pokud k prodeji 
produktu retailovým investorům 
nedochází, není nutné sdělení klíčových 
informací vypracovat; v případě, že by 
vypracování sdělení klíčových informací 
bylo pro tvůrce investičního produktu 
nepraktické, může je delegovat na jiný 
subjekt. Aby bylo zajištěno co největší 
rozšíření a dostupnost sdělení klíčových 
informací, mělo by toto nařízení tvůrci 
investičních produktů umožnit 
zveřejňování těchto sdělení na 
internetových stránkách dle vlastního 
výběru.

Or. en

Odůvodnění

Bude-li, jak navrhuje zpravodajka, stanoveno, že osoba prodávající investiční produkt má 
vypracovávat sdělení klíčových informací, vnese to zmatek do toho, kdo je za vypracování 
tohoto sdělení odpovědný, a dojde k překrytí právních předpisů, jelikož úloha 
zprostředkovatelů je upravována směrnicí MiFID a směrnicí IMD.



AM\927693CS.doc 37/172 PE504.397v02-00

CS

Pozměňovací návrh 101
Marianne Thyssen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Tvůrci investičních produktů, jako 
například správci fondů, pojišťovny, 
emitenti cenných papírů, úvěrové instituce 
nebo investiční společnosti, by měli 
vypracovat sdělení klíčových informací pro 
investiční produkty, které vytvářejí, 
protože jsou o daném produktu nejlépe 
informováni a nesou za něj odpovědnost. 
Toto sdělení by měl tvůrce investičního 
produktu vypracovat dříve, než bude 
umožněn prodej produktů retailovým 
investorům. Pokud však k prodeji produktu 
retailovým investorům nedochází, není 
nutné sdělení klíčových informací 
vypracovat; v případě, že by vypracování 
sdělení klíčových informací bylo pro 
tvůrce investičního produktu nepraktické, 
může je delegovat na jiný subjekt. Aby 
bylo zajištěno co největší rozšíření a 
dostupnost sdělení klíčových informací, 
mělo by toto nařízení tvůrci investičních 
produktů umožnit zveřejňování těchto 
sdělení na internetových stránkách dle 
vlastního výběru.

(9) Tvůrci investičních produktů, jako 
například správci fondů, pojišťovny, 
emitenti cenných papírů, úvěrové instituce 
nebo investiční společnosti, by měli 
vypracovat sdělení klíčových informací pro 
investiční produkty, které vytvářejí, 
protože jsou o daném produktu nejlépe 
informováni a nesou za něj odpovědnost. 
Toto sdělení by měl tvůrce investičního 
produktu vypracovat dříve, než bude 
umožněn prodej produktů retailovým 
investorům. Pokud však k prodeji produktu 
retailovým investorům nedochází, není 
nutné sdělení klíčových informací 
vypracovat; v případě, že by vypracování 
sdělení klíčových informací bylo pro 
tvůrce investičního produktu nepraktické, 
může je delegovat na jiný subjekt. I v 
případě, že se vypracováním sdělení 
klíčových informací pověří zcela nebo 
částečně třetí strana, měl by za jeho 
vypracování a obsah i nadále nést 
celkovou odpovědnost tvůrce produktu. 
Tvůrce produktu by měl sdělení klíčových 
informací předat osobám, které s 
investičním produktem obchodují.   Aby 
bylo zajištěno co největší rozšíření a 
dostupnost sdělení klíčových informací, 
mělo by toto nařízení tvůrci investičních 
produktů umožnit zveřejňování těchto 
sdělení na internetových stránkách dle 
vlastního výběru.

Or. nl

Pozměňovací návrh 102
Wolf Klinz
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Tvůrci investičních produktů, jako 
například správci fondů, pojišťovny, 
emitenti cenných papírů, úvěrové instituce 
nebo investiční společnosti, by měli 
vypracovat sdělení klíčových informací pro 
investiční produkty, které vytvářejí, 
protože jsou o daném produktu nejlépe 
informováni a nesou za něj odpovědnost. 
Toto sdělení by měl tvůrce investičního 
produktu vypracovat dříve, než bude 
umožněn prodej produktů retailovým 
investorům. Pokud však k prodeji produktu 
retailovým investorům nedochází, není 
nutné sdělení klíčových informací 
vypracovat; v případě, že by vypracování 
sdělení klíčových informací bylo pro 
tvůrce investičního produktu nepraktické, 
může je delegovat na jiný subjekt. Aby 
bylo zajištěno co největší rozšíření a 
dostupnost sdělení klíčových informací, 
mělo by toto nařízení tvůrci investičních 
produktů umožnit zveřejňování těchto 
sdělení na internetových stránkách dle 
vlastního výběru.

(9) Tvůrci investičních produktů, jako 
například správci fondů, pojišťovny, 
emitenti cenných papírů, úvěrové instituce 
nebo investiční společnosti, by měli 
vypracovat sdělení klíčových informací pro 
investiční produkty, které vytvářejí, 
protože jsou o daném produktu nejlépe 
informováni a nesou za něj odpovědnost. 
Toto sdělení by měl tvůrce investičního 
produktu vypracovat dříve, než bude 
umožněn prodej produktů retailovým 
investorům. Pokud však k prodeji produktu 
retailovým investorům nedochází, není 
nutné sdělení klíčových informací 
vypracovat; v případě, že by vypracování 
sdělení klíčových informací bylo pro 
tvůrce investičního produktu nepraktické, 
může je delegovat na jiný subjekt. V 
případě, že sdělení klíčových informací 
není k dispozici, retailový investor může z 
vlastní iniciativy do daného investičního 
produktu investovat, pokud se k tomu 
rozhodne a je mu to doporučováno 
zprostředkovatelem v souladu se směrnicí 
2004/39/ES nebo směrnicí 2002/92/ES. 
Aby bylo zajištěno co největší rozšíření a 
dostupnost sdělení klíčových informací, 
mělo by toto nařízení tvůrci investičních 
produktů umožnit zveřejňování těchto 
sdělení na internetových stránkách dle 
vlastního výběru.

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Syed Kamall

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Tvůrci investičních produktů, jako 
například správci fondů, pojišťovny, 
emitenti cenných papírů, úvěrové instituce 
nebo investiční společnosti, by měli 
vypracovat sdělení klíčových informací pro 
investiční produkty, které vytvářejí, 
protože jsou o daném produktu nejlépe 
informováni a nesou za něj odpovědnost. 
Toto sdělení by měl tvůrce investičního 
produktu vypracovat dříve, než bude 
umožněn prodej produktů retailovým 
investorům. Pokud však k prodeji produktu 
retailovým investorům nedochází, není 
nutné sdělení klíčových informací 
vypracovat; v případě, že by vypracování 
sdělení klíčových informací bylo pro 
tvůrce investičního produktu nepraktické, 
může je delegovat na jiný subjekt. Aby 
bylo zajištěno co největší rozšíření a 
dostupnost sdělení klíčových informací, 
mělo by toto nařízení tvůrci investičních 
produktů umožnit zveřejňování těchto 
sdělení na internetových stránkách dle 
vlastního výběru.

(9) Tvůrci strukturovaných retailových 
investičních produktů, jako například 
správci fondů, pojišťovny, emitenti 
cenných papírů, úvěrové instituce nebo 
investiční společnosti, by měli vypracovat 
sdělení klíčových informací pro 
strukturované retailové investiční 
produkty, které vytvářejí, protože jsou o 
daném produktu nejlépe informováni a 
nesou za něj odpovědnost. Toto sdělení by 
měl tvůrce strukturovaného retailového
investičního produktu vypracovat dříve, 
než bude umožněn prodej produktů 
retailovým investorům. Pokud však k 
prodeji produktu retailovým investorům 
nedochází, není nutné sdělení klíčových 
informací vypracovat; v případě, že by 
vypracování sdělení klíčových informací 
bylo pro tvůrce strukturovaného 
retailového investičního produktu 
nepraktické, může je delegovat na jiný 
subjekt. Aby bylo zajištěno co největší 
rozšíření a dostupnost sdělení klíčových 
informací, mělo by toto nařízení tvůrci 
strukturovaných retailových investičních 
produktů umožnit zveřejňování těchto 
sdělení na internetových stránkách dle 
vlastního výběru.

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Petru Constantin Luhan

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) Sdělení klíčových informací musí být 
vypracováno jednou stranou, jinak by 
došlo k právní nejistotě. Každé sdělení 
klíčových informací by mělo uvádět jméno 
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jedné osoby či název subjektu, která/který 
jasně uvede, že je zodpovědná/ý za obsah 
sdělení klíčových informací.  V zásadě by 
se mělo jednat o tvůrce investičního 
produktu.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu zlepšení právní jistoty je třeba zdůraznit, že sdělení klíčových informací je 
vypracováno jedinou stranou –  tvůrcem investičního produktu. Tvůrci investičních produktů 
jsou rovněž zodpovědní za obsah sdělení klíčových informací, které vypracují. Tvůrci 
investičních produktů zpřístupní sdělení klíčových informací osobám prodávajícím uvedený 
produkt, které je poskytnou retailovému investorovi.

Pozměňovací návrh 105
Syed Kamall

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Pro uspokojení potřeb retailových 
investorů je nutné zajistit, aby informace o 
investičních produktech byly přesné, 
pravdivé, jasné a nebyly pro tyto investory 
zavádějící. Toto nařízení by proto mělo 
stanovit společné normy pro vytváření 
sdělení klíčových informací s cílem zajistit 
jeho srozumitelnost pro retailové investory. 
Vzhledem k tomu, že pro mnoho 
retailových investorů je obtížné orientovat 
se v odborné finanční terminologii, zvláštní 
pozornost by měla být věnována volbě 
výrazů a stylu psaní užitým v tomto 
sdělení. Je rovněž potřeba stanovit pravidla 
týkající se jazyka, v němž by mělo být toto 
sdělení vypracováno. Retailoví investoři by 
měli být rovněž schopni pochopit sdělení 
klíčových informací samostatně bez 
odkazu na další informace.

(10) Pro uspokojení potřeb retailových 
investorů je nutné zajistit, aby informace o 
strukturovaných retailových investičních 
produktech byly přesné, pravdivé, jasné a 
nebyly pro tyto investory zavádějící. Toto 
nařízení by proto mělo stanovit společné 
normy pro vytváření sdělení klíčových 
informací s cílem zajistit jeho 
srozumitelnost pro retailové investory. 
Vzhledem k tomu, že pro mnoho 
retailových investorů je obtížné orientovat 
se v odborné finanční terminologii, zvláštní 
pozornost by měla být věnována volbě 
výrazů a stylu psaní užitým v tomto 
sdělení. Je rovněž potřeba stanovit pravidla 
týkající se jazyka, v němž by mělo být toto 
sdělení vypracováno.

Or. en
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Odůvodnění

Sdělení klíčových informací by nemělo být investorem vnímáno jako samostatný dokument, 
ale v kontextu příslušného prospektu či smluvní dohody, na jejichž základě je PRIP 
poskytován.  

Pozměňovací návrh 106
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Pro uspokojení potřeb retailových 
investorů je nutné zajistit, aby informace o 
investičních produktech byly přesné, 
pravdivé, jasné a nebyly pro tyto investory 
zavádějící. Toto nařízení by proto mělo 
stanovit společné normy pro vytváření 
sdělení klíčových informací s cílem zajistit 
jeho srozumitelnost pro retailové investory. 
Vzhledem k tomu, že pro mnoho 
retailových investorů je obtížné orientovat 
se v odborné finanční terminologii, zvláštní 
pozornost by měla být věnována volbě 
výrazů a stylu psaní užitým v tomto 
sdělení. Je rovněž potřeba stanovit pravidla 
týkající se jazyka, v němž by mělo být toto 
sdělení vypracováno. Retailoví investoři by 
měli být rovněž schopni pochopit sdělení 
klíčových informací samostatně bez 
odkazu na další informace.

(10) Pro uspokojení potřeb retailových 
investorů je nutné zajistit, aby informace o 
investičních produktech byly přesné, 
pravdivé, jasné a nebyly pro tyto investory 
zavádějící. Toto nařízení by proto mělo 
stanovit společné normy pro vytváření 
sdělení klíčových informací s cílem zajistit 
jeho srozumitelnost pro retailové investory. 
Vzhledem k tomu, že pro mnoho 
retailových investorů je obtížné orientovat 
se v odborné finanční terminologii, zvláštní 
pozornost by měla být věnována volbě 
výrazů a stylu psaní užitým v tomto 
sdělení. Je rovněž potřeba stanovit pravidla 
týkající se jazyka, v němž by mělo být toto 
sdělení vypracováno. Retailoví investoři by 
měli být rovněž schopni pochopit sdělení 
klíčových informací samostatně bez 
odkazu na další informace, které by jim 
pomohly jeho významu porozumět.
Sdělení klíčových informací by mělo 
poukázat na další dokumenty, které jsou v 
dané souvislosti k dispozici, aby mohl 
investor učinit plně informované 
rozhodnutí. Distributor může investorovi 
poskytnout další personalizované 
informace v samostatném dokumentu, za 
nějž by měl nést odpovědnost.

Or. en
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Pozměňovací návrh 107
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Pro uspokojení potřeb retailových 
investorů je nutné zajistit, aby informace o 
investičních produktech byly přesné, 
pravdivé, jasné a nebyly pro tyto investory 
zavádějící. Toto nařízení by proto mělo 
stanovit společné normy pro vytváření 
sdělení klíčových informací s cílem zajistit 
jeho srozumitelnost pro retailové investory. 
Vzhledem k tomu, že pro mnoho 
retailových investorů je obtížné orientovat 
se v odborné finanční terminologii, zvláštní 
pozornost by měla být věnována volbě 
výrazů a stylu psaní užitým v tomto 
sdělení. Je rovněž potřeba stanovit pravidla 
týkající se jazyka, v němž by mělo být toto 
sdělení vypracováno. Retailoví investoři by 
měli být rovněž schopni pochopit sdělení 
klíčových informací samostatně bez 
odkazu na další informace.

(10) Pro uspokojení potřeb retailových 
investorů je nutné zajistit, aby informace o 
investičních produktech byly přesné, 
pravdivé, jasné a nebyly pro tyto investory 
zavádějící. Toto nařízení by proto mělo 
stanovit společné normy pro vytváření 
sdělení klíčových informací s cílem zajistit 
jeho srozumitelnost pro retailové investory. 
Vzhledem k tomu, že pro mnoho 
retailových investorů je obtížné orientovat 
se v odborné finanční terminologii, zvláštní 
pozornost by měla být věnována volbě 
výrazů a stylu psaní užitým v tomto 
sdělení. Je rovněž potřeba stanovit pravidla 
týkající se jazyka, v němž by mělo být toto 
sdělení vypracováno. Retailoví investoři by 
měli být rovněž schopni pochopit sdělení 
klíčových informací samostatně bez 
odkazu na další informace. To by však 
nemělo bránit tomu, aby se ve sdělení 
klíčových informací používaly odkazy na 
jiné dokumenty obsahující doplňující 
informace, které by mohly být pro některé 
retailové investory zajímavé.

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Pro uspokojení potřeb retailových 
investorů je nutné zajistit, aby informace o 
investičních produktech byly přesné, 

(10) Pro uspokojení potřeb retailových 
investorů je nutné zajistit, aby informace 
o PRIP byly přesné, pravdivé, jasné 
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pravdivé, jasné a nebyly pro tyto investory 
zavádějící. Toto nařízení by proto mělo 
stanovit společné normy pro vytváření 
sdělení klíčových informací s cílem zajistit 
jeho srozumitelnost pro retailové investory. 
Vzhledem k tomu, že pro mnoho 
retailových investorů je obtížné orientovat 
se v odborné finanční terminologii, zvláštní 
pozornost by měla být věnována volbě 
výrazů a stylu psaní užitým v tomto 
sdělení. Je rovněž potřeba stanovit pravidla 
týkající se jazyka, v němž by mělo být toto 
sdělení vypracováno. Retailoví investoři by 
měli být rovněž schopni pochopit sdělení 
klíčových informací samostatně bez 
odkazu na další informace.

a nebyly pro tyto investory zavádějící. Toto 
nařízení by proto mělo stanovit společné 
normy pro vytváření sdělení klíčových 
informací s cílem zajistit jeho 
srozumitelnost pro retailové investory. 
Vzhledem k tomu, že pro mnoho 
retailových investorů je obtížné orientovat 
se v odborné finanční terminologii, zvláštní 
pozornost by měla být věnována volbě 
výrazů a stylu psaní. Je rovněž potřeba 
stanovit pravidla týkající se jazyka, v němž 
by mělo být toto sdělení vypracováno. 
Retailoví investoři by měli být rovněž 
schopni pochopit sdělení klíčových 
informací samostatně bez odkazu na další 
informace. To však neznamená, že k 
úpravě vlastností PRIP podle požadavků a 
potřeb zákazníka nelze použít dalších 
dokumentů. 

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Krišjānis Kariņš

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Pro uspokojení potřeb retailových 
investorů je nutné zajistit, aby informace o 
investičních produktech byly přesné, 
pravdivé, jasné a nebyly pro tyto investory 
zavádějící. Toto nařízení by proto mělo 
stanovit společné normy pro vytváření 
sdělení klíčových informací s cílem zajistit 
jeho srozumitelnost pro retailové investory. 
Vzhledem k tomu, že pro mnoho 
retailových investorů je obtížné orientovat 
se v odborné finanční terminologii, zvláštní 
pozornost by měla být věnována volbě 
výrazů a stylu psaní užitým v tomto 
sdělení. Je rovněž potřeba stanovit pravidla 
týkající se jazyka, v němž by mělo být toto 
sdělení vypracováno. Retailoví investoři by 

(10) Pro uspokojení potřeb retailových 
investorů je nutné zajistit, aby informace o 
investičních produktech byly přesné, 
pravdivé, jasné a nebyly pro tyto investory 
zavádějící. Toto nařízení by proto mělo 
stanovit společné normy pro vytváření 
sdělení klíčových informací s cílem zajistit 
jeho srozumitelnost pro retailové investory. 
Vzhledem k tomu, že pro mnoho 
retailových investorů je obtížné orientovat 
se v odborné finanční terminologii, zvláštní 
pozornost by měla být věnována volbě 
výrazů a stylu psaní užitým v tomto 
sdělení. Je rovněž potřeba stanovit pravidla 
týkající se jazyka, v němž by mělo být toto 
sdělení vypracováno. Srozumitelným 
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měli být rovněž schopni pochopit sdělení 
klíčových informací samostatně bez 
odkazu na další informace.

způsobem by se měly ozřejmit i výpočty 
možných nákladů. Retailoví investoři by 
měli být rovněž schopni pochopit sdělení 
klíčových informací samostatně bez 
odkazu na další informace.

Or. en

Pozměňovací návrh 110
Corien Wortmann-Kool

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Tvůrci investičních produktů by 
měli být schopni poskytnout příslušnému 
orgánu na jeho žádost všechna relevantní 
sdělení klíčových informací. U sdělení 
klíčových informací by nemělo být nutné 
předchozí schválení příslušnými orgánem.

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Retailovým investorům by měly být 
poskytnuty informace nezbytné k tomu, 
aby mohli učinit informované investiční 
rozhodnutí a porovnat různé investiční 
produkty, ale pokud tyto informace 
nebudou krátké a stručné, je zde riziko, že 
jich investoři nevyužijí. Sdělení klíčových 
informací by proto mělo obsahovat pouze 
základní informace týkající se zejména 
povahy a vlastností produktu včetně 
informace, zda může dojít ke ztrátě 

(11) Retailovým investorům by měly být 
poskytnuty informace nezbytné k tomu, 
aby mohli učinit informované investiční 
rozhodnutí a porovnat různé investiční 
produkty, ale pokud tyto informace 
nebudou krátké a stručné, je zde riziko, že 
jich investoři nevyužijí. Sdělení klíčových 
informací by proto mělo obsahovat pouze 
základní informace týkající se zejména 
povahy a vlastností produktu a toho, pro 
jaké investory je daný produkt určen, 
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kapitálu, informace o nákladech a 
rizikovém profilu produktu a rovněž 
příslušné informace o výkonnosti a některé 
další konkrétní informace, které mohou být 
nezbytné pro pochopení charakteru 
jednotlivých typů produktů, včetně těch, 
které mají být použity v rámci plánování 
odchodu do důchodu.

případné upozornění, že vždy může dojít 
ke ztrátě kapitálu, informace o nákladech a 
rizikovém profilu produktu ve formě 
souhrnného ukazatele a slovního 
vysvětlení, které tento profil ozřejmí v 
širších souvislostech, a rovněž příslušné 
informace o výkonnosti a některé další 
konkrétní informace, které mohou být 
nezbytné pro pochopení charakteru 
jednotlivých typů produktů, včetně těch, 
které mají být použity v rámci plánování 
odchodu do důchodu.

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Syed Kamall

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Retailovým investorům by měly být 
poskytnuty informace nezbytné k tomu, 
aby mohli učinit informované investiční 
rozhodnutí a porovnat různé investiční 
produkty, ale pokud tyto informace 
nebudou krátké a stručné, je zde riziko, že 
jich investoři nevyužijí. Sdělení klíčových 
informací by proto mělo obsahovat pouze 
základní informace týkající se zejména 
povahy a vlastností produktu včetně 
informace, zda může dojít ke ztrátě 
kapitálu, informace o nákladech a 
rizikovém profilu produktu a rovněž 
příslušné informace o výkonnosti a některé 
další konkrétní informace, které mohou být 
nezbytné pro pochopení charakteru 
jednotlivých typů produktů, včetně těch, 
které mají být použity v rámci plánování 
odchodu do důchodu.

(11) Retailovým investorům by měly být 
poskytnuty informace nezbytné k tomu, 
aby mohli učinit informované investiční 
rozhodnutí a porovnat různé strukturované 
retailové investiční produkty, ale pokud 
tyto informace nebudou krátké a stručné, je 
zde riziko, že jich investoři nevyužijí. 
Sdělení klíčových informací by proto mělo 
obsahovat pouze základní informace 
týkající se zejména povahy a vlastností 
produktu včetně informace, zda může dojít 
ke ztrátě kapitálu, informace o nákladech a 
rizikovém profilu produktu a rovněž 
příslušné informace o výkonnosti a některé 
další konkrétní informace, které mohou být 
nezbytné pro pochopení charakteru 
jednotlivých typů produktů, včetně těch, 
které mají být použity v rámci plánování 
odchodu do důchodu. V závislosti na typu 
strukturovaného retailového investičního 
produktu však může být společnost, která 
tento produkt prodává, povinna 
poskytnout zákazníkovi před definitivním 
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uzavřením transakce kromě samostatného 
sdělení klíčových informací ještě další 
personalizované informace a propočty 
týkající se produktu.

Or. en

Odůvodnění

Nařízení se týká velmi široké škály produktů a u některých z nich bude třeba doplnit 
informace ohledně jejich vlastností, např. v souvislosti s pojistným, délkou trvání a zvláštními 
výhodami, což jsou aspekty, které jsou určeny tím, o jakého zákazníka se jedná ( např. jeho 
věkem či částkou, kterou bude investovat), a jeho osobními rozhodnutími, např. pokud jde o 
výběr fondu. Má-li tedy sdělení klíčových informací umožňovat zákazníkům, aby činili 
informovaná investiční rozhodnutí, bude nutné, aby se odkazovalo i na jiné dokumenty.

Pozměňovací návrh 113
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Retailovým investorům by měly být 
poskytnuty informace nezbytné k tomu, 
aby mohli učinit informované investiční 
rozhodnutí a porovnat různé investiční 
produkty, ale pokud tyto informace 
nebudou krátké a stručné, je zde riziko, že 
jich investoři nevyužijí. Sdělení klíčových 
informací by proto mělo obsahovat pouze 
základní informace týkající se zejména 
povahy a vlastností produktu včetně 
informace, zda může dojít ke ztrátě 
kapitálu, informace o nákladech a 
rizikovém profilu produktu a rovněž 
příslušné informace o výkonnosti a některé 
další konkrétní informace, které mohou být 
nezbytné pro pochopení charakteru 
jednotlivých typů produktů, včetně těch, 
které mají být použity v rámci plánování 
odchodu do důchodu.

(11) Retailovým investorům by měly být 
poskytnuty informace nezbytné k tomu, 
aby mohli učinit informované investiční 
rozhodnutí a porovnat různé investiční 
produkty, ale pokud tyto informace 
nebudou krátké a stručné, je zde riziko, že 
jich investoři nevyužijí. Sdělení klíčových 
informací by proto mělo obsahovat pouze 
základní informace týkající se zejména 
povahy a vlastností produktu včetně 
informace, zda může dojít ke ztrátě 
kapitálu, informace o nákladech a 
rizikovém profilu produktu a rovněž 
příslušné informace o výkonnosti a některé 
další konkrétní informace, které mohou být 
nezbytné pro pochopení charakteru 
jednotlivých typů produktů, včetně těch, 
které mají být použity v rámci plánování 
odchodu do důchodu. Doplňující důležité 
informace o cenách poradenství a 
distribuce, jakož i informace týkající se 
konkrétního daňového statusu daného 
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retailového investora, by měly být 
obsaženy v dokumentu, který vypracuje 
subjekt prodávající PRIP nebo poskytující  
v této souvislosti poradenství. 

Or. en

Odůvodnění

MiFID II a IMD II stanoví požadavky na informace, které poradci/distributoři musí o svých 
službách poskytovat, přičemž neexistuje žádný konkrétní důvod, proč společnosti omezovat v
tom, jakou formu pro poskytování těchto informací zvolí. Například v členských státech, v 
nichž se poradcům platí poplatky, a nikoli provize, budou tyto informace obsahovat cenové 
tarify a budou mít zcela jinou podobu, než informace poskytované v jiných případech.

Pozměňovací návrh 114
Pervenche Berès

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Retailovým investorům by měly být 
poskytnuty informace nezbytné k tomu, 
aby mohli učinit informované investiční 
rozhodnutí a porovnat různé investiční 
produkty, ale pokud tyto informace 
nebudou krátké a stručné, je zde riziko, že 
jich investoři nevyužijí. Sdělení klíčových 
informací by proto mělo obsahovat pouze 
základní informace týkající se zejména 
povahy a vlastností produktu včetně 
informace, zda může dojít ke ztrátě 
kapitálu, informace o nákladech a 
rizikovém profilu produktu a rovněž 
příslušné informace o výkonnosti a některé 
další konkrétní informace, které mohou být 
nezbytné pro pochopení charakteru 
jednotlivých typů produktů, včetně těch, 
které mají být použity v rámci plánování 
odchodu do důchodu.

(11) Retailovým investorům by měly být 
poskytnuty informace nezbytné k tomu, 
aby mohli učinit informované investiční 
rozhodnutí a porovnat různé investiční 
produkty, ale pokud tyto informace 
nebudou krátké a stručné, je zde riziko, že 
jich investoři nevyužijí. Sdělení klíčových 
informací by proto mělo obsahovat pouze 
základní informace týkající se zejména 
povahy a vlastností produktu včetně 
informace, zda může dojít ke ztrátě 
kapitálu, informace o nákladech, riziku a 
daňovém režimu produktu a jeho 
podkladových investic a rovněž příslušné 
informace o výkonnosti a některé další 
konkrétní informace, které mohou být 
nezbytné pro pochopení charakteru 
jednotlivých typů produktů, včetně těch, 
které mají být použity v rámci plánování 
odchodu do důchodu. Evropská komise by 
měla zvážit, zda by nebylo možné, aby 
evropská veřejná ratingová agentura 
uvedená v usnesení ze dne 16. ledna 2013 
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o návrhu nařízení Evropského 
parlamentu a Rady, kterým se mění 
nařízení (ES) č. 1060/2009 o ratingových 
agenturách, poskytovala klíčové 
informace o rizikovém profilu státních 
dluhopisů vydávaných členskými státy 
EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 115
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) Investoři by měli mít jasnou 
představu, jaké náklady a poplatky jsou 
spojeny s jejich investicí, nejen v 
okamžiku transakce, ale během celého 
investičního období. Poplatky by měly být 
plně zveřejněny ve složené kumulativní 
podobě. Poplatky za poradenství by měly 
být jednoduše spočítány, aby mohl 
investor snadněji porozumět tomu, jaké 
náklady jsou s nimi spojeny, a přednostně 
by měly být uváděny v podobě hodinové 
sazby. 

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11b) ESMA by měl vyvinout nástroj na 
on-line analýzu fondů podobný nástroji 
vytvořenému organizací FINRA ve 



AM\927693CS.doc 49/172 PE504.397v02-00

CS

Spojených státech, což by investorům 
umožnilo spočítat si koncovou hodnotu 
jejich investice po zohlednění příslušných 
poplatků a nákladů.

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Syed Kamall

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Sdělení klíčových informací by mělo 
být vypracováno v takovém formátu, který 
umožní retailovým investorům porovnání 
různých investičních produktů, protože 
vzhledem k chování a schopnosti 
spotřebitelů je nutné pečlivě nastavit 
formát, úpravu a obsah informací tak, aby 
je investoři v nejvyšší možné míře 
pochopili a využili. U každého sdělení je 
nutno dodržet stejné pořadí položek a 
nadpisy těchto položek. Podrobnosti 
informací o jednotlivých produktech, které 
mají být zahrnuty do sdělení klíčových 
informací, a prezentace těchto informací by 
měly být dále harmonizovány 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci, které zohlední provedený i 
probíhající výzkum chování spotřebitelů, 
včetně výsledků testů účinnosti různých 
způsobů prezentace informací 
spotřebitelům. Kromě toho některé 
investiční produkty umožňují retailovým 
investorům volbu mezi více podkladovými 
investicemi. Tyto produkty by měly být při 
sestavování formátu zohledněny.

(12) Sdělení klíčových informací by mělo 
být vypracováno ve standardizovaném
formátu, který umožní retailovým 
investorům porovnání různých 
strukturovaných retailových investičních 
produktů, protože vzhledem k chování a 
schopnosti spotřebitelů je nutné pečlivě 
nastavit formát, úpravu a obsah informací 
tak, aby je investoři v nejvyšší možné míře 
pochopili a využili. U každého sdělení je 
nutno dodržet stejné pořadí položek a 
nadpisy těchto položek. Podrobnosti 
informací o jednotlivých produktech, které 
mají být zahrnuty do sdělení klíčových 
informací, a prezentace těchto informací by 
měly být dále harmonizovány 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci, které zohlední provedený i 
probíhající výzkum chování spotřebitelů, 
včetně výsledků testů účinnosti různých 
způsobů prezentace informací 
spotřebitelům. Kromě toho některé 
strukturované retailové investiční produkty 
umožňují retailovým investorům volbu 
mezi více podkladovými investicemi. Tyto 
produkty by měly být při sestavování 
formátu zohledněny.

Or. en
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Pozměňovací návrh 118
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Sdělení klíčových informací by mělo 
být vypracováno v takovém formátu, který 
umožní retailovým investorům porovnání 
různých investičních produktů, protože 
vzhledem k chování a schopnosti 
spotřebitelů je nutné pečlivě nastavit
formát, úpravu a obsah informací tak, aby 
je investoři v nejvyšší možné míře 
pochopili a využili. U každého sdělení je 
nutno dodržet stejné pořadí položek a 
nadpisy těchto položek. Podrobnosti 
informací o jednotlivých produktech, které 
mají být zahrnuty do sdělení klíčových 
informací, a prezentace těchto informací by 
měly být dále harmonizovány 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci, které zohlední provedený i 
probíhající výzkum chování spotřebitelů, 
včetně výsledků testů účinnosti různých 
způsobů prezentace informací 
spotřebitelům. Kromě toho některé 
investiční produkty umožňují retailovým 
investorům volbu mezi více podkladovými 
investicemi. Tyto produkty by měly být při 
sestavování formátu zohledněny.

(12) Sdělení klíčových informací by mělo 
být vypracováno v takovém formátu, který 
umožní retailovým investorům porovnání 
různých investičních produktů, protože 
vzhledem k chování a schopnosti 
spotřebitelů je nutné pečlivě navrhnout a 
předložit formát, úpravu a obsah informací 
tak, aby bylo možné maximalizovat využití 
tohoto dokumentu a tak pomoci 
finančnímu vzdělávání a pochopení a 
využívání informací. U každého sdělení je 
nutno dodržet stejné pořadí položek a 
nadpisy těchto položek. Podrobnosti 
informací o jednotlivých produktech, které 
mají být zahrnuty do sdělení klíčových 
informací, a prezentace těchto informací by 
měly být dále harmonizovány 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci, které zohlední provedený i 
probíhající výzkum chování spotřebitelů, 
včetně výsledků testů účinnosti různých 
způsobů prezentace informací 
spotřebitelům. Kromě toho některé 
investiční produkty umožňují retailovým 
investorům volbu mezi více podkladovými 
investicemi.a mohou obsahovat náklady a 
poplatky, jež závisejí na osobních 
charakteristikách klienta, jako je jejich 
věk nebo výše jejich investice. Tyto 
produkty by měly být při sestavování 
formátu zohledněny.

Or. en

Odůvodnění

Je zásadní, aby tento dokument vyhovoval široké rozmanitosti dostupných strukturovaných 
retailových investičních produktů.  Zejména mohou mít některé strukturované retailové 
investičních produkty dodatečné rysy, jako je životní pojištění. Ceny životního pojištění závisí 
na věku individuálního investora, což musí být klientovi sděleno předtím, aby se mohl 
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kvalifikovaně rozhodnout o tom, zda tento produkt zakoupí.

Pozměňovací návrh 119
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Sdělení klíčových informací by mělo 
být vypracováno v takovém formátu, který 
umožní retailovým investorům porovnání 
různých investičních produktů, protože 
vzhledem k chování a schopnosti 
spotřebitelů je nutné pečlivě nastavit 
formát, úpravu a obsah informací tak, aby 
je investoři v nejvyšší možné míře 
pochopili a využili. U každého sdělení je 
nutno dodržet stejné pořadí položek a 
nadpisy těchto položek. Podrobnosti 
informací o jednotlivých produktech, které 
mají být zahrnuty do sdělení klíčových 
informací, a prezentace těchto informací by 
měly být dále harmonizovány 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci, které zohlední provedený i 
probíhající výzkum chování spotřebitelů, 
včetně výsledků testů účinnosti různých 
způsobů prezentace informací 
spotřebitelům. Kromě toho některé 
investiční produkty umožňují retailovým 
investorům volbu mezi více podkladovými 
investicemi. Tyto produkty by měly být při 
sestavování formátu zohledněny.

(12) Sdělení klíčových informací by mělo 
být vypracováno ve standardizovaném  
formátu, který umožní retailovým 
investorům porovnání různých 
strukturovaných retailových investičních 
produktů, protože vzhledem k chování a 
schopnosti spotřebitelů je nutné pečlivě 
nastavit formát, úpravu a obsah informací 
tak, aby bylo možné maximalizovat 
finanční vzdělávání, pochopení a 
využívání informací. U každého sdělení je 
nutno dodržet stejné pořadí položek a 
nadpisy těchto položek. Podrobnosti 
informací o jednotlivých strukturovaných 
retailových investičních produktech které 
mají být zahrnuty do sdělení klíčových 
informací, a prezentace těchto informací by 
měly být dále harmonizovány 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci, které zohlední provedený i 
probíhající výzkum chování spotřebitelů, 
včetně výsledků testů účinnosti různých 
způsobů prezentace informací 
spotřebitelům. Kromě toho některé 
strukturované retailové investičních 
produkty umožňují retailovým investorům 
volbu mezi více podkladovými investicemi 
a mohou s nimi být spojeny různé náklady 
a poplatky závisející na osobních 
charakteristikách klienta, jako je jeho věk 
nebo výše investované částky. Tyto 
produkty by měly být při sestavování 
formátu zohledněny.

Or. en
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Pozměňovací návrh 120
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Pro složité produkty, které příslušný 
orgán považuje za nevhodné pro retailové 
investory, by se na začátku sdělení 
klíčových informací mělo objevit varovné 
označení. Tato další úroveň 
transparentnosti pomůže spotřebitelům k 
uskutečnění kvalifikovaného rozhodnutí o 
úrovni přijímaného rizika a pomůže 
vyhnout se prodeji nevhodných produktů.

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Retailoví investoři se při svém 
investičním rozhodování stále častěji 
zaměřují i na jiné aspekty, než je finanční 
návratnost. Často sledují i jiné cíle, jako 
jsou například cíle sociální a 
environmentální. Informace o nefinančních 
aspektech investic mohou být významné i 
pro investory, kteří mají zájem o udržitelné 
dlouhodobé investice. Informace o 
výsledcích v sociální a environmentální 
oblasti nebo v oblasti správy a řízení, o 
jejichž dosažení tvůrce investičních 
produktů usiluje, mohou být obtížně 
porovnatelné nebo mohou chybět. Proto je 
žádoucí dále harmonizovat podrobnosti 
týkající se informací o tom, zda byly 

(13) Retailoví investoři se při svém 
investičním rozhodování stále častěji 
zaměřují i na jiné aspekty, než je finanční 
návratnost. Často sledují i jiné cíle, jako 
jsou například cíle sociální a 
environmentální. Informace o nefinančních 
aspektech investic mohou být významné i 
pro investory, kteří mají zájem o udržitelné 
dlouhodobé investice. Informace o 
výsledcích v sociální a environmentální 
oblasti nebo v oblasti správy a řízení, o 
jejichž dosažení tvůrce investičních 
produktů usiluje, mohou být obtížně 
porovnatelné nebo mohou chybět. Proto je 
žádoucí dále harmonizovat podrobnosti 
týkající se informací o tom, zda byly 
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zohledněny výsledky v sociální a 
environmentální oblasti a v oblasti správy a 
řízení, a pokud ano, jakým způsobem.

zohledněny výsledky v sociální a 
environmentální oblasti a v oblasti správy a 
řízení, a pokud ano, jakým způsobem. 
Kromě toho by tvůrce produktu měl ve 
sdělení klíčových informací uvést, zda 
představuje produkt přímé investování do 
reálné ekonomiky nebo zda je syntetickým 
ukazatelem.

Or. en

Pozměňovací návrh 122
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Aby bylo zajištěno, že sdělení 
klíčových informací bude obsahovat 
spolehlivé informace, mělo by toto nařízení 
vyžadovat, aby tvůrci investičních 
produktů sdělení klíčových informací 
průběžně aktualizovali. Za tímto účelem je 
nezbytné v aktu v přenesené pravomoci, 
který Komise přijme, stanovit podrobná 
pravidla upravující podmínky a četnost 
přezkumu informací a revizi sdělení 
klíčových informací.

(15) Aby bylo zajištěno, že sdělení 
klíčových informací bude obsahovat 
spolehlivé informace, mělo by toto nařízení 
vyžadovat, aby tvůrci investičních 
produktů sdělení klíčových informací 
průběžně aktualizovali. Stejně tak by 
subjekty nabízející nebo prodávající 
strukturované retailové investiční 
produkty měly udržovat informace 
poskytované retailovým investorům 
neustale aktuální. Za tímto účelem je 
nezbytné v aktu v přenesené pravomoci, 
který Komise přijme, stanovit podrobná 
pravidla upravující podmínky a četnost 
přezkumu informací a revizi klíčových 
servisních dokumentů.

Or. en

Pozměňovací návrh 123
Syed Kamall

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Aby bylo zajištěno, že sdělení 
klíčových informací bude obsahovat 
spolehlivé informace, mělo by toto nařízení 
vyžadovat, aby tvůrci investičních 
produktů sdělení klíčových informací 
průběžně aktualizovali. Za tímto účelem je 
nezbytné v aktu v přenesené pravomoci, 
který Komise přijme, stanovit podrobná 
pravidla upravující podmínky a četnost 
přezkumu informací a revizi sdělení 
klíčových informací.

(15) Aby bylo zajištěno, že sdělení 
klíčových informací bude obsahovat 
spolehlivé informace, mělo by toto nařízení 
vyžadovat, aby tvůrci strukturovaných 
retailových investičních produktů sdělení 
klíčových informací průběžně 
aktualizovali. Za tímto účelem je nezbytné 
v aktu v přenesené pravomoci, který 
Komise přijme, stanovit podrobná pravidla 
upravující podmínky a četnost přezkumu 
informací a revizi sdělení klíčových 
informací.

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Aby bylo zajištěno, že sdělení 
klíčových informací bude obsahovat 
spolehlivé informace, mělo by toto nařízení 
vyžadovat, aby tvůrci investičních 
produktů sdělení klíčových informací 
průběžně aktualizovali. Za tímto účelem je 
nezbytné v aktu v přenesené pravomoci, 
který Komise přijme, stanovit podrobná 
pravidla upravující podmínky a četnost 
přezkumu informací a revizi sdělení 
klíčových informací.

(15) Aby bylo zajištěno, že sdělení 
klíčových informací bude obsahovat 
spolehlivé informace, mělo by toto nařízení 
vyžadovat, aby tvůrci investičních 
produktů sdělení klíčových informací 
průběžně aktualizovali. Za tímto účelem je 
nezbytné v aktu v přenesené pravomoci, 
který Komise přijme, stanovit podrobná 
pravidla upravující podmínky a četnost 
přezkumu informací a revizi sdělení 
klíčových informací. Sdělení klíčových 
informací a všechny jeho aktualizace by 
měly být předány příslušnému orgánu ke 
schválení, aby bylo zajištěno, že sdělení 
klíčových informací bude v souladu s 
tímto nařízením.

Or. en
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Pozměňovací návrh 125
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Sdělení klíčových informací jsou 
základem pro investiční rozhodování 
retailových investorů. Z tohoto důvodu 
mají tvůrci investičních produktů 
významnou odpovědnost vůči retailovým 
investorům, pokud jde o splnění požadavků 
tohoto nařízení. Proto je důležité zajistit, 
aby retailoví investoři, kteří v rámci svých 
investičních rozhodnutí spoléhají na 
sdělení klíčových informací, měli reálné 
právo na zjednání nápravy. Rovněž by 
mělo být zajištěno, aby všichni retailoví 
investoři v Unii měli stejné právo 
uplatňovat náhradu případných škod, které 
mohli utrpět v důsledku toho, že tvůrci 
investičních produktů nesplní požadavky 
stanovené v tomto nařízení. Proto by 
pravidla o odpovědnosti tvůrců 
investičních produktů měla být 
harmonizována. V tomto nařízení by se 
mělo stanovit, že retailový investor by měl 
mít možnost činit tvůrce produktů 
odpovědným za nesplnění povinností 
uvedených v tomto nařízení v případě 
ztráty, ke které dojde použitím sdělení 
klíčových informací.

(16) Sdělení klíčových informací jsou 
základem pro investiční rozhodování 
retailových investorů. Z tohoto důvodu 
mají tvůrci investičních produktů 
významnou odpovědnost vůči retailovým 
investorům, pokud jde o splnění požadavků 
tohoto nařízení. Proto je důležité zajistit, 
aby retailoví investoři, kteří v rámci svých 
investičních rozhodnutí spoléhají na 
sdělení klíčových informací, měli reálné 
právo na zjednání nápravy. Rovněž by 
mělo být zajištěno, aby všichni retailoví 
investoři v Unii měli stejné právo 
uplatňovat náhradu případných škod, které 
mohli utrpět v důsledku toho, že tvůrci 
investičních produktů nesplní požadavky 
stanovené v tomto nařízení. Proto by 
pravidla o odpovědnosti tvůrců 
investičních produktů měla být 
harmonizována.

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Elena Băsescu

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Sdělení klíčových informací jsou (16) Sdělení klíčových informací jsou 
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základem pro investiční rozhodování 
retailových investorů. Z tohoto důvodu 
mají tvůrci investičních produktů 
významnou odpovědnost vůči retailovým 
investorům, pokud jde o splnění požadavků 
tohoto nařízení. Proto je důležité zajistit, 
aby retailoví investoři, kteří v rámci svých 
investičních rozhodnutí spoléhají na 
sdělení klíčových informací, měli reálné 
právo na zjednání nápravy. Rovněž by 
mělo být zajištěno, aby všichni retailoví 
investoři v Unii měli stejné právo 
uplatňovat náhradu případných škod, které 
mohli utrpět v důsledku toho, že tvůrci 
investičních produktů nesplní požadavky 
stanovené v tomto nařízení. Proto by 
pravidla o odpovědnosti tvůrců 
investičních produktů měla být 
harmonizována. V tomto nařízení by se 
mělo stanovit, že retailový investor by měl 
mít možnost činit tvůrce produktů 
odpovědným za nesplnění povinností 
uvedených v tomto nařízení v případě 
ztráty, ke které dojde použitím sdělení 
klíčových informací.

základem pro investiční rozhodování 
retailových investorů. Z tohoto důvodu 
mají tvůrci investičních produktů 
významnou odpovědnost vůči retailovým 
investorům, pokud jde o splnění požadavků 
tohoto nařízení. Proto je důležité zajistit, 
aby retailoví investoři, kteří v rámci svých 
investičních rozhodnutí spoléhají na 
sdělení klíčových informací, měli reálné 
právo na zjednání nápravy. Rovněž by 
mělo být zajištěno, aby všichni retailoví 
investoři v Unii měli stejné právo 
uplatňovat náhradu případných škod, které 
mohli utrpět v důsledku toho, že tvůrci 
investičních produktů nesplní požadavky 
stanovené v tomto nařízení. Proto by 
pravidla o odpovědnosti tvůrců 
investičních produktů měla být 
harmonizována. Je tak třeba zavést 
harmonizovaný přístup k sankcím pro 
zajištění konzistentnosti. V tomto nařízení 
by se mělo stanovit, že retailový investor 
by měl mít možnost činit tvůrce produktů 
odpovědným za nesplnění povinností 
uvedených v tomto nařízení v případě 
ztráty, ke které dojde použitím sdělení 
klíčových informací.

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Sdělení klíčových informací jsou 
základem pro investiční rozhodování 
retailových investorů. Z tohoto důvodu 
mají tvůrci investičních produktů 
významnou odpovědnost vůči retailovým 
investorům, pokud jde o splnění požadavků 
tohoto nařízení. Proto je důležité zajistit, 
aby retailoví investoři, kteří v rámci svých 

(16) Sdělení klíčových informací jsou 
základem pro investiční rozhodování 
retailových investorů. Z tohoto důvodu 
mají tvůrci investičních produktů 
významnou odpovědnost vůči retailovým 
investorům, pokud jde o splnění požadavků 
tohoto nařízení. Proto je důležité zajistit, 
aby retailoví investoři, kteří v rámci svých 
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investičních rozhodnutí spoléhají na 
sdělení klíčových informací, měli reálné 
právo na zjednání nápravy. Rovněž by 
mělo být zajištěno, aby všichni retailoví 
investoři v Unii měli stejné právo 
uplatňovat náhradu případných škod, které 
mohli utrpět v důsledku toho, že tvůrci 
investičních produktů nesplní požadavky 
stanovené v tomto nařízení. Proto by 
pravidla o odpovědnosti tvůrců 
investičních produktů měla být 
harmonizována. V tomto nařízení by se 
mělo stanovit, že retailový investor by měl 
mít možnost činit tvůrce produktů 
odpovědným za nesplnění povinností 
uvedených v tomto nařízení v případě 
ztráty, ke které dojde použitím sdělení 
klíčových informací.

investičních rozhodnutí spoléhají na 
sdělení klíčových informací, měli reálné 
právo na zjednání nápravy. Rovněž by 
mělo být zajištěno, aby všichni retailoví 
investoři v Unii měli stejné právo 
uplatňovat náhradu případných škod, které 
mohli utrpět v důsledku toho, že tvůrci 
investičních produktů nesplní požadavky 
stanovené v tomto nařízení. Proto by 
pravidla o odpovědnosti tvůrců 
investičních produktů měla být 
harmonizována. V tomto nařízení by se 
mělo stanovit, že retailový investor by měl 
mít možnost činit tvůrce produktů 
odpovědným za nesplnění povinností 
uvedených v tomto nařízení v případě 
ztráty, ke které dojde použitím 
zavádějícího nebo nepřesného sdělení 
klíčových informací.

Or. en

Pozměňovací návrh 128
Syed Kamall

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Sdělení klíčových informací jsou 
základem pro investiční rozhodování 
retailových investorů. Z tohoto důvodu 
mají tvůrci investičních produktů 
významnou odpovědnost vůči retailovým 
investorům, pokud jde o splnění požadavků 
tohoto nařízení. Proto je důležité zajistit, 
aby retailoví investoři, kteří v rámci svých 
investičních rozhodnutí spoléhají na 
sdělení klíčových informací, měli reálné 
právo na zjednání nápravy. Rovněž by 
mělo být zajištěno, aby všichni retailoví 
investoři v Unii měli stejné právo 
uplatňovat náhradu případných škod, které 
mohli utrpět v důsledku toho, že tvůrci 
investičních produktů nesplní požadavky 

(16) Sdělení klíčových informací jsou 
základem pro investiční rozhodování 
retailových investorů. Z tohoto důvodu 
mají tvůrci strukturovaných retailových
investičních produktů významnou 
odpovědnost vůči retailovým investorům, 
pokud jde o splnění požadavků tohoto 
nařízení. Proto je důležité zajistit, aby 
retailoví investoři, kteří v rámci svých 
investičních rozhodnutí spoléhají na 
sdělení klíčových informací, měli reálné 
právo na zjednání nápravy. Rovněž by 
mělo být zajištěno, aby všichni retailoví 
investoři v Unii měli stejné právo 
uplatňovat náhradu případných škod, které 
mohli utrpět v důsledku toho, že tvůrci 
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stanovené v tomto nařízení. Proto by 
pravidla o odpovědnosti tvůrců 
investičních produktů měla být 
harmonizována. V tomto nařízení by se 
mělo stanovit, že retailový investor by měl 
mít možnost činit tvůrce produktů 
odpovědným za nesplnění povinností 
uvedených v tomto nařízení v případě 
ztráty, ke které dojde použitím sdělení 
klíčových informací.

strukturovaných retailových investičních 
produktů nesplní požadavky stanovené v 
tomto nařízení. Proto by pravidla 
o odpovědnosti tvůrců strukturovaných 
retailových investičních produktů měla být 
harmonizována. V tomto nařízení by se 
mělo stanovit, že retailový investor by měl 
mít možnost činit tvůrce produktů 
odpovědným za nesplnění povinností 
uvedených v tomto nařízení v případě 
ztráty, ke které dojde použitím sdělení 
klíčových informací, jež bylo zavádějící, 
nepřesné nebo nekonzistentní s 
prospektem nebo, nebyl-li připraven žádný 
prospekt, s podmínkami pro produkt.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba zařadit tuto kvalifikaci, aby bylo jasné, že tvůrce produktu by měl odpovídat za 
sdělení klíčových informací do té míry, do jaké je toto sdělení zavádějící, nepřesné nebo 
nekonzistentní s prospektem nebo příslušnými podmínkami pro produkt.

Pozměňovací návrh 129
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Protože retailoví investoři obecně 
nemají podrobný přehled o vnitřních 
postupech tvůrců investičních produktů, 
mělo by být stanoveno obrácení 
důkazního břemene. Tvůrce produktu by 
musel dokázat, že sdělení klíčových 
informací bylo vypracováno v souladu s 
tímto nařízením. Avšak retailový investor 
by musel prokázat, že ztrátu utrpěl v 
důsledku použití informací obsažených ve 
sdělení klíčových informací, protože tato 
záležitost spadá do přímé osobní sféry 
retailového investora.

vypouští se
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Or. en

Pozměňovací návrh 130
Syed Kamall

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Protože retailoví investoři obecně 
nemají podrobný přehled o vnitřních 
postupech tvůrců investičních produktů, 
mělo by být stanoveno obrácení 
důkazního břemene. Tvůrce produktu by 
musel dokázat, že sdělení klíčových 
informací bylo vypracováno v souladu s 
tímto nařízením. Avšak retailový investor 
by musel prokázat, že ztrátu utrpěl v 
důsledku použití informací obsažených ve 
sdělení klíčových informací, protože tato 
záležitost spadá do přímé osobní sféry 
retailového investora.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Protože klíčovým důvodem nařízení je uvedení do souladu se směrnicí o SKIPCPIV pro 
zajištění soudržnosti systémů odpovědnosti, mělo by toto nařízení naopak obsahovat 
ustanovení, že jsou ve vnitrostátních právních předpisech členských států obsaženy 
odpovídající občanskoprávní opravné prostředky pro retailové investory.

Pozměňovací návrh 131
Wolf Klinz

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Protože retailoví investoři obecně 
nemají podrobný přehled o vnitřních 
postupech tvůrců investičních produktů, 
mělo by být stanoveno obrácení 

vypouští se
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důkazního břemene. Tvůrce produktu by 
musel dokázat, že sdělení klíčových 
informací bylo vypracováno v souladu s 
tímto nařízením. Avšak retailový investor 
by musel prokázat, že ztrátu utrpěl v 
důsledku použití informací obsažených ve 
sdělení klíčových informací, protože tato 
záležitost spadá do přímé osobní sféry 
retailového investora.

Or. en

Pozměňovací návrh 132
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Protože retailoví investoři obecně 
nemají podrobný přehled o vnitřních 
postupech tvůrců investičních produktů, 
mělo by být stanoveno obrácení 
důkazního břemene. Tvůrce produktu by 
musel dokázat, že sdělení klíčových 
informací bylo vypracováno v souladu s 
tímto nařízením. Avšak retailový investor 
by musel prokázat, že ztrátu utrpěl v 
důsledku použití informací obsažených ve 
sdělení klíčových informací, protože tato 
záležitost spadá do přímé osobní sféry 
retailového investora.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 133
Jean-Paul Gauzès

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Protože retailoví investoři obecně 
nemají podrobný přehled o vnitřních 
postupech tvůrců investičních produktů, 
mělo by být stanoveno obrácení 
důkazního břemene. Tvůrce produktu by 
musel dokázat, že sdělení klíčových 
informací bylo vypracováno v souladu s 
tímto nařízením. Avšak retailový investor 
by musel prokázat, že ztrátu utrpěl v 
důsledku použití informací obsažených ve 
sdělení klíčových informací, protože tato 
záležitost spadá do přímé osobní sféry 
retailového investora.

(17) Protože retailoví investoři obecně 
nemají podrobný přehled o vnitřních 
postupech tvůrců investičních produktů, 
nemělo by  důkazní břemeno spočívat 
pouze na investorovi. Retailový investor 
musí ukázat, v čem se domnívá, že sdělení 
klíčových informací neodpovídá 
požadavkům tohoto nařízení. Na tvůrci 
produktu by mělo být  potom odpovědět na 
toto tvrzení.

Or. fr

Odůvodnění

Je možné nalézt vhodná pravidla pro odpovědnost, aniž by bylo třeba narušovat zásadní 
procesní zásadu (důkazní břemeno). Viz přijatý text pro úvěrové ratingové agentury.

Pozměňovací návrh 134
Thomas Händel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Protože retailoví investoři obecně 
nemají podrobný přehled o vnitřních 
postupech tvůrců investičních produktů, 
mělo by být stanoveno obrácení důkazního 
břemene. Tvůrce produktu by musel 
dokázat, že sdělení klíčových informací 
bylo vypracováno v souladu s tímto 
nařízením. Avšak retailový investor by 
musel prokázat, že ztrátu utrpěl v 
důsledku použití informací obsažených ve 
sdělení klíčových informací, protože tato 
záležitost spadá do přímé osobní sféry 
retailového investora.

(17) Protože retailoví investoři obecně 
nemají podrobný přehled o vnitřních 
postupech tvůrců investičních produktů, 
mělo by být stanoveno obrácení důkazního 
břemene. Tvůrce produktu by musel 
dokázat, že sdělení klíčových informací 
bylo vypracováno v souladu s tímto 
nařízením.

Or. de
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Pozměňovací návrh 135
Syed Kamall

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Pokud jde o záležitosti týkající se 
občanskoprávní odpovědnosti tvůrce 
investičních produktů, které nespadají do 
působnosti tohoto nařízení, takové 
záležitosti by se měly řídit rozhodným 
vnitrostátním právem určeným podle 
relevantních pravidel mezinárodního práva 
soukromého. Příslušný soud, který 
rozhodne o nároku v rámci občanskoprávní 
odpovědnosti vzneseném retailovým 
investorem, by měl být určen podle 
relevantních pravidel mezinárodní 
příslušnosti.

(18) Občanskoprávní odpovědnost tvůrce 
strukturovaných retailových investičních 
produktů by se měla řídit rozhodným 
vnitrostátním právem určeným podle 
relevantních pravidel mezinárodního práva 
soukromého. Příslušný soud, který 
rozhodne o nároku v rámci občanskoprávní 
odpovědnosti vzneseném retailovým 
investorem, by měl být určen podle 
relevantních pravidel mezinárodní 
příslušnosti.

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění uvedené výše.

Pozměňovací návrh 136
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Pokud jde o záležitosti týkající se
občanskoprávní odpovědnosti tvůrce 
investičních produktů, které nespadají do 
působnosti tohoto nařízení, takové 
záležitosti by se měly řídit rozhodným 
vnitrostátním právem určeným podle 
relevantních pravidel mezinárodního práva 
soukromého. Příslušný soud, který 

(18) Občanskoprávní odpovědnost tvůrce 
investičních produktů by se měla řídit 
rozhodným vnitrostátním právem určeným 
podle relevantních pravidel mezinárodního 
práva soukromého. Příslušný soud, který 
rozhodne o nároku v rámci občanskoprávní 
odpovědnosti vzneseném retailovým 
investorem, by měl být určen podle 
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rozhodne o nároku v rámci občanskoprávní 
odpovědnosti vzneseném retailovým 
investorem, by měl být určen podle 
relevantních pravidel mezinárodní 
příslušnosti.

relevantních pravidel mezinárodní 
příslušnosti.

Or. en

Odůvodnění

Uvádí se tak do souladu terminologie PRIPS a SKIPCP ohledně odpovědnosti.

Pozměňovací návrh 137
Thomas Händel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Aby mohl retailový investor učinit 
informované investiční rozhodnutí, měly 
by být subjekty prodávající investiční
produkty povinny předložit sdělení 
klíčových informací s dostatečným 
předstihem před uzavřením jakékoli 
transakce. Tento požadavek by měl platit 
obecně bez ohledu na místo a formu této 
transakce. Prodávajícím subjektem jsou i 
sami distributoři a tvůrci investičních 
produktů, pokud se rozhodnou pro přímý 
prodej produktu retailovým investorům. 
Pro zajištění nezbytné flexibility a 
proporcionality by měli retailoví investoři, 
kteří chtějí uzavřít transakci pomocí 
prostředků komunikace na dálku, mít 
možnost získat sdělení klíčových 
informací po uzavření transakce. I v 
tomto případě by bylo sdělení klíčových 
informací pro investora přínosem, který 
by mu umožnil například porovnat 
zakoupený produkt s produktem 
popsaným ve sdělení klíčových informací.
Tímto nařízením není dotčena směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2002/65/ES.

(19) Aby mohl retailový investor učinit 
informované investiční rozhodnutí, měly 
by být subjekty prodávající investiční 
produkty povinny předložit sdělení 
klíčových informací s dostatečným 
předstihem před uzavřením jakékoli 
transakce. Tento požadavek by měl platit 
bez ohledu na místo a formu této transakce. 
Prodávajícím subjektem jsou i sami 
distributoři a tvůrci investičních produktů, 
pokud se rozhodnou pro přímý prodej 
produktu retailovým investorům. Tímto 
nařízením není dotčena směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2002/65/ES.
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Or. de

Pozměňovací návrh 138
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Aby mohl retailový investor učinit 
informované investiční rozhodnutí, měly 
by být subjekty prodávající investiční 
produkty povinny předložit sdělení
klíčových informací s dostatečným 
předstihem před uzavřením jakékoli 
transakce. Tento požadavek by měl platit 
obecně bez ohledu na místo a formu této 
transakce. Prodávajícím subjektem jsou i 
sami distributoři a tvůrci investičních 
produktů, pokud se rozhodnou pro přímý 
prodej produktu retailovým investorům. 
Pro zajištění nezbytné flexibility a 
proporcionality by měli retailoví investoři, 
kteří chtějí uzavřít transakci pomocí 
prostředků komunikace na dálku, mít 
možnost získat sdělení klíčových informací 
po uzavření transakce. I v tomto případě by 
bylo sdělení klíčových informací pro 
investora přínosem, který by mu umožnil 
například porovnat zakoupený produkt s 
produktem popsaným ve sdělení klíčových 
informací. Tímto nařízením není dotčena 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2002/65/ES.

(19) Aby mohl retailový investor učinit 
informované investiční rozhodnutí, měly 
by být subjekty prodávající investiční 
produkty povinny předložit sdělení 
klíčových informací s dostatečným 
předstihem před uzavřením jakékoli 
transakce. Investor by měl osobně nebo 
elektronicky připojit svůj podpis, aby 
prokázal, že obdržel a četl sdělení 
klíčových informací. Tento požadavek by 
měl platit obecně bez ohledu na místo a 
formu této transakce. Prodávajícím 
subjektem jsou i sami distributoři a tvůrci 
investičních produktů, pokud se rozhodnou 
pro přímý prodej produktu retailovým 
investorům. Tímto nařízením není dotčena 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2002/65/ES. Pokud je to možné, mělo by 
být investorům poskytnuto období na 
rozmyšlenou, v němž se mohou 
rozhodnout transakci zrušit.

Or. en

Pozměňovací návrh 139
Syed Kamall

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Aby mohl retailový investor učinit 
informované investiční rozhodnutí, měly 
by být subjekty prodávající investiční 
produkty povinny předložit sdělení 
klíčových informací s dostatečným 
předstihem před uzavřením jakékoli 
transakce. Tento požadavek by měl platit 
obecně bez ohledu na místo a formu této 
transakce. Prodávajícím subjektem jsou i 
sami distributoři a tvůrci investičních 
produktů, pokud se rozhodnou pro přímý 
prodej produktu retailovým investorům. 
Pro zajištění nezbytné flexibility a 
proporcionality by měli retailoví investoři, 
kteří chtějí uzavřít transakci pomocí 
prostředků komunikace na dálku, mít 
možnost získat sdělení klíčových informací 
po uzavření transakce. I v tomto případě by 
bylo sdělení klíčových informací pro 
investora přínosem, který by mu umožnil 
například porovnat zakoupený produkt s 
produktem popsaným ve sdělení klíčových 
informací. Tímto nařízením není dotčena 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2002/65/ES.

(19) Aby mohl retailový investor učinit 
informované investiční rozhodnutí, měly 
by být subjekty prodávající strukturované 
retailové investiční produkty povinny 
předložit sdělení klíčových informací s 
dostatečným předstihem před uzavřením 
jakékoli transakce. Tento požadavek by 
měl platit obecně bez ohledu na místo a 
formu této transakce. Prodávajícím 
subjektem jsou i sami distributoři a tvůrci 
strukturovaných retailových investičních 
produktů, pokud se rozhodnou pro přímý 
prodej produktu retailovým investorům. 
Pro zajištění nezbytné flexibility a 
proporcionality by měli retailoví investoři, 
kteří chtějí uzavřít transakci pomocí 
prostředků komunikace na dálku, mít 
možnost získat sdělení klíčových informací 
po uzavření transakce. I v tomto případě by 
bylo sdělení klíčových informací pro 
investora přínosem, který by mu umožnil 
například porovnat zakoupený produkt s 
produktem popsaným ve sdělení klíčových 
informací. Tímto nařízením není dotčena 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2002/65/ES.

Or. en

Pozměňovací návrh 140
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Aby mohl retailový investor učinit 
informované investiční rozhodnutí, měly 
by být subjekty prodávající investiční 
produkty povinny předložit sdělení 
klíčových informací s dostatečným 
předstihem před uzavřením jakékoli 

(19) Aby mohl retailový investor učinit 
informované investiční rozhodnutí, měly 
by být subjekty, které poskytují 
poradenství v oblasti investičních 
produktů nebo investiční produkty 
prodávají, povinny předložit sdělení 
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transakce. Tento požadavek by měl platit 
obecně bez ohledu na místo a formu této 
transakce. Prodávajícím subjektem jsou i 
sami distributoři a tvůrci investičních 
produktů, pokud se rozhodnou pro přímý 
prodej produktu retailovým investorům. 
Pro zajištění nezbytné flexibility a 
proporcionality by měli retailoví investoři, 
kteří chtějí uzavřít transakci pomocí 
prostředků komunikace na dálku, mít 
možnost získat sdělení klíčových informací 
po uzavření transakce. I v tomto případě by 
bylo sdělení klíčových informací pro 
investora přínosem, který by mu umožnil 
například porovnat zakoupený produkt s 
produktem popsaným ve sdělení klíčových 
informací. Tímto nařízením není dotčena 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2002/65/ES.

klíčových informací s dostatečným 
předstihem před uzavřením jakékoli 
transakce. Tento požadavek by měl platit 
obecně bez ohledu na místo a formu této 
transakce. Subjektem, který poskytuje 
poradenství v oblasti investičních 
produktů nebo investiční produkty 
prodává, jsou i sami distributoři a tvůrci 
investičních produktů, pokud se rozhodnou 
pro poskytování poradenství nebo přímý 
prodej produktu retailovým investorům. 
Pro zajištění nezbytné flexibility a 
proporcionality by měli retailoví investoři, 
kteří chtějí uzavřít transakci pomocí 
prostředků komunikace na dálku, mít 
možnost získat sdělení klíčových informací 
po uzavření transakce. I v tomto případě by 
bylo sdělení klíčových informací pro 
investora přínosem, který by mu umožnil 
například porovnat zakoupený produkt s 
produktem popsaným ve sdělení klíčových 
informací. Tímto nařízením není dotčena 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2002/65/ES.

Or. en

Pozměňovací návrh 141
Syed Kamall

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Měla by být stanovena jednotná 
pravidla s cílem zajistit, aby si osoba 
prodávající investiční produkt mohla zvolit 
vhodný nosič, na kterém bude sdělení 
klíčových informací retailovým investorům 
poskytnuto, přičemž je možné použít 
elektronickou komunikaci, je-li to vhodné 
vzhledem k okolnostem transakce. Avšak 
retailový investor by měl mít možnost 
zvolit si tištěnou podobu. V zájmu přístupu 
spotřebitelů k informacím by sdělení 

(20) Měla by být stanovena jednotná 
pravidla s cílem zajistit, aby si osoba 
prodávající strukturovaný retailový
investiční produkt mohla zvolit vhodný 
nosič, na kterém bude sdělení klíčových 
informací retailovým investorům 
poskytnuto, přičemž je možné použít 
elektronickou komunikaci, je-li to vhodné 
vzhledem k okolnostem transakce. Avšak 
retailový investor by měl mít možnost 
zvolit si tištěnou podobu. V zájmu přístupu 
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klíčových informací mělo být vždy 
poskytováno bezplatně.

spotřebitelů k informacím by sdělení 
klíčových informací mělo být vždy 
poskytováno bezplatně.

Or. en

Pozměňovací návrh 142
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Měla by být stanovena jednotná 
pravidla s cílem zajistit, aby si osoba 
prodávající investiční produkt mohla zvolit 
vhodný nosič, na kterém bude sdělení 
klíčových informací retailovým investorům 
poskytnuto, přičemž je možné použít 
elektronickou komunikaci, je-li to vhodné 
vzhledem k okolnostem transakce. Avšak 
retailový investor by měl mít možnost 
zvolit si tištěnou podobu. V zájmu přístupu 
spotřebitelů k informacím by sdělení 
klíčových informací mělo být vždy 
poskytováno bezplatně.

(20) Měla by být stanovena jednotná 
pravidla s cílem zajistit, aby si osoba 
poskytující poradenství v oblasti 
investičních produktů nebo prodávající 
investiční produkt mohla zvolit vhodný 
nosič, na kterém bude sdělení klíčových 
informací retailovým investorům 
poskytnuto, přičemž je možné použít 
elektronickou komunikaci, je-li to vhodné 
vzhledem k okolnostem transakce. Avšak 
retailový investor by měl mít možnost 
zvolit si tištěnou podobu. V zájmu přístupu 
spotřebitelů k informacím by sdělení 
klíčových informací mělo být vždy 
poskytováno bezplatně.

Or. en

Pozměňovací návrh 143
Elena Băsescu

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Pro zajištění důvěry investorů v 
retailové investiční produkty by měly být 
stanoveny požadavky na vhodné vnitřní 
postupy, které zajistí, že retailoví investoři 

(21) Pro zajištění důvěry investorů v 
retailové investiční produkty a finanční 
trhy jako celek by měly být stanoveny 
požadavky na vhodné vnitřní postupy, 
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obdrží na své stížnosti od tvůrce 
investičního produktu věcnou odpověď.

které zajistí, že retailoví investoři obdrží na 
své stížnosti od tvůrce investičního 
produktu věcnou odpověď.

Or. en

Pozměňovací návrh 144
Syed Kamall

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Pro zajištění důvěry investorů v 
retailové investiční produkty by měly být 
stanoveny požadavky na vhodné vnitřní 
postupy, které zajistí, že retailoví investoři 
obdrží na své stížnosti od tvůrce 
investičního produktu věcnou odpověď.

(21) Pro zajištění důvěry investorů v 
strukturované retailové investiční 
produkty by měly být stanoveny 
požadavky na vhodné vnitřní postupy, 
které zajistí, že retailoví investoři obdrží na 
své stížnosti od tvůrce investičního 
produktu věcnou odpověď.

Or. en

Pozměňovací návrh 145
Arlene McCarthy

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21a) I když zlepšené poskytování 
informací o investičních produktech je 
zásadní pro obnovení důvěry retailových 
investorů ve finanční trhy, jsou pro 
zajištění účinné ochrany retailových 
investorů rovněž důležitá pravidla pro 
tvorbu produktů. Nedokonalé rady 
finančních poradců se naplno projevují 
při rozhodování a svědčí o tom, že 
finanční chování je v první řadě závislé na 
psychologických prvcích, a je tedy 
tématem, které je třeba řešit 
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prostřednictvím omezení složitosti 
strukturovaných investičních produktů.

Or. en

Pozměňovací návrh 146
Arlene McCarthy

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21b) Aby byly chráněny zájmy investorů, 
je nezbytné stanovit pravidla stanovící 
aktiva, do nichž mohou investovat 
investiční produkty prodávané retailovým 
investorům. To zajistí, aby nebyly 
retailovým investorům nabízeny neobvyklé 
nebo neregulované třídy aktiv. Je rovněž 
nezbytné omezit maximální vystavení 
riziku produktů ve vztahu k jejich 
pojmové hodnotě S ohledem na derivátové 
nástroje by měly být stanoveny požadavky 
ohledně způsobilosti nástrojů omezující 
používání derivátových nástrojů na 
jednoduché a obvyklé derivátové nástroje, 
opce na střední kurz a bariériové opce 
první generace. Takové omezení na 
jednoduché derivátové nástroje by 
neomezovaly možnosti volby investorů, ale 
předcházely by nabízení nežádoucích a 
přehnaných vystavení složitým rizikům a 
vlastností strukturovaných produktů 
neprofesionálním investorům.

Or. en

Pozměňovací návrh 147
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Postupy alternativního řešení sporů 
umožňují rychlejší a levnější řešení sporů 
než soudní řešení a snižují zatížení 
soudního systému. Za tímto účelem by 
tvůrci investičních produktů a prodejci 
investičních produktů měli mít povinnost
účastnit se uvedených postupů 
iniciovaných retailovými investory, které 
se týkají práv a povinností stanovených v 
tomto nařízení, s výhradou určitých 
ochranných opatření v souladu se 
zásadami účinné soudní ochrany. Postupy 
alternativního řešení sporů by zejména 
neměly porušit právo na zahájení 
soudního procesu před soudem, které 
strany účastnící se takových postupů mají.

(22) Postupy alternativního řešení sporů 
umožňují rychlejší a levnější řešení sporů 
než soudní řešení a snižují zatížení 
soudního systému. Za tímto účelem by se
tvůrci investičních produktů a prodejci 
investičních produktů měli účastnit 
uvedených postupů iniciovaných 
retailovými investory, které se týkají práv a 
povinností stanovených v tomto nařízení, v 
souladu s pravidly stanovenými ve 
směrnici [...] o alternativním řešení sporů.

Or. en

Pozměňovací návrh 148
Syed Kamall

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Postupy alternativního řešení sporů 
umožňují rychlejší a levnější řešení sporů 
než soudní řešení a snižují zatížení 
soudního systému. Za tímto účelem by 
tvůrci investičních produktů a prodejci 
investičních produktů měli mít povinnost 
účastnit se uvedených postupů 
iniciovaných retailovými investory, které 
se týkají práv a povinností stanovených v 
tomto nařízení, s výhradou určitých 
ochranných opatření v souladu se zásadami 
účinné soudní ochrany. Postupy 
alternativního řešení sporů by zejména 
neměly porušit právo na zahájení soudního 
procesu před soudem, které strany 
účastnící se takových postupů mají.

(22) Postupy alternativního řešení sporů 
umožňují rychlejší a levnější řešení sporů 
než soudní řešení a snižují zatížení 
soudního systému. Za tímto účelem by 
tvůrci strukturovaných retailových
investičních produktů a prodejci 
strukturovaných retailových  investičních 
produktů měli mít povinnost účastnit se 
uvedených postupů iniciovaných 
retailovými investory, které se týkají práv a 
povinností stanovených v tomto nařízení, s 
výhradou určitých ochranných opatření v 
souladu se zásadami účinné soudní 
ochrany. Postupy alternativního řešení 
sporů by zejména neměly porušit právo na 
zahájení soudního procesu před soudem, 
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které strany účastnící se takových postupů 
mají.

Or. en

Pozměňovací návrh 149
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Postupy alternativního řešení sporů 
umožňují rychlejší a levnější řešení sporů 
než soudní řešení a snižují zatížení 
soudního systému. Za tímto účelem by 
tvůrci investičních produktů a prodejci 
investičních produktů měli mít povinnost 
účastnit se uvedených postupů 
iniciovaných retailovými investory, které 
se týkají práv a povinností stanovených v 
tomto nařízení, s výhradou určitých 
ochranných opatření v souladu se zásadami 
účinné soudní ochrany. Postupy 
alternativního řešení sporů by zejména 
neměly porušit právo na zahájení soudního 
procesu před soudem, které strany 
účastnící se takových postupů mají.

(22) Postupy alternativního řešení sporů 
umožňují rychlejší a levnější řešení sporů 
než soudní řešení a snižují zatížení 
soudního systému. Za tímto účelem by
tvůrci a prodejci strukturovaných 
retailových investičních produktů měli mít 
povinnost účastnit se uvedených postupů 
iniciovaných retailovými investory, které 
se týkají práv a povinností stanovených v 
tomto nařízení, s výhradou určitých 
ochranných opatření v souladu se zásadami 
účinné soudní ochrany. Postupy 
alternativního řešení sporů by zejména 
neměly porušit právo na zahájení soudního 
procesu před soudem, které strany 
účastnící se takových postupů mají. V 
případě alternativního řešení sporů by 
měla být ustanovení Evropského 
parlamentu a Rady o alternativním řešení 
sporů u spotřebitelských sporů a o změně 
směrnice 2009/22/ES a směrnice 
2009/22/ES závazná rovněž pro tuto 
směrnici.

Or. en

Pozměňovací návrh 150
Syed Kamall

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Vzhledem k povinnosti subjektů 
působících v odvětví bankovnictví, 
pojišťovnictví, cenných papírů a fondů 
finančních trhů předkládat sdělení 
klíčových informací pro investiční 
produkty je nanejvýš důležité zajistit 
bezproblémovou spolupráci mezi různými 
orgány dohledu nad tvůrci investičních 
produktů tak, aby měly jednotný přístup k 
provádění tohoto nařízení.

(23) Vzhledem k povinnosti subjektů 
působících v odvětví bankovnictví, 
pojišťovnictví, cenných papírů a fondů 
finančních trhů předkládat sdělení 
klíčových informací pro strukturované 
retailové investiční produkty je nanejvýš 
důležité zajistit bezproblémovou spolupráci 
mezi různými orgány dohledu nad tvůrci 
strukturovaných retailových investičních 
produktů tak, aby měly jednotný přístup k 
provádění tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 151
Syed Kamall

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) V souladu se sdělením Komise z 
prosince 2010 o posílení sankčních režimů 
v odvětví finančních služeb a s cílem 
zajistit splnění požadavků stanovených v 
tomto nařízení je nutné, aby členské státy 
učinily nezbytné kroky zajišťující, že z 
porušení tohoto nařízení vyplynou 
příslušné správní sankce a opatření. 
Sankce a opatření by měly být s výjimkou 
určitých přesně stanovených okolností 
zveřejňovány s cílem zajistit odrazující 
účinek sankcí a posílit ochranu investorů 
formou varování před investičními 
produkty nabízenými v rozporu s tímto 
nařízením.

(24) V souladu se sdělením Komise z 
prosince 2010 o posílení sankčních režimů 
v odvětví finančních služeb a s cílem 
zajistit splnění požadavků stanovených v 
tomto nařízení je nutné, aby členské státy 
učinily nezbytné kroky zajišťující, že z 
porušení tohoto nařízení vyplynou 
příslušné správní sankce a opatření.

Or. en
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Pozměňovací návrh 152
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) V souladu se sdělením Komise z 
prosince 2010 o posílení sankčních režimů 
v odvětví finančních služeb a s cílem 
zajistit splnění požadavků stanovených v 
tomto nařízení je nutné, aby členské státy 
učinily nezbytné kroky zajišťující, že z 
porušení tohoto nařízení vyplynou 
příslušné správní sankce a opatření. Sankce 
a opatření by měly být s výjimkou určitých 
přesně stanovených okolností
zveřejňovány s cílem zajistit odrazující 
účinek sankcí a posílit ochranu investorů 
formou varování před investičními 
produkty nabízenými v rozporu s tímto 
nařízením.

(24) V souladu se sdělením Komise z 
prosince 2010 o posílení sankčních režimů 
v odvětví finančních služeb a s cílem 
zajistit splnění požadavků stanovených v 
tomto nařízení je nutné, aby členské státy 
učinily nezbytné kroky zajišťující, že z 
porušení tohoto nařízení vyplynou 
příslušné správní sankce a opatření. Sankce 
a opatření by měly být zveřejňovány 
s cílem zajistit odrazující účinek sankcí a 
posílit ochranu investorů formou varování 
před investičními produkty nabízenými v 
rozporu s tímto nařízením.

Or. en

Pozměňovací návrh 153
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Za účelem splnění cílů tohoto nařízení 
by měla být pravomoc přijímat akty v 
souladu s článkem 290 Smlouvy o 
fungování Evropské unie přenesena na 
Komisi, a to v oblasti stanovení 
podrobností týkajících se prezentace a 
formátu sdělení klíčových informací, 
obsahu informací, které mají být do sdělení 
klíčových informací zahrnuty, podrobných 
požadavků na časové dispozice poskytnutí 
sdělení klíčových informací a rovněž jeho 
kontroly a úprav. Je obzvlášť důležité, aby 

(25) Za účelem splnění cílů tohoto nařízení 
by měla být pravomoc přijímat akty v 
souladu s článkem 290 Smlouvy o 
fungování Evropské unie přenesena na 
Komisi, a to v oblasti stanovení 
podrobností týkajících se prezentace a 
formátu sdělení klíčových informací, 
obsahu informací, které mají být do sdělení 
klíčových informací zahrnuty, podrobných 
požadavků na časové dispozice poskytnutí 
sdělení klíčových informací a rovněž jeho 
kontroly a úprav. Je obzvlášť důležité, aby 
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Komise během přípravné činnosti 
prováděla náležité konzultace. Při přípravě 
a vypracování aktu v přenesené pravomoci 
by Komise měla zajistit, aby byly příslušné 
dokumenty předány zároveň, včas a 
vhodným způsobem Evropskému 
parlamentu a Radě.

Komise během přípravné činnosti 
prováděla náležité konzultace a 
spotřebitelské testy. Při přípravě a 
vypracování aktu v přenesené pravomoci 
by Komise měla zajistit, aby byly příslušné 
dokumenty předány zároveň, včas a 
vhodným způsobem Evropskému 
parlamentu a Radě.

Or. en

Pozměňovací návrh 154
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Přestože SKIPCP poskytují investiční 
produkty ve smyslu tohoto nařízení, bylo 
by vzhledem k tomu, že požadavky na 
klíčové informace pro investory podle 
směrnice 2009/65/ES byly zavedeny teprve 
nedávno, vhodné stanovit pro tyto SKIPCP 
přechodné období v trvání 5 let po vstupu 
tohoto nařízení v platnost; během této doby 
by se na ně toto nařízení nevztahovalo. Po 
uplynutí přechodného období by na ně toto 
nařízení již bylo možno uplatnit, pokud by 
toto období nebylo prodlouženo.

(28) Přestože SKIPCP poskytují investiční 
produkty ve smyslu tohoto nařízení, bylo 
by vzhledem k tomu, že požadavky na 
klíčové informace pro investory podle 
směrnice 2009/65/ES byly zavedeny teprve 
nedávno, vhodné stanovit pro tyto SKIPCP 
přechodné období v trvání 5 let po vstupu 
tohoto nařízení v platnost; během této doby 
by se na ně toto nařízení nevztahovalo. Po 
uplynutí přechodného období by na ně toto 
nařízení již bylo možno uplatnit, pokud by 
toto období nebylo prodlouženo. Stejná 
výjimka by se měla rovněž vztahovat na 
jiné než SKIPCP fondy, pokud je již podle 
vnitrostátních právních předpisů 
požadováno vytvoření sdělení klíčových 
informací pro investora v podobě a 
obsahu stanovených v článcích 78 až 81 
směrnice 2009/65/ES.

Or. en

Pozměňovací návrh 155
Syed Kamall
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Čtyři roky po vstupu tohoto nařízení v 
platnost by měl být proveden jeho přezkum 
s cílem zohlednit vývoj na trhu, jako je 
například vznik nových typů investičních 
produktů, vývoj v jiných oblastech 
právních předpisů Unie a zkušenosti 
členských států. Tento přezkum by měl 
posoudit, zda zavedená opatření vedla ke 
zvýšení porozumění investičním 
produktům u průměrných retailových 
investorů a k jejich porovnatelnosti. Měl by 
rovněž posoudit nutnost prodloužit 
přechodné období uplatňované pro 
SKIPCP, případně zvážit jiné možnosti 
ošetření SKIPCP. Na základě tohoto 
přezkumu by měla Komise předložit 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu, 
doplněnou případně legislativními návrhy.

(29) Čtyři roky po vstupu tohoto nařízení v 
platnost by měl být proveden jeho přezkum 
s cílem zohlednit vývoj na trhu, jako je 
například vznik nových typů 
strukturovaných retailových investičních 
produktů, vývoj v jiných oblastech 
právních předpisů Unie a zkušenosti 
členských států. Tento přezkum by měl 
posoudit, zda zavedená opatření vedla ke 
zvýšení porozumění strukturovaných 
retailovým investičním produktům u 
průměrných retailových investorů a k jejich 
porovnatelnosti. Měl by rovněž posoudit 
nutnost prodloužit přechodné období 
uplatňované pro SKIPCP, případně zvážit
jiné možnosti ošetření SKIPCP. Na základě 
tohoto přezkumu by měla Komise předložit 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu, 
doplněnou případně legislativními návrhy.
Při takovém přezkumu by se rovněž mělo 
zvážit, zda je v zájmu ochrany retailových 
spotřebitelů rozšířit sdělení klíčových 
informací nebo vytvořit dokument 
podobná sdělení klíčových informací pro 
jiné retailové produkty, které nemají 
strukturovanou podobu, jako jsou běžné 
vkladové účty, akcie nebo dluhopisy.

Or. en

Pozměňovací návrh 156
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Čtyři roky po vstupu tohoto nařízení v 
platnost by měl být proveden jeho přezkum 
s cílem zohlednit vývoj na trhu, jako je 

(29) Čtyři roky po vstupu tohoto nařízení v 
platnost by měl být proveden jeho přezkum 
s cílem zohlednit vývoj na trhu, jako je 
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například vznik nových typů investičních 
produktů, vývoj v jiných oblastech 
právních předpisů Unie a zkušenosti 
členských států. Tento přezkum by měl 
posoudit, zda zavedená opatření vedla ke 
zvýšení porozumění investičním 
produktům u průměrných retailových 
investorů a k jejich porovnatelnosti. Měl 
by rovněž posoudit nutnost prodloužit 
přechodné období uplatňované pro 
SKIPCP, případně zvážit jiné možnosti 
ošetření SKIPCP. Na základě tohoto 
přezkumu by měla Komise předložit 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu, 
doplněnou případně legislativními návrhy.

například vznik nových typů 
strukturovaných retailových investičních 
produktů, vývoj v jiných oblastech 
právních předpisů Unie a zkušenosti 
členských států. Tento přezkum by měl 
posoudit, zda zavedená opatření vedla ke 
zvýšení porozumění strukturovaných 
retailovým investičním produktům u 
průměrných retailových investorů a zda 
zlepšila jejich schopnosti tyto produkty 
porovnávat. Měl by rovněž posoudit 
nutnost prodloužit přechodné období 
uplatňované pro SKIPCP, případně zvážit 
jiné možnosti ošetření SKIPCP. Na základě 
tohoto přezkumu by měla Komise předložit 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu, 
doplněnou případně legislativními návrhy.
Takový přezkum by rovněž měl zvážit, zda 
by sdělení klíčových informací nemohlo 
být případně rozšířeno na 
nestrukturované retailové produkty, jako 
jsou běžné vklady a účty a akcie a 
dluhopisy.

Or. en

Odůvodnění

Přezkum se by měl rovněž podrobně zabývat tím, jaké zveřejňování by bylo pro tyto ostatní 
produkty vhodné. Sdělení klíčových informací popsané v článku 8 se příliš nehodí pro 
jednoduché vklady nebo akcie. Kromě toho je třeba zváží, jak jsou tyto produkty 
distribuovány, zejména v případě podílů nebo dluhopisů.

Pozměňovací návrh 157
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Čtyři roky po vstupu tohoto nařízení v 
platnost by měl být proveden jeho přezkum 
s cílem zohlednit vývoj na trhu, jako je 
například vznik nových typů investičních 
produktů, vývoj v jiných oblastech 
právních předpisů Unie a zkušenosti 

(29) Čtyři roky po vstupu tohoto nařízení v 
platnost by měl být proveden jeho přezkum 
s cílem zohlednit vývoj na trhu, jako je 
například vznik nových typů investičních 
produktů, vývoj v jiných oblastech 
právních předpisů Unie a zkušenosti 
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členských států. Tento přezkum by měl 
posoudit, zda zavedená opatření vedla ke 
zvýšení porozumění investičním 
produktům u průměrných retailových 
investorů a k jejich porovnatelnosti. Měl by 
rovněž posoudit nutnost prodloužit 
přechodné období uplatňované pro 
SKIPCP, případně zvážit jiné možnosti 
ošetření SKIPCP. Na základě tohoto 
přezkumu by měla Komise předložit 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu, 
doplněnou případně legislativními návrhy.

členských států. Tento přezkum by měl 
posoudit, zda zavedená opatření vedla ke 
zvýšení porozumění investičním 
produktům u průměrných retailových 
investorů a k jejich porovnatelnosti. Měl by 
rovněž posoudit nutnost prodloužit 
přechodné období uplatňované pro 
SKIPCP, případně zvážit jiné možnosti 
ošetření SKIPCP. Na základě tohoto 
přezkumu by měla Komise předložit 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu, 
doplněnou případně legislativními návrhy. 
Při takovém přezkumu by se rovněž mohlo 
zvážit, zda by sdělení klíčových informaci 
nemohlo být případně rozšířeno nebo 
použito jako základ podobného 
dokumentu, v němž by se retailovým 
investorům poskytovaly informace o 
dalších retailových produktech, jako jsou 
akcie nebo dluhopisy prodávané 
retailovým spotřebitelům bez jakékoli 
strukturace, a pro zvláštní požadavky na 
poskytování informací vhodné pro tyto 
třídy produktů.

Or. en

Pozměňovací návrh 158
Syed Kamall

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Aby měli tvůrci investičních produktů 
a subjekty prodávající investiční produkty 
dostatek času připravit se na praktické 
uplatňování požadavků tohoto nařízení, 
měly by požadavky tohoto nařízení začít 
platit až po dvou letech od vstupu tohoto 
nařízení v platnost.

(30) Aby měli tvůrci strukturovaných 
retailových investičních produktů a 
subjekty prodávající investiční produkty 
dostatek času připravit se na praktické 
uplatňování požadavků tohoto nařízení, 
měly by požadavky tohoto nařízení začít 
platit až po dvou letech od vstupu tohoto 
nařízení v platnost.

Or. en
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Pozměňovací návrh 159
Thomas Händel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Aby měli tvůrci investičních produktů 
a subjekty prodávající investiční produkty 
dostatek času připravit se na praktické 
uplatňování požadavků tohoto nařízení, 
měly by požadavky tohoto nařízení začít 
platit až po dvou letech od vstupu tohoto
nařízení v platnost.

(30) Aby měli tvůrci investičních produktů 
a subjekty prodávající investiční produkty 
dostatek času připravit se na praktické 
uplatňování požadavků tohoto nařízení, 
měly by požadavky tohoto nařízení začít 
platit až po uplynutí jednoho roku od 
vstupu tohoto nařízení v platnost.

Or. de

Pozměňovací návrh 160
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Aby měli tvůrci investičních produktů 
a subjekty prodávající investiční produkty 
dostatek času připravit se na praktické 
uplatňování požadavků tohoto nařízení, 
měly by požadavky tohoto nařízení začít 
platit až po dvou letech od vstupu tohoto 
nařízení v platnost.

(30) Aby měli tvůrci investičních produktů 
a subjekty prodávající investiční produkty 
dostatek času připravit se na praktické 
uplatňování požadavků tohoto nařízení, 
měly by požadavky tohoto nařízení začít 
platit až po dvou letech od vstupu tohoto 
nařízení v platnost. Toto nařízení se 
nevztahuje na transakce, které proběhly v 
minulosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 161
Syed Kamall
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Vzhledem k tomu, že cílů opatření, 
které má být přijato, totiž zvýšení ochrany 
retailových investorů a jejich důvěry v
investiční produkty včetně případů 
přeshraničního prodeje těchto produktů, 
nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni 
členských států jednajících nezávisle na 
sobě, a k tomu, že zjištěné nedostatky jsou 
řešitelné pouze opatřením na evropské 
úrovni, a lze je tedy z důvodu rozsahu nebo 
účinků účinněji řešit na úrovni Unie, může 
Unie přijmout opatření v souladu se 
zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 
Smlouvy o Evropské unii. V souladu se 
zásadou proporcionality stanovenou v 
uvedeném článku nepřekračuje toto 
nařízení rámec nezbytný pro dosažení 
těchto cílů,

(32) Vzhledem k tomu, že cílů opatření, 
které má být přijato, totiž zvýšení ochrany 
retailových investorů a jejich důvěry ve
strukturované retailové investiční 
produkty včetně případů přeshraničního 
prodeje těchto produktů, nemůže být 
uspokojivě dosaženo na úrovni členských 
států jednajících nezávisle na sobě, a 
k tomu, že zjištěné nedostatky jsou 
řešitelné pouze opatřením na evropské 
úrovni, a lze je tedy z důvodu rozsahu nebo 
účinků účinněji řešit na úrovni Unie, může 
Unie přijmout opatření v souladu se 
zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 
Smlouvy o Evropské unii. V souladu se 
zásadou proporcionality stanovenou v 
uvedeném článku nepřekračuje toto 
nařízení rámec nezbytný pro dosažení 
těchto cílů,

Or. en

Pozměňovací návrh 162
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Toto nařízení stanoví jednotná pravidla 
formátu a obsahu týkající se sdělení 
klíčových informací, které vypracují tvůrci 
investičních produktů, a jednotná pravidla 
upravující poskytování tohoto sdělení 
retailovým investorům.

Toto nařízení stanoví jednotná pravidla 
formátu a obsahu týkající se sdělení 
klíčových informací, které vypracují tvůrci 
a zprostředkovatelé investičních produktů, 
a jednotná pravidla upravující poskytování 
tohoto sdělení retailovým investorům.

Or. en
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Pozměňovací návrh 163
Elena Băsescu

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Toto nařízení stanoví jednotná pravidla 
formátu a obsahu týkající se sdělení 
klíčových informací, které vypracují tvůrci 
investičních produktů, a jednotná pravidla 
upravující poskytování tohoto sdělení 
retailovým investorům.

Toto nařízení stanoví jednotná pravidla 
formátu a obsahu týkající se sdělení 
klíčových informací, které vypracují tvůrci 
investičních produktů, a jednotná pravidla 
upravující poskytování tohoto sdělení 
retailovým investorům. Jeho cílem je 
zajistit, aby retailoví investoři porozuměli 
hlavním charakteristikám a rizikům 
retailových investičních produktů a mohli 
porovnat charakteristiky jednotlivých 
produktů. 

Or. en

Pozměňovací návrh 164
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení stanoví jednotná pravidla 
formátu a obsahu týkající se sdělení 
klíčových informací, které vypracují tvůrci 
investičních produktů, a jednotná pravidla 
upravující poskytování tohoto sdělení 
retailovým investorům.

Toto nařízení stanoví jednotná pravidla 
formátu a obsahu týkající se sdělení 
klíčových informací, které vypracují tvůrci 
investičních produktů, a jednotná pravidla 
upravující poskytování tohoto sdělení 
retailovým investorům. Tvůrce produktu 
nese výlučnou odpovědnost za 
vypracování sdělení klíčových informací.

Or. en

Pozměňovací návrh 165
Olle Schmidt, Nils Torvalds



AM\927693CS.doc 81/172 PE504.397v02-00

CS

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení stanoví jednotná pravidla 
formátu a obsahu týkající se sdělení 
klíčových informací, které vypracují tvůrci 
investičních produktů, a jednotná pravidla 
upravující poskytování tohoto sdělení
retailovým investorům.

Toto nařízení stanoví jednotná pravidla
formátu a obsahu týkající se výlučně
sdělení klíčových informací, které 
vypracují tvůrci strukturovaných 
retailových investičních produktů, a 
informací, jež jsou poskytovány retailovým 
investorům v souladu s [přepracovanou
MiFID] a [přepracovanou IMD] osobami 
prodávajícími investiční produkty a 
jednotná pravidla upravující poskytování 
těchto dokumentů retailovým investorům.

Or. en

Odůvodnění

Tvůrcem  produktu ve smyslu tohoto nařízení se rozumí subjekt, který vytváří investiční 
produkt nebo  subjekt, který podstatně změnil riziko nebo nákladovou strukturu stávajícího 
investičního produktu. Odpovědnost za tvorbu sdělení klíčových informací by měla jasně ležet 
na takto definovaném tvůrci produktu.

Pozměňovací návrh 166
Pervenche Berès

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení stanoví jednotná pravidla 
formátu a obsahu týkající se sdělení 
klíčových informací, které vypracují tvůrci 
investičních produktů, a jednotná pravidla 
upravující poskytování tohoto sdělení 
retailovým investorům.

Toto nařízení stanoví jednotná pravidla 
formátu a obsahu týkající se sdělení 
klíčových informací, které vypracují tvůrci 
investičních produktů jeho přílohy, kterou 
vypracují subjekty prodávající investiční 
produkty, a jednotná pravidla upravující 
poskytování tohoto sdělení retailovým 
investorům.

Or. en
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Pozměňovací návrh 167
Corien Wortmann-Kool

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení stanoví jednotná pravidla 
formátu a obsahu týkající se sdělení 
klíčových informací, které vypracují tvůrci 
investičních produktů, a jednotná pravidla 
upravující poskytování tohoto sdělení 
retailovým investorům.

Toto nařízení stanoví jednotná pravidla 
formátu a obsahu týkající se sdělení 
klíčových informací, které vypracují tvůrci 
investičních produktů, a jednotná pravidla 
upravující poskytování tohoto sdělení 
retailovým investorům. Požadavek na 
vypracování sdělení klíčových informací 
se nevztahuje na prostředníky uvádějící, 
distribuující nebo prodávající investiční 
produkt retailovému investorovi.

Or. en

Odůvodnění

Požadavek, aby osoba prodávající investiční produkt, vypracovala sdělení klíčových 
informací, jak to navrhuje zpravodaj, směšuje odpovědnosti a vytváří překrývání právních 
úprav, protože tyto zprostředkující osoby upravuje MiFID a IMD.

Pozměňovací návrh 168
Werner Langen

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení stanoví jednotná pravidla 
formátu a obsahu týkající se sdělení 
klíčových informací, které vypracují tvůrci 
investičních produktů, a jednotná pravidla 
upravující poskytování tohoto sdělení 
retailovým investorům.

Toto nařízení stanoví jednotná pravidla 
formátu a obsahu týkající se sdělení 
klíčových informací, které vypracují tvůrci 
investičních produktů, a jednotná pravidla 
upravující poskytování tohoto sdělení 
retailovým investorům. Pokud existuje jiný 
právní akt EU upravující specifické 
aspekty distribuce investičních produktů, 
mají ustanovení takového aktu přednost 
před ustanoveními tohoto nařízení.
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Or. de

Pozměňovací návrh 169
Syed Kamall

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení se vztahuje na tvorbu a 
prodej investičních produktů.

Toto nařízení se vztahuje na tvorbu a 
prodej strukturovaných retailových
investičních produktů.

Or. en

Odůvodnění

I když by mohlo být přínosné zavést požadavek na sdělení klíčových informací pro další druhy 
investičních produktů, nebylo by rozumné rozšiřovat oblast působnosti tohoto nařízení. Měl 
by být podniknut úplný a pečlivý přezkum pro pochopení, zda by to bylo praktické. 
Předkládané nařízení o sdělení klíčových informací není vhodné pro jiné investiční produkty.

Pozměňovací návrh 170
Alfredo Pallone

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Toto nařízení se vztahuje na tvorbu a 
prodej investičních produktů.

Toto nařízení se vztahuje na tvorbu a 
prodej strukturovaných retailových
investičních produktů.

Or. en

Pozměňovací návrh 171
Thomas Händel

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nevztahuje se však na tyto produkty: vypouští se
a) pojistné produkty, které neposkytují 
odbytné nebo u nichž není odbytné zcela 
ani z části a přímo ani nepřímo vystaveno 
rizikům výkyvů trhu;
b) vklady, jejichž míra návratnosti je 
určována ve vztahu k úrokové sazbě;
c) cenné papíry uvedené v čl. 1 odst. 2 
písm. b) až g) a písm. i) a j) směrnice 
2003/71/ES;
d) ostatní cenné papíry, které nezahrnují 
derivátový nástroj,
e) zaměstnanecké penzijní systémy 
spadající do oblasti působnosti směrnice 
2003/41/ES nebo směrnice 2009/138/ES; 
a
f) penzijní produkty, na něž podle 
vnitrostátního práva povinně finančně 
přispívá zaměstnavatel a zaměstnanec si 
nemůže zvolit poskytovatele penzijního 
produktu.

Or. de

Pozměňovací návrh 172
Corien Wortmann-Kool

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-a) aktiva držená přímo, jež nejsou 
strukturovanými investičními produkty, 
včetně akcí  a státních dluhopisů 

Or. en
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Pozměňovací návrh 173
Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pojistné produkty, které neposkytují 
odbytné nebo u nichž není odbytné zcela 
ani z části a přímo ani nepřímo vystaveno 
rizikům výkyvů trhu;

a) produkty životného pojištění, u nichž 
investiční rizika nenese pojistník;

Or. en

Odůvodnění

Je dosud neodůvodněné, že do oblasti působnosti spadají tradiční smíšené pojišťovací 
smlouvy s dodatečným výnosem. U tohoto typu pojišťovacích smluv nenese pojistník žádné 
riziko: může se měnit pouze dodatečný výnos v závislosti na výnosnosti investice. Tento 
dodatečný výnos představuje pouze extra bonus, není základní částí pojistné smlouvy a je 
zanedbatelný ve srovnání s pojistkou a pojistnou částkou. Pojistníka nelze v žádném případě 
považovat ze drobného investora. Tento přístup je v souladu se směrnicí Solventnost 2.

Pozměňovací návrh 174
Sari Essayah

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pojistné produkty, které neposkytují 
odbytné nebo u nichž není odbytné zcela 
ani z části a přímo ani nepřímo vystaveno 
rizikům výkyvů trhu;

a) produkty životního pojištění se sdílením 
zisku nebo bez něho, kde investiční riziko 
nenese pojistník a jež spadají do přílohy I 
(I) směrnice 2002/83/ES a do přílohy II 
(I) směrnice 2009/138/ES;

Or. en

Pozměňovací návrh 175
Syed Kamall
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Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pojistné produkty, které neposkytují 
odbytné nebo u nichž není odbytné zcela 
ani z části a přímo ani nepřímo vystaveno 
rizikům výkyvů trhu;

a) produkty životního pojištění se sdílením 
zisku nebo bez něho, kde investiční riziko 
nenese pojistník a jež spadají do přílohy I 
(I) směrnice 2002/83/ES a do přílohy II 
(I) směrnice 2009/138/ES;

Or. en

Pozměňovací návrh 176
Alfredo Pallone

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pojistné produkty, které neposkytují 
odbytné nebo u nichž není odbytné zcela 
ani z části a přímo ani nepřímo vystaveno 
rizikům výkyvů trhu;

a) produkty životního pojištění se sdílením 
zisku nebo bez něho, kde investiční riziko 
nenese pojistník a jež spadají do přílohy I 
(I) směrnice 2002/83/ES a do přílohy II 
(I) směrnice 2009/138/ES; 

Or. en

Pozměňovací návrh 177
Olle Schmidt, Sharon Bowles, Nils Torvalds

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pojistné produkty, které neposkytují
odbytné nebo u nichž není odbytné zcela 
ani z části a přímo ani nepřímo vystaveno 
rizikům výkyvů trhu;

a) pojistné produkty, u nichž nejsou zisky 
vystaveny fluktuacím podkladových 
investičních hodnot;

Or. en
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Pozměňovací návrh 178
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) vklady, jejichž míra návratnosti je 
určována ve vztahu k úrokové sazbě;

b) vklady jiné než strukturované vklady 
definované v článku 4 [směrnice o trzích 
finančních nástrojů - MiFID];

Or. en

Pozměňovací návrh 179
Markus Ferber

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) vklady, jejichž míra návratnosti je 
určována ve vztahu k úrokové sazbě;

b) vklady jiné než strukturované vklady 
definované v článku 4 (MiFID);

Or. en

Odůvodnění

Cílem nařízení je umožnit retailovým investorům porozumět klíčovým vlastnostem 
strukturovaných investičních produktů vyznačujících se složitostí, a tyto vlastnosti porovnat. 
Jednoduché bankovní vklady a vkladní knížky nejsou takto složité povahy, a proto by měly být 
jednoduché spořící nástroje vyloučeny z oblasti působnosti tohoto nařízení. Avšak vzhledem k 
jejich složité povaze by se toto nařízení mělo vztahovat na  strukturované vklady. 

Pozměňovací návrh 180
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) vklady, jejichž míra návratnosti je 
určována ve vztahu k úrokové sazbě;

b) vklady jiné než strukturované vklady 
definované v článku 4 [MiFID II];

Or. en

Odůvodnění

Jde o zajištění soudržnosti mezi oblastí působnosti tohoto nařízení a oblastí působnosti 
nového systému MiFID s ohledem na strukturální vklady.

Pozměňovací návrh 181
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) vklady, jejichž míra návratnosti je 
určována ve vztahu k úrokové sazbě;

b) vklady, jejichž míra návratnosti je 
určována ve vztahu k úrokové sazbě;
Uvádí se však každý systém ručení vkladů, 
s přesným uvedením toho, na jaká rizika 
se systém případně vztahuje,

Or. en

Pozměňovací návrh 182
Olle Schmidt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) cenné papíry uvedené v čl. 1 odst. 2 
písm. b) až g) a písm. i) a j) směrnice 
2003/71/ES;

vypouští se

Or. en



AM\927693CS.doc 89/172 PE504.397v02-00

CS

Odůvodnění

Protože není úplně jasné, na co se písmeno d) vztahuje, mělo by být vypuštěno.

Pozměňovací návrh 183
Sharon Bowles

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d)  ostatní cenné papíry, které nezahrnují 
derivátový nástroj,

d) ostatní cenné papíry, které nezahrnují 
derivátový nástroj, s výjimkou 
podnikových dluhopisů a nástrojů 
vydávaným účelově založenými 
společnostmi;

Or. en

Odůvodnění

Strukturované produkty by neměly být neúmyslně  podporovány na úkor jednoduchých 
produktů, jež financují reálnou ekonomiku. Na účelově založené společnosti by se nařízení 
mělo vztahovat, aby bylo zajištěno, že toto nařízení nebude obcházeno správci aktiv 
prostřednictvím prodeje produktů z holdingové společnosti, spíše než aby je využíval 
poskytovatel skutečného produktu.

Pozměňovací návrh 184
Jean-Paul Gauzès

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) ostatní cenné papíry, které nezahrnují 
derivátový nástroj,

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 185
Syed Kamall
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Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) ostatní cenné papíry, které nezahrnují 
derivátový nástroj,

d) cenné papíry, jejichž míra návratnosti je 
určována ve vztahu k úrokové sazbě a jež 
jsou drženy přímo;

Or. en

Odůvodnění

Je důležité sladit definici strukturovaných retailových investičních produktů s pokyny 
pracovní skupiny pro úroveň 3, včetně CEBS, CESR a CEIOPS. Na jednoduché a obvyklé 
dluhopisy  se nenahlíží jako na složité na základě definice zjištěné expertními agenturami a 
tyto dluhopisy by neměly být klasifikovány jako strukturované retailové investiční produkty.

Pozměňovací návrh 186
Sharon Bowles

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) akcie;

Or. en

Pozměňovací návrh 187
Alfredo Pallone

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) cenné papíry s jednotkovou 
jmenovitou hodnotou nejméně 100 000 
EUR;

Or. en
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Pozměňovací návrh 188
Burkhard Balz

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) cenné papíry, jejichž míra návratnosti 
je určována ve vztahu k úrokové sazbě a 
jež jsou drženy přímo;

Or. en

Pozměňovací návrh 189
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) zaměstnanecké penzijní systémy 
spadající do oblasti působnosti směrnice 
2003/41/ES nebo směrnice 2009/138/ES; 
a

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Investiční rozhodnutí, která činí podniky v rámci výběru penzijního produktu pro své 
zaměstnance, by zejména v případě malých a středních podniků měla podléhat dodání 
klíčových informací pro investory, protože tato rozhodnutí často přijímají osoby se stejnou 
finanční gramotností jako obyčejní zákazníci. Tento pozměňovací návrh je založen na návrhu 
FW (Německo)

Pozměňovací návrh 190
Sirpa Pietikäinen
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Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) penzijní produkty, na něž podle 
vnitrostátního práva povinně finančně 
přispívá zaměstnavatel a zaměstnanec si 
nemůže zvolit poskytovatele penzijního 
produktu.

f) penzijní produkty splňující obě 
následující podmínky:

– nespadají do oblasti působnosti 
směrnice 2009/138/ES nebo směrnice 
2003/41/ES; a
– u nichž je míra penzijního pojištění v 
podstatě slib nebo nabídka zaměstnavatele 
zaměstnanci.
Pro penzijní produkty, které nespadají pod 
směrnici 2003/41/ES nebo pod směrnici 
2009/138/ES nebo pod toto nařízení, 
stanoví členské státy obdobné požadavky 
na poskytování informací.

Or. en

Odůvodnění

V mnoha členských státech existují různé druhy opatření týkající se penzí, která nespadají ani 
pod směrnici o institucích zaměstnaneckého penzijního pojištění, ani nejsou soukromé. 
Některé z těchto programů by podle návrhu Komise byly na základě čl. 2 písm. f) vyňaty, a na 
úrovni EU by se tak na ně nevztahovaly požadavky na poskytování informací, ale jiné, 
podobné programy by vyňaty nebyly protože po zaměstnavateli není v rámci vnitrostátních 
právních předpisů požadováno, aby finančně přispíval. Je důležité vyhnout se nekonzistenci 
napříč Unií.

Pozměňovací návrh 191
Syed Kamall

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) penzijní produkty, na něž podle 
vnitrostátního práva povinně finančně 
přispívá zaměstnavatel a zaměstnanec si 
nemůže zvolit poskytovatele penzijního 

f) všechny penzijní produkty podle 
vymezení čl. 4 písm. d) a penzijní 
produkty, na něž podle vnitrostátního práva 
povinně finančně přispívá zaměstnavatel, 
který také volí poskytovatele penzijního 
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produktu. produktu; a

Or. en

Odůvodnění

Neexistuje jednotná definice penzijního produktu, která by byla přijímána napříč všemi 
členskými státy EU. Vzhledem k tomu, že Komise provádí hloubkovou studii penzijních 
systémů členských států, by nebylo vhodné zabránit této práci tím, že budou zavedeny 
požadavky, ze kterých by vyplývalo, že taková definice již existuje.

Pozměňovací návrh 192
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) penzijní produkty, na něž podle 
vnitrostátního práva povinně finančně 
přispívá zaměstnavatel a zaměstnanec si 
nemůže zvolit poskytovatele penzijního 
produktu.

f) zaměstnanecké penzijní pojištění 
a individuální penzijní produkty, na něž 
podle vnitrostátního práva povinně 
finančně přispívá zaměstnavatel 
a zaměstnanec ani zaměstnavatel 
nemohou zvolit poskytovatele penzijního 
produktu.

Or. en

Odůvodnění

Investiční rozhodnutí, která činí podniky v rámci výběru penzijního produktu pro své 
zaměstnance, by zejména v případě malých a středních podniků měla podléhat dodání 
klíčových informací pro investory, protože tato rozhodnutí často přijímají osoby se stejnou 
finanční gramotností jako obyčejní zákazníci. Tento pozměňovací návrh je založen na návrhu 
FW(Německo).

Pozměňovací návrh 193
Burkhard Balz

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. f
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) penzijní produkty, na něž podle 
vnitrostátního práva povinně finančně 
přispívá zaměstnavatel a zaměstnanec si 
nemůže zvolit poskytovatele penzijního 
produktu.

f) oficiálně uznané penzijní produkty
a systémy sociálního zabezpečení 
podléhající vnitrostátnímu nebo unijnímu 
právu.

Or. en

Pozměňovací návrh 194
Alfredo Pallone

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) penzijní produkty, na něž podle
vnitrostátního práva povinně finančně 
přispívá zaměstnavatel a zaměstnanec si 
nemůže zvolit poskytovatele penzijního 
produktu.

f) všechny penzijní produkty podle
vymezení čl. 4 písm. d)

Or. en

Pozměňovací návrh 195
Olle Schmidt, Nils Torvalds

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) penzijní produkty, na něž podle 
vnitrostátního práva povinně finančně 
přispívá zaměstnavatel a zaměstnanec si 
nemůže zvolit poskytovatele penzijního 
produktu.

f) penzijní produkty, u nichž finanční 
opatření nespadají pod směrnici 
2003/41/ES nebo směrnici 2009/138/ES a 
u nichž je míra penzijního pojištění 
v podstatě slib či nabídka zaměstnavatele 
zaměstnanci. Pro penzijní produkty, které 
nespadají pod směrnici 2003/41/ES nebo 
pod směrnici 2009/138/ES nebo pod toto 
nařízení, stanoví členské státy obdobné 
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požadavky na poskytování informací.

Or. en

Odůvodnění

V mnoha členských státech existují různé druhy opatření týkající se penzí, která nespadají ani 
pod směrnici o institucích zaměstnaneckého penzijního pojištění, ani nejsou soukromé. 
Některé z těchto programů by podle návrhu Komise byly na základě čl. 2 písm. f) vyňaty, a na 
úrovni EU by se tak na ně nevztahovaly požadavky na poskytování informací, ale jiné, 
podobné programy by vyňaty nebyly protože po zaměstnavateli není v rámci vnitrostátních 
právních předpisů požadováno, aby finančně přispíval. Je důležité vyhnout se nekonzistenci 
napříč Unií.

Pozměňovací návrh 196
Ildikó Gáll-Pelcz

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) oficiálně uznané penzijní produkty 
a systémy sociálního zabezpečení 
podléhající vnitrostátnímu nebo unijnímu 
právu;

Or. en

Pozměňovací návrh 197
Alfredo Pallone

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) oficiálně uznané penzijní produkty 
a systémy sociálního zabezpečení 
podléhající vnitrostátnímu právu nebo 
právu Evropské unie

Or. en
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Pozměňovací návrh 198
Syed Kamall

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) oficiálně uznané penzijní produkty 
a systémy sociálního zabezpečení, jak je 
vymezuje vnitrostátní nebo unijní právo.

Or. en

Odůvodnění

Neexistuje jednotná definice penzijního produktu, která by byla přijímána napříč všemi 
členskými státy EU. Vzhledem k tomu, že Komise provádí hloubkovou studii penzijních 
systémů členských států, by nebylo vhodné zabránit této práci tím, že budou zavedeny 
požadavky, ze kterých by vyplývalo, že taková definice již existuje.

Pozměňovací návrh 199
Olle Schmidt, Nils Torvalds

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) oficiálně uznané systémy sociálního 
zabezpečení podléhající vnitrostátnímu 
nebo unijnímu právu.

Or. en

Pozměňovací návrh 200
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. f a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) státní dluhopisy

Or. en

Pozměňovací návrh 201
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. f b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fb) vkladní knížky a spořící účty. 
Distributoři těchto produktů zajistí, aby 
informace o finančním regulátorovi 
figurovaly na předním místě mezi 
poskytnutými informacemi. 

Or. en

Pozměňovací návrh 202
Alfredo Pallone

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud se na tvůrce investičních 
produktů, na něž se vztahuje toto nařízení, 
vztahuje rovněž směrnice 2003/71/ES, 
použije se zároveň toto nařízení i směrnice 
2003/71/ES.

1. Sdělení klíčových informací 
vypracované v souladu s požadavky 
stanovenými v tomto nařízení se považuje 
za sdělení klíčových informací splňující 
požadavky stanovené v čl. 24 odst. 3 
nařízení č. 809/2004 ve znění 
pozměněném nařízením 486/2012 a v čl. 
17 odst. 1 a v článcích 18 a 19 směrnice 
2003/71/ES ve znění pozměněném 
směrnicí 2010/73/ES.

Or. en
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Pozměňovací návrh 203
Syed Kamall

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud se na tvůrce investičních 
produktů, na něž se vztahuje toto nařízení, 
vztahuje rovněž směrnice 2003/71/ES,
použije se zároveň toto nařízení i směrnice 
2003/71/ES.

1. Informace obsažené ve sdělení 
klíčových informací pro investory jsou 
v souladu s tímto nařízením a jsou 
příslušnými orgány považovány za 
náležité informace, co se týče informací 
o riziku a nákladech, a za informace 
splňující požadavky stanovené v čl. 5 odst. 
2 směrnice 2003/71/ES vztahující se 
k obsahu klíčových informací, jak je 
vymezen v čl. 2 odst. 1 písm. s) bod ii) a čl. 
2 odst. 1 písm. s) bod iii) této směrnice.

Or. en

Odůvodnění

Podmínka poskytovat v souvislosti s nabídkou cenných papírů retailovým investorům jak 
sdělení klíčových informací o strukturovaném retailovém investičním produktu, tak i souhrn 
podle směrnice o prospektu zaměřený na konkrétní téma, je v rozporu se záměrem 
strukturovaných retailových investičních produktů. Pro investory je matoucí, když obdrží dva 
shrnující dokumenty.

Pozměňovací návrh 204
Sylvie Goulard

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud se na tvůrce investičních
produktů, na něž se vztahuje toto nařízení, 
vztahuje rovněž směrnice 2003/71/ES, 
použije se zároveň toto nařízení i směrnice 
2003/71/ES.

1. Pokud se na tvůrce produktů PRIP, na 
něž se vztahuje toto nařízení, vztahuje 
rovněž směrnice 2003/71/ES, použije se 
zároveň toto nařízení i směrnice
2003/71/ES.
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Or. en

Pozměňovací návrh 205
Pervenche Berès

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud se na tvůrce investičních 
produktů, na něž se vztahuje toto nařízení, 
vztahuje rovněž směrnice 2003/71/ES, 
použije se zároveň toto nařízení i směrnice 
2003/71/ES.

1. Pokud se na tvůrce investičních 
produktů, na něž se vztahuje toto nařízení, 
vztahuje rovněž směrnice 2003/71/ES, 
použije se zároveň toto nařízení i směrnice 
2003/71/ES s výjimkou čl. 4 odst. 2 písm. 
v) této směrnice.

Or. en

Pozměňovací návrh 206
Syed Kamall

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud se na tvůrce investičních 
produktů, na něž se vztahuje toto nařízení, 
vztahuje rovněž směrnice 2009/138/ES, 
použije se zároveň toto nařízení i směrnice 
2009/138/ES.

2. Informace obsažené ve sdělení 
klíčových informací jsou příslušnými 
orgány považovány za náležité informace, 
co se týče informací o rizicích spojených 
se smlouvou, která na sebe pojistník bere, 
a jsou pokládány za informace splňující 
požadavky stanovené v čl. 185 odst. 4
směrnice 2009/138/ES.

Or. en

Odůvodnění

Podmínka poskytovat v souvislosti s nabídkou cenných papírů retailovým investorům jak 
sdělení klíčových informací o strukturovaném retailovém investičním produktu, tak i souhrn 
podle směrnice o prospektu zaměřený na konkrétní téma, je v zásadním rozporu s výslovně 
vyjádřeným záměrem strukturovaných retailových investičních produktů. Pro investory je 
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matoucí, když obdrží dva shrnující dokumenty, což je v rozporu s cílem harmonizace právních 
předpisů, protože tak vznikají nerovné podmínky mezi strukturovanými retailovými 
investičními produkty, kterými jsou cenné papíry a které podléhají směrnici o prospektu, 
a jinými strukturovanými retailovými investičními produkty.

Pozměňovací návrh 207
Sylvie Goulard

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud se na tvůrce investičních
produktů, na něž se vztahuje toto nařízení,
vztahuje rovněž směrnice 2009/138/ES,
použije se zároveň toto nařízení i směrnice 
2009/138/ES.

2. Pokud se na tvůrce produktů PRIP, na 
něž se vztahuje toto nařízení, vztahují
rovněž požadavky týkající se informací 
pro pojištěnce podle směrnice 
2009/138/ES, jsou tyto požadavky, 
v případě, že jsou rovnocenné, splněny 
zveřejněním informací podle tohoto
nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 208
Burkhard Balz

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud se na tvůrce investičních 
produktů, na něž se vztahuje toto nařízení, 
vztahuje rovněž směrnice 2009/138/ES, 
použije se zároveň toto nařízení i směrnice 
2009/138/ES.

2. Pokud se na tvůrce investičních 
produktů, na něž se vztahuje toto nařízení, 
vztahuje rovněž směrnice 2009/138/ES, 
použije se zároveň toto nařízení i směrnice 
2009/138/ES. Informace obsažené ve 
sdělení klíčových informací jsou 
považovány za informace splňující 
požadavky na konkrétní informace, jak je 
stanoveno v čl. 185 odst. 4 směrnice 
2009/138/ES.

Or. en
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Pozměňovací návrh 209
Alfredo Pallone

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud se na tvůrce investičních 
produktů, na něž se vztahuje toto nařízení, 
vztahuje rovněž směrnice 2009/138/ES, 
použije se zároveň toto nařízení i směrnice 
2009/138/ES.

2. Sdělení klíčových informací 
vypracované v souladu s požadavky 
stanovenými v tomto nařízení se považuje 
za sdělení klíčových informací splňující 
požadavky stanovené v čl. 185 odst. 4
směrnice 2009/138/ES.

Or. en

Pozměňovací návrh 210
Alfredo Pallone

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Komise je v souladu s článkem 23 
zmocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci, které vymezují další požadavky 
s cílem zajistit, aby obsah a související 
pravidla sdělení klíčových informací 
umožňovaly splnit zmíněné povinnosti, 
které v uvedeném pořadí stanoví směrnice 
2003/71/ES a směrnice 2009/138/ES.

Or. en

Pozměňovací návrh 211
Saïd El Khadraoui

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) „investičním produktem“ se rozumí
investice, u níž je částka splatná 
investorovi bez ohledu na právní formu
investice vystavena výkyvům referenčních 
hodnot nebo výkonnosti jednoho nebo více 
aktiv, která nebyla investorem přímo 
zakoupena;

a) „investičním produktem“ se rozumí
produkt, jehož prostřednictvím může 
osoba učinit finanční investici bez ohledu 
na právní formu a bez ohledu na to, zda je 
splatná částka pevná, nebo pohyblivá;

Or. en

Pozměňovací návrh 212
Jean-Paul Gauzès

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) „investičním produktem“ se rozumí 
investice, u níž je částka splatná 
investorovi bez ohledu na právní formu 
investice vystavena výkyvům referenčních 
hodnot nebo výkonnosti jednoho nebo více 
aktiv, která nebyla investorem přímo 
zakoupena;

a) „investičním produktem“ se rozumí 
investice, u níž je částka splatná 
investorovi bez ohledu na právní formu 
investice vystavena výkyvům referenčních 
hodnot nebo výkonnosti jednoho nebo více 
aktiv.

Or. en

Pozměňovací návrh 213
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) „investičním produktem“ se rozumí 
investice, u níž je částka splatná 
investorovi bez ohledu na právní formu 
investice vystavena výkyvům referenčních 
hodnot nebo výkonnosti jednoho nebo více 

a) „strukturovaným retailovým
investičním produktem“ nebo „produktem 
PRIP“ se rozumí investice, u níž částka 
splatná investorovi bez ohledu na právní 
formu investice podléhá výkyvům kvůli 
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aktiv, která nebyla investorem přímo 
zakoupena;

tomu, že je vystavena referenčním 
hodnotám nebo výkonnosti jednoho nebo 
více aktiv, která nebyla investorem přímo 
zakoupena;

Or. en

Odůvodnění

Tyto drobné změny se snaží vyjasnit a zpřesnit danou definici.

Pozměňovací návrh 214
Syed Kamall

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) „investičním produktem“ se rozumí 
investice, u níž je částka splatná 
investorovi bez ohledu na právní formu 
investice vystavena výkyvům referenčních 
hodnot nebo výkonnosti jednoho nebo více 
aktiv, která nebyla investorem přímo 
zakoupena;

a) „strukturovaným retailovým
investičním produktem“ se rozumí 
investice, u níž je částka splatná 
investorovi bez ohledu na právní formu 
investice vystavena výkyvům referenčních 
hodnot nebo výkonnosti jednoho nebo více 
aktiv, která nebyla investorem přímo 
zakoupena;

Or. en

Pozměňovací návrh 215
Thomas Händel

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) „investičním produktem“ se rozumí 
investice, u níž je částka splatná 
investorovi bez ohledu na právní formu 
investice vystavena výkyvům referenčních 
hodnot nebo výkonnosti jednoho nebo více 
aktiv, která nebyla investorem přímo 

a) „investičním produktem“ se rozumí 
investice, u níž je částka splatná 
investorovi bez ohledu na právní formu 
investice vystavena výkyvům referenčních 
hodnot nebo výkonnosti jednoho nebo více 
aktiv;
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zakoupena;

Or. de

Pozměňovací návrh 216
Alfredo Pallone

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) „investičním produktem“ se rozumí 
investice, u níž je částka splatná
investorovi bez ohledu na právní formu 
investice vystavena výkyvům referenčních 
hodnot nebo výkonnosti jednoho nebo více 
aktiv, která nebyla investorem přímo 
zakoupena;

a) „investičním produktem“ se rozumí 
investice, u níž je částka k úhradě
investorovi bez ohledu na právní formu 
investice vystavena výkyvům referenčních 
hodnot jiných, než je úroková sazba, nebo 
výkonnosti jednoho nebo více aktiv, která 
nebyla investorem přímo zakoupena, a to 
tím, že se mění její profil rizik a výnosů 
nebo náklady spojené s investicí do 
investičního produktu;

Or. en

Pozměňovací návrh 217
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) „investičním produktem“ se rozumí 
investice, u níž je částka splatná 
investorovi bez ohledu na právní formu
investice vystavena výkyvům referenčních 
hodnot nebo výkonnosti jednoho nebo více 
aktiv, která nebyla investorem přímo 
zakoupena;

a) „investičním produktem“ se rozumí
jakákoli investice či spořící produkt 
nabízené retailovým investorům bez 
ohledu na právní formu, u nichž je částka 
splatná investorovi vystavena výkyvům 
referenčních hodnot nebo výkonnosti 
jednoho nebo více aktiv, která nebyla 
investorem přímo zakoupena. Pokud je 
investor vystaven takovému investičnímu 
produktu na základě přímého držení akcií 
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nebo podílů účelově zřízených subjektů 
nebo holdingových společností, jsou tyto 
akcie nebo podíly považovány za 
investiční produkt podle této definice; 

Or. en

Odůvodnění

Jelikož akcie přímo držené investorem nespadají podle návrhu Komise pod toto nařízení, je 
nezbytné zajistit, aby se tvůrci investičních produktů nevyhýbali povinnosti poskytovat 
retailovým investorům sdělení klíčových informací tím, že budou strukturovat svůj produkt 
prostřednictvím účelově zřízeného subjektu nebo holdingové společnosti. Má-li se předejít 
obcházení právních předpisů a mezerám v nich, měla by se uplatňovat zásada 
transparentnosti. Tento pozměňovací návrh se zakládá na návrhu francouzských regulačních 
orgánů.

Pozměňovací návrh 218
Syed Kamall

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. b – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) „tvůrcem investičním produktu“ se 
rozumí:

b) „tvůrcem strukturovaného retailového 
investičního produktu“ se rozumí:

Or. en

Pozměňovací návrh 219
Jean-Paul Gauzès

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. b – bod ii a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iia) emitent cenného papíru, pokud 
investiční produkt sestává výhradně 
z převoditelných cenných papírů 
nabízených veřejnosti nebo uvolněných 
k obchodování na regulovaných trzích 
podle ustanovení směrnice 2003/71/ES 
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a přímo držených investorem; 

Or. en

Pozměňovací návrh 220
Pervenche Berès

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. b – bod ii a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iia) emitent převoditelných cenných 
papírů nabízených veřejnosti nebo 
uvolněných k obchodování na 
regulovaných trzích podle ustanovení 
směrnice 2003/71/ES a přímo držených 
investorem.

Or. en

Odůvodnění

Pod toto nařízení by měly spadat i obyčejné převoditelné cenné papíry přímo držené 
investorem, a to za předpokladu, že byly získány na primárním trhu. Vymezení „tvůrce 
investičního produktu“ by mělo být náležitě upraveno, aby se vztahovalo na tuto situaci.

Pozměňovací návrh 221
Alfredo Pallone

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. c – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) neprofesionální klienti podle čl. 4 odst. 1 
bodu 12 směrnice 2004/39/ES;

i) neprofesionální klienti podle čl. 4 odst. 1 
bodu 12 směrnice 2004/39/ES, kdykoli je 
investičním produktem finanční nástroj 
podle vymezení přílohy I oddílu C této 
směrnice;

Or. en
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Pozměňovací návrh 222
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. c – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) zákazníci ve smyslu směrnice 
2002/92/ES;

ii) zákazníci, kteří nejsou profesionálními 
zákazníky podle vymezení [přílohy 
I směrnice o zprostředkování pojištění] 
[...];

Or. en

Pozměňovací návrh 223
Alfredo Pallone

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. c – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) zákazníci ve smyslu směrnice 
2002/92/ES;

ii) zákazníci ve smyslu směrnice 
2002/92/ES, kdykoli je investičním 
produktem pojištění ve smyslu směrnice 
2009/138/ES;

Or. en

Pozměňovací návrh 224
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) „prodávajícím subjektem“ se rozumí 
subjekt, který retailovému investorovi 
doporučuje investiční produkt či jedná 
jako prostředník pro investici provedenou 
retailovým investorem.
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Or. en

Pozměňovací návrh 225
Arlene McCarthy

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) „způsobilým aktivem“ se rozumí 
povolené aktivum podle vymezení 
v článku 13a;

Or. en

Pozměňovací návrh 226
Arlene McCarthy

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. f b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fb) „plain vanilla swapem“ se rozumí 
derivátový nástroj, jehož jedna strana, 
plátce pevné sazby, provádí pevné platby 
a druhá strana, plátce proměnlivé sazby 
provádí platby, které závisí na úrovni 
budoucí úrokové sazby. Platby úrokové 
sazby se provádějí z pomyslné částky, 
přičemž nedochází ke směně jistiny 
a neexistují žádné dodatečné vlastnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 227
Arlene McCarthy

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. f c (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fc) „plain vanilla forwardem“ se rozumí 
smlouva mezi stranou prodávající 
a stranou kupující předem stanovenou 
hodnotu podkladového aktiva za předem 
stanovenou cenu v předem stanovené 
budoucí datum bez dodatečných 
vlastností;

Or. en

Pozměňovací návrh 228
Arlene McCarthy

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. f d (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fd) „plain vanilla opcí“ se rozumí 
nejzákladnější typ opce s jednoduchým 
datem skončení platnosti a realizační 
cenou bez dodatečných vlastností;

Or. en

Pozměňovací návrh 229
Arlene McCarthy

Návrh nařízení
Čl. 4 – bod 1 – písm. f e (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fe) „simple barrier opcí“ se rozumí opce, 
která může být uplatněna pouze, i) pokud 
cena podkladového aktiva nedosáhla 
předem stanovené úrovně nebo ji 
nepřekročila, nebo ii) pokud cena 
podkladového aktiva dosáhla předem 
stanovené úrovně nebo ji překročila;
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Or. en

Pozměňovací návrh 230
Arlene McCarthy

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. f f (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ff) „binární opcí“ se rozumí finanční 
smlouva s předem dohodnutým 
vyrovnáním podmíněným určitou 
konkrétní událostí, které se v jiném 
případě rovná nule;

Or. en

Pozměňovací návrh 231
Arlene McCarthy

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. f g (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fg) „average rate opcí“ se rozumí opce, 
jejíž realizační cena se vypočítá jako 
průměrná cena podkladového aktiva za 
předem dohodnuté časové období;

Or. en

Pozměňovací návrh 232
Arlene McCarthy

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. f h (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fh) „forward start opcí“ se rozumí plain 
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vanilla opce, jejíž realizační cena bude 
určena později než datum obchodu;

Or. en

Pozměňovací návrh 233
Arlene McCarthy

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. f i (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fi) „opcí s odloženým termínem úhrady“ 
se rozumí plain vanilla opce, jejíž termín 
úhrady je více než 2 pracovní dny po 
skončení její platnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 234
Arlene McCarthy

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. f j (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fj) „path-dependent payoff“ je návratnost 
investičního produktu, která je navázána 
nejen na hodnotu podkladových aktiv při 
splatnosti, ale také na jejich hodnotu 
v několika bodech během životnosti 
produktu;

Or. en

Pozměňovací návrh 235
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE
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Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tvůrce investičního produktu vypracuje 
sdělení klíčových informací v souladu 
s požadavky stanovenými v tomto nařízení 
pro každý investiční produkt, který vytvoří, 
a před prodejem příslušného investičního 
produktu retailovým investorům toto 
sdělení zveřejní na internetových stránkách
dle vlastního výběru.

Tvůrce investičního produktu vypracuje 
sdělení klíčových informací v souladu 
s požadavky stanovenými v tomto nařízení 
pro každý investiční produkt, který vytvoří,
a to společně s prospektem, a před
distribucí příslušného investičního 
produktu na trhu a jeho prodejem
retailovým investorům toto sdělení zveřejní 
na svých internetových stránkách. Sdělení 
klíčových informací případně doplní 
distributor.

Or. en

Pozměňovací návrh 236
Markus Ferber

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tvůrce investičního produktu vypracuje 
sdělení klíčových informací v souladu 
s požadavky stanovenými v tomto nařízení 
pro každý investiční produkt, který vytvoří, 
a před prodejem příslušného investičního 
produktu retailovým investorům toto 
sdělení zveřejní na internetových stránkách
dle vlastního výběru.

Tvůrce investičního produktu vypracuje 
sdělení klíčových informací v souladu 
s požadavky stanovenými v tomto nařízení 
pro každý investiční produkt, který vytvoří, 
a před prodejem příslušného investičního 
produktu retailovým investorům toto 
sdělení klíčových informací zveřejní na
svých internetových stránkách.

Or. en

Odůvodnění

Upřesnění. Internetová stránka investičního produktu je místem, kde potenciální retailoví 
investoři sdělení klíčových informací hledají, a proto musí být zveřejněno právě tam.
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Pozměňovací návrh 237
Thomas Händel

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tvůrce investičního produktu vypracuje 
sdělení klíčových informací v souladu 
s požadavky stanovenými v tomto nařízení 
pro každý investiční produkt, který vytvoří, 
a před prodejem příslušného investičního 
produktu retailovým investorům toto 
sdělení zveřejní na internetových stránkách 
dle vlastního výběru.

Tvůrce investičního produktu vypracuje 
sdělení klíčových informací v souladu 
s požadavky stanovenými v tomto nařízení
a vzorem uvedeným v příloze pro každý 
investiční produkt, který vytvoří, a před 
prodejem příslušného investičního 
produktu retailovým investorům toto 
sdělení zveřejní na internetových stránkách 
dle vlastního výběru a centrálně na 
internetové stránce, kterou vytvoří ECB 
a příslušný vnitrostátní orgán dohledu.

Or. de

Pozměňovací návrh 238
Petru Constantin Luhan

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tvůrce investičního produktu vypracuje 
sdělení klíčových informací v souladu 
s požadavky stanovenými v tomto nařízení 
pro každý investiční produkt, který vytvoří, 
a před prodejem příslušného investičního 
produktu retailovým investorům toto 
sdělení zveřejní na internetových stránkách 
dle vlastního výběru.

Tvůrce investičního produktu vypracuje 
sdělení klíčových informací v souladu 
s požadavky stanovenými v tomto nařízení 
pro každý investiční produkt, který vytvoří, 
a před prodejem příslušného investičního 
produktu retailovým investorům toto 
sdělení zveřejní na internetových stránkách 
dle vlastního výběru. Tvůrce investičního 
produktu je zodpovědný za obsah tohoto 
sdělení klíčových informací. 
Zodpovědností prodávajícího subjektu 
může být předat tyto informace 
retailovému investorovi. 

Or. en
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Odůvodnění

V zájmu zlepšení právní jistoty je třeba zdůraznit, že sdělení klíčových informací je 
vypracováno jedinou stranou: tvůrcem investičního produktu. Tvůrci investičních produktů 
jsou rovněž zodpovědní za obsah sdělení klíčových informací, které vypracují. Tvůrci 
investičních produktů zpřístupní sdělení klíčových informací subjektům prodávajícím uvedený 
produkt, které je poskytnou retailovému investorovi.

Pozměňovací návrh 239
Marianne Thyssen

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tvůrce investičního produktu vypracuje 
sdělení klíčových informací v souladu 
s požadavky stanovenými v tomto nařízení 
pro každý investiční produkt, který vytvoří, 
a před prodejem příslušného investičního 
produktu retailovým investorům toto 
sdělení zveřejní na internetových stránkách 
dle vlastního výběru.

Tvůrce investičního produktu vypracuje 
sdělení klíčových informací v souladu 
s požadavky stanovenými v tomto nařízení 
pro každý investiční produkt, který vytvoří, 
a před prodejem příslušného investičního 
produktu retailovým investorům toto 
sdělení zveřejní na internetových stránkách 
dle vlastního výběru. Tvůrce investičního 
produktu je vždy zodpovědný za obsah 
tohoto sdělení klíčových informací.

Or. nl

Odůvodnění

Musí být zřejmé, že za vypracování sdělení klíčových informací a za správnost jeho obsahu 
odpovídá pouze tvůrce investičního produktu.

Pozměňovací návrh 240
Wolf Klinz

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tvůrce investičního produktu vypracuje 
sdělení klíčových informací v souladu 
s požadavky stanovenými v tomto nařízení 

Tvůrce investičního produktu vypracuje 
sdělení klíčových informací v souladu 
s požadavky stanovenými v tomto nařízení 
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pro každý investiční produkt, který vytvoří, 
a před prodejem příslušného investičního 
produktu retailovým investorům toto 
sdělení zveřejní na internetových stránkách 
dle vlastního výběru.

pro každý investiční produkt, který vytvoří, 
a před prodejem příslušného investičního 
produktu retailovým investorům toto 
sdělení zveřejní na internetových stránkách 
dle vlastního výběru.

Odchylně od pododstavce 1, v případě, že 
sdělení klíčových informací není 
k dispozici, může retailový investor do 
daného investičního produktu přesto 
investovat, pokud je prodej založen na 
vlastní iniciativě retailového investora, 
pokud s tím retailový investor výslovně 
souhlasí a pokud prostředník prodávající 
investiční produkt radí retailovému 
investorovi v souladu se směrnicí 
2004/39/ES nebo směrnicí 2002/92/ES.

Or. en

Pozměňovací návrh 241
Pervenche Berès

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tvůrce investičního produktu vypracuje 
sdělení klíčových informací v souladu 
s požadavky stanovenými v tomto nařízení 
pro každý investiční produkt, který vytvoří, 
a před prodejem příslušného investičního 
produktu retailovým investorům toto 
sdělení zveřejní na internetových stránkách
dle vlastního výběru.

Tvůrce investičního produktu vypracuje 
sdělení klíčových informací v souladu 
s požadavky stanovenými v tomto nařízení 
pro každý investiční produkt, který vytvoří, 
a před prodejem příslušného investičního 
produktu retailovým investorům toto 
sdělení klíčových informací zveřejní na
svých internetových stránkách. Sdělení 
klíčových informací je případně doplněno 
o přílohu vypracovanou subjektem 
prodávajícím investiční produkt.

Or. en

Pozměňovací návrh 242
Olle Schmidt, Nils Torvalds
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Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tvůrce investičního produktu vypracuje 
sdělení klíčových informací v souladu 
s požadavky stanovenými v tomto nařízení 
pro každý investiční produkt, který vytvoří, 
a před prodejem příslušného investičního
produktu retailovým investorům toto 
sdělení zveřejní na internetových stránkách
dle vlastního výběru.

Tvůrce produktu PRIP vypracuje sdělení 
klíčových informací v souladu s požadavky 
stanovenými v tomto nařízení pro každý 
investiční produkt, který vytvoří, a před 
prodejem příslušného produktu PRIP
retailovým investorům toto sdělení zveřejní 
na svých internetových stránkách. Sdělení 
klíčových informací je doplněno 
dokumentací o službách, kterou předloží 
subjekt prodávající produkt PRIP a která 
odráží služby poskytnuté retailovému 
investorovi.

Or. en

Odůvodnění

Podporuje pozměňovací návrh 21 Pervenche Berèsové až na poslední větu. Subjekty 
prodávající investiční produkt nemají o tomto produktu spolehlivé informace. Nemělo by jim 
tedy být dovoleno doplňovat sdělení klíčových informací Tento přístup navíc podporuje režim 
odpovědnosti, neboť by tak nebylo pochyb o tom, kdo odpovědnost nese. Všechny informace 
potřebné k učinění informovaného rozhodnutí investovat do produktu by měly být retailovému 
investorovi poskytnuty zároveň.

Pozměňovací návrh 243
Elena Băsescu

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Tvůrce investičního produktu vypracuje 
sdělení klíčových informací v souladu 
s požadavky stanovenými v tomto nařízení 
pro každý investiční produkt, který vytvoří, 
a před prodejem příslušného investičního 
produktu retailovým investorům toto 
sdělení zveřejní na internetových stránkách 
dle vlastního výběru.

Tvůrce investičního produktu vypracuje 
sdělení klíčových informací v souladu 
s požadavky stanovenými v tomto nařízení 
pro každý investiční produkt, který vytvoří, 
a před prodejem příslušného investičního 
produktu retailovým investorům toto 
sdělení zveřejní na internetových stránkách 
dle vlastního výběru. Toto sdělení by mělo 
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být rovněž dostupné v papírové podobě.

Or. en

Pozměňovací návrh 244
Pervenche Berès

Návrh nařízení
Článek 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5 a
Postup schvalování produktů

1. Před vypracováním sdělení klíčových 
informací v souladu s článkem 5 tvůrce 
produktu posoudí slučitelnost investičního 
produktu se zájmy retailových investorů, 
a učiní tak prostřednictvím 
zdokumentovaného postupu schvalování 
produktů.
2. Postup schvalování produktů zajistí, 
aby každý investiční produkt vyhovoval 
potřebám určeného cílového trhu, 
a zajistí, aby tvůrce produktu posoudil 
všechna pravděpodobná rizika, která jsou 
relevantní pro potřeby určeného cílového 
trhu. Toto posouzení zahrnuje zátěžové 
testování investičního produktu.
3. Proces schvalování produktů zajistí 
pravidelný přezkum již prodaných 
investičních produktů s cílem zajistit, aby 
byl daný produkt i nadále slučitelný se 
zájmy určeného cílového trhu.
4. Postup schvalování produktů je 
každoročně přezkoumán. Tvůrce 
investičního produktu je kdykoli schopen 
příslušnému orgánu poskytnout aktuální 
a podrobnou charakteristiku povahy 
a dílčích prvků postupu schvalování 
produktů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 245
Corien Wortmann-Kool

Návrh nařízení
Článek 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5a
Postup schvalování produktů

1. Tvůrce investičního produktu zavede 
vhodné postupy a politiky, které zajistí, 
aby při tvorbě investičního produktu byly 
rovnoměrně zváženy zájmy retailových 
investorů, klientů a příjemců tohoto 
investičního produktu a aby tento 
finanční produkt byl zjevně výsledkem 
tohoto zvážení zájmů.
2. Před uvedením investičních produktů 
a finančních nástrojů na trh či před 
zahájením jejich distribuce musí být tyto 
produkty a nástroje schváleny v souladu 
s daným postupem vývoje produktů. Jsou 
pečlivě posouzena veškerá související 
rizika a produkty a nástroje jsou na trh 
nebo do distribuce uvedeny pouze tehdy, 
je-li to v zájmu cílových skupin klientů.
3. Tvůrce investičního produktu provádí 
testy, které určí, jak si vede investiční 
produkt jako celek a jak si vedou 
samostatně jednotlivé prvky finančního 
produktu podle různých scénářů. Tyto 
testy by měly zajistit, aby tento finanční 
produkt, vzhledem k jeho povaze, nebyl 
v rozporu se zájmy cílových skupin 
klientů.
4. Postup vývoje produktů zajistí, aby byly 
stávající produkty pravidelně 
přezkoumávány s cílem dosáhnout toho, 
aby produkt i nadále splňoval potřeby 
stanoveného cílového trhu. Postup vývoje 
produktů je každoročně přezkoumán. 
Tvůrce investičního produktu je kdykoli 
schopen příslušnému orgánu poskytnout 
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aktuální a podrobnou charakteristiku 
povahy a dílčích prvků postupu vývoje 
produktů.
5. V případě, že finanční produkt 
poškozuje zájmy cílových skupin klientů, 
tvůrce investičního produktu produkt co 
nejrychleji upraví nebo tento finanční 
produkt přestane nabízet nebo vytvářet 
a přestane tento finanční produkt 
zpřístupňovat na trhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 246
Olle Schmidt, Wolf Klinz, Nils Torvalds

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Sdělení klíčových informací musí být 
přesné, pravdivé, jasné a nesmí uvádět 
v omyl.

1. Sdělení klíčových informací představuje 
předsmluvní informace. Musí být přesné, 
pravdivé, jasné a nesmí uvádět v omyl.

Or. en

Pozměňovací návrh 247
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Sdělení klíčových informací musí být 
přesné, pravdivé, jasné a nesmí uvádět 
v omyl.

1. Sdělení klíčových informací musí být 
přesné, pravdivé, jasné a nesmí uvádět 
v omyl. Sdělení klíčových informací 
neobsahuje reklamu ani doporučení 
k investicím.

Or. en
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Pozměňovací návrh 248
Syed Kamall

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Sdělení klíčových informací musí být 
samostatný dokument zřetelně odlišený od 
propagačních materiálů.

2. Sdělení klíčových informací musí být 
samostatný dokument zřetelně odlišený od 
propagačních materiálů a nesmí obsahovat 
žádné propagační materiály či doporučení 
k investicím.

Or. en

Pozměňovací návrh 249
Thomas Händel

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Sdělení klíčových informací musí být 
samostatný dokument zřetelně odlišený od 
propagačních materiálů.

2. Sdělení klíčových informací musí být 
samostatný dokument zřetelně odlišený od 
propagačních materiálů, který neobsahuje 
žádnou reklamu na produkty.

Or. de

Pozměňovací návrh 250
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Sdělení klíčových informací musí být 
samostatný dokument zřetelně odlišený od 
propagačních materiálů.

2. Sdělení klíčových informací musí být 
samostatný dokument zřetelně odlišený od 
propagačních materiálů. Odkazy na jiné 
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dokumenty jsou povoleny. Informace 
opatřené odkazy jsou informacemi, jež 
pouze doplňují informace, které podle 
tohoto nařízení musí být obsaženy ve 
sdělení klíčových informací. Odkazy na 
jakékoli reklamní materiály nejsou 
povoleny.

Or. en

Pozměňovací návrh 251
Olle Schmidt, Sharon Bowles, Nils Torvalds

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Sdělení klíčových informací musí být 
samostatný dokument zřetelně odlišený od 
propagačních materiálů.

2. Sdělení klíčových informací musí být 
samostatný dokument zřetelně odlišený od 
propagačních materiálů, ale ne podřadné 
kvality. Neobsahuje žádná reklamní 
sdělení ani doporučení k investicím.

Or. en

Pozměňovací návrh 252
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Sdělení klíčových informací 
neobsahuje reklamu ani doporučení 
k investicím.

Or. en

Pozměňovací návrh 253
Syed Kamall
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Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. U produktů PRIP, které nabízejí 
jednotlivým investorům alternativy, pokud 
jde o dobu trvání investice, konkrétní 
výhody nebo možnosti plateb nebo výběr 
více podkladových fondů, nebo 
u produktů PRIP, u kterých se jinak 
mohou konkrétní informace lišit 
v závislosti na osobní charakteristice nebo 
volbách jednotlivých retailových klientů, 
mohou být  informace požadované podle 
čl. 8 odst. 2 podány formou shrnutí nebo 
jako orientační údaje, např. uvedením 
rozmezí hodnot. V těchto případech by 
sdělení klíčových informací mělo předně 
uvádět ty dodatečné dokumenty, na které 
budou retailoví klienti odkazováni, budou-
li potřebovat informace, které jsou 
specifické pro jejich situaci.

Or. en

Odůvodnění

V mnoha případech sdělení klíčových informací neposkytuje spotřebitelům dostatečné 
informace k tomu, aby mohli učinit investiční rozhodnutí. To je pravda především, pokud 
faktory jako věk či investovaná částka mají vliv na poplatky za produkt. Považujeme tudíž za 
zásadní, aby sdělení klíčových informací mohlo hrát úlohu rozcestníku a odkazovat na další 
dokumenty, a navrhli jsme pozměnění tohoto článku a odpovídajícího bodu odůvodnění 12.

Pozměňovací návrh 254
Olle Schmidt, Sharon Bowles, Nils Torvalds

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. V případě, že produkt PRIP poskytuje 
retailovému investorovi možnosti, pokud 
jde o dobu trvání investice, výběr výhod 
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nebo výše plateb, nebo že nabízí řadu 
podkladových investic, ze kterých je 
možné volit, nebo v případě, že se prvky 
informací o produktu PRIP liší a závisí na 
faktorech specifických pro jednotlivé 
retailové klienty, mohou být informace 
požadované podle čl. 8 odst. 2 podány 
obecně nebo jako doporučené příklady. 
Pokud tato situace nastane, mělo by 
sdělení klíčových informací jasně označit 
dokumenty, ve kterých budou poskytnuty 
konkrétnější informace.

Or. en

Odůvodnění

I v případech, kdy sdělení klíčových informací vyžaduje personalizované informace, by toto 
sdělení mělo být dostupné s obecnými příklady, aby spotřebiteli pomohlo rozhodnout se, zda 
chce vyhledat další informace.

Pozměňovací návrh 255
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. V případě, že investiční produkt dává 
retailovému investorovi na výběr, co se 
týče doby trvání investice, konkrétních 
výhod nebo výše plateb, nebo že mu dává 
volbu z řady podkladových investic, nebo 
v případě, že klíčové informace 
o produktu nějakým způsobem závisí na 
faktorech specifických pro jednotlivé 
retailové klienty, mohou být informace 
požadované podle čl. 8 odst. 2 poskytnuty 
obecně nebo jako reprezentativní příklady. 
V takovém případě by mělo sdělení 
klíčových informací jasně označit 
dokumenty obsahující konkrétnější 
informace.

Or. en
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Odůvodnění

Aby bylo možné učinit informované rozhodnutí o investici, mnoho strukturovaných retailových 
investičních produktů bude třeba zvlášť přizpůsobit jednotlivým investorům. Je však důležité, 
aby investoři měli možnost srovnání na vysoké úrovni mezi jednotlivými produkty předtím, než 
se rozhodnou získat více informací. To by například mohlo zahrnovat průměrné poplatky za 
danou výši investice, dobu trvání a výběr fondu nebo měsíční prémii pro typického investora 
za danou výši plnění životního pojištění.

Pozměňovací návrh 256
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2c. Sdělení klíčových informací jasně 
určí, kde a jak se dají získat další 
informace o navrhované investici, včetně 
toho, kde a jak je možné kdykoliv na 
požádání a zdarma získat prospekt, a toho, 
v jakém jazyce jsou tyto informace pro 
investory dostupné;

Or. en

Pozměňovací návrh 257
Elena Băsescu

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Sdělení klíčových informací musí být 
vypracováno jako krátký dokument, který 
je:

3. Sdělení klíčových informací musí být 
vypracováno jako krátký dokument, který 
podporuje porovnatelnost a je:

Or. en
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Pozměňovací návrh 258
Thomas Händel

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Sdělení klíčových informací musí být 
vypracováno jako krátký dokument, který 
je:

3. Sdělení klíčových informací musí být 
vypracováno jako krátký dokument
o maximálně dvou stranách formátu DIN 
A4, který je:

Or. de

Pozměňovací návrh 259
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Sdělení klíčových informací musí být 
vypracováno jako krátký dokument, který 
je:

3. Sdělení klíčových informací musí být 
vypracováno jako krátký dokument
napsaný stručně a výstižně, který je:

Or. en

Pozměňovací návrh 260
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3 – písm. b – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) jasně formulován a napsán jazykem, 
který retailovému investorovi usnadňuje 
pochopení sdělovaných informací, 
přičemž především:

b) jasně formulován a napsán stylem, který
je snadno srozumitelný pro retailové 
investory, na něž je zaměřen. Za tímto 
účelem:

Or. en
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Pozměňovací návrh 261
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3 – písm. b – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) použitý jazyk je jasný, stručný 
a srozumitelný,

Netýká se českého znění.

Or. en

Pozměňovací návrh 262
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3 – písm. b – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) použitý jazyk je jasný, stručný 
a srozumitelný,

i) používá jasný a stručný jazyk,

Or. en

Pozměňovací návrh 263
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3 – písm. b – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) vyhýbá se používání žargonu, ii) vyhýbá se žargonu,

Or. en
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Pozměňovací návrh 264
Syed Kamall

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3 – písm. b – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) vyhýbá se odborným pojmům tam, kde 
je možné místo nich použít běžná slova.

iii) vyhýbá se zkratkám a odborným 
pojmům tam, kde je možné místo nich 
použít běžná slova.

Or. en

Pozměňovací návrh 265
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3 – písm. b – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) vyhýbá se odborným pojmům tam, kde 
je možné místo nich použít běžná slova.

iii) vyhýbá se zkratkám a odborným 
pojmům tam, kde je možné místo nich 
použít běžná slova.

Or. en

Pozměňovací návrh 266
Thomas Händel

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3 – písm. b – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) vyhýbá se odborným pojmům tam, kde 
je možné místo nich použít běžná slova.

iii) vyhýbá se odborným pojmům.

Or. de
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Pozměňovací návrh 267
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3 – písm. b – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) vyhýbá se odborným pojmům tam, kde 
je možné místo nich použít běžná slova.

iii) vyhýbá se zkratkám a odborným 
pojmům tam, kde je možné místo nich 
použít běžná slova.

Or. en

Pozměňovací návrh 268
Krišjānis Kariņš

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3 – písm. b – bod iii a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iiia) výpočty nákladů jsou podrobně 
vysvětleny.

Or. en

Pozměňovací návrh 269
Syed Kamall

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) zaměřen na klíčové informace, které 
investoři potřebují.

Or. en

Pozměňovací návrh 270
Olle Schmidt, Nils Torvalds
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Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) zaměřen na klíčové informace, které 
investoři potřebují.

Or. en

Pozměňovací návrh 271
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud jsou ve sdělení klíčových 
informací použity barvy, srozumitelnost 
informací se nezmenší v případě, že sdělení 
klíčových informací bude vytištěno nebo 
kopírováno v černobílé verzi.

4. Pokud jsou ve sdělení klíčových 
informací použity barvy, srozumitelnost 
informací se nezmenší, pokud sdělení 
klíčových informací bude vytištěno nebo 
kopírováno v černobílé verzi.

Or. en

Pozměňovací návrh 272
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Pokud je ve sdělení klíčových informací 
použita značka nebo logo tvůrce
investičního produktu nebo skupiny, jejímž 
je tento tvůrce členem, nesmí odvádět 
pozornost retailového investora od 
informací, které jsou ve sdělení uvedeny,
ani zakrývat text.

5. Pokud je ve sdělení klíčových informací 
použita značka nebo logo tvůrce produktu
PRIP nebo skupiny, jejímž je tento tvůrce 
členem, nesmí odvádět pozornost 
retailového investora od informací ani 
zakrývat text.

Or. en
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Pozměňovací návrh 273
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Evropský orgán pro bankovnictví 
(EBA), Evropský orgán pro pojišťovnictví 
a zaměstnanecké penzijní pojištění 
(EIOPA) a Evropský orgán pro cenné 
papíry a trhy (ESMA) vypracují návrhy 
regulačních norem upřesňující délku 
a formát sdělení klíčových informací.
Návrhy regulačních technických norem 
zohlední různé typy strukturovaných 
retailových investičních produktů (PRIP).
Evropské orgány dohledu předloží tyto 
návrhy regulačních technických norem 
Komisi do [...].
Komisi je svěřena pravomoc přijímat 
regulační technické normy v souladu s 
postupem stanoveným v článcích 10 až 14 
nařízení (EU) č. 1093/2010, v článcích 10 
až 14 nařízení 1094/2010 a v článcích 10 
až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.

Or. en

Odůvodnění

Aby byla poskytnuta patřičná flexibilita a aby bylo odvětví a evropským orgánům dohledu 
umožněno hbitě reagovat na vývoj na trhu, měla by tato opatření spočívat v tom, že třem 
evropským orgánům dohledu bude svěřena pravomoc kolektivně vypracovat společné 
regulační technické normy, spíše než aby Komise byla zmocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci.

Pozměňovací návrh 274
Thomas Händel

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Sdělení klíčových informací musí být 
vypracováno v úředním jazyce nebo v 
jednom z úředních jazyků členského státu, 
v němž se prodej investičního produktu 
uskuteční, nebo v jazyce, který příslušné 
orgány tohoto členského státu akceptují; v 
případě, že byl vytvořen v jiném jazyce, 
musí být do jednoho z uvedených jazyků 
přeložen.

Sdělení klíčových informací musí být 
vypracováno v úředním jazyce nebo 
v jednom z úředních jazyků členského 
státu, v němž se prodej investičního 
produktu uskuteční; v případě, že byl 
vytvořen v jiném jazyce, musí být do 
jednoho z uvedených jazyků přeložen.

Or. de

Pozměňovací návrh 275
Saïd El Khadraoui

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Sdělení klíčových informací musí být 
vypracováno v úředním jazyce nebo v 
jednom z úředních jazyků členského státu, 
v němž se prodej investičního produktu 
uskuteční, nebo v jazyce, který příslušné 
orgány tohoto členského státu akceptují; v 
případě, že byl vytvořen v jiném jazyce, 
musí být do jednoho z uvedených jazyků 
přeložen.

Sdělení klíčových informací musí být 
vypracováno v úředních jazycích nebo v 
jednom z úředních jazyků používaném 
v části členského státu, v níž se distribuce 
investičního produktu uskuteční, nebo v 
jazyce, který příslušné orgány tohoto 
členského státu akceptují; v případě, že byl 
vytvořen v jiném jazyce, musí být do 
jednoho z uvedených jazyků přeložen.

Or. en

Pozměňovací návrh 276
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Sdělení klíčových informací musí být 
vypracováno v úředním jazyce nebo v 
jednom z úředních jazyků členského státu, 
v němž se prodej investičního produktu 
uskuteční, nebo v jazyce, který příslušné 
orgány tohoto členského státu akceptují; v 
případě, že byl vytvořen v jiném jazyce, 
musí být do jednoho z uvedených jazyků 
přeložen.

Sdělení klíčových informací musí být 
vypracováno v úředním jazyce nebo v 
jednom z úředních jazyků členského státu, 
v němž se prodej investičního produktu 
uskuteční.

Or. en

Pozměňovací návrh 277
Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh nařízení
Článek 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7a
Co se týče sdělení klíčových informací 
v případě pojistné smlouvy, má pojišťovna 
povinnosti pouze vůči pojistníkovi a nikoli 
vůči oprávněné osobě či pojištěnému. 

Or. en

Odůvodnění

V nařízení je třeba uvést, že v případě pojistné smlouvy má pojišťovna povinnosti pouze vůči 
pojistníkovi a nikoli vůči oprávněné osobě či pojištěnému. 

Pozměňovací návrh 278
Astrid Lulling

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Název „Sdělení klíčových informací“ 
musí být viditelně umístěn v horní části 
titulní strany sdělení klíčových informací. 
Přímo pod názvem je umístěna vysvětlivka 
tohoto znění:

1. Obsah sdělení klíčových informací pro 
investory je uveden v pořadí podle 
následujících odstavců. 

Or. en

Pozměňovací návrh 279
Petru Constantin Luhan

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Název „Sdělení klíčových informací“ 
musí být viditelně umístěn v horní části 
titulní strany sdělení klíčových informací. 
Přímo pod názvem je umístěna vysvětlivka 
tohoto znění:

1. Název „Sdělení klíčových informací“ 
musí být viditelně umístěn v horní části 
titulní strany sdělení klíčových informací. 
Sdělení klíčových informací musí být 
vypracováno jednou ze stran. Každé 
sdělení klíčových informací musí uvádět 
jméno osoby či název subjektu, která 
(který) jasně uvede, že je zodpovědná 
(zodpovědný) za obsah sdělení klíčových 
informací. Přímo pod názvem je umístěna 
vysvětlivka tohoto znění:

Or. en

Odůvodnění

V zájmu zlepšení právní jistoty je třeba zdůraznit, že sdělení klíčových informací je 
vypracováno jedinou stranou - tvůrcem investičního produktu. Tvůrci investičních produktů 
jsou rovněž zodpovědní za obsah sdělení klíčových informací, které vypracují. Tvůrci 
investičních produktů zpřístupní sdělení klíčových informací osobám prodávajícím uvedený 
produkt, které je následně poskytnou retailovému investorovi.

Pozměňovací návrh 280
Olle Schmidt, Nils Torvalds
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Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a) „Cílem tohoto sdělení není vysvětlit, 
zda je tento produkt pro vás vhodný. Měli 
byste se seznámit i s ostatními 
informacemi, které jste obdrželi.

Or. en

Pozměňovací návrh 281
Syed Kamall

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Toto sdělení obsahuje klíčové informace o 
tomto investičním produktu. Nejde o 
propagační materiál; poskytnutí těchto 
informací vyžaduje zákon, abyste lépe 
porozuměli podstatě tohoto investičního 
produktu a rizikům spojeným s investicemi 
do něj. Pro informované rozhodnutí, zda 
danou investici provést, se doporučuje 
seznámit se s tímto sdělením.“

„Toto sdělení obsahuje klíčové informace 
o tomto investičním produktu. Nejde 
o propagační materiál; poskytnutí těchto 
informací vyžaduje zákon, abyste lépe 
porozuměli podstatě, výhodám a rizikům
tohoto investičního produktu a mohli jej 
porovnat s jinými investičními produkty. 

Dříve, než učiní konečné rozhodnutí 
investovat, měli byste se důkladně 
seznámit s tímto sdělením i se všemi 
příslušnými dokumenty, v nichž jsou 
uvedeny podmínky vaší investice. 
Toto sdělení má pouze informativní 
povahu a neuvádí, zda je daný produkt 
vhodný pro vaše konkrétní soukromé 
potřeby.“

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby se zákazník seznámil s prospektem nebo s podmínkami daného produktu, aby 
pochopil veškeré vlastnosti a rizika investice. Sdělení klíčových informací slouží investorovi 
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především jako shrnutí hlavních vlastností a rizik. Toto sdělení má pomoci investorům 
seznámit se s právními podmínkami daného produktu a s tím, co tyto podmínky znamenají 
v souvislosti s navrhovanou investicí, riziky, výnosy a poplatky.

Pozměňovací návrh 282
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Toto sdělení obsahuje klíčové informace o 
tomto investičním produktu. Nejde o 
propagační materiál; poskytnutí těchto 
informací vyžaduje zákon, abyste lépe 
porozuměli podstatě tohoto investičního 
produktu a rizikům spojeným s investicemi
do něj. Pro informované rozhodnutí, zda 
danou investici provést, se doporučuje 
seznámit se s tímto sdělením.“

„Toto sdělení obsahuje klíčové informace 
o tomto investičním produktu. Nejde 
o propagační materiál; poskytnutí těchto 
informací vyžaduje zákon, abyste lépe 
porozuměli podstatě, rizikům a výnosům
tohoto investičního produktu a mohli jej 
porovnat s jinými investičními produkty.“

Or. en

Pozměňovací návrh 283
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Toto sdělení obsahuje klíčové informace o 
tomto investičním produktu. Nejde o 
propagační materiál; poskytnutí těchto 
informací vyžaduje zákon, abyste lépe 
porozuměli podstatě tohoto investičního 
produktu a rizikům spojeným s investicemi 
do něj. Pro informované rozhodnutí, zda 
danou investici provést, se doporučuje 
seznámit se s tímto sdělením.“

„Toto sdělení obsahuje klíčové informace 
o tomto investičním produktu. Nejde 
o propagační materiál; poskytnutí těchto 
informací vyžaduje zákon a jejich cílem je 
vysvětlit podstatu tohoto investičního 
produktu, míru rizika a veškeré náklady, 
než se rozhodnete investici učinit.“ 

Or. en
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Odůvodnění

Sdělení klíčových informací ukládá tvůrcům investičních produktů povinnost poskytnout 
jasné, přesné a srozumitelné informace o daném investičním produktu. Nezbavuje 
odpovědnosti v případě, že zákazník toto sdělení nečetl, ani nečiní tvůrce investičních 
produktů odpovědným za to, že se zákazník s tímto sdělením seznámil. 

Pozměňovací návrh 284
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Toto sdělení obsahuje klíčové informace o
tomto investičním produktu. Nejde o 
propagační materiál; poskytnutí těchto 
informací vyžaduje zákon, abyste lépe 
porozuměli podstatě tohoto investičního 
produktu a rizikům spojeným s investicemi 
do něj. Pro informované rozhodnutí, zda 
danou investici provést, se doporučuje 
seznámit se s tímto sdělením.“

„Toto sdělení obsahuje klíčové informace 
o tomto produktu PRIP. Nejde 
o propagační materiál; poskytnutí těchto 
informací vyžaduje zákon, abyste lépe 
porozuměli podstatě, rizikům a výnosům
tohoto produktu PRIP a mohli jej porovnat 
s jinými produkty PRIP.“

Or. en

Pozměňovací návrh 285
Thomas Händel

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Toto sdělení obsahuje klíčové informace o 
tomto investičním produktu. Nejde o 
propagační materiál; poskytnutí těchto 
informací vyžaduje zákon, abyste lépe 
porozuměli podstatě tohoto investičního 
produktu a rizikům spojeným s investicemi 
do něj. Pro informované rozhodnutí, zda 
danou investici provést, se doporučuje 
seznámit se s tímto sdělením.“

„Toto sdělení obsahuje klíčové informace 
o tomto investičním produktu a o poplatku 
pro zprostředkovatele. Nejde o propagační 
materiál; poskytnutí těchto informací 
vyžaduje zákon, abyste lépe porozuměli 
podstatě tohoto investičního produktu a 
rizikům spojeným s investicemi do něj. Pro 
informované rozhodnutí, zda danou 
investici provést, se doporučuje seznámit 
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se s tímto sdělením.“

Or. de

Pozměňovací návrh 286
Marianne Thyssen

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Sdělení klíčových informací uvádí 
jméno tvůrce produktu odpovědného za 
vypracování tohoto sdělení a obsahuje 
výslovné prohlášení, že pouze tato osoba 
nebo subjekt je odpovědná (odpovědný) za 
obsah tohoto sdělení.

Or. nl

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh objasňuje, že za vypracování a obsah sdělení klíčových informací je 
odpovědná jediná strana, a to tvůrce produktu.

Pozměňovací návrh 287
Astrid Lulling

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Sdělení klíčových informací musí 
obsahovat tyto informace:

2. Název „Klíčové informace pro 
investory“ musí být viditelně umístěn 
v horní části titulní strany tohoto 
dokumentu.
a) Přímo pod názvem je umístěna 
vysvětlivka tohoto znění:
„Tento dokument obsahuje klíčové 
informace pro investory o tomto produktu.
Nejde o propagační materiál; poskytnutí 
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těchto informací vyžaduje zákon, abyste 
lépe porozuměli podstatě tohoto produktu 
a rizikům spojeným s investicemi do něj.
Pro informované rozhodnutí, zda danou 
investici provést, se doporučuje seznámit 
se s tímto sdělením“.

a) název investičního produktu a totožnost 
jeho tvůrce v oddíle na začátku sdělení;

b) Viditelně je uvedeno označení produktu 
případně včetně druhu akcií nebo 
podfondu uvedeného produktu. Viditelně 
je uvedeno plné označení daného 
produktu. Součástí označení je číslo kódu 
daného produktu, pokud existuje
c) Uvádí se jméno správce aktiv 
odpovědného za správu daného produktu.
d) Je-li správcovská společnost součástí 
skupiny společností pro právní, 
administrativní či tržní účely, uvádí se 
jméno této skupiny. Je možno uvést 
značku společnosti za předpokladu, že její 
uvedení nebrání investorovi porozumět 
klíčovým prvkům investice nebo 
neoslabuje jeho schopnost porovnat 
investiční produkty.

b) v oddíle nazvaném „Popis investice“ 
podstatu a hlavní rysy daného 
investičního produktu včetně: 

e) Součástí sdělení klíčových informací 
pro investory je oddíl s názvem „Cíle a 
investiční politika“, který obsahuje 
přinejmenším informace týkající se (v 
případě potřeby):

i) typu investičního produktu; i) typu investičního produktu;
ii) jeho cílů a prostředků k jejich dosažení; ii) jeho cílů a prostředků k jejich dosažení; 

iii) údaje o tom, zda tvůrce investičního 
produktu usiluje o konkrétní výsledky v 
oblasti životního prostředí, sociální oblasti 
nebo v oblasti správy a řízení, ať již v 
souvislosti se svou obchodní činností nebo 
s investičním produktem, a pokud ano, je 
nutno uvést tyto žádoucí výsledky a 
způsob, jakým jich má být dosaženo;

iii) toho, zda tvůrce investičního produktu 
usiluje o konkrétní výsledky v oblasti 
životního prostředí, sociální oblasti nebo 
v oblasti správy a řízení, ať již v souvislosti 
se svou obchodní činností nebo s 
investičním produktem, a pokud ano, je 
nutno uvést tyto žádoucí výsledky a 
způsob, jakým jich má být dosaženo;

iv) v případě, že investiční produkt nabízí 
pojistná plnění, údaje o těchto pojistných 
plněních;

iv) v případě, že investiční produkt nabízí 
pojistná plnění, údaje o těchto pojistných 
plněních;

v) doby trvání investičního produktu, 
pokud je známa;

v) doby trvání investičního produktu, 
pokud je známa; 
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vi) scénáře výkonnosti, pokud je tato 
možnost významná s ohledem na povahu 
produktu;

vi) scénáře výkonnosti, pokud je tato 
možnost významná s ohledem na povahu 
produktu;

c) v oddíle s názvem „Potenciální ztráty“, 
stručný údaj o tom, zda může dojít ke 
ztrátě kapitálu, včetně informací o:

f) Součástí sdělení klíčových informací 
pro investory je oddíl s názvem „Poměr 
rizik a výnosů“, o jehož obsahu rozhodne 
ESMA prostřednictvím regulační 
technické normy. Tento oddíl poskytuje 
případně informace o:

i) poskytovaných zárukách nebo ochraně 
kapitálu včetně jejich případných omezení;

i) poskytovaných zárukách nebo ochraně 
kapitálu včetně jejich případných omezení; 

ii) tom, zda se na investiční produkt 
vztahují systémy kompenzace nebo záruk;

ii) tom, zda se na investiční produkt 
vztahují systémy kompenzace nebo záruk;

d) v oddíle nazvaném „K jakému účelu 
slouží“ označení doporučené minimální 
doby držení a očekávaného profilu 
likvidity produktu, včetně možnosti a 
podmínek zrušení investice před její 
splatností vzhledem k profilu rizika a 
výnosu investičního produktu a vývoji na 
trhu, na který se zaměřuje;
e) v oddíle nazvaném „Rizika a 
potenciální výnosy“ poměr rizik a výnosů 
investičního produktu včetně souhrnného 
ukazatele tohoto poměru a upozornění na 
veškerá konkrétní rizika, která nejsou v 
tomto souhrnném ukazateli plně 
zohledněna;
f) v oddíle nazvaném „Náklady“ náklady 
spojené s investicí do investičního 
produktu zahrnující přímé i nepřímé 
náklady investora včetně souhrnných 
ukazatelů těchto nákladů;

g) Součástí sdělení klíčových informací 
pro investory je oddíl s názvem 
„Poplatky“, kde se klient seznámí s 
poplatky, které hradí; ESMA vytvoří 
regulační technické normy týkající se 
obsahu a podoby příslušných informací.
h) Součástí sdělení klíčových informací 
pro investory je oddíl s názvem 
„Dosavadní výsledky produktu“, který 
bude mapovat období nejméně 12 měsíců; 
ESMA vytvoří regulační technické normy 
týkající se obsahu, minimálních 
požadovaných výsledků v minulosti a 
podoby těchto informací. 

g) v oddíle nazvaném „Výsledky 
v minulosti“ výsledky investičního 

i) Součástí sdělení klíčových informací 
pro investory je oddíl s názvem „Praktické 
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produktu dosažené v minulosti, pokud 
jsou významné s ohledem na povahu 
produktu a délku jeho historie;

informace“; ESMA vytvoří regulační 
technické normy týkající se obsahu a 
rozsahu požadovaných informací.

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

j) Údaje o schválení spočívají v 
následujícím prohlášení:
„Tento produkt je schválen v [název 
členského státu] a regulován [název 
příslušného orgánu]“ (v případě potřeby).  
k) Informace o zveřejnění spočívají v 
následujícím prohlášení:
„Správnost těchto klíčových informací pro 
investory byla stanovena ke dni [datum 
zveřejnění]“

Or. en

Odůvodnění

Vypracování sdělení klíčových informací pro investory pro fondy SKIPCP bylo věnováno 
mnoho úsilí a času. Veškeré toto úsilí může být zúročeno i v případě dalších produktů, 
přičemž názvy jednotlivých referenčních položek mohou být do velké míry znovu využity u 
nejrůznějších strukturovaných investic. Odborněji popsané finanční produkty mohou navíc 
získat více důvěryhodnosti, aniž by docházelo k používání technického žargonu.    

Pozměňovací návrh 288
Astrid Lulling

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) název investičního produktu a totožnost 
jeho tvůrce v oddíle na začátku sdělení;

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 289
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) název investičního produktu a totožnost 
jeho tvůrce v oddíle na začátku sdělení;

a) název investičního produktu a totožnost 
jeho tvůrce a právně odpovědného 
subjektu v oddíle na začátku sdělení;

Or. en

Pozměňovací návrh 290
Syed Kamall

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) název investičního produktu a totožnost 
jeho tvůrce v oddíle na začátku sdělení;

a) název strukturovaného retailového 
investičního produktu a totožnost jeho 
tvůrce (název a adresa jeho sídla) v oddíle 
na začátku sdělení;

Or. en

Pozměňovací návrh 291
Olle Schmidt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) název investičního produktu a totožnost 
jeho tvůrce v oddíle na začátku sdělení;

a) název produktu PRIP a totožnost jeho 
tvůrce v oddíle na začátku sdělení;

Or. en
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Pozměňovací návrh 292
Pervenche Berès

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) název investičního produktu a totožnost 
jeho tvůrce v oddíle na začátku sdělení;

a) název investičního produktu a totožnost 
jeho tvůrce (název a adresa jeho sídla)
v oddíle na začátku sdělení; stejným 
způsobem se totožnost osoby prodávající 
investiční produkty uvádí v příloze ke 
sdělení klíčových informací; 

Or. en

Pozměňovací návrh 293
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Čl. 8. – odst. 2 – písm. a – bod i (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) V oddíle ke konci sdělení nový nadpis 
„Informace o produktu“, kde jsou 
uvedeny (v případě potřeby) tyto 
informace o produktu: 
i. mezinárodní identifikační číslo cenných 
papírů (ISIN);
ii. číslo mezinárodních auditorských 
standardů (ISA);
iii. úroková sazba,
iv. burza cenných papírů související 
s produktem;
v. měna; a
vi. datum vydání.

Or. en
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Pozměňovací návrh 294
Sharon Bowles

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) název a kontaktní údaje příslušného 
orgánu, který produkt reguluje

Or. en

Pozměňovací návrh 295
Sirpa Pietikäinen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) v oddíle nazvaném „Komu je tento 
produkt určen?“ informace o cílovém 
trhu produktu;

Or. en

Odůvodnění

To by investorům umožnilo okamžitě zjistit, zda je daný produkt pro ně určen. 

Pozměňovací návrh 296
Olle Schmidt, Sharon Bowles, Nils Torvalds

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) v oddíle nazvaném „Komu je tento 
produkt určen?“ informace o cílovém 
trhu produktu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 297
Sirpa Pietikäinen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ab) v oddíle nazvaném „Z čeho mohu 
vybírat?“ informace o jednotlivých 
rozhodnutích, která spotřebitel musí 
učinit, např. výběr fondu, doba trvání, 
výše pojistného. V tomto oddíle by rovněž 
měly být uvedeny informace o dalších 
výhodách či podmínkách pro jejich 
získání; 

Or. en

Odůvodnění

Předmětem tohoto oddílu by byly aspekty, jako je výběr fondu či možnosti pojištění. Bez 
těchto základních informací týkajících se velké řady produktů PRIP nemůže investor učinit 
informované rozhodnutí o investování.

Pozměňovací návrh 298
Olle Schmidt, Nils Torvalds

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ab) v oddíle nazvaném „Z čeho mohu 
vybírat?“ informace o jednotlivých 
rozhodnutích, která spotřebitel musí 
učinit, např. výběr fondu, doba trvání, 
výše pojistného atd. V tomto oddíle by 
rovněž měly být uvedeny informace o 
dalších výhodách či podmínkách pro 
jejich získání;

Or. en
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Pozměňovací návrh 299
Olle Schmidt, Nils Torvalds

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ac) v oddíle nazvaném „Jak je daný 
produkt pružný?“ informace o tom, zda 
lze daný produkt nebo možnosti podle 
písmene d) po jeho zakoupení upravit 
(např. investiční fondy, doba trvání, 
pojistné);

Or. en

Pozměňovací návrh 300
Astrid Lulling

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) v oddíle nazvaném „Popis investice“ 
podstatu a hlavní rysy daného 
investičního produktu včetně:

vypouští se

i) typu investičního produktu;
ii) jeho cílů a prostředků k jejich 
dosažení;
iii) údaje o tom, zda tvůrce investičního 
produktu usiluje o konkrétní výsledky v 
oblasti životního prostředí, sociální oblasti 
nebo v oblasti správy a řízení, ať již v 
souvislosti se svou obchodní činností nebo 
s investičním produktem, a pokud ano, je 
nutno uvést tyto žádoucí výsledky a 
způsob, jakým jich má být dosaženo;
iv) v případě, že investiční produkt nabízí 
pojistná plnění, údaje o těchto pojistných 
plněních;



PE504.397v02-00 146/172 AM\927693CS.doc

CS

v) doby trvání investičního produktu, 
pokud je známa;
vi) scénáře výkonnosti, pokud je tato 
možnost významná s ohledem na povahu 
produktu;

Or. en

Pozměňovací návrh 301
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. b – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) v oddíle nazvaném „Popis investice“ 
podstatu a hlavní rysy daného investičního 
produktu včetně:

b) v oddíle nazvaném „Typ investice, cíle a 
investiční politika“ podstatu a hlavní rysy 
daného investičního produktu včetně:

Or. en

Pozměňovací návrh 302
Syed Kamall

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. b – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) v oddíle nazvaném „Popis investice“ 
podstatu a hlavní rysy daného investičního 
produktu včetně:

b) v oddíle nazvaném „Popis investice“ 
podstatu a hlavní rysy strukturovaného 
retailového investičního produktu včetně:

Or. en

Pozměňovací návrh 303
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. b – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) v oddíle nazvaném „Popis investice“ 
podstatu a hlavní rysy daného investičního
produktu včetně:

b) v oddíle nazvaném „Popis investice“ 
podstatu a hlavní rysy produktu PRIP 
včetně:

Or. en

Pozměňovací návrh 304
Astrid Lulling

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. b – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) typu investičního produktu; vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 305
Syed Kamall

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. b – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) typu investičního produktu; i) typu strukturovaného retailového 
investičního produktu;

Or. en

Pozměňovací návrh 306
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. b – bod i
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) typu investičního produktu; i) typu produktu PRIP;

Or. en

Pozměňovací návrh 307
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. b – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) typu investičního produktu; i) typu investičního produktu a míry rizika 
uvedené jako vysoké, střední nebo nízké 
riziko.

Or. en

Odůvodnění

Cílem je zahrnout údaje o míře rizika. To je již součástí návrhu COM v čl. 8. odst. 5: „Komise 
je oprávněna přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 23, jimiž se stanoví 
podrobnosti prezentace a obsah jednotlivých prvků informací podle odstavce 2, (..)“

Pozměňovací návrh 308
Astrid Lulling

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. b – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) jeho cílů a prostředků k jejich 
dosažení;

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 309
Syed Kamall

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. b – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) jeho cílů a prostředků k jejich dosažení; ii) jeho cílů a prostředků k jejich dosažení 
a popisu podkladových nástrojů či 
proměnných a toho, jakým způsobem je 
stanovena návratnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 310
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. b – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) jeho cílů a prostředků k jejich dosažení; ii) jeho cílů a prostředků k jejich dosažení 
a popisu podkladových nástrojů či 
proměnných a toho, jakým způsobem je 
stanovena návratnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 311
Syed Kamall

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. b – bod ii a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iia) věty jednoduchým způsobem 
popisující implicitní očekávání investora 
kupujícího strukturovaný retailový 
investiční produkt;

Or. en
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Odůvodnění

Retailoví investoři neví přesně, jaký vývoj na trhu mají při koupi produktu očekávat.
Jednoduchá věta shrnující implicitní pohled investora kupujícího daný produkt by jim proto 
pomohla pochopit, o jaký produkt se jedná.

Pozměňovací návrh 312
Syed Kamall

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. b – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) údaje o tom, zda tvůrce investičního 
produktu usiluje o konkrétní výsledky v 
oblasti životního prostředí, sociální oblasti 
nebo v oblasti správy a řízení, ať již v 
souvislosti se svou obchodní činností nebo 
s investičním produktem, a pokud ano, je 
nutno uvést tyto žádoucí výsledky a 
způsob, jakým jich má být dosaženo;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 313
Astrid Lulling

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. b – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) údaje o tom, zda tvůrce investičního 
produktu usiluje o konkrétní výsledky v 
oblasti životního prostředí, sociální oblasti 
nebo v oblasti správy a řízení, ať již v 
souvislosti se svou obchodní činností nebo 
s investičním produktem, a pokud ano, je 
nutno uvést tyto žádoucí výsledky a 
způsob, jakým jich má být dosaženo;

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 314
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. b – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) údaje o tom, zda tvůrce investičního 
produktu usiluje o konkrétní výsledky v 
oblasti životního prostředí, sociální oblasti 
nebo v oblasti správy a řízení, ať již v 
souvislosti se svou obchodní činností nebo 
s investičním produktem, a pokud ano, je 
nutno uvést tyto žádoucí výsledky a 
způsob, jakým jich má být dosaženo;

iii) údaje o tom, zda tvůrce investičního 
produktu usiluje o konkrétní výsledky v 
oblasti životního prostředí, sociální oblasti 
nebo v oblasti správy a řízení, ať již v 
souvislosti se svou obchodní činností nebo 
s investičním produktem, a pokud ano, je 
nutno uvést tyto žádoucí výsledky a 
způsob, jakým jich má být dosaženo; a 
údaje o tom, zda daný produkt představuje 
přímou investici do reálné ekonomiky 
nebo zda se jedná o syntetický index;

Or. en

Pozměňovací návrh 315
Alfredo Pallone

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. b – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) údaje o tom, zda tvůrce investičního 
produktu usiluje o konkrétní výsledky v 
oblasti životního prostředí, sociální oblasti 
nebo v oblasti správy a řízení, ať již v 
souvislosti se svou obchodní činností nebo 
s investičním produktem, a pokud ano, je 
nutno uvést tyto žádoucí výsledky a 
způsob, jakým jich má být dosaženo;

iii) údaje o tom, zda investiční produkt
usiluje o konkrétní výsledky v oblasti 
životního prostředí, sociální oblasti nebo 
v oblasti správy a řízení;

Or. en
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Pozměňovací návrh 316
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. b – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) údaje o tom, zda tvůrce investičního 
produktu usiluje o konkrétní výsledky v 
oblasti životního prostředí, sociální oblasti 
nebo v oblasti správy a řízení, ať již v 
souvislosti se svou obchodní činností nebo 
s investičním produktem, a pokud ano, je 
nutno uvést tyto žádoucí výsledky a 
způsob, jakým jich má být dosaženo;

iii) popisu konkrétních kritérií v oblasti 
životního prostředí, sociální oblasti nebo 
v oblasti správy a řízení zohledněných ve 
strategii složení aktiv a kvantitativního 
údaje o dopadu na složení portfolia;   

Or. en

Pozměňovací návrh 317
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. b – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) údaje o tom, zda tvůrce investičního 
produktu usiluje o konkrétní výsledky v 
oblasti životního prostředí, sociální oblasti 
nebo v oblasti správy a řízení, ať již v 
souvislosti se svou obchodní činností nebo
s investičním produktem, a pokud ano, je 
nutno uvést tyto žádoucí výsledky a 
způsob, jakým jich má být dosaženo;

iii) oznámení o tom, zda je investiční 
produkt zaměřen na konkrétní výsledky v 
oblasti životního prostředí, sociální oblasti 
nebo v oblasti správy a řízení, mimo jiné 
na omezování uhlíkové stopy v souvislosti 
s investičním produktem, jaké jsou 
žádoucí výsledky a jakým způsobem jich 
má být dosaženo. Komisi je v souladu 
s článkem 23 svěřena pravomoc přijímat 
akty v přenesené pravomoci, které stanoví 
podrobná pravidla pro vytvoření evropské 
znáčky pro investiční produkty udržitelné 
ze sociálního hlediska a z hlediska 
životního prostředí. Tato značka by měla 
podpořit dlouhodobé financování 
hospodářství a propagovat rozvoj 
finančních investic udržitelných ze 
sociálního hlediska a z hlediska životního 
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prostředí.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je vytvořit pozitivní podnět pro udržitelné investování 
prostřednictvím zveřejňování informací a evropskou značku udržitelného investování.  

Pozměňovací návrh 318
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. b – bod iii – písm. a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) oznámení o možných přímých a 
nepřímých rizicích investičního produktu 
pro životní prostředí. V tomto oznámení 
jsou uvedena rizika pro návratnost 
investice, například rizika spojená 
s chybným oceněním ekologicky citlivých 
aktiv, s nedostatkem omezených zdrojů, 
náklady na regulaci v oblasti životního 
prostředí nebo s případnými náklady 
souvisejícími se změnou klimatu.  
Komisi je v souladu s článkem 23 svěřena 
pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci, kterými se stanoví předpisy 
pro tato oznámení ohledně možných rizik 
souvisejících s životním prostředím. 

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je podpora udržitelného investování zveřejněním 
veškerých investičních nákladů, které na základě obchodních modelů mohou vzniknout v 
souvislosti s životním prostředím. Iniciativa zdůrazňuje, že ocenění podniků a očekávaná 
návratnost často do značné míry závisí na předpokladu očekávané změny klimatu i na cílech 
snižování CO2. EU se zavázala snížit do roku 2050 hodnoty CO2 o 80 % v porovnání 
s hodnotami v roce 1990 a usiluje o omezení nárůstu teploty na 2 stupně Celsia. Tento 
pozměňovací návrh se zakládá na příspěvku iniciativy Carbon Tracker.



PE504.397v02-00 154/172 AM\927693CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 319
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. b – bod iii a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iiia) kvantitativního hodnocení portfolia 
v souvislosti s jeho příspěvkem, pozitivním 
či negativním, k financování přechodu na 
jiné druhy energie za účelem omezení 
globálního oteplování na +2°C.

Or. en

Odůvodnění

K tomu, aby EU dodržela svůj závazek udržet globální oteplování pod 2 stupně, je zapotřebí 
dramatických změn v investičních tocích. Ekonomické výhody přechodu na nízkouhlíkovou 
společnost jsou zároveň dobře zdokumentovány. Kromě toho stoupá zájem investorů na tom, 
aby jejich investice byly „udržitelné“. Existují metody pro výpočet uhlíkové stopy daného 
investičního produktu.

Pozměňovací návrh 320
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. b – bod iii b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iiib) klasifikace portfolia podkladových 
aktiv podle přímo či nepřímo 
financovaných hospodářských odvětví; 

Or. en

Odůvodnění

Tento druh klasifikace vyžaduje minimální úroveň dohledatelnosti v investičním řetězci 
(identifikaci ekonomických činností financovaných těmito úsporami). Investoři, kteří se 
zajímají o eventuální dopad svých investic na reálnou ekonomiku, tak získají cenné informace.  



AM\927693CS.doc 155/172 PE504.397v02-00

CS

Pozměňovací návrh 321
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. b – bod iii c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iiic) údaje o průměrném investičním 
horizontu portfolia podkladových aktiv 
založeném na průměrném obratu cenných 
papírů držených k obchodování a na 
průměrné splatnosti dluhových cenných 
papírů držených ke splatnosti. 

Or. en

Odůvodnění

Tyto informace by byly přímo přístupné správcům aktiv; cílem je podpořit investice 
v dlouhodobých časových horizontech. 

Pozměňovací návrh 322
Othmar Karas

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. b – bod iv

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iv) v případě, že investiční produkt nabízí 
pojistná plnění, údaje o těchto pojistných 
plněních;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Spotřebitelé by měli znát veškeré vlastnosti pojistných produktů. Vlastnosti pojistných 
produktů PRIP jsou zásadní k tomu, aby je bylo možno odlišit od ostatních produktů PRIP. Ve 
sdělení klíčových informací je proto třeba vytvořit samostatný a viditelnější oddíl, v němž 
budou tyto vlastnosti pojistných plnění zdůrazněny.   

Pozměňovací návrh 323
Burkhard Balz
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Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. b – bod iv

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iv) v případě, že investiční produkt nabízí 
pojistná plnění, údaje o těchto pojistných 
plněních;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 324
Astrid Lulling

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. b – bod iv

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iv) v případě, že investiční produkt nabízí 
pojistná plnění, údaje o těchto pojistných 
plněních;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 325
Marianne Thyssen

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. b – bod iv

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iv) v případě, že investiční produkt nabízí 
pojistná plnění, údaje o těchto pojistných
plněních;

vypouští se

Or. nl

Odůvodnění

Očekává se, že spotřebitelé při porovnávání produktů nebudou zvažovat pouze jejich náklady 
a potenciální výnosy, ale i to, zda tyto produkty rovněž zahrnují pojistný prvek. Aby mohli 
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učinit správné rozhodnutí, měl by být do sdělení klíčových informací zahrnut samostatný a 
viditelný oddíl pod názvem „Vztahuje se na mě pojištění?“  

Pozměňovací návrh 326
Alfredo Pallone

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. b – bod iv

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iv) v případě, že investiční produkt nabízí 
pojistná plnění, údaje o těchto pojistných 
plněních;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 327
Syed Kamall

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. b – bod iv

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iv) v případě, že investiční produkt nabízí 
pojistná plnění, údaje o těchto pojistných 
plněních;

iv) v případě, že strukturovaný retailový
investiční produkt nabízí pojistná plnění, 
údaje o těchto pojistných plněních;

Or. en

Pozměňovací návrh 328
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. b – bod iv

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iv) v případě, že investiční produkt nabízí 
pojistná plnění, údaje o těchto pojistných 
plněních;

iv) v případě, že produkt PRIP nabízí 
pojistná plnění, údaje o těchto pojistných 
plněních;
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Or. en

Pozměňovací návrh 329
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. b – bod iv

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iv) v případě, že investiční produkt nabízí
pojistná plnění, údaje o těchto pojistných 
plněních;

iv) v případě, že investiční produkt 
zahrnuje pojistná plnění, údaje o těchto 
pojistných plněních; a včetně jasného 
oznámení v případě, že investiční produkt 
nezahrnuje pojistná plnění 

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je poukázat na to, zda součástí finančního produktu, 
jehož se směrnice týká, jsou či nejsou pojistná plnění, jako například finanční zabezpečení pro 
pozůstalé závislé osoby. Zdůrazňuje příspěvek pojistných plnění, např. sdílení rizika, 
k investičnímu produktu. Tento pozměňovací návrh se zakládá na příspěvku Sdružení 
německých pojistitelů (GDV).

Pozměňovací návrh 330
Astrid Lulling

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. b – bod v

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

v) doby trvání investičního produktu, 
pokud je známa;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 331
Syed Kamall



AM\927693CS.doc 159/172 PE504.397v02-00

CS

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. b – bod v

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

v) doby trvání investičního produktu, 
pokud je známa;

v) doby trvání strukturovaného 
retailového investičního produktu, pokud 
je známa;

Or. en

Pozměňovací návrh 332
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. b – bod v

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

v) doby trvání investičního produktu, 
pokud je známa;

v) doby trvání investičního produktu, 
pokud je známa, nebo údaje o minimální 
době držení;

Or. en

Pozměňovací návrh 333
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. b – bod vi

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

vi) scénáře výkonnosti, pokud je tato 
možnost významná s ohledem na povahu 
produktu;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 334
Astrid Lulling
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Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. b – bod vi

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

vi) scénáře výkonnosti, pokud je tato 
možnost významná s ohledem na povahu 
produktu;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 335
Sylvie Goulard

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. b – bod vi

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

vi) scénáře výkonnosti, pokud je tato 
možnost významná s ohledem na povahu 
produktu;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 336
Alfredo Pallone

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. b – bod vi

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

vi) scénáře výkonnosti, pokud je tato 
možnost významná s ohledem na povahu 
produktu;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 337
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE
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Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. b – bod vi

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

vi) scénáře výkonnosti, pokud je tato 
možnost významná s ohledem na povahu 
produktu;

vi) scénáře čisté návratnosti, pokud je tato 
možnost významná s ohledem na povahu 
produktu;

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zajistit transparentnost ohledně výkonnosti 
investičních produktů spadajících pod toto nařízení. Výsledky určitých produktů a portfolií by 
tedy případně měly být srovnávány s jinými produkty s podobným rizikem. Navíc by měly být 
odhaleny všechny poplatky ovlivňující výnos.

Pozměňovací návrh 338
Thomas Händel

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. b – bod vi a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

via) a možnosti zrušit investiční produkt.

Or. de

Pozměňovací návrh 339
Udo Bullmann, Peter Simon

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. b – bod vi a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

via) údaje o tom, že vnitrostátní daňové 
předpisy domovského členského státu 
investora mohou významně ovlivnit 
očekávanou a skutečnou návratnost 
investice.
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Or. en

Pozměňovací návrh 340
Olle Schmidt, Sharon Bowles, Nils Torvalds

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. b – bod vi a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

via) případně údaje o doporučené 
minimální době držení.

Or. en

Pozměňovací návrh 341
Marianne Thyssen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) v oddíle nazvaném „Vztahuje se na mě 
pojištění?“ údaj o tom, zda daný investiční 
produkt zahrnuje pojištění, či nikoli, a 
podrobnosti jeho o pojistném krytí;

Or. nl

Odůvodnění

Očekává se, že spotřebitelé při porovnávání produktů nebudou zvažovat pouze jejich náklady 
a potenciální výnosy, ale i to, zda tyto produkty rovněž zahrnují pojistný prvek. Aby mohli 
učinit správné rozhodnutí, měl by být do sdělení klíčových informací zahrnut samostatný a 
viditelný oddíl pod názvem „Vztahuje se na mě pojištění?“ 

Pozměňovací návrh 342
Burkhard Balz

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. b a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) V případě pojistných produktů 
v oddíle nazvaném „Na co se pojištění 
vztahuje?“ povahu a hlavní vlastnosti 
pojistného produktu včetně
i) údaje o nabízených pojistných plněních;
a
ii) informací o těchto pojistných plněních;

Or. en

Pozměňovací návrh 343
Olle Schmidt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) v oddíle s názvem „Potenciální ztráty“, 
stručný údaj o tom, zda může dojít ke 
ztrátě kapitálu, včetně informací o:

vypouští se

i) poskytovaných zárukách nebo ochraně 
kapitálu včetně jejich případných 
omezení;
ii) tom, zda se na investiční produkt 
vztahují systémy kompenzace nebo záruk;

Or. en

Odůvodnění

Možnost, že by mohl být uplatněn systém kompenzace nebo záruk, neznamená, že investor 
nemůže přijít o peníze v důsledku toho, že tyto systémy sice pokrývají některá selhání, ale 
nevztahují se na tržní riziko. Za tímto účelem by oddíly čl. 8 odst. 2 písm. c) a e) měly být 
sloučeny pod společným názvem „Jaká jsou rizika a co mohu získat zpátky?“, aby investoři 
získali úplný přehled o rizicích. 

Pozměňovací návrh 344
Astrid Lulling
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Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) v oddíle s názvem „Potenciální ztráty“, 
stručný údaj o tom, zda může dojít ke 
ztrátě kapitálu, včetně informací o:

vypouští se

i) poskytovaných zárukách nebo ochraně 
kapitálu včetně jejich případných 
omezení;
ii) tom, zda se na investiční produkt 
vztahují systémy kompenzace nebo záruk;

Or. en

Pozměňovací návrh 345
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. c – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) v oddíle s názvem „Potenciální ztráty“, 
stručný údaj o tom, zda může dojít ke 
ztrátě kapitálu, včetně informací o:

c) v oddíle s názvem „Co se může stát 
s mou investicí?“ souhrnné prohlášení o 
tom, že hodnota investice se v závislosti na 
tržních podmínkách či jiných faktorech 
může zvýšit nebo snížit.

Or. en

Pozměňovací návrh 346
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. c – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) v oddíle s názvem „Potenciální ztráty“,
stručný údaj o tom, zda může dojít ke 
ztrátě kapitálu, včetně informací o:

c) v oddíle s názvem „Potenciální ztráty“ 
stručné prohlášení o tom, že vždy může 
dojít ke ztrátě kapitálu, a dále:
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Or. en

Pozměňovací návrh 347
Sari Essayah

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. c – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) v oddíle s názvem „Potenciální ztráty“,
stručný údaj o tom, zda může dojít ke 
ztrátě kapitálu, včetně informací o:

c) v oddíle s názvem „Úroveň 
kapitálového krytí“stručný údaj o tom, zda 
může dojít ke ztrátě kapitálu, včetně 
informací o:

Or. en

Pozměňovací návrh 348
Syed Kamall

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. c – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) v oddíle s názvem „Potenciální ztráty“, 
stručný údaj o tom, zda může dojít ke 
ztrátě kapitálu, včetně informací o:

c) v oddíle s názvem „Jaká jsou možná 
rizika a výnosy?“ 

Or. en

Pozměňovací návrh 349
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. c – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) v oddíle s názvem „Potenciální ztráty“, 
stručný údaj o tom, zda může dojít ke 

c) v oddíle s názvem „Potenciální ztráty“ 
obecné a jasné upozornění na to, že 
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ztrátě kapitálu, včetně informací o: investiční produkty skýtají možnost ztráty 
kapitálu; včetně

Or. en

Pozměňovací návrh 350
Alfredo Pallone

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. c – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) v oddíle s názvem „Potenciální ztráty“, 
stručný údaj o tom, zda může dojít ke 
ztrátě kapitálu, včetně informací o:

c) v oddíle s názvem „Pojistná plnění“
údaj o tom, zda investiční produkt 
poskytuje pojistná plnění, a pokud ano, 
údaje o těchto pojistných plněních

Or. en

Pozměňovací návrh 351
Nils Torvalds

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. c – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) v oddíle s názvem „Potenciální ztráty“,
stručný údaj o tom, zda může dojít ke 
ztrátě kapitálu, včetně informací o:

c) v oddíle s názvem „Jaká ochranná 
opatření se na investiční produkt 
vztahují?“ stručný popis:

Or. en

Pozměňovací návrh 352
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. c – bod i
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) poskytovaných zárukách nebo ochraně 
kapitálu včetně jejich případných 
omezení;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 353
Astrid Lulling

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. c – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) poskytovaných zárukách nebo ochraně 
kapitálu včetně jejich případných 
omezení;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 354
Syed Kamall

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. c – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) poskytovaných zárukách nebo ochraně 
kapitálu včetně jejich případných 
omezení;

i) poměru rizika a výnosů 
strukturovaného retailového investičního 
produktu včetně souhrnného ukazatele 
tohoto poměru a upozornění na veškerá 
specifická rizika, která souhrnný ukazatel 
nemusí plně zachycovat;

Or. en

Pozměňovací návrh 355
Sven Giegold
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za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. c – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) poskytovaných zárukách nebo ochraně 
kapitálu včetně jejich případných omezení;

i) poskytovaných zárukách nebo ochraně 
kapitálu včetně jejich případného omezení, 
o celkové částce a o držiteli tohoto 
peněžního závazku;

Or. en

Pozměňovací návrh 356
Alfredo Pallone

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. c – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) poskytovaných zárukách nebo ochraně 
kapitálu včetně jejich případných omezení;

i) poskytovaných zárukách a ochraně 
kapitálu včetně jejich případných omezení;

Or. en

Pozměňovací návrh 357
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. c – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) tom, zda se na investiční produkt 
vztahují systémy kompenzace nebo záruk;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 358
Astrid Lulling



AM\927693CS.doc 169/172 PE504.397v02-00

CS

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. c – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) tom, zda se na investiční produkt 
vztahují systémy kompenzace nebo záruk;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 359
Syed Kamall

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. c – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) tom, zda se na investiční produkt 
vztahují systémy kompenzace nebo záruk;

ii) stručný údaj o tom, zda může dojít ke 
ztrátě kapitálu, a o veškerých 
poskytovaných zárukách a ochraně 
kapitálu a případných omezeních těchto 
ochranných opatření;  

Or. en

Pozměňovací návrh 360
Thomas Händel

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. c – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) tom, zda se na investiční produkt 
vztahují systémy kompenzace nebo záruk;

ii) tom, zda se na investiční produkt 
vztahují systémy kompenzace nebo záruk, 
a pokud ano, které;

Or. de

Pozměňovací návrh 361
Alfredo Pallone



PE504.397v02-00 170/172 AM\927693CS.doc

CS

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. c – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) tom, zda se na investiční produkt 
vztahují systémy kompenzace nebo záruk;

ii) a o jménu ručitele;

Or. en

Pozměňovací návrh 362
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. c – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) tom, zda se na investiční produkt 
vztahují systémy kompenzace nebo záruk;

ii) tom, zda se na investiční produkt 
vztahují systémy kompenzace nebo záruk, 
s podrobným uvedením, na která rizika se 
systém vztahuje a na která ne;

Or. en

Pozměňovací návrh 363
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. c – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) tom, zda se na investiční produkt 
vztahují systémy kompenzace nebo záruk;

ii) tom, zda se na investiční produkt 
vztahují systémy kompenzace nebo záruk; 
s podrobným uvedením, na která rizika se 
systém nevztahuje

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je poukázat na absenci pojistných plnění.
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Pozměňovací návrh 364
Nils Torvalds

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. c – bod ii a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iia) v případě potřeby informace o dalších 
ochranných opatřeních, jako je depozitář 
fondu, včetně totožnosti a funkce 
zúčastněných stran; 

Or. en

Pozměňovací návrh 365
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. c – bod ii a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iia) tom, zda se na produkt vztahuje 
ochrana pojištění.

Or. en

Pozměňovací návrh 366
Sharon Bowles

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) prohlášení o tom, že částky stanovující 
rozmezí, v němž se mají pohybovat 
konečné výnosy, jsou částky před 
zdaněním a že daňové předpisy 
domovského členského státu investora 
mohou ovlivnit návratnost dané investice;  
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Or. en

Pozměňovací návrh 367
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cb) v oddíle nazvaném „Co se stane, 
pokud tvůrce či prodejce investičního 
produktu nedodrží své závazky?“ stručný 
popis nejvyšší možné ztráty pro investora 
a údaj o tom, zda se na tento druh ztráty 
vztahuje jeho systém kompenzace nebo 
záruk;  

Or. en


