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Poprawka 65
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Inwestorom indywidualnym, którzy 
rozważają dokonanie inwestycji, coraz 
częściej oferuje się szeroką gamę 
produktów inwestycyjnych różnego 
rodzaju. Produkty te często zapewniają
szczególne rozwiązania inwestycyjne 
dostosowane do potrzeb inwestorów 
indywidualnych, są jednak również często 
złożone i trudne do zrozumienia. Obecnie 
informacje ujawniane inwestorom w 
odniesieniu do tych produktów 
inwestycyjnych są nieskoordynowane i 
często nie pomagają inwestorom 
indywidualnym w porównaniu różnych 
produktów i zrozumieniu ich 
charakterystyki. W rezultacie inwestorzy 
indywidualni często dokonywali inwestycji 
obarczonych ryzykiem i kosztami, które 
nie zostały w pełni przez nich zrozumiane, 
i w związku z tym czasami ponosili 
nieprzewidziane straty.

(1) Inwestorom indywidualnym, którzy 
rozważają dokonanie inwestycji, coraz 
częściej oferuje się szeroką gamę 
konfekcjonowanych detalicznych
produktów inwestycyjnych (PRIP)
różnego rodzaju. Produkty te mogą 
zapewniać szczególne rozwiązania 
inwestycyjne dostosowane do potrzeb 
inwestorów indywidualnych, są jednak 
również często złożone i trudne do 
zrozumienia. Obecnie informacje 
ujawniane inwestorom w odniesieniu do 
tych PRIP są nieskoordynowane i często 
nie pomagają inwestorom indywidualnym 
w porównaniu różnych produktów,
zrozumieniu ich charakterystyki, nie 
przyczyniają się też do edukacji 
finansowej inwestorów. W rezultacie 
inwestorzy indywidualni często 
dokonywali inwestycji obarczonych 
ryzykiem i kosztami, które nie zostały w 
pełni przez nich zrozumiane, i w związku z 
tym czasami ponosili nieprzewidziane 
straty.

Or. en

Poprawka 66
Syed Kamall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Inwestorom indywidualnym, którzy 
rozważają dokonanie inwestycji, coraz 

(1) Inwestorom indywidualnym, którzy 
rozważają dokonanie inwestycji, coraz 
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częściej oferuje się szeroką gamę 
produktów inwestycyjnych różnego 
rodzaju. Produkty te często zapewniają 
szczególne rozwiązania inwestycyjne 
dostosowane do potrzeb inwestorów 
indywidualnych, są jednak również często 
złożone i trudne do zrozumienia. Obecnie 
informacje ujawniane inwestorom w 
odniesieniu do tych produktów 
inwestycyjnych są nieskoordynowane i 
często nie pomagają inwestorom 
indywidualnym w porównaniu różnych 
produktów i zrozumieniu ich 
charakterystyki. W rezultacie inwestorzy 
indywidualni często dokonywali inwestycji 
obarczonych ryzykiem i kosztami, które 
nie zostały w pełni przez nich zrozumiane, 
i w związku z tym czasami ponosili 
nieprzewidziane straty.

częściej oferuje się szeroką gamę 
konfekcjonowanych detalicznych
produktów inwestycyjnych różnego 
rodzaju. Produkty te często zapewniają 
szczególne rozwiązania inwestycyjne 
dostosowane do potrzeb inwestorów 
indywidualnych, są jednak również często 
złożone i trudne do zrozumienia. Obecnie 
informacje ujawniane inwestorom w 
odniesieniu do tych produktów 
inwestycyjnych są nieskoordynowane i 
często nie pomagają inwestorom 
indywidualnym w porównaniu różnych 
produktów i zrozumieniu ich 
charakterystyki. W rezultacie inwestorzy 
indywidualni często dokonywali inwestycji 
obarczonych ryzykiem i kosztami, które 
nie zostały w pełni przez nich zrozumiane, 
i w związku z tym czasami ponosili 
nieprzewidziane straty.

Or. en

Uzasadnienie

Rozporządzenie w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje ma zwiększyć 
zrozumiałość i porównywalność konfekcjonowanych detalicznych produktów inwestycyjnych. 
Rozporządzenie to powinno zatem ograniczać się do takich produktów konfekcjonowanych. 
Konsumenci mogą skorzystać z rozporządzenia w sprawie dokumentów zawierających 
kluczowe informacje lub mu podobnego w odniesieniu do innych rodzajów produktów. Jednak 
niniejsze rozporządzenie sporządzono z myślą o PRIP i zmiana jego zakresu w tym miejscu 
mogłaby mieć negatywny wpływ na treść, system odpowiedzialności itd. Niniejsze 
uzasadnienie odnosi się do wszystkich podobnych poprawek.

Poprawka 67
Sven Giegold
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Ponieważ twórcy produktów 
inwestycyjnych mogą wykorzystywać 
spółki specjalnego przeznaczenia i spółki 
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holdingowe w celu obejścia przepisów w 
zakresie ujawniania informacji 
przewidzianych w rozporządzeniu w 
sprawie dokumentów zawierających 
kluczowe informacje dla inwestorów, 
niniejsze rozporządzenie powinno mieć 
zastosowanie do udziałów lub jednostek 
uczestnictwa w takich spółkach.

Or. en

Uzasadnienie

Udziały lub jednostki uczestnictwa w spółkach specjalnego przeznaczenia i spółkach 
holdingowych są coraz częściej wykorzystywane przez niektórych twórców produktów 
inwestycyjnych do obchodzenia przepisów i unikania ograniczeń ustawodawczych. Bardzo 
ważne jest dopilnowanie, aby takie spółki nie unikały obowiązku dostarczenia inwestorom 
indywidualnym dokumentu zawierającego kluczowe informacje dla inwestorów. Kryterium 
przełamania osobowości prawnej powinno zatem mieć charakter nadrzędny podczas oceny 
zastosowania rozporządzenia, aby uniknąć strategii omijania przepisów i luk. Niniejszą 
poprawkę oparto na wniosku francuskich organów regulacyjnych.

Poprawka 68
Elena Băsescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Udoskonalenie przepisów w sprawie 
przejrzystości produktów inwestycyjnych 
oferowanych inwestorom indywidualnym 
stanowi ważny środek ochrony 
inwestorów, a także konieczny warunek 
odbudowy zaufania inwestorów 
indywidualnych do rynku finansowego. 
Pierwsze kroki w tym kierunku podjęto już 
na poziomie unijnym poprzez opracowanie 
systemu kluczowych informacji dla 
inwestorów ustanowionego w dyrektywie 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/65/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w 
sprawie koordynacji przepisów 
ustawowych, wykonawczych i 
administracyjnych odnoszących się do 

(2) Udoskonalenie przepisów w sprawie 
przejrzystości produktów inwestycyjnych 
oferowanych inwestorom indywidualnym 
stanowi ważny środek ochrony 
inwestorów, a także konieczny warunek 
odbudowy zaufania inwestorów 
indywidualnych do rynku finansowego, 
szczególnie ważny w następstwie kryzysu 
finansowego. Pierwsze kroki w tym 
kierunku podjęto już na poziomie unijnym 
poprzez opracowanie systemu kluczowych 
informacji dla inwestorów ustanowionego 
w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2009/65/WE z dnia 13 lipca 2009 r. 
w sprawie koordynacji przepisów 
ustawowych, wykonawczych i 
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przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania 
w zbywalne papiery wartościowe (UCITS).

administracyjnych odnoszących się do 
przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania 
w zbywalne papiery wartościowe (UCITS).

Or. en

Poprawka 69
Syed Kamall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Udoskonalenie przepisów w sprawie 
przejrzystości produktów inwestycyjnych 
oferowanych inwestorom indywidualnym 
stanowi ważny środek ochrony 
inwestorów, a także konieczny warunek 
odbudowy zaufania inwestorów 
indywidualnych do rynku finansowego. 
Pierwsze kroki w tym kierunku podjęto już 
na poziomie unijnym poprzez opracowanie 
systemu kluczowych informacji dla 
inwestorów ustanowionego w dyrektywie 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/65/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w 
sprawie koordynacji przepisów 
ustawowych, wykonawczych i 
administracyjnych odnoszących się do 
przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania 
w zbywalne papiery wartościowe (UCITS).

(2) Udoskonalenie przepisów w sprawie 
przejrzystości konfekcjonowanych 
detalicznych produktów inwestycyjnych 
oferowanych inwestorom indywidualnym 
stanowi ważny środek ochrony 
inwestorów, a także konieczny warunek 
odbudowy zaufania inwestorów 
indywidualnych do rynku finansowego. 
Pierwsze kroki w tym kierunku podjęto już 
na poziomie unijnym poprzez opracowanie 
systemu kluczowych informacji dla 
inwestorów ustanowionego w dyrektywie 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/65/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w 
sprawie koordynacji przepisów 
ustawowych, wykonawczych i 
administracyjnych odnoszących się do 
przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania 
w zbywalne papiery wartościowe (UCITS).

Or. en

Poprawka 70
Syed Kamall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Zróżnicowane przepisy, które różnią się 
od siebie w zależności od sektora, który 
oferuje produkty inwestycyjne, i krajowych 
przepisów w tym obszarze, tworzą 
nierówne warunki konkurencji między 
poszczególnymi produktami i kanałami 
dystrybucji, stanowiąc dodatkową 
przeszkodę dla powstania jednolitego 
rynku usług i produktów finansowych. 
Państwa członkowskie podejmują już 
rozbieżne i nieskoordynowane działania 
mające na celu wyeliminowanie 
niedociągnięć w środkach ochrony 
inwestorów, i proces ten będzie 
najprawdopodobniej dalej postępował. 
Rozbieżne podejścia do ujawniania 
informacji na temat produktów 
inwestycyjnych utrudniają rozwój równych 
warunków działania dla twórców różnych 
produktów inwestycyjnych oraz 
podmiotów sprzedających te produkty, 
zaburzając tym samym konkurencję. 
Sytuacja ta prowadzi również do 
nierównego poziomu ochrony inwestorów 
w Unii. Te rozbieżności stanowią 
przeszkodę w ustanowieniu i 
bezproblemowym funkcjonowaniu 
jednolitego rynku. W związku z tym 
odpowiednią podstawę prawną 
przedmiotowych regulacji stanowi art. 114 
TFUE, interpretowany zgodnie z 
utrwalonym orzecznictwem Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

(3) Zróżnicowane przepisy, które różnią się 
od siebie w zależności od sektora, który 
oferuje konfekcjonowane detaliczne
produkty inwestycyjne, i krajowych 
przepisów w tym obszarze, tworzą 
nierówne warunki konkurencji między 
poszczególnymi produktami i kanałami 
dystrybucji, stanowiąc dodatkową 
przeszkodę dla powstania jednolitego 
rynku usług i produktów finansowych. 
Państwa członkowskie podejmują już 
rozbieżne i nieskoordynowane działania 
mające na celu wyeliminowanie 
niedociągnięć w środkach ochrony 
inwestorów, i proces ten będzie 
najprawdopodobniej dalej postępował. 
Rozbieżne podejścia do ujawniania 
informacji na temat konfekcjonowanych 
detalicznych produktów inwestycyjnych 
utrudniają rozwój równych warunków 
działania dla twórców różnych 
konfekcjonowanych detalicznych
produktów inwestycyjnych oraz 
podmiotów sprzedających te produkty, 
zaburzając tym samym konkurencję. 
Sytuacja ta prowadzi również do 
nierównego poziomu ochrony inwestorów 
w Unii. Te rozbieżności stanowią 
przeszkodę w ustanowieniu i 
bezproblemowym funkcjonowaniu 
jednolitego rynku. W związku z tym 
odpowiednią podstawę prawną 
przedmiotowych regulacji stanowi art. 114 
TFUE, interpretowany zgodnie z 
utrwalonym orzecznictwem Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Or. en

Poprawka 71
Elena Băsescu
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Aby zapobiec tym rozbieżnościom, 
konieczne jest ustanowienie na poziomie 
Unii jednolitych przepisów w zakresie 
przejrzystości, mających zastosowanie do 
wszystkich uczestników rynku produktów 
inwestycyjnych. Rozporządzenie jest 
konieczne, aby zapewnić ustanowienie 
wspólnego standardu dla dokumentu 
zawierającego kluczowe informacje w 
sposób na tyle jednolity, aby umożliwić 
harmonizację jego formatu i treści. 
Bezpośrednio stosowane przepisy 
rozporządzenia powinny zapewnić objęcie 
wszystkich uczestników rynku produktów 
inwestycyjnych tymi samymi wymogami. 
Powinno to również zapewnić istnienie 
jednolitych obowiązków w zakresie 
ujawniania informacji, zapobiegając 
rozbieżnościom w krajowych wymogach, 
które powstałyby w wyniku transpozycji 
dyrektywy. Zastosowanie rozporządzenia 
jest również zasadne, aby zapewnić objęcie 
wszystkich podmiotów sprzedających 
produkty inwestycyjne jednolitymi 
wymogami w zakresie przekazywania 
dokumentu zawierającego kluczowe 
informacje inwestorom indywidualnym.

(4) Aby zapobiec tym rozbieżnościom oraz 
ograniczyć koszty i niepewność 
podmiotów udostępniających produkty i 
prowadzących ich dystrybucję, konieczne 
jest ustanowienie na poziomie Unii 
jednolitych przepisów w zakresie 
przejrzystości, mających zastosowanie do 
wszystkich uczestników rynku produktów 
inwestycyjnych. Rozporządzenie jest 
konieczne, aby zapewnić ustanowienie 
wspólnego standardu dla dokumentu 
zawierającego kluczowe informacje w 
sposób na tyle jednolity, aby umożliwić 
harmonizację jego formatu i treści. 
Bezpośrednio stosowane przepisy 
rozporządzenia powinny zapewnić objęcie 
wszystkich uczestników rynku produktów 
inwestycyjnych tymi samymi wymogami. 
Powinno to również zapewnić istnienie 
jednolitych obowiązków w zakresie 
ujawniania informacji, zapobiegając 
rozbieżnościom w krajowych wymogach, 
które powstałyby w wyniku transpozycji 
dyrektywy. Zastosowanie rozporządzenia 
jest również zasadne, aby zapewnić objęcie 
wszystkich podmiotów sprzedających 
produkty inwestycyjne jednolitymi 
wymogami w zakresie przekazywania 
dokumentu zawierającego kluczowe 
informacje inwestorom indywidualnym.

Or. en

Poprawka 72
Syed Kamall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Aby zapobiec tym rozbieżnościom, 
konieczne jest ustanowienie na poziomie 
Unii jednolitych przepisów w zakresie 
przejrzystości, mających zastosowanie do 
wszystkich uczestników rynku produktów 
inwestycyjnych. Rozporządzenie jest 
konieczne, aby zapewnić ustanowienie 
wspólnego standardu dla dokumentu 
zawierającego kluczowe informacje w 
sposób na tyle jednolity, aby umożliwić 
harmonizację jego formatu i treści. 
Bezpośrednio stosowane przepisy 
rozporządzenia powinny zapewnić objęcie 
wszystkich uczestników rynku produktów 
inwestycyjnych tymi samymi wymogami. 
Powinno to również zapewnić istnienie 
jednolitych obowiązków w zakresie 
ujawniania informacji, zapobiegając 
rozbieżnościom w krajowych wymogach, 
które powstałyby w wyniku transpozycji 
dyrektywy. Zastosowanie rozporządzenia 
jest również zasadne, aby zapewnić objęcie 
wszystkich podmiotów sprzedających 
produkty inwestycyjne jednolitymi 
wymogami w zakresie przekazywania 
dokumentu zawierającego kluczowe 
informacje inwestorom indywidualnym.

(4) Aby zapobiec tym rozbieżnościom, 
konieczne jest ustanowienie na poziomie 
Unii jednolitych przepisów w zakresie 
przejrzystości, mających zastosowanie do 
wszystkich uczestników rynku 
konfekcjonowanych detalicznych
produktów inwestycyjnych. 
Rozporządzenie jest konieczne, aby 
zapewnić ustanowienie wspólnego 
standardu dla dokumentu zawierającego 
kluczowe informacje w sposób na tyle 
jednolity, aby umożliwić harmonizację 
jego formatu i treści. Bezpośrednio 
stosowane przepisy rozporządzenia 
powinny zapewnić objęcie wszystkich 
uczestników rynku konfekcjonowanych 
detalicznych produktów inwestycyjnych 
tymi samymi wymogami. Powinno to 
również zapewnić istnienie jednolitych 
obowiązków w zakresie ujawniania 
informacji, zapobiegając rozbieżnościom w 
krajowych wymogach, które powstałyby w 
wyniku transpozycji dyrektywy. 
Zastosowanie rozporządzenia jest również 
zasadne, aby zapewnić objęcie wszystkich 
podmiotów sprzedających 
konfekcjonowane detaliczne produkty 
inwestycyjne jednolitymi wymogami w 
zakresie przekazywania dokumentu 
zawierającego kluczowe informacje 
inwestorom indywidualnym.

Or. en

Poprawka 73
Werner Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Poprawa jakości ujawnianych (5) Poprawa jakości ujawnianych 
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informacji na temat produktów 
inwestycyjnych ma zasadnicze znaczenie 
dla odbudowy zaufania inwestorów 
indywidualnych do rynków finansowych. 
Równie ważna jest jednak skuteczna 
regulacja procesów sprzedaży tych 
produktów. Niniejsze rozporządzenie 
stanowi uzupełnienie środków w zakresie 
dystrybucji określonych w dyrektywie 
2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady. Jest ono również uzupełnieniem 
środków w zakresie dystrybucji produktów 
ubezpieczeniowych określonych w 
dyrektywie 2002/92/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady.

informacji na temat produktów 
inwestycyjnych ma zasadnicze znaczenie 
dla odbudowy zaufania inwestorów 
indywidualnych do rynków finansowych. 
Równie ważna jest jednak skuteczna 
regulacja procesów sprzedaży tych 
produktów. Przepisy innego 
wspólnotowego aktu prawnego regulujące 
szczegółowe aspekty dystrybucji 
produktów inwestycyjnych mają 
pierwszeństwo przed przepisami 
niniejszego rozporządzenia. Dotyczy to w 
szczególności dyrektyw 2004/39/WE oraz 
2002/92/WE.

Or. de

Poprawka 74
Syed Kamall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Poprawa jakości ujawnianych 
informacji na temat produktów 
inwestycyjnych ma zasadnicze znaczenie 
dla odbudowy zaufania inwestorów 
indywidualnych do rynków finansowych. 
Równie ważna jest jednak skuteczna 
regulacja procesów sprzedaży tych 
produktów. Niniejsze rozporządzenie 
stanowi uzupełnienie środków w zakresie 
dystrybucji określonych w dyrektywie 
2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady. Jest ono również uzupełnieniem 
środków w zakresie dystrybucji produktów 
ubezpieczeniowych określonych w 
dyrektywie 2002/92/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady.

(5) Poprawa jakości ujawnianych 
informacji na temat konfekcjonowanych 
detalicznych produktów inwestycyjnych 
ma zasadnicze znaczenie dla odbudowy 
zaufania inwestorów indywidualnych do 
rynków finansowych. Równie ważna jest 
jednak skuteczna regulacja procesów 
sprzedaży tych produktów. Niniejsze 
rozporządzenie stanowi uzupełnienie 
środków w zakresie dystrybucji 
(obejmujących doradztwo inwestycyjne, 
środki ochrony inwestorów i inne usługi 
sprzedaży) określonych w dyrektywie 
2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady. Jest ono również uzupełnieniem 
środków w zakresie dystrybucji produktów 
ubezpieczeniowych określonych w 
dyrektywie 2002/92/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady.
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Or. en

Uzasadnienie

Środki dotyczące ujawniania informacji o produkcie proponowane w niniejszym 
rozporządzeniu uzupełniają środki ochrony inwestorów w zakresie doradztwa inwestycyjnego, 
środki ochrony inwestora i usługi sprzedaży objęte dyrektywą 2004/39/WE.

Poprawka 75
Thomas Händel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Niniejsze rozporządzanie powinno 
stosować się do wszystkich produktów, bez 
względu na ich formę lub konstrukcję, 
które wytwarzane są przez branżę usług 
finansowych w celu zapewnienia 
inwestorom indywidualnym szans 
inwestycyjnych, w przypadku gdy 
wysokość oferowanego inwestorowi zysku 
uzależniona jest od wyników jednego lub 
większej liczby aktywów lub wartości 
referencyjnych innych niż stopa 
procentowa. Zakresem rozporządzenia 
powinny być zatem objęte produkty 
inwestycyjne takie jak fundusze 
inwestycyjne, polisy ubezpieczenia na 
życie z elementem inwestycyjnym oraz 
detaliczne produkty strukturyzowane. W 
przypadku tych produktów inwestycje nie 
są bezpośrednie, co ma miejsce w 
przypadku kupna lub posiadania samych 
aktywów. Zamiast tego produkty te 
stanowią pośrednie ogniwo między 
inwestorem i rynkami w wyniku procesu 
„konfekcjonowania” – czyli „ubrania” 
lub łączenia aktywów w celu osiągnięcia 
innej ekspozycji na ryzyko, zapewnienia 
innych cech produktu lub osiągnięcia 
innych struktur kosztowych niż w 
przypadku bezpośredniego posiadania 
danych aktywów. Takie 

(6) Niniejsze rozporządzanie powinno 
stosować się do wszystkich produktów, bez 
względu na ich formę lub konstrukcję, 
które wytwarzane są przez branżę usług 
finansowych w celu zapewnienia 
inwestorom indywidualnym szans 
inwestycyjnych, w przypadku gdy 
wysokość oferowanego inwestorowi zysku 
uzależniona jest od wyników jednego lub 
większej liczby aktywów lub wartości 
referencyjnych. Zakresem rozporządzenia 
powinny być zatem objęte produkty 
inwestycyjne takie jak fundusze 
inwestycyjne, polisy ubezpieczenia na 
życie z elementem inwestycyjnym oraz 
detaliczne produkty strukturyzowane.
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„konfekcjonowanie” może pozwolić 
inwestorom indywidualnym na realizację 
strategii inwestycyjnych, które w innym 
razie byłyby dla nich nieosiągalne lub 
niepraktyczne, może również jednak 
rodzić konieczność udostępnienia 
dodatkowych informacji, zwłaszcza w celu 
umożliwienia porównania różnych form 
produktów inwestycyjnych.

Or. de

Poprawka 76
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Niniejsze rozporządzanie powinno 
stosować się do wszystkich produktów, bez 
względu na ich formę lub konstrukcję, 
które wytwarzane są przez branżę usług 
finansowych w celu zapewnienia 
inwestorom indywidualnym szans 
inwestycyjnych, w przypadku gdy 
wysokość oferowanego inwestorowi zysku 
uzależniona jest od wyników jednego lub 
większej liczby aktywów lub wartości 
referencyjnych innych niż stopa 
procentowa. Zakresem rozporządzenia 
powinny być zatem objęte produkty 
inwestycyjne takie jak fundusze 
inwestycyjne, polisy ubezpieczenia na 
życie z elementem inwestycyjnym oraz 
detaliczne produkty strukturyzowane. W 
przypadku tych produktów inwestycje nie 
są bezpośrednie, co ma miejsce w 
przypadku kupna lub posiadania samych 
aktywów. Zamiast tego produkty te 
stanowią pośrednie ogniwo między 
inwestorem i rynkami w wyniku procesu 
„konfekcjonowania” – czyli „ubrania” 
lub łączenia aktywów w celu osiągnięcia
innej ekspozycji na ryzyko, zapewnienia 

(6) Niniejsze rozporządzanie powinno 
stosować się do wszystkich produktów, bez 
względu na ich formę lub konstrukcję, 
które wytwarzane są przez branżę usług 
finansowych w celu zapewnienia 
inwestorom indywidualnym szans 
inwestycyjnych, w przypadku gdy 
wysokość oferowanego inwestorowi zysku 
uzależniona jest od wyników jednego lub 
większej liczby aktywów lub wartości 
referencyjnych innych niż stopa 
procentowa. Zakresem rozporządzenia 
powinny być zatem objęte produkty 
inwestycyjne takie jak fundusze 
inwestycyjne, polisy ubezpieczenia na 
życie z elementem inwestycyjnym oraz 
detaliczne produkty strukturyzowane, a 
także obligacje korporacyjne i 
instrumenty emitowane przez spółki 
specjalnego przeznaczenia.
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innych cech produktu lub osiągnięcia 
innych struktur kosztowych niż w 
przypadku bezpośredniego posiadania 
danych aktywów. Takie 
„konfekcjonowanie” może pozwolić 
inwestorom indywidualnym na realizację 
strategii inwestycyjnych, które w innym 
razie byłyby dla nich nieosiągalne lub 
niepraktyczne, może również jednak 
rodzić konieczność udostępnienia 
dodatkowych informacji, zwłaszcza w celu 
umożliwienia porównania różnych form 
produktów inwestycyjnych.

Or. en

Poprawka 77
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Niniejsze rozporządzanie powinno 
stosować się do wszystkich produktów, bez 
względu na ich formę lub konstrukcję, 
które wytwarzane są przez branżę usług 
finansowych w celu zapewnienia 
inwestorom indywidualnym szans 
inwestycyjnych, w przypadku gdy 
wysokość oferowanego inwestorowi zysku 
uzależniona jest od wyników jednego lub 
większej liczby aktywów lub wartości 
referencyjnych innych niż stopa 
procentowa. Zakresem rozporządzenia 
powinny być zatem objęte produkty 
inwestycyjne takie jak fundusze 
inwestycyjne, polisy ubezpieczenia na 
życie z elementem inwestycyjnym oraz 
detaliczne produkty strukturyzowane. W 
przypadku tych produktów inwestycje nie 
są bezpośrednie, co ma miejsce w 
przypadku kupna lub posiadania samych 
aktywów. Zamiast tego produkty te 
stanowią pośrednie ogniwo między 

(6) Niniejsze rozporządzanie powinno 
stosować się do wszystkich produktów lub 
bazowych inwestycji, bez względu na ich 
formę lub konstrukcję, które wytwarzane 
są przez branżę usług finansowych w celu 
zapewnienia inwestorom indywidualnym 
szans inwestycyjnych, w przypadku gdy 
wysokość oferowanego inwestorowi zysku 
uzależniona jest od wyników jednego lub 
większej liczby aktywów lub wartości 
referencyjnych. Zakresem rozporządzenia 
powinny być zatem objęte produkty 
inwestycyjne takie jak fundusze 
inwestycyjne, polisy ubezpieczenia na 
życie i ich bazowe inwestycje oraz 
produkty detaliczne, w tym aktywa 
posiadane bezpośrednio, takie jak 
obligacje korporacyjne lub skarbowe i 
akcje oferowane publicznie lub 
dopuszczone do obrotu na rynku 
regulowanym. 
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inwestorem i rynkami w wyniku procesu 
„konfekcjonowania” – czyli „ubrania” 
lub łączenia aktywów w celu osiągnięcia 
innej ekspozycji na ryzyko, zapewnienia 
innych cech produktu lub osiągnięcia 
innych struktur kosztowych niż w 
przypadku bezpośredniego posiadania 
danych aktywów. Takie 
„konfekcjonowanie” może pozwolić 
inwestorom indywidualnym na realizację 
strategii inwestycyjnych, które w innym 
razie byłyby dla nich nieosiągalne lub 
niepraktyczne, może również jednak 
rodzić konieczność udostępnienia 
dodatkowych informacji, zwłaszcza w celu 
umożliwienia porównania różnych form 
produktów inwestycyjnych.

Or. en

Poprawka 78
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Niniejsze rozporządzanie powinno 
stosować się do wszystkich produktów, bez 
względu na ich formę lub konstrukcję, 
które wytwarzane są przez branżę usług 
finansowych w celu zapewnienia 
inwestorom indywidualnym szans 
inwestycyjnych, w przypadku gdy 
wysokość oferowanego inwestorowi zysku 
uzależniona jest od wyników jednego lub 
większej liczby aktywów lub wartości 
referencyjnych innych niż stopa 
procentowa. Zakresem rozporządzenia 
powinny być zatem objęte produkty 
inwestycyjne takie jak fundusze 
inwestycyjne, polisy ubezpieczenia na 
życie z elementem inwestycyjnym oraz 
detaliczne produkty strukturyzowane. W 
przypadku tych produktów inwestycje nie 

(6) Niniejsze rozporządzanie powinno 
stosować się do wszystkich produktów, bez 
względu na ich formę lub konstrukcję, 
które wytwarzane są przez branżę usług 
finansowych w celu zapewnienia 
inwestorom indywidualnym szans 
inwestycyjnych, w przypadku gdy 
wysokość oferowanego inwestorowi zysku 
uzależniona jest od wyników jednego lub 
większej liczby aktywów lub wartości 
referencyjnych innych niż stopa 
procentowa. Zakresem rozporządzenia 
powinny być zatem objęte produkty 
inwestycyjne takie jak fundusze 
inwestycyjne, polisy ubezpieczenia na 
życie z elementem inwestycyjnym oraz 
produkty detaliczne, w tym aktywa 
posiadane bezpośrednio, takie jak 
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są bezpośrednie, co ma miejsce w 
przypadku kupna lub posiadania samych 
aktywów. Zamiast tego produkty te
stanowią pośrednie ogniwo między 
inwestorem i rynkami w wyniku procesu 
„konfekcjonowania” – czyli „ubrania” lub 
łączenia aktywów w celu osiągnięcia innej 
ekspozycji na ryzyko, zapewnienia innych
cech produktu lub osiągnięcia innych 
struktur kosztowych niż w przypadku 
bezpośredniego posiadania danych 
aktywów. Takie „konfekcjonowanie” może 
pozwolić inwestorom indywidualnym na 
realizację strategii inwestycyjnych, które w 
innym razie byłyby dla nich nieosiągalne 
lub niepraktyczne, może również jednak 
rodzić konieczność udostępnienia 
dodatkowych informacji, zwłaszcza w celu 
umożliwienia porównania różnych form 
produktów inwestycyjnych.

obligacje skarbowe lub akcje oferowane 
publicznie lub dopuszczone do obrotu na 
rynku regulowanym znajdującym się lub 
działającym w jednym z państw 
członkowskich. Konfekcjonowane 
detaliczne produkty strukturyzowane 
stanowią pośrednie ogniwo między 
inwestorem i rynkami w wyniku procesu 
„konfekcjonowania” – czyli „ubrania” lub 
łączenia aktywów w celu osiągnięcia innej 
ekspozycji na ryzyko, zapewnienia innych 
cech produktu lub osiągnięcia innych 
struktur kosztowych niż w przypadku 
bezpośredniego posiadania danych 
aktywów. Takie „konfekcjonowanie” może 
pozwolić inwestorom indywidualnym na 
realizację strategii inwestycyjnych, które w 
innym razie byłyby dla nich nieosiągalne 
lub niepraktyczne, może również jednak 
rodzić konieczność udostępnienia 
dodatkowych informacji, zwłaszcza w celu 
umożliwienia porównania różnych form 
produktów inwestycyjnych.

Or. en

Poprawka 79
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Niniejsze rozporządzanie powinno 
stosować się do wszystkich produktów, bez 
względu na ich formę lub konstrukcję, 
które wytwarzane są przez branżę usług 
finansowych w celu zapewnienia 
inwestorom indywidualnym szans 
inwestycyjnych, w przypadku gdy 
wysokość oferowanego inwestorowi zysku 
uzależniona jest od wyników jednego lub 
większej liczby aktywów lub wartości 
referencyjnych innych niż stopa 
procentowa. Zakresem rozporządzenia 

(6) Niniejsze rozporządzanie powinno 
stosować się do wszystkich produktów, bez 
względu na ich formę lub konstrukcję, 
które wytwarzane są przez branżę usług 
finansowych w celu zapewnienia 
inwestorom indywidualnym szans 
inwestycyjnych, w przypadku gdy 
wysokość oferowanego inwestorowi zysku 
uzależniona jest od wyników jednego lub 
większej liczby aktywów lub wartości 
referencyjnych innych niż stopa 
procentowa, bez wykluczania lokat 
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powinny być zatem objęte produkty 
inwestycyjne takie jak fundusze 
inwestycyjne, polisy ubezpieczenia na 
życie z elementem inwestycyjnym oraz 
detaliczne produkty strukturyzowane. W 
przypadku tych produktów inwestycje nie 
są bezpośrednie, co ma miejsce w 
przypadku kupna lub posiadania samych 
aktywów. Zamiast tego produkty te 
stanowią pośrednie ogniwo między 
inwestorem i rynkami w wyniku procesu 
„konfekcjonowania” – czyli „ubrania” lub 
łączenia aktywów w celu osiągnięcia innej 
ekspozycji na ryzyko, zapewnienia innych 
cech produktu lub osiągnięcia innych 
struktur kosztowych niż w przypadku 
bezpośredniego posiadania danych 
aktywów. Takie „konfekcjonowanie” może 
pozwolić inwestorom indywidualnym na 
realizację strategii inwestycyjnych, które w 
innym razie byłyby dla nich nieosiągalne 
lub niepraktyczne, może również jednak 
rodzić konieczność udostępnienia 
dodatkowych informacji, zwłaszcza w celu 
umożliwienia porównania różnych form 
produktów inwestycyjnych.

strukturyzowanych. Zakresem 
rozporządzenia powinny być zatem objęte 
produkty inwestycyjne takie jak fundusze 
inwestycyjne, polisy ubezpieczenia na 
życie z elementem inwestycyjnym oraz 
detaliczne produkty strukturyzowane. W 
przypadku tych produktów inwestycje nie 
są bezpośrednie, co ma miejsce w 
przypadku kupna lub posiadania samych 
aktywów. Zamiast tego produkty te 
stanowią pośrednie ogniwo między 
inwestorem i rynkami w wyniku procesu 
„konfekcjonowania” – czyli „ubrania” lub 
łączenia aktywów w celu osiągnięcia innej 
ekspozycji na ryzyko, zapewnienia innych 
cech produktu lub osiągnięcia innych 
struktur kosztowych niż w przypadku 
bezpośredniego posiadania danych 
aktywów. Takie „konfekcjonowanie” może 
pozwolić inwestorom indywidualnym na 
realizację strategii inwestycyjnych, które w 
innym razie byłyby dla nich nieosiągalne 
lub niepraktyczne, może również jednak 
rodzić konieczność udostępnienia 
dodatkowych informacji, zwłaszcza w celu 
umożliwienia porównania różnych form 
produktów inwestycyjnych.

Or. en

Uzasadnienie

Celem rozporządzenia jest umożliwienie inwestorom indywidualnym zrozumienia i 
porównania kluczowych cech konfekcjonowanych produktów inwestycyjnych, które 
charakteryzują się złożonością. Proste lokaty bankowe i książeczki oszczędnościowe nie mają 
tak skomplikowanego charakteru, dlatego też proste produkty oszczędnościowe należy 
wykluczyć z zakresu rozporządzenia. Jednak z uwagi na bardziej złożony charakter lokaty 
strukturyzowane powinny zostać objęte zakresem rozporządzenia.

Poprawka 80
Elena Băsescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Niniejsze rozporządzanie powinno 
stosować się do wszystkich produktów, bez 
względu na ich formę lub konstrukcję, 
które wytwarzane są przez branżę usług 
finansowych w celu zapewnienia 
inwestorom indywidualnym szans 
inwestycyjnych, w przypadku gdy 
wysokość oferowanego inwestorowi zysku 
uzależniona jest od wyników jednego lub 
większej liczby aktywów lub wartości 
referencyjnych innych niż stopa 
procentowa. Zakresem rozporządzenia 
powinny być zatem objęte produkty 
inwestycyjne takie jak fundusze 
inwestycyjne, polisy ubezpieczenia na 
życie z elementem inwestycyjnym oraz 
detaliczne produkty strukturyzowane. W 
przypadku tych produktów inwestycje nie 
są bezpośrednie, co ma miejsce w 
przypadku kupna lub posiadania samych 
aktywów. Zamiast tego produkty te 
stanowią pośrednie ogniwo między 
inwestorem i rynkami w wyniku procesu 
„konfekcjonowania” – czyli „ubrania” lub 
łączenia aktywów w celu osiągnięcia innej 
ekspozycji na ryzyko, zapewnienia innych 
cech produktu lub osiągnięcia innych 
struktur kosztowych niż w przypadku 
bezpośredniego posiadania danych
aktywów. Takie „konfekcjonowanie” może 
pozwolić inwestorom indywidualnym na 
realizację strategii inwestycyjnych, które w 
innym razie byłyby dla nich nieosiągalne 
lub niepraktyczne, może również jednak 
rodzić konieczność udostępnienia 
dodatkowych informacji, zwłaszcza w celu 
umożliwienia porównania różnych form 
produktów inwestycyjnych.

(6) Niniejsze rozporządzanie powinno 
stosować się do wszystkich produktów, bez 
względu na ich formę lub konstrukcję, 
które wytwarzane są przez branżę usług 
finansowych w celu zapewnienia 
inwestorom indywidualnym szans 
inwestycyjnych, w przypadku gdy 
wysokość oferowanego inwestorowi zysku 
uzależniona jest od wyników jednego lub 
większej liczby aktywów lub wartości 
referencyjnych innych niż stopa 
procentowa. Zakresem rozporządzenia 
powinny być zatem objęte produkty 
inwestycyjne takie jak fundusze 
inwestycyjne, polisy ubezpieczenia na 
życie z elementem inwestycyjnym oraz 
detaliczne produkty strukturyzowane. W 
przypadku tych produktów inwestycje nie 
są bezpośrednie, co ma miejsce w 
przypadku kupna lub posiadania samych 
aktywów. Zamiast tego produkty te 
stanowią pośrednie ogniwo między 
inwestorem i rynkami w wyniku procesu 
„konfekcjonowania” – czyli „ubrania” lub 
łączenia aktywów w celu osiągnięcia innej 
ekspozycji na ryzyko, zapewnienia innych 
cech produktu lub osiągnięcia innych 
struktur kosztowych niż w przypadku 
bezpośredniego posiadania danych 
aktywów. Takie „konfekcjonowanie” może 
pozwolić inwestorom indywidualnym na 
realizację strategii inwestycyjnych, które w 
innym razie byłyby dla nich nieosiągalne 
lub niepraktyczne, może również jednak 
rodzić konieczność udostępnienia 
dodatkowych informacji, zwłaszcza w celu 
umożliwienia porównania różnych form 
produktów inwestycyjnych oraz 
zapewnienia inwestorom detalicznym 
możliwości zrozumienia kluczowych cech 
i rodzajów ryzyka związanych z 
detalicznymi produktami inwestycyjnymi.

Or. en
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Poprawka 81
Corien Wortmann-Kool

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Niniejsze rozporządzanie powinno 
stosować się do wszystkich produktów, bez 
względu na ich formę lub konstrukcję, 
które wytwarzane są przez branżę usług 
finansowych w celu zapewnienia 
inwestorom indywidualnym szans 
inwestycyjnych, w przypadku gdy 
wysokość oferowanego inwestorowi zysku 
uzależniona jest od wyników jednego lub 
większej liczby aktywów lub wartości 
referencyjnych innych niż stopa 
procentowa. Zakresem rozporządzenia 
powinny być zatem objęte produkty 
inwestycyjne takie jak fundusze 
inwestycyjne, polisy ubezpieczenia na 
życie z elementem inwestycyjnym oraz 
detaliczne produkty strukturyzowane. W 
przypadku tych produktów inwestycje nie 
są bezpośrednie, co ma miejsce w 
przypadku kupna lub posiadania samych 
aktywów. Zamiast tego produkty te 
stanowią pośrednie ogniwo między 
inwestorem i rynkami w wyniku procesu 
„konfekcjonowania” – czyli „ubrania” lub 
łączenia aktywów w celu osiągnięcia innej 
ekspozycji na ryzyko, zapewnienia innych 
cech produktu lub osiągnięcia innych 
struktur kosztowych niż w przypadku 
bezpośredniego posiadania danych 
aktywów. Takie „konfekcjonowanie” może 
pozwolić inwestorom indywidualnym na 
realizację strategii inwestycyjnych, które w 
innym razie byłyby dla nich nieosiągalne 
lub niepraktyczne, może również jednak 
rodzić konieczność udostępnienia 
dodatkowych informacji, zwłaszcza w celu 
umożliwienia porównania różnych form 
produktów inwestycyjnych.

(6) Niniejsze rozporządzanie powinno 
stosować się do wszystkich produktów, bez 
względu na ich formę lub konstrukcję, 
które wytwarzane są przez branżę usług 
finansowych w celu zapewnienia 
inwestorom indywidualnym szans 
inwestycyjnych, w przypadku gdy 
wysokość oferowanego inwestorowi zysku 
uzależniona jest od wyników jednego lub 
większej liczby aktywów lub wartości 
referencyjnych innych niż stopa 
procentowa. Zakresem rozporządzenia 
powinny być zatem objęte produkty 
inwestycyjne takie jak fundusze 
inwestycyjne, polisy ubezpieczenia na 
życie z elementem inwestycyjnym oraz 
detaliczne produkty strukturyzowane. W 
przypadku tych produktów inwestycje nie 
są bezpośrednie, co ma miejsce w 
przypadku kupna lub posiadania samych 
aktywów. Zamiast tego produkty te 
stanowią pośrednie ogniwo między 
inwestorem i rynkami w wyniku procesu 
„konfekcjonowania” – czyli „ubrania” lub 
łączenia aktywów w celu osiągnięcia innej 
ekspozycji na ryzyko, zapewnienia innych 
cech produktu lub osiągnięcia innych 
struktur kosztowych niż w przypadku 
bezpośredniego posiadania danych 
aktywów. Takie „konfekcjonowanie” może 
pozwolić inwestorom indywidualnym na 
realizację strategii inwestycyjnych, które w 
innym razie byłyby dla nich nieosiągalne 
lub niepraktyczne, może również jednak 
rodzić konieczność udostępnienia 
dodatkowych informacji, zwłaszcza w celu 
umożliwienia porównania różnych form 
produktów inwestycyjnych. Aktywa 
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posiadane bezpośrednio, takie jak akcje 
przedsiębiorstw lub obligacje skarbowe, 
nie są konfekcjonowanymi produktami 
inwestycyjnymi, a zatem należy je 
wyłączyć z zakresu stosowania niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 82
Syed Kamall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Niniejsze rozporządzanie powinno 
stosować się do wszystkich produktów, bez 
względu na ich formę lub konstrukcję, 
które wytwarzane są przez branżę usług 
finansowych w celu zapewnienia 
inwestorom indywidualnym szans 
inwestycyjnych, w przypadku gdy 
wysokość oferowanego inwestorowi zysku
uzależniona jest od wyników jednego lub 
większej liczby aktywów lub wartości 
referencyjnych innych niż stopa 
procentowa. Zakresem rozporządzenia 
powinny być zatem objęte produkty 
inwestycyjne takie jak fundusze 
inwestycyjne, polisy ubezpieczenia na 
życie z elementem inwestycyjnym oraz 
detaliczne produkty strukturyzowane. W 
przypadku tych produktów inwestycje nie 
są bezpośrednie, co ma miejsce w 
przypadku kupna lub posiadania samych 
aktywów. Zamiast tego produkty te 
stanowią pośrednie ogniwo między 
inwestorem i rynkami w wyniku procesu 
„konfekcjonowania” – czyli „ubrania” lub 
łączenia aktywów w celu osiągnięcia innej 
ekspozycji na ryzyko, zapewnienia innych 
cech produktu lub osiągnięcia innych 
struktur kosztowych niż w przypadku 
bezpośredniego posiadania danych 

(6) Niniejsze rozporządzanie powinno 
stosować się do wszystkich produktów, bez 
względu na ich formę lub konstrukcję, 
które wytwarzane są przez branżę usług 
finansowych w celu zapewnienia 
inwestorom indywidualnym szans 
inwestycyjnych, w przypadku gdy 
wysokość kwoty przypadającej do zwrotu
inwestorowi podlega wahaniom z powodu 
zależności od wartości referencyjnych lub
wyników jednego lub większej liczby 
aktywów, które nie są bezpośrednio 
nabywane przez inwestora. Zakresem 
rozporządzenia powinny być zatem objęte 
między innymi produkty inwestycyjne 
takie jak fundusze inwestycyjne, polisy 
ubezpieczenia na życie z elementem 
inwestycyjnym oraz lokaty
strukturyzowane. W przypadku tych 
produktów inwestycje nie są bezpośrednie, 
co ma miejsce w przypadku kupna lub 
posiadania samych aktywów. Zamiast tego 
produkty te stanowią pośrednie ogniwo 
między inwestorem i rynkami w wyniku 
procesu „konfekcjonowania” – czyli 
„ubrania” lub łączenia aktywów w celu 
osiągnięcia innej ekspozycji na ryzyko, 
zapewnienia innych cech produktu lub 
osiągnięcia innych struktur kosztowych niż 
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aktywów. Takie „konfekcjonowanie” może 
pozwolić inwestorom indywidualnym na 
realizację strategii inwestycyjnych, które w 
innym razie byłyby dla nich nieosiągalne 
lub niepraktyczne, może również jednak 
rodzić konieczność udostępnienia 
dodatkowych informacji, zwłaszcza w celu 
umożliwienia porównania różnych form 
produktów inwestycyjnych.

w przypadku bezpośredniego posiadania 
danych aktywów. Takie 
„konfekcjonowanie” może pozwolić 
inwestorom indywidualnym na realizację 
strategii inwestycyjnych, które w innym 
razie byłyby dla nich nieosiągalne lub 
niepraktyczne, może również jednak rodzić 
konieczność udostępnienia dodatkowych 
informacji, zwłaszcza w celu umożliwienia 
porównania różnych form produktów 
inwestycyjnych.

Or. en

Uzasadnienie

Rozporządzenie w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje ma zwiększyć 
zrozumiałość i porównywalność konfekcjonowanych detalicznych produktów inwestycyjnych. 
Obecnie rozporządzenie powinno ograniczać się do takich produktów konfekcjonowanych i 
powinno obejmować inne produkty inwestycyjne jedynie pod warunkiem przeprowadzenia 
przez Europejski Urząd Nadzoru pełnej analizy kosztów i korzyści.

Poprawka 83
Syed Kamall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) CEBS, CESR i CEIOPS, jako 
jednostki dysponujące wysoce 
specjalistyczną wiedzą fachową, 
przedłożyły Komisji swoje ustalenia 
dotyczące wymogów związanych z 
dokumentami zawierającymi kluczowe 
informacje. W sprawozdaniu końcowym 
grupy roboczej (z 6 października 2010 r.) 
uzgodniono definicję, która została 
następnie przejęta przez Komisję. 
Przedmiotowa definicja jest wynikiem 
szerokiego dialogu i konsultacji ze 
wszystkimi zainteresowanymi stronami, i 
należy ją respektować. Ograniczenie 
zakresu rozporządzenia do 
konfekcjonowanych detalicznych 
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produktów inwestycyjnych sprawi, że 
dokumenty zawierające kluczowe 
informacje będą w praktyce 
efektywniejsze z uwagi na bardziej 
ukierunkowane podejście oraz będą 
bardziej przydatne dla konsumentów 
dzięki temu, że dotyczyć będą tylko tych 
produktów, w odniesieniu do których 
dokumenty zawierające kluczowe 
informacje mogą wyraźnie być użyteczne. 
Przegląd zakresu w późniejszym terminie 
umożliwi ocenę wstępnego wpływu 
dokumentów zawierających kluczowe 
informacje, a ewentualnego rozszerzenia 
zakresu w przyszłości, które może okazać 
się potrzebne, jeżeli określone zostaną 
arbitraż i szkody dla konsumentów, będzie 
można dokonać po przeprowadzeniu 
pełnej analizy kosztów i korzyści.

Or. en

Uzasadnienie

Wniosek Komisji sporządzono na podstawie ekspertyzy przedstawionej przez poprzedników 
Europejskiego Urzędu Nadzoru. Na tej podstawie należy respektować definicję ograniczającą 
zakres PRIP. Jeżeli zakres ma zostać poszerzony, należy przeprowadzić pełną analizę, 
uwzględniając korzyści i koszty dla konsumentów oraz powiązania z innymi dyrektywami i 
rozporządzeniami. 

Poprawka 84
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Niniejsze rozporządzenie powinno 
mieć również zastosowanie do udziałów 
lub jednostek uczestnictwa w spółkach 
specjalnego przeznaczenia i spółkach 
holdingowych, które twórca produktu 
inwestycyjnego może powoływać w celu 
obejścia przepisów niniejszego 
rozporządzenia.
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Poprawka 85
Thomas Händel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Aby zagwarantować, że niniejsze 
rozporządzenie będzie stosowane 
wyłącznie do takich konfekcjonowanych 
produktów inwestycyjnych, z zakresu 
stosowania niniejszego rozporządzenia 
należy wyłączyć produkty 
ubezpieczeniowe, które nie zapewniają 
szans inwestycyjnych, oraz produkty, 
których zyskowność uzależniona jest 
wyłącznie od wysokości stóp 
procentowych. Aktywa posiadane 
bezpośrednio, takie jak akcje 
przedsiębiorstw lub obligacje skarbowe, 
nie są konfekcjonowanymi produktami 
inwestycyjnymi, a zatem należy je 
wyłączyć z zakresu stosowania 
rozporządzenia. Ponieważ nadrzędnym 
celem niniejszego rozporządzenia jest 
zwiększenie porównywalności i 
zrozumiałości informacji na temat 
produktów inwestycyjnych oferowanych 
inwestorom indywidualnym, z zakresu 
stosowania niniejszego rozporządzenia 
wyłączone powinny być zakładowe 
systemy emerytalne wchodzące w zakres 
dyrektywy 2003/41/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 3 czerwca 
2003 r. w sprawie działalności instytucji 
pracowniczych programów emerytalnych 
oraz nadzoru nad takimi instytucjami lub 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 
2009 r. w sprawie podejmowania i 
prowadzenia działalności 
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej 
(Wypłacalność II). Podobnie z zakresu 

(7) W zakres niniejszego rozporządzenia 
nie wchodzą fundusze inwestycyjne 
ukierunkowane na inwestorów 
instytucjonalnych, ponieważ ich sprzedaż 
nie jest prowadzona na rzecz inwestorów 
indywidualnych. Zakresem stosowania 
niniejszego rozporządzenia powinny 
jednak być objęte produkty inwestycyjne 
mające na celu gromadzenie oszczędności 
na potrzeby prywatnych emerytur, 
ponieważ często konkurują one z innymi 
produktami objętymi niniejszym 
rozporządzeniem i są w podobny sposób 
rozpowszechniane wśród inwestorów 
indywidualnych.
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niniejszego rozporządzenia należy 
wyłączyć niektóre zakładowe produkty 
emerytalne, które wyłączone są z zakresu 
dyrektywy 2003/41/WE, pod warunkiem że 
na podstawie przepisów prawa krajowego 
wymagany jest udział finansowy 
pracodawcy, a pracownik nie ma 
możliwości wyboru dostawcy produktu 
emerytalnego. W zakres niniejszego 
rozporządzenia nie wchodzą również 
fundusze inwestycyjne ukierunkowane na 
inwestorów instytucjonalnych, ponieważ 
ich sprzedaż nie jest prowadzona na rzecz 
inwestorów indywidualnych. Zakresem 
stosowania niniejszego rozporządzenia 
powinny jednak być objęte produkty 
inwestycyjne mające na celu gromadzenie 
oszczędności na potrzeby prywatnych 
emerytur, ponieważ często konkurują one z 
innymi produktami objętymi niniejszym 
rozporządzeniem i są w podobny sposób 
rozpowszechniane wśród inwestorów 
indywidualnych.

Or. de

Poprawka 86
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Aby zagwarantować, że niniejsze 
rozporządzenie będzie stosowane 
wyłącznie do takich konfekcjonowanych 
produktów inwestycyjnych, z zakresu 
stosowania niniejszego rozporządzenia 
należy wyłączyć produkty 
ubezpieczeniowe, które nie zapewniają 
szans inwestycyjnych, oraz produkty, 
których zyskowność uzależniona jest 
wyłącznie od wysokości stóp 
procentowych. Aktywa posiadane 
bezpośrednio, takie jak akcje 

(7) Z zakresu stosowania niniejszego 
rozporządzenia należy wyłączyć produkty 
ubezpieczeniowe, które nie zapewniają 
szans inwestycyjnych, oraz produkty, 
których zyskowność uzależniona jest 
wyłącznie od wysokości stóp 
procentowych. Ponieważ nadrzędnym 
celem niniejszego rozporządzenia jest 
zwiększenie porównywalności i 
zrozumiałości informacji na temat 
produktów inwestycyjnych oferowanych 
inwestorom indywidualnym, z zakresu 
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przedsiębiorstw lub obligacje skarbowe, 
nie są konfekcjonowanymi produktami 
inwestycyjnymi, a zatem należy je 
wyłączyć z zakresu stosowania 
rozporządzenia. Ponieważ nadrzędnym 
celem niniejszego rozporządzenia jest 
zwiększenie porównywalności i 
zrozumiałości informacji na temat 
produktów inwestycyjnych oferowanych 
inwestorom indywidualnym, z zakresu 
stosowania niniejszego rozporządzenia 
wyłączone powinny być zakładowe 
systemy emerytalne wchodzące w zakres 
dyrektywy 2003/41/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 3 czerwca 
2003 r. w sprawie działalności instytucji 
pracowniczych programów emerytalnych 
oraz nadzoru nad takimi instytucjami lub 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 
2009 r. w sprawie podejmowania i 
prowadzenia działalności 
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej 
(Wypłacalność II). Podobnie z zakresu 
niniejszego rozporządzenia należy 
wyłączyć niektóre zakładowe produkty 
emerytalne, które wyłączone są z zakresu 
dyrektywy 2003/41/WE, pod warunkiem 
że na podstawie przepisów prawa 
krajowego wymagany jest udział 
finansowy pracodawcy, a pracownik nie 
ma możliwości wyboru dostawcy produktu 
emerytalnego. W zakres niniejszego 
rozporządzenia nie wchodzą również 
fundusze inwestycyjne ukierunkowane na 
inwestorów instytucjonalnych, ponieważ 
ich sprzedaż nie jest prowadzona na rzecz 
inwestorów indywidualnych. Zakresem 
stosowania niniejszego rozporządzenia 
powinny jednak być objęte produkty 
inwestycyjne mające na celu gromadzenie 
oszczędności na potrzeby prywatnych 
emerytur, ponieważ często konkurują one z 
innymi produktami objętymi niniejszym 
rozporządzeniem i są w podobny sposób 
rozpowszechniane wśród inwestorów 
indywidualnych.

stosowania niniejszego rozporządzenia 
wyłączone powinny być zakładowe 
systemy emerytalne wchodzące w zakres 
dyrektywy 2003/41/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 3 czerwca 
2003 r. w sprawie działalności instytucji 
pracowniczych programów emerytalnych 
oraz nadzoru nad takimi instytucjami lub 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 
2009 r. w sprawie podejmowania i 
prowadzenia działalności 
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej 
(Wypłacalność II). Podobnie z zakresu 
niniejszego rozporządzenia należy 
wyłączyć niektóre zakładowe produkty 
emerytalne, które wyłączone są z zakresu 
dyrektywy 2003/41/WE, pod warunkiem 
że na podstawie przepisów prawa 
krajowego wymagany jest udział 
finansowy pracodawcy, a pracownik nie 
ma możliwości wyboru dostawcy produktu 
emerytalnego. W zakres niniejszego 
rozporządzenia nie wchodzą również 
fundusze inwestycyjne ukierunkowane na 
inwestorów instytucjonalnych, ponieważ 
ich sprzedaż nie jest prowadzona na rzecz 
inwestorów indywidualnych. Zakresem 
stosowania niniejszego rozporządzenia 
powinny jednak być objęte produkty 
inwestycyjne mające na celu gromadzenie 
oszczędności na potrzeby prywatnych 
emerytur, ponieważ często konkurują one z 
innymi produktami objętymi niniejszym 
rozporządzeniem i są w podobny sposób 
rozpowszechniane wśród inwestorów 
indywidualnych.
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Or. en

Poprawka 87
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Aby zagwarantować, że niniejsze 
rozporządzenie będzie stosowane 
wyłącznie do takich konfekcjonowanych 
produktów inwestycyjnych, z zakresu 
stosowania niniejszego rozporządzenia 
należy wyłączyć produkty 
ubezpieczeniowe, które nie zapewniają 
szans inwestycyjnych, oraz produkty, 
których zyskowność uzależniona jest 
wyłącznie od wysokości stóp 
procentowych. Aktywa posiadane 
bezpośrednio, takie jak akcje 
przedsiębiorstw lub obligacje skarbowe, 
nie są konfekcjonowanymi produktami 
inwestycyjnymi, a zatem należy je 
wyłączyć z zakresu stosowania 
rozporządzenia. Ponieważ nadrzędnym 
celem niniejszego rozporządzenia jest 
zwiększenie porównywalności i 
zrozumiałości informacji na temat 
produktów inwestycyjnych oferowanych 
inwestorom indywidualnym, z zakresu 
stosowania niniejszego rozporządzenia 
wyłączone powinny być zakładowe 
systemy emerytalne wchodzące w zakres 
dyrektywy 2003/41/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 3 czerwca 
2003 r. w sprawie działalności instytucji 
pracowniczych programów emerytalnych 
oraz nadzoru nad takimi instytucjami lub 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 
2009 r. w sprawie podejmowania i 
prowadzenia działalności 
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej 
(Wypłacalność II). Podobnie z zakresu 

(7) Ponieważ nadrzędnym celem 
niniejszego rozporządzenia jest 
zwiększenie porównywalności i 
zrozumiałości informacji na temat 
produktów inwestycyjnych oferowanych 
inwestorom indywidualnym, z zakresu 
stosowania niniejszego rozporządzenia 
wyłączone powinny być zakładowe 
systemy emerytalne wchodzące w zakres 
dyrektywy 2003/41/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 3 czerwca 
2003 r. w sprawie działalności instytucji 
pracowniczych programów emerytalnych 
oraz nadzoru nad takimi instytucjami lub 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 
2009 r. w sprawie podejmowania i 
prowadzenia działalności 
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej 
(Wypłacalność II). Podobnie z zakresu 
niniejszego rozporządzenia należy 
wyłączyć niektóre zakładowe produkty 
emerytalne, które wyłączone są z zakresu 
dyrektywy 2003/41/WE, pod warunkiem 
że na podstawie przepisów prawa 
krajowego wymagany jest udział 
finansowy pracodawcy, a pracownik nie 
ma możliwości wyboru dostawcy produktu 
emerytalnego. W zakres niniejszego 
rozporządzenia nie wchodzą również 
fundusze inwestycyjne ukierunkowane na 
inwestorów instytucjonalnych, ponieważ 
ich sprzedaż nie jest prowadzona na rzecz 
inwestorów indywidualnych. Zakresem 
stosowania niniejszego rozporządzenia 
powinny jednak być objęte produkty 
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niniejszego rozporządzenia należy 
wyłączyć niektóre zakładowe produkty 
emerytalne, które wyłączone są z zakresu 
dyrektywy 2003/41/WE, pod warunkiem 
że na podstawie przepisów prawa 
krajowego wymagany jest udział 
finansowy pracodawcy, a pracownik nie 
ma możliwości wyboru dostawcy produktu 
emerytalnego. W zakres niniejszego 
rozporządzenia nie wchodzą również 
fundusze inwestycyjne ukierunkowane na 
inwestorów instytucjonalnych, ponieważ 
ich sprzedaż nie jest prowadzona na rzecz 
inwestorów indywidualnych. Zakresem 
stosowania niniejszego rozporządzenia 
powinny jednak być objęte produkty 
inwestycyjne mające na celu gromadzenie 
oszczędności na potrzeby prywatnych 
emerytur, ponieważ często konkurują one z 
innymi produktami objętymi niniejszym 
rozporządzeniem i są w podobny sposób 
rozpowszechniane wśród inwestorów 
indywidualnych.

inwestycyjne mające na celu gromadzenie 
oszczędności na potrzeby prywatnych 
emerytur, ponieważ często konkurują one z 
innymi produktami objętymi niniejszym 
rozporządzeniem i są w podobny sposób 
rozpowszechniane wśród inwestorów 
indywidualnych.

Or. en

Poprawka 88
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Aby zagwarantować, że niniejsze 
rozporządzenie będzie stosowane 
wyłącznie do takich konfekcjonowanych 
produktów inwestycyjnych, z zakresu 
stosowania niniejszego rozporządzenia 
należy wyłączyć produkty 
ubezpieczeniowe, które nie zapewniają 
szans inwestycyjnych, oraz produkty, 
których zyskowność uzależniona jest 
wyłącznie od wysokości stóp 
procentowych. Aktywa posiadane 
bezpośrednio, takie jak akcje 

(7) Aby zagwarantować, że niniejsze 
rozporządzenie będzie stosowane 
wyłącznie do takich konfekcjonowanych 
produktów inwestycyjnych, z zakresu 
stosowania niniejszego rozporządzenia 
należy wyłączyć produkty 
ubezpieczeniowe, które nie zapewniają 
szans inwestycyjnych, oraz produkty, 
których zyskowność uzależniona jest 
wyłącznie od wysokości stóp 
procentowych, inne niż lokaty 
strukturyzowane. Aktywa posiadane 
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przedsiębiorstw lub obligacje skarbowe, 
nie są konfekcjonowanymi produktami 
inwestycyjnymi, a zatem należy je 
wyłączyć z zakresu stosowania 
rozporządzenia. Ponieważ nadrzędnym 
celem niniejszego rozporządzenia jest 
zwiększenie porównywalności i 
zrozumiałości informacji na temat 
produktów inwestycyjnych oferowanych 
inwestorom indywidualnym, z zakresu 
stosowania niniejszego rozporządzenia 
wyłączone powinny być zakładowe 
systemy emerytalne wchodzące w zakres 
dyrektywy 2003/41/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 3 czerwca 
2003 r. w sprawie działalności instytucji 
pracowniczych programów emerytalnych 
oraz nadzoru nad takimi instytucjami lub 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 
2009 r. w sprawie podejmowania i 
prowadzenia działalności 
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej 
(Wypłacalność II). Podobnie z zakresu 
niniejszego rozporządzenia należy 
wyłączyć niektóre zakładowe produkty 
emerytalne, które wyłączone są z zakresu 
dyrektywy 2003/41/WE, pod warunkiem 
że na podstawie przepisów prawa 
krajowego wymagany jest udział 
finansowy pracodawcy, a pracownik nie 
ma możliwości wyboru dostawcy produktu 
emerytalnego. W zakres niniejszego 
rozporządzenia nie wchodzą również 
fundusze inwestycyjne ukierunkowane na 
inwestorów instytucjonalnych, ponieważ 
ich sprzedaż nie jest prowadzona na rzecz 
inwestorów indywidualnych. Zakresem 
stosowania niniejszego rozporządzenia 
powinny jednak być objęte produkty 
inwestycyjne mające na celu gromadzenie 
oszczędności na potrzeby prywatnych 
emerytur, ponieważ często konkurują one z 
innymi produktami objętymi niniejszym 
rozporządzeniem i są w podobny sposób 
rozpowszechniane wśród inwestorów 
indywidualnych.

bezpośrednio, takie jak akcje 
przedsiębiorstw lub obligacje skarbowe, 
nie są konfekcjonowanymi produktami 
inwestycyjnymi, a zatem należy je 
wyłączyć z zakresu stosowania 
rozporządzenia. Ponieważ nadrzędnym 
celem niniejszego rozporządzenia jest 
zwiększenie porównywalności i 
zrozumiałości informacji na temat 
produktów inwestycyjnych oferowanych 
inwestorom indywidualnym, z zakresu 
stosowania niniejszego rozporządzenia 
wyłączone powinny być zakładowe 
systemy emerytalne wchodzące w zakres 
dyrektywy 2003/41/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 3 czerwca 
2003 r. w sprawie działalności instytucji 
pracowniczych programów emerytalnych 
oraz nadzoru nad takimi instytucjami lub 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 
2009 r. w sprawie podejmowania i 
prowadzenia działalności 
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej 
(Wypłacalność II). Podobnie z zakresu 
niniejszego rozporządzenia należy 
wyłączyć niektóre zakładowe produkty 
emerytalne, które wyłączone są z zakresu 
dyrektywy 2003/41/WE, pod warunkiem 
że na podstawie przepisów prawa 
krajowego wymagany jest udział 
finansowy pracodawcy, a pracownik nie 
ma możliwości wyboru dostawcy produktu 
emerytalnego. W zakres niniejszego 
rozporządzenia nie wchodzą również 
fundusze inwestycyjne ukierunkowane na 
inwestorów instytucjonalnych, ponieważ 
ich sprzedaż nie jest prowadzona na rzecz 
inwestorów indywidualnych. Zakresem 
stosowania niniejszego rozporządzenia 
powinny jednak być objęte produkty 
inwestycyjne mające na celu gromadzenie 
oszczędności na potrzeby prywatnych 
emerytur, ponieważ często konkurują one z 
innymi produktami objętymi niniejszym 
rozporządzeniem i są w podobny sposób 
rozpowszechniane wśród inwestorów 
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indywidualnych.

Or. en

Uzasadnienie

Celem rozporządzenia jest umożliwienie inwestorom indywidualnym zrozumienia i 
porównania kluczowych cech konfekcjonowanych produktów inwestycyjnych, które
charakteryzują się złożonością. Proste lokaty bankowe i książeczki oszczędnościowe nie mają 
tak skomplikowanego charakteru, dlatego też proste produkty oszczędnościowe należy 
wykluczyć z zakresu rozporządzenia. Jednak z uwagi na bardziej złożony charakter lokaty 
strukturyzowane powinny zostać objęte zakresem rozporządzenia.

Poprawka 89
Syed Kamall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Aby zagwarantować, że niniejsze 
rozporządzenie będzie stosowane 
wyłącznie do takich konfekcjonowanych 
produktów inwestycyjnych, z zakresu 
stosowania niniejszego rozporządzenia 
należy wyłączyć produkty 
ubezpieczeniowe, które nie zapewniają 
szans inwestycyjnych, oraz produkty, 
których zyskowność uzależniona jest 
wyłącznie od wysokości stóp 
procentowych. Aktywa posiadane 
bezpośrednio, takie jak akcje 
przedsiębiorstw lub obligacje skarbowe, 
nie są konfekcjonowanymi produktami 
inwestycyjnymi, a zatem należy je 
wyłączyć z zakresu stosowania 
rozporządzenia. Ponieważ nadrzędnym 
celem niniejszego rozporządzenia jest 
zwiększenie porównywalności i 
zrozumiałości informacji na temat 
produktów inwestycyjnych oferowanych 
inwestorom indywidualnym, z zakresu 
stosowania niniejszego rozporządzenia 
wyłączone powinny być zakładowe 
systemy emerytalne wchodzące w zakres 

(7) Aby zagwarantować, że niniejsze 
rozporządzenie będzie stosowane 
wyłącznie do takich konfekcjonowanych 
detalicznych produktów inwestycyjnych, z 
zakresu stosowania niniejszego 
rozporządzenia należy wyłączyć produkty 
ubezpieczeniowe, które nie zapewniają 
szans inwestycyjnych, oraz lokaty, inne niż 
lokaty strukturyzowane, produkty, których 
zyskowność uzależniona jest wyłącznie od 
wysokości stóp procentowych. Aktywa 
posiadane bezpośrednio, takie jak akcje 
przedsiębiorstw lub obligacje skarbowe, 
nie są konfekcjonowanymi produktami 
inwestycyjnymi, a zatem należy je 
wyłączyć z zakresu stosowania 
rozporządzenia. Ponieważ nadrzędnym 
celem niniejszego rozporządzenia jest 
zwiększenie porównywalności i 
zrozumiałości informacji na temat 
konfekcjonowanych detalicznych
produktów inwestycyjnych oferowanych 
inwestorom indywidualnym, z zakresu 
stosowania niniejszego rozporządzenia 
wyłączone powinny być zakładowe 
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dyrektywy 2003/41/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 3 czerwca 
2003 r. w sprawie działalności instytucji 
pracowniczych programów emerytalnych 
oraz nadzoru nad takimi instytucjami lub 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 
2009 r. w sprawie podejmowania i 
prowadzenia działalności 
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej 
(Wypłacalność II). Podobnie z zakresu 
niniejszego rozporządzenia należy 
wyłączyć niektóre zakładowe produkty 
emerytalne, które wyłączone są z zakresu 
dyrektywy 2003/41/WE, pod warunkiem 
że na podstawie przepisów prawa 
krajowego wymagany jest udział 
finansowy pracodawcy, a pracownik nie 
ma możliwości wyboru dostawcy produktu 
emerytalnego. W zakres niniejszego 
rozporządzenia nie wchodzą również 
fundusze inwestycyjne ukierunkowane na 
inwestorów instytucjonalnych, ponieważ 
ich sprzedaż nie jest prowadzona na rzecz 
inwestorów indywidualnych. Zakresem 
stosowania niniejszego rozporządzenia 
powinny jednak być objęte produkty 
inwestycyjne mające na celu gromadzenie 
oszczędności na potrzeby prywatnych 
emerytur, ponieważ często konkurują one z 
innymi produktami objętymi niniejszym 
rozporządzeniem i są w podobny sposób 
rozpowszechniane wśród inwestorów 
indywidualnych.

systemy emerytalne wchodzące w zakres 
dyrektywy 2003/41/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 3 czerwca 
2003 r. w sprawie działalności instytucji 
pracowniczych programów emerytalnych 
oraz nadzoru nad takimi instytucjami lub 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 
2009 r. w sprawie podejmowania i 
prowadzenia działalności 
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej 
(Wypłacalność II). Podobnie z zakresu 
niniejszego rozporządzenia należy 
wyłączyć niektóre zakładowe produkty 
emerytalne, które wyłączone są z zakresu 
dyrektywy 2003/41/WE, pod warunkiem 
że na podstawie przepisów prawa 
krajowego wymagany jest udział 
finansowy pracodawcy, a także oficjalnie 
uznane produkty emerytalne i systemy 
zabezpieczeń społecznych podlegające 
prawu krajowemu lub unijnemu. W 
zakres niniejszego rozporządzenia nie 
wchodzą również fundusze inwestycyjne 
ukierunkowane na inwestorów 
instytucjonalnych, ponieważ ich sprzedaż 
nie jest prowadzona na rzecz inwestorów 
indywidualnych. Zakresem stosowania 
niniejszego rozporządzenia powinny 
jednak być objęte produkty inwestycyjne 
mające na celu gromadzenie oszczędności 
na potrzeby prywatnych emerytur, 
ponieważ często konkurują one z innymi 
produktami objętymi niniejszym 
rozporządzeniem i są w podobny sposób 
rozpowszechniane wśród inwestorów 
indywidualnych.

Or. en

Poprawka 90
Burkhard Balz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Aby zagwarantować, że niniejsze 
rozporządzenie będzie stosowane 
wyłącznie do takich konfekcjonowanych 
produktów inwestycyjnych, z zakresu 
stosowania niniejszego rozporządzenia 
należy wyłączyć produkty 
ubezpieczeniowe, które nie zapewniają 
szans inwestycyjnych, oraz produkty, 
których zyskowność uzależniona jest 
wyłącznie od wysokości stóp 
procentowych. Aktywa posiadane 
bezpośrednio, takie jak akcje 
przedsiębiorstw lub obligacje skarbowe, 
nie są konfekcjonowanymi produktami 
inwestycyjnymi, a zatem należy je 
wyłączyć z zakresu stosowania 
rozporządzenia. Ponieważ nadrzędnym 
celem niniejszego rozporządzenia jest 
zwiększenie porównywalności i 
zrozumiałości informacji na temat 
produktów inwestycyjnych oferowanych
inwestorom indywidualnym, z zakresu 
stosowania niniejszego rozporządzenia 
wyłączone powinny być zakładowe 
systemy emerytalne wchodzące w zakres 
dyrektywy 2003/41/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 3 czerwca 
2003 r. w sprawie działalności instytucji
pracowniczych programów emerytalnych 
oraz nadzoru nad takimi instytucjami lub 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 
2009 r. w sprawie podejmowania i 
prowadzenia działalności 
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej 
(Wypłacalność II). Podobnie z zakresu 
niniejszego rozporządzenia należy 
wyłączyć niektóre zakładowe produkty 
emerytalne, które wyłączone są z zakresu 
dyrektywy 2003/41/WE, pod warunkiem 
że na podstawie przepisów prawa 
krajowego wymagany jest udział 
finansowy pracodawcy, a pracownik nie 
ma możliwości wyboru dostawcy produktu 
emerytalnego. W zakres niniejszego 

(7) Aby zagwarantować, że niniejsze 
rozporządzenie będzie stosowane 
wyłącznie do takich konfekcjonowanych 
produktów inwestycyjnych, z zakresu 
stosowania niniejszego rozporządzenia 
należy wyłączyć produkty 
ubezpieczeniowe, które nie zapewniają 
szans inwestycyjnych, oraz produkty, 
których zyskowność uzależniona jest 
wyłącznie od wysokości stóp 
procentowych. Aktywa posiadane 
bezpośrednio, takie jak akcje 
przedsiębiorstw lub obligacje skarbowe, 
nie są konfekcjonowanymi produktami 
inwestycyjnymi, a zatem należy je 
wyłączyć z zakresu stosowania 
rozporządzenia. Zakres niniejszego 
rozporządzenia powinien pozostać 
dostosowany do konfekcjonowanych 
produktów inwestycyjnych, aby 
odzwierciedlać różne poziomy złożoności 
produktów rynku finansowego i 
uwzględniać proporcjonalność wymogów 
nakładanych na twórców produktów i 
osoby sprzedające produkty inwestycyjne.
Ponieważ nadrzędnym celem niniejszego 
rozporządzenia jest zwiększenie 
porównywalności i zrozumiałości 
informacji na temat produktów 
inwestycyjnych oferowanych inwestorom 
indywidualnym, z zakresu stosowania 
niniejszego rozporządzenia wyłączone 
powinny być zakładowe systemy 
emerytalne wchodzące w zakres dyrektywy 
2003/41/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie 
działalności instytucji pracowniczych 
programów emerytalnych oraz nadzoru nad 
takimi instytucjami lub dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r. w 
sprawie podejmowania i prowadzenia 
działalności ubezpieczeniowej i 
reasekuracyjnej (Wypłacalność II). 
Podobnie z zakresu niniejszego 
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rozporządzenia nie wchodzą również 
fundusze inwestycyjne ukierunkowane na 
inwestorów instytucjonalnych, ponieważ 
ich sprzedaż nie jest prowadzona na rzecz 
inwestorów indywidualnych. Zakresem 
stosowania niniejszego rozporządzenia 
powinny jednak być objęte produkty 
inwestycyjne mające na celu gromadzenie 
oszczędności na potrzeby prywatnych 
emerytur, ponieważ często konkurują one z 
innymi produktami objętymi niniejszym 
rozporządzeniem i są w podobny sposób 
rozpowszechniane wśród inwestorów 
indywidualnych.

rozporządzenia należy wyłączyć niektóre 
zakładowe produkty emerytalne, które 
wyłączone są z zakresu dyrektywy 
2003/41/WE, pod warunkiem że na 
podstawie przepisów prawa krajowego 
wymagany jest udział finansowy 
pracodawcy, a pracownik nie ma 
możliwości wyboru dostawcy produktu 
emerytalnego. W zakres niniejszego 
rozporządzenia nie wchodzą również 
fundusze inwestycyjne ukierunkowane na 
inwestorów instytucjonalnych, ponieważ 
ich sprzedaż nie jest prowadzona na rzecz 
inwestorów indywidualnych. Zakresem 
stosowania niniejszego rozporządzenia 
powinny jednak być objęte produkty 
inwestycyjne mające na celu gromadzenie 
oszczędności na potrzeby prywatnych 
emerytur, ponieważ często konkurują one z 
innymi produktami objętymi niniejszym 
rozporządzeniem i są w podobny sposób 
rozpowszechniane wśród inwestorów 
indywidualnych.

Or. en

Poprawka 91
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Aby zagwarantować, że niniejsze 
rozporządzenie będzie stosowane 
wyłącznie do takich konfekcjonowanych 
produktów inwestycyjnych, z zakresu 
stosowania niniejszego rozporządzenia 
należy wyłączyć produkty 
ubezpieczeniowe, które nie zapewniają 
szans inwestycyjnych, oraz produkty, 
których zyskowność uzależniona jest 
wyłącznie od wysokości stóp 
procentowych. Aktywa posiadane 
bezpośrednio, takie jak akcje 

(7) Aby zagwarantować, że niniejsze 
rozporządzenie będzie stosowane 
wyłącznie do takich konfekcjonowanych 
produktów inwestycyjnych, z zakresu 
stosowania niniejszego rozporządzenia 
należy wyłączyć produkty 
ubezpieczeniowe, które nie zapewniają 
szans inwestycyjnych, oraz lokaty 
niestrukturyzowane. Aktywa posiadane 
bezpośrednio, takie jak akcje 
przedsiębiorstw lub obligacje skarbowe, 
nie są konfekcjonowanymi produktami 
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przedsiębiorstw lub obligacje skarbowe, 
nie są konfekcjonowanymi produktami 
inwestycyjnymi, a zatem należy je 
wyłączyć z zakresu stosowania 
rozporządzenia. Ponieważ nadrzędnym 
celem niniejszego rozporządzenia jest 
zwiększenie porównywalności i 
zrozumiałości informacji na temat 
produktów inwestycyjnych oferowanych 
inwestorom indywidualnym, z zakresu 
stosowania niniejszego rozporządzenia 
wyłączone powinny być zakładowe 
systemy emerytalne wchodzące w zakres 
dyrektywy 2003/41/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 3 czerwca 
2003 r. w sprawie działalności instytucji 
pracowniczych programów emerytalnych 
oraz nadzoru nad takimi instytucjami lub 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 
2009 r. w sprawie podejmowania i 
prowadzenia działalności 
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej 
(Wypłacalność II). Podobnie z zakresu 
niniejszego rozporządzenia należy 
wyłączyć niektóre zakładowe produkty 
emerytalne, które wyłączone są z zakresu 
dyrektywy 2003/41/WE, pod warunkiem 
że na podstawie przepisów prawa 
krajowego wymagany jest udział 
finansowy pracodawcy, a pracownik nie 
ma możliwości wyboru dostawcy produktu 
emerytalnego. W zakres niniejszego 
rozporządzenia nie wchodzą również 
fundusze inwestycyjne ukierunkowane na 
inwestorów instytucjonalnych, ponieważ 
ich sprzedaż nie jest prowadzona na rzecz 
inwestorów indywidualnych. Zakresem 
stosowania niniejszego rozporządzenia 
powinny jednak być objęte produkty 
inwestycyjne mające na celu gromadzenie 
oszczędności na potrzeby prywatnych 
emerytur, ponieważ często konkurują one z 
innymi produktami objętymi niniejszym 
rozporządzeniem i są w podobny sposób 
rozpowszechniane wśród inwestorów 
indywidualnych.

inwestycyjnymi, a zatem należy je 
wyłączyć z zakresu stosowania 
rozporządzenia. Ponieważ nadrzędnym 
celem niniejszego rozporządzenia jest 
zwiększenie porównywalności i 
zrozumiałości informacji na temat 
produktów inwestycyjnych oferowanych 
inwestorom indywidualnym, z zakresu 
stosowania niniejszego rozporządzenia 
wyłączone powinny być zakładowe 
systemy emerytalne wchodzące w zakres 
dyrektywy 2003/41/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 3 czerwca 
2003 r. w sprawie działalności instytucji 
pracowniczych programów emerytalnych 
oraz nadzoru nad takimi instytucjami lub 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 
2009 r. w sprawie podejmowania i 
prowadzenia działalności 
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej 
(Wypłacalność II). Podobnie z zakresu 
niniejszego rozporządzenia należy 
wyłączyć niektóre zakładowe produkty 
emerytalne, które wyłączone są z zakresu 
dyrektywy 2003/41/WE, pod warunkiem 
że na podstawie przepisów prawa 
krajowego wymagany jest udział 
finansowy pracodawcy, a pracownik nie 
ma możliwości wyboru dostawcy produktu 
emerytalnego. W zakres niniejszego 
rozporządzenia nie wchodzą również 
fundusze inwestycyjne ukierunkowane na 
inwestorów instytucjonalnych, ponieważ 
ich sprzedaż nie jest prowadzona na rzecz 
inwestorów indywidualnych. Zakresem 
stosowania niniejszego rozporządzenia 
powinny jednak być objęte produkty 
inwestycyjne mające na celu gromadzenie 
oszczędności na potrzeby prywatnych 
emerytur, ponieważ często konkurują one z 
innymi produktami objętymi niniejszym 
rozporządzeniem i są w podobny sposób 
rozpowszechniane wśród inwestorów 
indywidualnych.
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Or. en

Poprawka 92
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Aby zagwarantować, że niniejsze 
rozporządzenie będzie stosowane
wyłącznie do takich konfekcjonowanych 
produktów inwestycyjnych, z zakresu 
stosowania niniejszego rozporządzenia 
należy wyłączyć produkty 
ubezpieczeniowe, które nie zapewniają 
szans inwestycyjnych, oraz produkty, 
których zyskowność uzależniona jest 
wyłącznie od wysokości stóp 
procentowych. Aktywa posiadane 
bezpośrednio, takie jak akcje 
przedsiębiorstw lub obligacje skarbowe, 
nie są konfekcjonowanymi produktami 
inwestycyjnymi, a zatem należy je 
wyłączyć z zakresu stosowania 
rozporządzenia. Ponieważ nadrzędnym
celem niniejszego rozporządzenia jest 
zwiększenie porównywalności i 
zrozumiałości informacji na temat 
produktów inwestycyjnych oferowanych 
inwestorom indywidualnym, z zakresu 
stosowania niniejszego rozporządzenia 
wyłączone powinny być zakładowe
systemy emerytalne wchodzące w zakres
dyrektywy 2003/41/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 3 czerwca 
2003 r. w sprawie działalności instytucji 
pracowniczych programów emerytalnych 
oraz nadzoru nad takimi instytucjami lub
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 
2009 r. w sprawie podejmowania i 
prowadzenia działalności 
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej 
(Wypłacalność II). Podobnie z zakresu 

(7) Ponieważ niniejsze rozporządzenie 
stosuje się wyłącznie do PRIP, z zakresu 
stosowania niniejszego rozporządzenia 
wyłącza się lokaty inne niż lokaty 
strukturyzowane oraz produkty 
ubezpieczeniowe, gdy korzyści nie są 
uzależnione od wahań wartości inwestycji 
bazowych. Aktywa posiadane 
bezpośrednio, takie jak akcje 
przedsiębiorstw lub obligacje skarbowe, 
nie są konfekcjonowanymi produktami 
inwestycyjnymi, a zatem są wyłączone z 
zakresu stosowania rozporządzenia. 
Ponieważ celem niniejszego 
rozporządzenia jest zwiększenie 
porównywalności i zrozumiałości 
informacji na temat PRIP oferowanych 
inwestorom indywidualnym, z zakresu 
stosowania niniejszego rozporządzenia 
wyłączone powinny być systemy 
emerytalne objęte zakresem dyrektywy 
2003/41/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie 
działalności instytucji pracowniczych 
programów emerytalnych oraz nadzoru nad 
takimi instytucjami i dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r. w 
sprawie podejmowania i prowadzenia 
działalności ubezpieczeniowej i 
reasekuracyjnej (Wypłacalność II). 
Podobnie z zakresu niniejszego 
rozporządzenia należy wyłączyć wszelkie
produkty emerytalne, jeżeli na podstawie 
przepisów prawa krajowego wymagany 
jest udział finansowy pracodawcy, a także 
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niniejszego rozporządzenia należy 
wyłączyć niektóre zakładowe produkty 
emerytalne, które wyłączone są z zakresu 
dyrektywy 2003/41/WE, pod warunkiem że
na podstawie przepisów prawa krajowego 
wymagany jest udział finansowy 
pracodawcy, a pracownik nie ma 
możliwości wyboru dostawcy produktu 
emerytalnego. W zakres niniejszego 
rozporządzenia nie wchodzą również 
fundusze inwestycyjne ukierunkowane na 
inwestorów instytucjonalnych, ponieważ 
ich sprzedaż nie jest prowadzona na rzecz 
inwestorów indywidualnych. Zakresem 
stosowania niniejszego rozporządzenia 
powinny jednak być objęte produkty 
inwestycyjne mające na celu gromadzenie 
oszczędności na potrzeby prywatnych 
emerytur, ponieważ często konkurują one 
z innymi produktami objętymi niniejszym 
rozporządzeniem i są w podobny sposób 
rozpowszechniane wśród inwestorów 
indywidualnych.

inne oficjalnie uznane produkty 
emerytalne i systemy zabezpieczeń 
społecznych podlegające prawu 
krajowemu lub unijnemu. W zakres 
niniejszego rozporządzenia nie wchodzą 
również fundusze inwestycyjne 
ukierunkowane na inwestorów 
instytucjonalnych, ponieważ ich sprzedaż 
nie jest prowadzona na rzecz inwestorów 
indywidualnych. Ograniczenie 
rozporządzenia do PRIP umożliwi 
zwiększenie znaczenia dokumentu 
zawierającego kluczowe informacje, a tym 
samym jego efektywności. Podczas 
przeglądu skuteczności dokumentu 
zawierającego kluczowe informacje 
można rozważyć rozszerzenie zakresu.

Or. en

Poprawka 93
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Aby uniknąć niejasności w zakresie 
powiązań między obowiązkami 
ustanowionymi niniejszym 
rozporządzeniem a obowiązkami 
ustanowionymi dyrektywą 2003/71/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 
listopada 2003 r. w sprawie prospektu 
emisyjnego publikowanego w związku z 
publiczną ofertą lub dopuszczeniem do 
obrotu papierów wartościowych i 
zmieniającą dyrektywę 2001/34/WE oraz 
dyrektywą 2009/138/WE, należy 

(8) Aby uniknąć niejasności w zakresie 
powiązań między obowiązkami 
ustanowionymi niniejszym 
rozporządzeniem a obowiązkami 
ustanowionymi dyrektywą 2003/71/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 
listopada 2003 r. w sprawie prospektu 
emisyjnego publikowanego w związku z 
publiczną ofertą lub dopuszczeniem do 
obrotu papierów wartościowych i 
zmieniającą dyrektywę 2001/34/WE oraz 
dyrektywą 2009/138/WE, należy 
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postanowić, że dyrektywy te są nadal 
stosowane, obok niniejszego 
rozporządzenia.

postanowić, że dyrektywy te są nadal 
stosowane, obok niniejszego 
rozporządzenia. Ze szczególnym 
uwzględnieniem podsumowania 
zawierającego kluczowe informacje, o 
którym mowa w art. 5 ust. 2 dyrektywy 
2003/71/WE, dokument zawierający 
kluczowe informacje zostanie połączony z 
tym dokumentem po przeglądzie 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 94
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Twórcy produktów inwestycyjnych 
powinni upewnić się, że produkt 
inwestycyjny, który konstruują, jest 
zgodny z profilem docelowego inwestora 
indywidualnego. Podmioty te powinny 
zatem ustanowić uprzednią procedurę 
należytej staranności, aby zapewnić, że ich 
produkty inwestycyjne nie narażają 
inwestorów indywidualnych na zakup 
aktywów bazowych, których profilu ryzyka 
i zysku nie można łatwo zrozumieć. 

Or. en

Poprawka 95
Burkhard Balz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Właściwe organy oraz EUNB, 
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EUNUiPPE i EUNGiPW powinny 
otrzymać na żądanie wszystkie informacje 
niezbędne do sprawdzenia treści 
dokumentów zawierających kluczowe 
informacje, oceny zgodności z niniejszym 
rozporządzeniem oraz zapewnienia 
ochrony klientów i inwestorów na 
rynkach finansowych. Właściwe organy 
nie powinny być jednak zobowiązane do 
angażowania się w proces poprzedzający 
zatwierdzenie każdego indywidualnego 
dokumentu zawierającego kluczowe 
informacje. Z prawa interwencji 
produktowej należy korzystać na 
podstawie odpowiednich przepisów 
dyrektywy …/…/UE [MiFID II] i 
rozporządzenia (UE) nr …/… [MiFIR].

Or. en

Poprawka 96
Elena Băsescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Twórcy produktów inwestycyjnych –
tacy jak zarządzający funduszami, zakłady 
ubezpieczeń, emitenci papierów 
wartościowych, instytucje kredytowe lub 
firmy inwestycyjne – powinni sporządzać 
dokument zawierający kluczowe 
informacje dla wytwarzanych przez siebie 
produktów inwestycyjnych, ponieważ to 
oni znają najlepiej dany produkt i są za 
niego odpowiedzialni. Dokument ten 
powinien być sporządzany przez twórcę 
produktu inwestycyjnego, zanim produkt 
może zostać sprzedany inwestorom 
indywidualnym. W przypadku gdy produkt 
nie jest jednak sprzedawany inwestorom 
indywidualnym, nie ma potrzeby 
sporządzania dokumentu zawierającego 
kluczowe informacje, a w sytuacji, gdy 

(9) Twórcy produktów inwestycyjnych –
tacy jak zarządzający funduszami, zakłady 
ubezpieczeń, emitenci papierów 
wartościowych, instytucje kredytowe lub 
firmy inwestycyjne – powinni sporządzać 
dokument zawierający kluczowe 
informacje dla wytwarzanych przez siebie 
produktów inwestycyjnych, ponieważ to 
oni znają najlepiej dany produkt i są za 
niego odpowiedzialni. Dokument ten 
powinien być sporządzany przez twórcę 
produktu inwestycyjnego, zanim produkt 
może zostać sprzedany inwestorom 
indywidualnym. W przypadku gdy produkt 
nie jest jednak sprzedawany inwestorom 
indywidualnym, nie ma potrzeby 
sporządzania dokumentu zawierającego 
kluczowe informacje, a w sytuacji, gdy 
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sporządzenie tego dokumentu jest 
niepraktyczne dla twórcy produktu 
inwestycyjnego, zadanie to może zostać 
zlecone innym podmiotom. W celu 
zapewnienia szerokiego upowszechnienia i 
dostępności dokumentów zawierających 
kluczowe informacje w niniejszym 
rozporządzeniu należy przewidzieć 
możliwość publikacji tego dokumentu 
przez twórcę produktu inwestycyjnego za 
pośrednictwem wybranej przez niego 
strony internetowej.

sporządzenie tego dokumentu jest 
niepraktyczne dla twórcy produktu 
inwestycyjnego, zadanie to może zostać 
zlecone innym podmiotom. Podczas 
decydowania o ewentualnej 
nieprzydatności dla twórcy produktu 
inwestycyjnego należy przedstawić jasny 
ciąg rozumowania i wyjaśnienia. W celu 
zapewnienia szerokiego upowszechnienia i 
dostępności dokumentów zawierających 
kluczowe informacje w niniejszym 
rozporządzeniu należy przewidzieć 
możliwość publikacji tego dokumentu 
przez twórcę produktu inwestycyjnego za 
pośrednictwem wybranej przez niego 
strony internetowej.

Or. en

Poprawka 97
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Twórcy produktów inwestycyjnych –
tacy jak zarządzający funduszami, zakłady 
ubezpieczeń, emitenci papierów 
wartościowych, instytucje kredytowe lub 
firmy inwestycyjne – powinni sporządzać 
dokument zawierający kluczowe 
informacje dla wytwarzanych przez siebie 
produktów inwestycyjnych, ponieważ to 
oni znają najlepiej dany produkt i są za 
niego odpowiedzialni. Dokument ten 
powinien być sporządzany przez twórcę 
produktu inwestycyjnego, zanim produkt 
może zostać sprzedany inwestorom 
indywidualnym. W przypadku gdy produkt 
nie jest jednak sprzedawany inwestorom 
indywidualnym, nie ma potrzeby 
sporządzania dokumentu zawierającego 
kluczowe informacje, a w sytuacji, gdy 
sporządzenie tego dokumentu jest 

(9) Twórcy produktów inwestycyjnych –
tacy jak zarządzający funduszami, zakłady 
ubezpieczeń, emitenci papierów 
wartościowych, instytucje kredytowe lub 
firmy inwestycyjne – powinni sporządzać 
dokument zawierający kluczowe 
informacje dla wytwarzanych przez siebie 
produktów inwestycyjnych, ponieważ to 
oni znają najlepiej dany produkt i są za 
niego odpowiedzialni. Dokument ten 
powinien być sporządzany przez twórcę 
PRIP, zanim produkt może zostać 
sprzedany inwestorom indywidualnym. 
Ponadto każda osoba sprzedająca PRIP, 
która nie jest twórcą tego produktu, 
powinna dostarczyć inwestorowi 
indywidualnemu w odrębnym dokumencie 
szczegółowe dane dotyczące jego kosztów i 
usług zgodnie z dyrektywą [MiFID w 
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niepraktyczne dla twórcy produktu 
inwestycyjnego, zadanie to może zostać 
zlecone innym podmiotom. W celu 
zapewnienia szerokiego upowszechnienia i 
dostępności dokumentów zawierających 
kluczowe informacje w niniejszym 
rozporządzeniu należy przewidzieć 
możliwość publikacji tego dokumentu 
przez twórcę produktu inwestycyjnego za 
pośrednictwem wybranej przez niego 
strony internetowej.

wersji przekształconej] i dyrektywą [w 
sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego 
w wersji przekształconej], a także 
dodatkowe istotne informacje potrzebne 
inwestorowi indywidualnemu do oceny 
adekwatności PRIP do jego potrzeb, które 
nie mogą zostać dostarczone przez twórcę 
PRIP. W przypadku gdy produkt nie jest 
jednak sprzedawany inwestorom 
indywidualnym, nie ma potrzeby 
sporządzania dokumentu zawierającego 
kluczowe informacje, a w sytuacji, gdy 
sporządzenie tego dokumentu jest 
niepraktyczne dla twórcy PRIP, zadanie to 
może zostać zlecone innym podmiotom. W 
celu zapewnienia szerokiego 
upowszechnienia i dostępności 
dokumentów zawierających kluczowe 
informacje w niniejszym rozporządzeniu 
należy przewidzieć możliwość publikacji 
tego dokumentu przez twórcę PRIP za 
pośrednictwem wybranej przez niego 
strony internetowej.

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli twórca produktu i dystrybutor/sprzedawca nie należą do tej samej jednostki, twórca 
produktu nie będzie w stanie przedstawić całościowego obrazu kosztów i usług, ponieważ nie 
będzie miał dostępu do danych dotyczących klienta końcowego.

Poprawka 98
Thomas Händel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Twórcy produktów inwestycyjnych –
tacy jak zarządzający funduszami, zakłady 
ubezpieczeń, emitenci papierów 
wartościowych, instytucje kredytowe lub 
firmy inwestycyjne – powinni sporządzać
dokument zawierający kluczowe 

(9) Twórcy produktów inwestycyjnych –
tacy jak zarządzający funduszami, zakłady 
ubezpieczeń, emitenci papierów 
wartościowych, instytucje kredytowe lub 
firmy inwestycyjne – powinni sporządzać 
dokument zawierający kluczowe 
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informacje dla wytwarzanych przez siebie 
produktów inwestycyjnych, ponieważ to 
oni znają najlepiej dany produkt i są za 
niego odpowiedzialni. Dokument ten 
powinien być sporządzany przez twórcę 
produktu inwestycyjnego, zanim produkt 
może zostać sprzedany inwestorom 
indywidualnym. W przypadku gdy produkt 
nie jest jednak sprzedawany inwestorom 
indywidualnym, nie ma potrzeby 
sporządzania dokumentu zawierającego 
kluczowe informacje, a w sytuacji, gdy 
sporządzenie tego dokumentu jest 
niepraktyczne dla twórcy produktu 
inwestycyjnego, zadanie to może zostać 
zlecone innym podmiotom. W celu 
zapewnienia szerokiego upowszechnienia i 
dostępności dokumentów zawierających 
kluczowe informacje w niniejszym 
rozporządzeniu należy przewidzieć 
możliwość publikacji tego dokumentu 
przez twórcę produktu inwestycyjnego za 
pośrednictwem wybranej przez niego 
strony internetowej.

informacje dla wytwarzanych przez siebie 
produktów inwestycyjnych, ponieważ to 
oni znają najlepiej dany produkt i są za 
niego odpowiedzialni. Dokument ten 
powinien być sporządzany przez twórcę 
produktu inwestycyjnego, zanim produkt 
może zostać sprzedany inwestorom 
indywidualnym. W przypadku gdy produkt 
nie jest jednak sprzedawany inwestorom 
indywidualnym, nie ma potrzeby 
sporządzania dokumentu zawierającego 
kluczowe informacje, a w sytuacji, gdy 
sporządzenie tego dokumentu jest 
niepraktyczne dla twórcy produktu 
inwestycyjnego, zadanie to może zostać 
zlecone innym podmiotom. W celu 
zapewnienia szerokiego upowszechnienia i 
dostępności dokumentów zawierających 
kluczowe informacje w niniejszym 
rozporządzeniu należy przewidzieć 
możliwość publikacji tego dokumentu 
przez twórcę produktu inwestycyjnego za 
pośrednictwem wybranej przez niego 
strony internetowej oraz na centralnej 
stronie internetowej, która ma zostać 
utworzona przez EBC i właściwe krajowe 
organy nadzoru.

Or. de

Poprawka 99
Petru Constantin Luhan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Twórcy produktów inwestycyjnych –
tacy jak zarządzający funduszami, zakłady 
ubezpieczeń, emitenci papierów 
wartościowych, instytucje kredytowe lub 
firmy inwestycyjne – powinni sporządzać 
dokument zawierający kluczowe 
informacje dla wytwarzanych przez siebie 
produktów inwestycyjnych, ponieważ to 

(9) Twórcy produktów inwestycyjnych –
tacy jak zarządzający funduszami, zakłady 
ubezpieczeń, emitenci papierów 
wartościowych, instytucje kredytowe lub 
firmy inwestycyjne – powinni sporządzać 
dokument zawierający kluczowe 
informacje dla wytwarzanych przez siebie 
produktów inwestycyjnych, ponieważ to 
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oni znają najlepiej dany produkt i są za 
niego odpowiedzialni. Dokument ten 
powinien być sporządzany przez twórcę 
produktu inwestycyjnego, zanim produkt 
może zostać sprzedany inwestorom 
indywidualnym. W przypadku gdy produkt 
nie jest jednak sprzedawany inwestorom 
indywidualnym, nie ma potrzeby 
sporządzania dokumentu zawierającego 
kluczowe informacje, a w sytuacji, gdy 
sporządzenie tego dokumentu jest 
niepraktyczne dla twórcy produktu 
inwestycyjnego, zadanie to może zostać 
zlecone innym podmiotom. W celu 
zapewnienia szerokiego upowszechnienia i 
dostępności dokumentów zawierających 
kluczowe informacje w niniejszym 
rozporządzeniu należy przewidzieć 
możliwość publikacji tego dokumentu 
przez twórcę produktu inwestycyjnego za 
pośrednictwem wybranej przez niego 
strony internetowej.

oni znają najlepiej dany produkt i są 
odpowiedzialni za sporządzenie 
dokumentu zawierającego kluczowe 
informacje i odpowiadają za jego treść.
Twórcy produktów inwestycyjnych 
udostępniają dokument zawierający 
kluczowe informacje osobom 
sprzedającym ten produkt inwestycyjny.
Dokument ten powinien być sporządzany 
przez twórcę produktu inwestycyjnego, 
zanim produkt może zostać sprzedany 
inwestorom indywidualnym. W przypadku 
gdy produkt nie jest jednak sprzedawany 
inwestorom indywidualnym, nie ma 
potrzeby sporządzania dokumentu 
zawierającego kluczowe informacje, a w 
sytuacji, gdy sporządzenie tego dokumentu 
jest niepraktyczne dla twórcy produktu 
inwestycyjnego, zadanie to może zostać 
zlecone innym podmiotom. W celu 
zapewnienia szerokiego upowszechnienia i 
dostępności dokumentów zawierających 
kluczowe informacje w niniejszym 
rozporządzeniu należy przewidzieć 
możliwość publikacji tego dokumentu 
przez twórcę produktu inwestycyjnego za 
pośrednictwem wybranej przez niego 
strony internetowej.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 100
Corien Wortmann-Kool

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Twórcy produktów inwestycyjnych –
tacy jak zarządzający funduszami, zakłady 
ubezpieczeń, emitenci papierów 
wartościowych, instytucje kredytowe lub 
firmy inwestycyjne – powinni sporządzać 
dokument zawierający kluczowe 
informacje dla wytwarzanych przez siebie 
produktów inwestycyjnych, ponieważ to 
oni znają najlepiej dany produkt i są za 
niego odpowiedzialni. Dokument ten 
powinien być sporządzany przez twórcę 
produktu inwestycyjnego, zanim produkt 
może zostać sprzedany inwestorom 
indywidualnym. W przypadku gdy produkt 
nie jest jednak sprzedawany inwestorom 
indywidualnym, nie ma potrzeby 
sporządzania dokumentu zawierającego 
kluczowe informacje, a w sytuacji, gdy 
sporządzenie tego dokumentu jest 
niepraktyczne dla twórcy produktu 
inwestycyjnego, zadanie to może zostać 
zlecone innym podmiotom. W celu 
zapewnienia szerokiego upowszechnienia i 
dostępności dokumentów zawierających 
kluczowe informacje w niniejszym 
rozporządzeniu należy przewidzieć 
możliwość publikacji tego dokumentu 
przez twórcę produktu inwestycyjnego za 
pośrednictwem wybranej przez niego 
strony internetowej.

(9) Twórcy produktów inwestycyjnych –
tacy jak zarządzający funduszami, zakłady 
ubezpieczeń, emitenci papierów 
wartościowych, instytucje kredytowe lub 
firmy inwestycyjne – powinni sporządzać 
dokument zawierający kluczowe 
informacje dla wytwarzanych przez siebie 
produktów inwestycyjnych, ponieważ to 
oni znają najlepiej dany produkt i są za 
niego odpowiedzialni. Dokument ten 
powinien być sporządzany przez twórcę 
produktu inwestycyjnego, zanim produkt 
może zostać sprzedany inwestorom 
indywidualnym. Wymóg sporządzenia
dokumentu zawierającego kluczowe 
informacje nie powinien mieć 
zastosowania do pośredników 
prowadzących marketing, dystrybucję lub 
sprzedaż produktu inwestycyjnego 
inwestorowi indywidualnemu. W 
przypadku gdy produkt nie jest 
sprzedawany inwestorom indywidualnym, 
nie ma potrzeby sporządzania dokumentu 
zawierającego kluczowe informacje, a w 
sytuacji, gdy sporządzenie tego dokumentu 
jest niepraktyczne dla twórcy produktu 
inwestycyjnego, zadanie to może zostać 
zlecone innym podmiotom. W celu 
zapewnienia szerokiego upowszechnienia i 
dostępności dokumentów zawierających 
kluczowe informacje w niniejszym 
rozporządzeniu należy przewidzieć 
możliwość publikacji tego dokumentu 
przez twórcę produktu inwestycyjnego za 
pośrednictwem wybranej przez niego 
strony internetowej.

Or. en

Uzasadnienie

Wymaganie od osoby sprzedającej produkt inwestycyjny sporządzania dokumentu 
zawierającego kluczowe informacje, jak zaproponował sprawozdawca, powoduje 
pomieszanie zakresów odpowiedzialności i prowadzi do kolizji regulacji, ponieważ kwestie 
pośredników regulują dyrektywy MiFID i IMD.
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Poprawka 101
Marianne Thyssen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Twórcy produktów inwestycyjnych –
tacy jak zarządzający funduszami, zakłady 
ubezpieczeń, emitenci papierów 
wartościowych, instytucje kredytowe lub 
firmy inwestycyjne – powinni sporządzać 
dokument zawierający kluczowe 
informacje dla wytwarzanych przez siebie 
produktów inwestycyjnych, ponieważ to 
oni znają najlepiej dany produkt i są za 
niego odpowiedzialni. Dokument ten 
powinien być sporządzany przez twórcę 
produktu inwestycyjnego, zanim produkt 
może zostać sprzedany inwestorom 
indywidualnym. W przypadku gdy produkt 
nie jest jednak sprzedawany inwestorom 
indywidualnym, nie ma potrzeby 
sporządzania dokumentu zawierającego 
kluczowe informacje, a w sytuacji, gdy 
sporządzenie tego dokumentu jest 
niepraktyczne dla twórcy produktu 
inwestycyjnego, zadanie to może zostać 
zlecone innym podmiotom. W celu 
zapewnienia szerokiego upowszechnienia i 
dostępności dokumentów zawierających 
kluczowe informacje w niniejszym 
rozporządzeniu należy przewidzieć 
możliwość publikacji tego dokumentu 
przez twórcę produktu inwestycyjnego za 
pośrednictwem wybranej przez niego 
strony internetowej.

(9) Twórcy produktów inwestycyjnych –
tacy jak zarządzający funduszami, zakłady 
ubezpieczeń, emitenci papierów 
wartościowych, instytucje kredytowe lub 
firmy inwestycyjne – powinni sporządzać 
dokument zawierający kluczowe 
informacje dla wytwarzanych przez siebie 
produktów inwestycyjnych, ponieważ to 
oni znają najlepiej dany produkt i są za 
niego odpowiedzialni. Dokument ten 
powinien być sporządzany przez twórcę 
produktu inwestycyjnego, zanim produkt 
może zostać sprzedany inwestorom 
indywidualnym. W przypadku gdy produkt 
nie jest jednak sprzedawany inwestorom 
indywidualnym, nie ma potrzeby 
sporządzania dokumentu zawierającego 
kluczowe informacje, a w sytuacji, gdy 
sporządzenie tego dokumentu jest 
niepraktyczne dla twórcy produktu 
inwestycyjnego, zadanie to może zostać 
zlecone innym podmiotom. Jeżeli 
sporządzenie tego dokumentu jest zlecane 
w całości lub częściowo osobom trzecim, 
twórca produktu nadal ponosi ogólną 
odpowiedzialność za sporządzenie i treść 
tego dokumentu zawierającego kluczowe 
informacje. Twórca produktu przekazuje 
ten dokument zawierający kluczowe 
informacje osobom sprzedającym produkt 
inwestycyjny. W celu zapewnienia 
szerokiego upowszechnienia i dostępności 
dokumentów zawierających kluczowe 
informacje w niniejszym rozporządzeniu 
należy przewidzieć możliwość publikacji 
tego dokumentu przez twórcę produktu 
inwestycyjnego za pośrednictwem 
wybranej przez niego strony internetowej.
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Or. nl

Poprawka 102
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Twórcy produktów inwestycyjnych –
tacy jak zarządzający funduszami, zakłady 
ubezpieczeń, emitenci papierów 
wartościowych, instytucje kredytowe lub 
firmy inwestycyjne – powinni sporządzać 
dokument zawierający kluczowe 
informacje dla wytwarzanych przez siebie 
produktów inwestycyjnych, ponieważ to 
oni znają najlepiej dany produkt i są za 
niego odpowiedzialni. Dokument ten 
powinien być sporządzany przez twórcę 
produktu inwestycyjnego, zanim produkt 
może zostać sprzedany inwestorom 
indywidualnym. W przypadku gdy produkt 
nie jest jednak sprzedawany inwestorom 
indywidualnym, nie ma potrzeby 
sporządzania dokumentu zawierającego 
kluczowe informacje, a w sytuacji, gdy 
sporządzenie tego dokumentu jest 
niepraktyczne dla twórcy produktu 
inwestycyjnego, zadanie to może zostać 
zlecone innym podmiotom. W celu 
zapewnienia szerokiego upowszechnienia i 
dostępności dokumentów zawierających 
kluczowe informacje w niniejszym 
rozporządzeniu należy przewidzieć 
możliwość publikacji tego dokumentu 
przez twórcę produktu inwestycyjnego za 
pośrednictwem wybranej przez niego 
strony internetowej.

(9) Twórcy produktów inwestycyjnych –
tacy jak zarządzający funduszami, zakłady 
ubezpieczeń, emitenci papierów 
wartościowych, instytucje kredytowe lub 
firmy inwestycyjne – powinni sporządzać 
dokument zawierający kluczowe 
informacje dla wytwarzanych przez siebie 
produktów inwestycyjnych, ponieważ to 
oni znają najlepiej dany produkt i są za 
niego odpowiedzialni. Dokument ten 
powinien być sporządzany przez twórcę 
produktu inwestycyjnego, zanim produkt 
może zostać sprzedany inwestorom 
indywidualnym. W przypadku gdy produkt 
nie jest jednak sprzedawany inwestorom 
indywidualnym, nie ma potrzeby 
sporządzania dokumentu zawierającego 
kluczowe informacje, a w sytuacji, gdy 
sporządzenie tego dokumentu jest 
niepraktyczne dla twórcy produktu 
inwestycyjnego, zadanie to może zostać 
zlecone innym podmiotom. W przypadku 
gdy dokument zawierający kluczowe 
informacje nie jest łatwo dostępny, 
inwestor indywidualny może mimo tego 
dokonać z własnej inicjatywy inwestycji w 
taki produkt inwestycyjny, jeżeli podejmie 
jednoznaczną decyzję w tej sprawie i 
otrzyma poradę od pośrednika zgodnie z 
dyrektywą 2004/39/WE lub dyrektywą 
2002/92/WE. W celu zapewnienia 
szerokiego upowszechnienia i dostępności 
dokumentów zawierających kluczowe 
informacje w niniejszym rozporządzeniu 
należy przewidzieć możliwość publikacji 
tego dokumentu przez twórcę produktu 
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inwestycyjnego za pośrednictwem 
wybranej przez niego strony internetowej.

Or. en

Poprawka 103
Syed Kamall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Twórcy produktów inwestycyjnych –
tacy jak zarządzający funduszami, zakłady 
ubezpieczeń, emitenci papierów 
wartościowych, instytucje kredytowe lub 
firmy inwestycyjne – powinni sporządzać 
dokument zawierający kluczowe 
informacje dla wytwarzanych przez siebie 
produktów inwestycyjnych, ponieważ to 
oni znają najlepiej dany produkt i są za 
niego odpowiedzialni. Dokument ten 
powinien być sporządzany przez twórcę 
produktu inwestycyjnego, zanim produkt 
może zostać sprzedany inwestorom 
indywidualnym. W przypadku gdy produkt 
nie jest jednak sprzedawany inwestorom 
indywidualnym, nie ma potrzeby 
sporządzania dokumentu zawierającego 
kluczowe informacje, a w sytuacji, gdy 
sporządzenie tego dokumentu jest 
niepraktyczne dla twórcy produktu 
inwestycyjnego, zadanie to może zostać 
zlecone innym podmiotom. W celu 
zapewnienia szerokiego upowszechnienia i 
dostępności dokumentów zawierających 
kluczowe informacje w niniejszym 
rozporządzeniu należy przewidzieć 
możliwość publikacji tego dokumentu 
przez twórcę produktu inwestycyjnego za 
pośrednictwem wybranej przez niego 
strony internetowej.

(9) Twórcy konfekcjonowanych 
detalicznych produktów inwestycyjnych –
tacy jak zarządzający funduszami, zakłady 
ubezpieczeń, emitenci papierów 
wartościowych, instytucje kredytowe lub 
firmy inwestycyjne – powinni sporządzać 
dokument zawierający kluczowe 
informacje dla wytwarzanych przez siebie 
konfekcjonowanych detalicznych
produktów inwestycyjnych, ponieważ to 
oni znają najlepiej dany produkt i są za 
niego odpowiedzialni. Dokument ten 
powinien być sporządzany przez twórcę 
konfekcjonowanego detalicznego
produktu inwestycyjnego, zanim produkt 
może zostać sprzedany inwestorom 
indywidualnym. W przypadku gdy produkt 
nie jest jednak sprzedawany inwestorom 
indywidualnym, nie ma potrzeby 
sporządzania dokumentu zawierającego 
kluczowe informacje, a w sytuacji, gdy 
sporządzenie tego dokumentu jest 
niepraktyczne dla twórcy 
konfekcjonowanego detalicznego
produktu inwestycyjnego, zadanie to może 
zostać zlecone innym podmiotom. W celu 
zapewnienia szerokiego upowszechnienia i 
dostępności dokumentów zawierających 
kluczowe informacje w niniejszym 
rozporządzeniu należy przewidzieć 
możliwość publikacji tego dokumentu 
przez twórcę konfekcjonowanego 
detalicznego produktu inwestycyjnego za 
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pośrednictwem wybranej przez niego 
strony internetowej.

Or. en

Poprawka 104
Petru Constantin Luhan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) Dokument zawierający kluczowe 
informacje musi być sporządzony przez 
jedną osobę; w przeciwnym razie 
powstałaby niepewność prawa. W każdym 
dokumencie zawierającym kluczowe 
informacje powinno znaleźć się nazwisko 
lub nazwa jednej osoby lub jednostki, 
która wyraźnie oświadcza, że ponosi 
odpowiedzialność za treść tego dokumentu 
zawierającego kluczowe informacje. Co 
do zasady powinien być to twórca 
produktu inwestycyjnego.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 105
Syed Kamall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) W celu zaspokojenia potrzeb 
inwestorów indywidualnych należy zadbać 
o to, by informacje na temat produktów 
inwestycyjnych były dokładne, rzetelne, 
jasne dla inwestorów i nie wprowadzały 
ich w błąd. Niniejsze rozporządzenie 
powinno zatem określać wspólne standardy 
sporządzania dokumentu zawierającego 
kluczowe informacje, aby zapewnić jego 
zrozumiałość dla inwestorów 
indywidualnych. Zważywszy na trudności 
ze zrozumieniem specjalistycznej 
terminologii finansowej, jakie napotyka 
wielu inwestorów detalicznych, należy 
zwrócić szczególną uwagę na słownictwo i 
styl języka używane w dokumencie. 
Należy również ustanowić przepisy 
dotyczące języka, w którym dokument ten 
powinien być sporządzany. Ponadto 
inwestorzy indywidualni powinni być w 
stanie zrozumieć dokument zawierający 
kluczowe informacje sam w sobie, bez 
odwoływania się do innych informacji.

(10) W celu zaspokojenia potrzeb 
inwestorów indywidualnych należy zadbać 
o to, by informacje na temat 
konfekcjonowanych detalicznych
produktów inwestycyjnych były dokładne, 
rzetelne, jasne dla inwestorów i nie 
wprowadzały ich w błąd. Niniejsze 
rozporządzenie powinno zatem określać 
wspólne standardy sporządzania 
dokumentu zawierającego kluczowe 
informacje, aby zapewnić jego 
zrozumiałość dla inwestorów 
indywidualnych. Zważywszy na trudności 
ze zrozumieniem specjalistycznej 
terminologii finansowej, jakie napotyka 
wielu inwestorów detalicznych, należy 
zwrócić szczególną uwagę na słownictwo i 
styl języka używane w dokumencie. 
Należy również ustanowić przepisy 
dotyczące języka, w którym dokument ten 
powinien być sporządzany.

Or. en

Uzasadnienie

Inwestor nie powinien uznawać dokumentu zawierającego kluczowe informacje za dokument 
autonomiczny, ale rozpatrywać go w kontekście odpowiedniego prospektu emisyjnego lub 
postanowień umownych leżących u podstaw PRIP.

Poprawka 106
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) W celu zaspokojenia potrzeb 
inwestorów indywidualnych należy zadbać 
o to, by informacje na temat produktów 

(10) W celu zaspokojenia potrzeb 
inwestorów indywidualnych należy zadbać 
o to, by informacje na temat produktów 
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inwestycyjnych były dokładne, rzetelne, 
jasne dla inwestorów i nie wprowadzały 
ich w błąd. Niniejsze rozporządzenie 
powinno zatem określać wspólne standardy 
sporządzania dokumentu zawierającego 
kluczowe informacje, aby zapewnić jego 
zrozumiałość dla inwestorów 
indywidualnych. Zważywszy na trudności 
ze zrozumieniem specjalistycznej 
terminologii finansowej, jakie napotyka 
wielu inwestorów detalicznych, należy 
zwrócić szczególną uwagę na słownictwo i 
styl języka używane w dokumencie. 
Należy również ustanowić przepisy 
dotyczące języka, w którym dokument ten 
powinien być sporządzany. Ponadto 
inwestorzy indywidualni powinni być w 
stanie zrozumieć dokument zawierający 
kluczowe informacje sam w sobie, bez 
odwoływania się do innych informacji.

inwestycyjnych były dokładne, rzetelne, 
jasne dla inwestorów i nie wprowadzały 
ich w błąd. Niniejsze rozporządzenie 
powinno zatem określać wspólne standardy 
sporządzania dokumentu zawierającego 
kluczowe informacje, aby zapewnić jego 
zrozumiałość dla inwestorów 
indywidualnych. Zważywszy na trudności 
ze zrozumieniem specjalistycznej 
terminologii finansowej, jakie napotyka 
wielu inwestorów detalicznych, należy 
zwrócić szczególną uwagę na słownictwo i 
styl języka używane w dokumencie. 
Należy również ustanowić przepisy 
dotyczące języka, w którym dokument ten 
powinien być sporządzany. Ponadto 
inwestorzy indywidualni powinni być w 
stanie zrozumieć dokument zawierający 
kluczowe informacje sam w sobie, bez 
odwoływania się do innych informacji, aby 
zinterpretować jego znaczenie. Dokument 
zawierający kluczowe informacje 
powinien wskazywać dodatkowe, dostępne 
dokumenty, aby inwestor mógł podjąć w 
pełni świadomą decyzję. Dystrybutor może 
przekazać inwestorowi w odrębnym 
dokumencie dodatkowe, spersonalizowane 
informacje; w takim przypadku 
dystrybutor powinien ponosić 
odpowiedzialność za ten odrębny 
dokument. 

Or. en

Poprawka 107
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) W celu zaspokojenia potrzeb 
inwestorów indywidualnych należy zadbać 
o to, by informacje na temat produktów 
inwestycyjnych były dokładne, rzetelne, 

(10) W celu zaspokojenia potrzeb 
inwestorów indywidualnych należy zadbać 
o to, by informacje na temat produktów 
inwestycyjnych były dokładne, rzetelne, 
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jasne dla inwestorów i nie wprowadzały 
ich w błąd. Niniejsze rozporządzenie 
powinno zatem określać wspólne standardy 
sporządzania dokumentu zawierającego 
kluczowe informacje, aby zapewnić jego 
zrozumiałość dla inwestorów 
indywidualnych. Zważywszy na trudności 
ze zrozumieniem specjalistycznej 
terminologii finansowej, jakie napotyka 
wielu inwestorów detalicznych, należy 
zwrócić szczególną uwagę na słownictwo i 
styl języka używane w dokumencie. 
Należy również ustanowić przepisy 
dotyczące języka, w którym dokument ten 
powinien być sporządzany. Ponadto 
inwestorzy indywidualni powinni być w 
stanie zrozumieć dokument zawierający 
kluczowe informacje sam w sobie, bez 
odwoływania się do innych informacji.

jasne dla inwestorów i nie wprowadzały 
ich w błąd. Niniejsze rozporządzenie 
powinno zatem określać wspólne standardy 
sporządzania dokumentu zawierającego 
kluczowe informacje, aby zapewnić jego 
zrozumiałość dla inwestorów 
indywidualnych. Zważywszy na trudności 
ze zrozumieniem specjalistycznej 
terminologii finansowej, jakie napotyka 
wielu inwestorów detalicznych, należy 
zwrócić szczególną uwagę na słownictwo i 
styl języka używane w dokumencie. 
Należy również ustanowić przepisy 
dotyczące języka, w którym dokument ten 
powinien być sporządzany. Ponadto 
inwestorzy indywidualni powinni być w 
stanie zrozumieć dokument zawierający
kluczowe informacje sam w sobie, bez 
odwoływania się do innych informacji. Nie 
powinno to jednak wykluczać stosowania 
wzajemnych odniesień w dokumencie 
zawierającym kluczowe informacje do 
innych dokumentów mogących zawierać 
dodatkowe informacje, które mogłyby być 
interesujące dla niektórych inwestorów 
indywidualnych.

Or. en

Poprawka 108
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) W celu zaspokojenia potrzeb 
inwestorów indywidualnych należy zadbać 
o to, by informacje na temat produktów 
inwestycyjnych były dokładne, rzetelne, 
jasne dla inwestorów i nie wprowadzały 
ich w błąd. Niniejsze rozporządzenie 
powinno zatem określać wspólne standardy 
sporządzania dokumentu zawierającego 
kluczowe informacje, aby zapewnić jego 

(10) W celu zaspokojenia potrzeb 
inwestorów indywidualnych należy zadbać 
o to, by informacje na temat PRIP były 
dokładne, rzetelne, jasne dla inwestorów i 
nie wprowadzały ich w błąd. Niniejsze 
rozporządzenie powinno zatem określać 
wspólne standardy sporządzania 
dokumentu zawierającego kluczowe 
informacje, aby zapewnić jego 



AM\927693PL.doc 49/190 PE504.397v02-00

PL

zrozumiałość dla inwestorów 
indywidualnych. Zważywszy na trudności 
ze zrozumieniem specjalistycznej 
terminologii finansowej, jakie napotyka 
wielu inwestorów detalicznych, należy 
zwrócić szczególną uwagę na słownictwo i 
styl języka używane w dokumencie. 
Należy również ustanowić przepisy 
dotyczące języka, w którym dokument ten 
powinien być sporządzany. Ponadto 
inwestorzy indywidualni powinni być w 
stanie zrozumieć dokument zawierający 
kluczowe informacje sam w sobie, bez 
odwoływania się do innych informacji.

zrozumiałość dla inwestorów 
indywidualnych. Zważywszy na trudności 
ze zrozumieniem specjalistycznej 
terminologii finansowej, jakie napotyka 
wielu inwestorów detalicznych, należy 
zwrócić szczególną uwagę na słownictwo i 
styl języka. Należy również ustanowić 
przepisy dotyczące języka, w którym 
dokument ten powinien być sporządzany. 
Ponadto inwestorzy indywidualni powinni 
być w stanie zrozumieć dokument 
zawierający kluczowe informacje sam w 
sobie, bez odwoływania się do innych 
informacji. Powyższe nie wyklucza jednak 
korzystania z innych dokumentów w celu 
spersonalizowania cech PRIP, by 
odpowiadały specyficznemu profilowi lub 
preferencjom klienta.

Or. en

Poprawka 109
Krišjānis Kariņš

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) W celu zaspokojenia potrzeb 
inwestorów indywidualnych należy zadbać 
o to, by informacje na temat produktów 
inwestycyjnych były dokładne, rzetelne, 
jasne dla inwestorów i nie wprowadzały 
ich w błąd. Niniejsze rozporządzenie 
powinno zatem określać wspólne standardy 
sporządzania dokumentu zawierającego 
kluczowe informacje, aby zapewnić jego 
zrozumiałość dla inwestorów 
indywidualnych. Zważywszy na trudności 
ze zrozumieniem specjalistycznej 
terminologii finansowej, jakie napotyka 
wielu inwestorów detalicznych, należy 
zwrócić szczególną uwagę na słownictwo i 
styl języka używane w dokumencie. 
Należy również ustanowić przepisy 

(10) W celu zaspokojenia potrzeb 
inwestorów indywidualnych należy zadbać 
o to, by informacje na temat produktów 
inwestycyjnych były dokładne, rzetelne, 
jasne dla inwestorów i nie wprowadzały 
ich w błąd. Niniejsze rozporządzenie 
powinno zatem określać wspólne standardy 
sporządzania dokumentu zawierającego 
kluczowe informacje, aby zapewnić jego 
zrozumiałość dla inwestorów 
indywidualnych. Zważywszy na trudności 
ze zrozumieniem specjalistycznej 
terminologii finansowej, jakie napotyka 
wielu inwestorów detalicznych, należy 
zwrócić szczególną uwagę na słownictwo i 
styl języka używane w dokumencie. 
Należy również ustanowić przepisy 
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dotyczące języka, w którym dokument ten 
powinien być sporządzany. Ponadto 
inwestorzy indywidualni powinni być w 
stanie zrozumieć dokument zawierający 
kluczowe informacje sam w sobie, bez 
odwoływania się do innych informacji.

dotyczące języka, w którym dokument ten 
powinien być sporządzany. W zrozumiały 
sposób należy również wyjaśnić wyliczenia 
ewentualnych kosztów. Ponadto 
inwestorzy indywidualni powinni być w 
stanie zrozumieć dokument zawierający 
kluczowe informacje sam w sobie, bez 
odwoływania się do innych informacji.

Or. en

Poprawka 110
Corien Wortmann-Kool

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) Twórcy produktów inwestycyjnych 
powinni być w stanie przedstawić 
właściwemu organowi, na jego żądanie, 
wszystkie odpowiednie dokumenty 
zawierające kluczowe informacje. 
Dokument zawierający kluczowe 
informacje nie powinien wymagać 
uprzedniego zatwierdzenia przez właściwy 
organ.

Or. en

Poprawka 111
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Inwestorom indywidualnym należy 
zapewnić informacje niezbędne im do 
podjęcia świadomej decyzji inwestycyjnej 
oraz porównania różnych produktów 
inwestycyjnych, przy czym informacje te 

(11) Inwestorom indywidualnym należy 
zapewnić informacje niezbędne im do 
podjęcia świadomej decyzji inwestycyjnej 
oraz porównania różnych produktów 
inwestycyjnych, przy czym informacje te 
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muszą być krótkie i zwięzłe, ponieważ w 
przeciwnym razie istnieje ryzyko, że 
inwestorzy nie będą z nich korzystać. 
Dokument zawierający kluczowe 
informacje powinien zatem zawierać 
wyłącznie informacje o zasadniczym 
znaczeniu, zwłaszcza informacje dotyczące 
charakteru i cech produktu, w tym
możliwości ewentualnej utraty kapitału, 
kosztów i profilu ryzyka danego produktu, 
a także istotne informacje na temat 
wyników oraz pewne inne szczególne 
informacje, które mogą być konieczne do 
zrozumienia cech poszczególnych 
rodzajów produktów, w tym produktów 
przeznaczonych do wykorzystania na 
potrzeby planowania emerytalnego.

muszą być krótkie i zwięzłe, ponieważ w 
przeciwnym razie istnieje ryzyko, że 
inwestorzy nie będą z nich korzystać. 
Dokument zawierający kluczowe 
informacje powinien zatem zawierać 
wyłącznie informacje o zasadniczym 
znaczeniu, zwłaszcza informacje dotyczące 
charakteru i cech produktu, profilu 
inwestora, dla którego produkt jest 
przeznaczony, w stosownym przypadku 
oświadczenie o zawsze występującej
możliwości utraty kapitału, informacje na 
temat kosztów i profilu ryzyka danego 
produktu w formie ogólnego wskaźnika 
oraz w formie opisowej, aby przedstawić 
ten profil w kontekście, a także istotne 
informacje na temat wyników oraz pewne 
inne szczególne informacje, które mogą 
być konieczne do zrozumienia cech 
poszczególnych rodzajów produktów, w 
tym produktów przeznaczonych do 
wykorzystania na potrzeby planowania 
emerytalnego.

Or. en

Poprawka 112
Syed Kamall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Inwestorom indywidualnym należy 
zapewnić informacje niezbędne im do 
podjęcia świadomej decyzji inwestycyjnej 
oraz porównania różnych produktów 
inwestycyjnych, przy czym informacje te 
muszą być krótkie i zwięzłe, ponieważ w 
przeciwnym razie istnieje ryzyko, że 
inwestorzy nie będą z nich korzystać. 
Dokument zawierający kluczowe 
informacje powinien zatem zawierać 
wyłącznie informacje o zasadniczym 

(11) Inwestorom indywidualnym należy 
zapewnić informacje niezbędne im do 
podjęcia świadomej decyzji inwestycyjnej 
oraz porównania różnych 
konfekcjonowanych detalicznych
produktów inwestycyjnych, przy czym 
informacje te muszą być krótkie i zwięzłe, 
ponieważ w przeciwnym razie istnieje 
ryzyko, że inwestorzy nie będą z nich 
korzystać. Dokument zawierający 
kluczowe informacje powinien zatem 
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znaczeniu, zwłaszcza informacje dotyczące 
charakteru i cech produktu, w tym 
możliwości ewentualnej utraty kapitału, 
kosztów i profilu ryzyka danego produktu, 
a także istotne informacje na temat 
wyników oraz pewne inne szczególne 
informacje, które mogą być konieczne do 
zrozumienia cech poszczególnych 
rodzajów produktów, w tym produktów 
przeznaczonych do wykorzystania na 
potrzeby planowania emerytalnego.

zawierać wyłącznie informacje o 
zasadniczym znaczeniu, zwłaszcza 
informacje dotyczące charakteru i cech 
produktu, w tym możliwości ewentualnej 
utraty kapitału, kosztów i profilu ryzyka 
danego produktu, a także istotne 
informacje na temat wyników oraz pewne 
inne szczególne informacje, które mogą 
być konieczne do zrozumienia cech 
poszczególnych rodzajów produktów, w 
tym produktów przeznaczonych do 
wykorzystania na potrzeby planowania 
emerytalnego. Jednak firma sprzedająca 
konfekcjonowany detaliczny produkt 
inwestycyjny może – przed ostatecznym 
zawarciem transakcji i w uzupełnieniu 
autonomicznego dokumentu 
zawierającego kluczowe informacje –
zechcieć przedstawić klientowi dodatkowe, 
spersonalizowane informacje i wyliczenia 
dotyczące produktu w zależności od 
charakteru danego konfekcjonowanego 
detalicznego produktu inwestycyjnego.

Or. en

Uzasadnienie

Rozporządzenie obejmuje bardzo szeroki wachlarz produktów i niektóre z nich będą 
wymagały ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących cech produktu (np. składki, czasu 
trwania, korzyści), które zależą od cech indywidualnych (np. wieku lub wysokości 
inwestowanej kwoty) lub osobistych decyzji klienta (np. wybór funduszu). Z tego powodu, 
jeżeli dokument zawierający kluczowe informacje ma umożliwić konsumentom podejmowanie 
świadomych decyzji, będzie musiał odnosić się do innych dokumentów.

Poprawka 113
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Inwestorom indywidualnym należy 
zapewnić informacje niezbędne im do 
podjęcia świadomej decyzji inwestycyjnej 

(11) Inwestorom indywidualnym należy 
zapewnić informacje niezbędne im do 
podjęcia świadomej decyzji inwestycyjnej 
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oraz porównania różnych produktów 
inwestycyjnych, przy czym informacje te 
muszą być krótkie i zwięzłe, ponieważ w 
przeciwnym razie istnieje ryzyko, że 
inwestorzy nie będą z nich korzystać. 
Dokument zawierający kluczowe 
informacje powinien zatem zawierać 
wyłącznie informacje o zasadniczym 
znaczeniu, zwłaszcza informacje dotyczące 
charakteru i cech produktu, w tym 
możliwości ewentualnej utraty kapitału, 
kosztów i profilu ryzyka danego produktu, 
a także istotne informacje na temat 
wyników oraz pewne inne szczególne 
informacje, które mogą być konieczne do 
zrozumienia cech poszczególnych 
rodzajów produktów, w tym produktów 
przeznaczonych do wykorzystania na 
potrzeby planowania emerytalnego.

oraz porównania różnych produktów 
inwestycyjnych, przy czym informacje te 
muszą być krótkie i zwięzłe, ponieważ w 
przeciwnym razie istnieje ryzyko, że 
inwestorzy nie będą z nich korzystać. 
Dokument zawierający kluczowe 
informacje powinien zatem zawierać 
wyłącznie informacje o zasadniczym 
znaczeniu, zwłaszcza informacje dotyczące 
charakteru i cech produktu, w tym 
możliwości ewentualnej utraty kapitału, 
kosztów i profilu ryzyka danego produktu, 
a także istotne informacje na temat 
wyników oraz pewne inne szczególne 
informacje, które mogą być konieczne do 
zrozumienia cech poszczególnych 
rodzajów produktów, w tym produktów 
przeznaczonych do wykorzystania na 
potrzeby planowania emerytalnego. 
Dodatkowe istotne informacje dotyczące 
kosztów doradztwa i dystrybucji oraz 
informacje związane ze szczególnym 
statusem podatkowym indywidualnego 
inwestora należy przedstawić w 
dokumencie dostarczanym przez jednostkę 
sprzedającą PRIP lub udzielającą porady 
na jego temat.

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektywy MiFID II i IMD II określą zestaw wymogów w zakresie informacji, które 
doradcy/dystrybutorzy muszą przedstawić na temat swoich usług, i nie ma szczególnego 
powodu, aby ograniczać firmy pod względem sposobu, w jaki udzielają informacji. Na 
przykład w państwach członkowskich, w których doradcy pobierają honorarium, zamiast 
otrzymywać prowizję, informacja, której udzielają, będzie obejmować taryfy cenowe i będzie 
zupełnie odmienna od informacji udzielanej w innych przypadkach. 

Poprawka 114
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Inwestorom indywidualnym należy 
zapewnić informacje niezbędne im do 
podjęcia świadomej decyzji inwestycyjnej 
oraz porównania różnych produktów 
inwestycyjnych, przy czym informacje te 
muszą być krótkie i zwięzłe, ponieważ w 
przeciwnym razie istnieje ryzyko, że 
inwestorzy nie będą z nich korzystać. 
Dokument zawierający kluczowe 
informacje powinien zatem zawierać 
wyłącznie informacje o zasadniczym 
znaczeniu, zwłaszcza informacje dotyczące 
charakteru i cech produktu, w tym 
możliwości ewentualnej utraty kapitału, 
kosztów i profilu ryzyka danego produktu, 
a także istotne informacje na temat 
wyników oraz pewne inne szczególne 
informacje, które mogą być konieczne do 
zrozumienia cech poszczególnych 
rodzajów produktów, w tym produktów 
przeznaczonych do wykorzystania na 
potrzeby planowania emerytalnego.

(11) Inwestorom indywidualnym należy 
zapewnić informacje niezbędne im do 
podjęcia świadomej decyzji inwestycyjnej 
oraz porównania różnych produktów 
inwestycyjnych, przy czym informacje te 
muszą być krótkie i zwięzłe, ponieważ w 
przeciwnym razie istnieje ryzyko, że 
inwestorzy nie będą z nich korzystać. 
Dokument zawierający kluczowe 
informacje powinien zatem zawierać 
wyłącznie informacje o zasadniczym 
znaczeniu, zwłaszcza informacje dotyczące 
charakteru i cech produktu, w tym 
możliwości ewentualnej utraty kapitału, 
kosztów, ryzyka i zasad opodatkowania
danego produktu oraz jego inwestycji 
bazowych, a także istotne informacje na 
temat wyników oraz pewne inne 
szczególne informacje, które mogą być 
konieczne do zrozumienia cech 
poszczególnych rodzajów produktów, w 
tym produktów przeznaczonych do 
wykorzystania na potrzeby planowania 
emerytalnego. Komisja Europejska 
powinna rozważyć możliwość dostarczania 
przez europejską publiczną agencję 
ratingową, wspomnianą w rezolucji z dnia 
16 stycznia 2013 r. w sprawie wniosku 
dotyczącego rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady zmieniającego 
rozporządzenie (WE) nr 1060/2009 w 
sprawie agencji ratingowych, kluczowych 
informacji na temat profilu ryzyka 
związanego z obligacjami skarbowymi 
emitowanymi przez europejskie państwa 
członkowskie.

Or. en

Poprawka 115
Sharon Bowles
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Inwestorzy powinni być w pełni 
świadomi kosztów i opłat, jakie będą 
zawarte w ich inwestycji, nie tylko w 
momencie zawierania transakcji, ale przez 
cały okres inwestycji. Opłaty powinny być
ujawnianie w pełnej wysokości, w 
składanym ujęciu kumulatywnym. Koszty 
doradztwa należy obliczać w prosty sposób 
– najlepiej, gdyby były wyrażone w postaci 
stawki godzinowej – aby ułatwić 
inwestorowi zrozumienie, jakie opłaty 
poniesie. 

Or. en

Poprawka 116
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11b) EUNGiPW powinien opracować 
analizator funduszy online, podobny do 
stworzonego przez FINRA w Stanach 
Zjednoczonych, który umożliwiłby 
inwestorom obliczenie końcowej wartości 
ich inwestycji po uwzględnieniu opłat i 
kosztów.

Or. en

Poprawka 117
Syed Kamall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Dokument zawierający kluczowe 
informacje powinien być sporządzany w 
formacie umożliwiającym inwestorom 
indywidualnym porównywanie różnych 
produktów inwestycyjnych. Tylko staranne 
dobranie formatu, sposobu prezentacji i 
treści informacji – uwzględniające 
zachowania i możliwości konsumentów –
zapewni pełne zrozumienie i 
wykorzystanie informacji. W każdym 
dokumencie poszczególne punkty i 
nagłówki tych punktów powinny 
występować w tej samej kolejności. 
Ponadto szczegółowa treść informacji, 
które powinny znaleźć się w dokumencie 
zawierającym kluczowe informacje dla 
poszczególnych produktów, oraz 
prezentacja tych informacji powinny być 
przedmiotem dalszej harmonizacji w 
drodze aktów delegowanych 
uwzględniających dotychczasowe i 
trwające badania nad zachowaniami 
konsumentów, w tym wyniki badań 
skuteczności różnych metod prezentacji 
informacji prowadzonych z udziałem 
konsumentów. Ponadto niektóre produkty 
inwestycyjne dają inwestorom 
indywidualnym możliwość wyboru 
spośród wielu bazowych instrumentów 
inwestycyjnych. Produkty te należy 
uwzględnić przy przygotowaniu formatu 
dokumentu zawierającego kluczowe 
informacje.

(12) Dokument zawierający kluczowe 
informacje powinien być sporządzany w 
standardowym formacie umożliwiającym 
inwestorom indywidualnym porównywanie 
różnych konfekcjonowanych detalicznych 
produktów inwestycyjnych. Tylko staranne 
dobranie formatu, sposobu prezentacji i 
treści informacji – uwzględniające 
zachowania i możliwości konsumentów –
zapewni pełne zrozumienie i 
wykorzystanie informacji. W każdym 
dokumencie poszczególne punkty i 
nagłówki tych punktów powinny 
występować w tej samej kolejności. 
Ponadto szczegółowa treść informacji, 
które powinny znaleźć się w dokumencie 
zawierającym kluczowe informacje dla 
poszczególnych produktów, oraz 
prezentacja tych informacji powinny być 
przedmiotem dalszej harmonizacji w 
drodze aktów delegowanych 
uwzględniających dotychczasowe i 
trwające badania nad zachowaniami 
konsumentów, w tym wyniki badań 
skuteczności różnych metod prezentacji 
informacji prowadzonych z udziałem 
konsumentów. Ponadto niektóre 
konfekcjonowane detaliczne produkty 
inwestycyjne dają inwestorom 
indywidualnym możliwość wyboru 
spośród wielu bazowych instrumentów 
inwestycyjnych. Produkty te należy 
uwzględnić przy przygotowaniu formatu 
dokumentu zawierającego kluczowe 
informacje.

Or. en

Poprawka 118
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Dokument zawierający kluczowe 
informacje powinien być sporządzany w 
formacie umożliwiającym inwestorom 
indywidualnym porównywanie różnych 
produktów inwestycyjnych. Tylko staranne 
dobranie formatu, sposobu prezentacji i 
treści informacji – uwzględniające 
zachowania i możliwości konsumentów –
zapewni pełne zrozumienie i 
wykorzystanie informacji. W każdym 
dokumencie poszczególne punkty i 
nagłówki tych punktów powinny 
występować w tej samej kolejności. 
Ponadto szczegółowa treść informacji, 
które powinny znaleźć się w dokumencie 
zawierającym kluczowe informacje dla 
poszczególnych produktów, oraz 
prezentacja tych informacji powinny być 
przedmiotem dalszej harmonizacji w 
drodze aktów delegowanych 
uwzględniających dotychczasowe i 
trwające badania nad zachowaniami 
konsumentów, w tym wyniki badań 
skuteczności różnych metod prezentacji 
informacji prowadzonych z udziałem 
konsumentów. Ponadto niektóre produkty 
inwestycyjne dają inwestorom 
indywidualnym możliwość wyboru 
spośród wielu bazowych instrumentów 
inwestycyjnych. Produkty te należy 
uwzględnić przy przygotowaniu formatu 
dokumentu zawierającego kluczowe 
informacje.

(12) Dokument zawierający kluczowe 
informacje powinien być sporządzany w 
formacie umożliwiającym inwestorom 
indywidualnym porównywanie różnych 
produktów inwestycyjnych. Tylko staranne 
zaprojektowanie i sporządzenie formatu, 
sposobu prezentacji i treści informacji –
uwzględniające zachowania i możliwości 
konsumentów – zapewni maksymalne 
zainteresowanie dokumentem, i w ten 
sposób przyczyni się do edukacji 
finansowej, zrozumienia i wykorzystania
informacji. W każdym dokumencie 
poszczególne punkty i nagłówki tych 
punktów powinny występować w tej samej 
kolejności. Ponadto szczegółowa treść 
informacji, które powinny znaleźć się w 
dokumencie zawierającym kluczowe 
informacje dla poszczególnych produktów, 
oraz prezentacja tych informacji powinny 
być przedmiotem dalszej harmonizacji w 
drodze aktów delegowanych 
uwzględniających dotychczasowe i 
trwające badania nad zachowaniami 
konsumentów, w tym wyniki badań 
skuteczności różnych metod prezentacji 
informacji prowadzonych z udziałem 
konsumentów. Ponadto niektóre produkty 
inwestycyjne dają inwestorom 
indywidualnym możliwość wyboru 
spośród wielu bazowych instrumentów 
inwestycyjnych i mogą zawierać koszty i 
opłaty uzależnione od osobistych cech 
klienta, takich jak wiek lub wybrana przez 
niego wysokość inwestycji. Produkty te 
należy uwzględnić przy przygotowaniu 
formatu dokumentu zawierającego 
kluczowe informacje.

Or. en

Uzasadnienie

Istotne jest, aby dokument mógł uwzględnić dużą różnorodność dostępnych PRIP. W 
szczególności niektóre PRIP mogą mieć dodatkowe elementy takie jak ubezpieczenie na życie. 
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Koszt ubezpieczenia na życie będzie zależał od wieku inwestora indywidualnego, i należy 
podać ten koszt konsumentowi, zanim będzie on mógł podjąć świadomą decyzję w sprawie 
zakupu produktu.

Poprawka 119
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Dokument zawierający kluczowe 
informacje powinien być sporządzany w 
formacie umożliwiającym inwestorom 
indywidualnym porównywanie różnych 
produktów inwestycyjnych. Tylko staranne 
dobranie formatu, sposobu prezentacji i 
treści informacji – uwzględniające 
zachowania i możliwości konsumentów –
zapewni pełne zrozumienie i 
wykorzystanie informacji. W każdym 
dokumencie poszczególne punkty i 
nagłówki tych punktów powinny 
występować w tej samej kolejności. 
Ponadto szczegółowa treść informacji, 
które powinny znaleźć się w dokumencie 
zawierającym kluczowe informacje dla 
poszczególnych produktów, oraz 
prezentacja tych informacji powinny być 
przedmiotem dalszej harmonizacji w 
drodze aktów delegowanych 
uwzględniających dotychczasowe i 
trwające badania nad zachowaniami 
konsumentów, w tym wyniki badań 
skuteczności różnych metod prezentacji 
informacji prowadzonych z udziałem 
konsumentów. Ponadto niektóre produkty 
inwestycyjne dają inwestorom 
indywidualnym możliwość wyboru 
spośród wielu bazowych instrumentów 
inwestycyjnych. Produkty te należy 
uwzględnić przy przygotowaniu formatu 
dokumentu zawierającego kluczowe 
informacje.

(12) Dokument zawierający kluczowe 
informacje powinien być sporządzany w 
standardowym formacie umożliwiającym 
inwestorom indywidualnym porównywanie 
różnych PRIP. Tylko staranne dobranie 
formatu, sposobu prezentacji i treści 
informacji – uwzględniające zachowania i 
możliwości konsumentów – zapewni pełną 
edukację finansową, zrozumienie i 
wykorzystanie informacji. W każdym 
dokumencie poszczególne punkty i 
nagłówki tych punktów powinny 
występować w tej samej kolejności. 
Ponadto szczegółowa treść informacji, 
które powinny znaleźć się w dokumencie 
zawierającym kluczowe informacje dla 
poszczególnych PRIP, oraz prezentacja 
tych informacji powinny być przedmiotem 
dalszej harmonizacji w drodze aktów 
delegowanych uwzględniających 
dotychczasowe i trwające badania nad 
zachowaniami konsumentów, w tym 
wyniki badań skuteczności różnych metod 
prezentacji informacji prowadzonych z 
udziałem konsumentów. Ponadto niektóre 
PRIP dają inwestorom indywidualnym 
możliwość wyboru spośród wielu 
bazowych instrumentów inwestycyjnych i 
mogą zawierać zróżnicowane koszty i 
opłaty uzależnione od osobistych cech 
klienta, takich jak wiek lub wysokość 
inwestycji. Produkty te należy uwzględnić 
przy przygotowaniu formatu dokumentu 
zawierającego kluczowe informacje.
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Or. en

Poprawka 120
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Na górze dokumentu zawierającego 
kluczowe informacje należy umieścić 
etykietę ostrzegającą o złożonych 
produktach, które właściwy organ uznaje 
za nieodpowiednie dla inwestora 
indywidualnego. Taki dodatkowy poziom 
przejrzystości pomoże konsumentom 
powziąć świadomą decyzję dotyczącą 
podejmowanego ryzyka oraz pozwoli 
uniknąć niewłaściwej sprzedaży 
produktów.

Or. en

Poprawka 121
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Podejmując decyzje inwestycyjne, 
inwestorzy indywidualni coraz częściej 
dążą nie tylko do osiągnięcia zysków 
finansowych. Często realizują oni również 
inne cele, takie jak cele społeczne czy 
związane z ochroną środowiska. 
Informacje na temat niefinansowych 
aspektów inwestycji mogą mieć również 
znaczenie dla osób poszukujących 
długoterminowych inwestycji 
realizowanych zgodnie z zasadą 
zrównoważonego rozwoju. Informacje na 

(13) Podejmując decyzje inwestycyjne, 
inwestorzy indywidualni coraz częściej 
dążą nie tylko do osiągnięcia zysków 
finansowych. Często realizują oni również 
inne cele, takie jak cele społeczne czy 
związane z ochroną środowiska. 
Informacje na temat niefinansowych 
aspektów inwestycji mogą mieć również 
znaczenie dla osób poszukujących 
długoterminowych inwestycji 
realizowanych zgodnie z zasadą 
zrównoważonego rozwoju. Informacje na 
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temat społecznych lub środowiskowych 
wyników inwestycji czy też wyników w 
zakresie ładu korporacyjnego, do których 
osiągnięcia dąży twórca danego produktu 
inwestycyjnego, mogą być jednak trudne 
do porównania lub mogą być niedostępne. 
Dlatego też pożądana jest dalsza 
harmonizacja szczegółowej treści 
informacji na temat tego, czy – a jeżeli tak, 
to w jaki sposób – produkt inwestycyjny 
uwzględnia aspekty ochrony środowiska, 
aspekty społeczne lub aspekty ładu 
korporacyjnego.

temat społecznych lub środowiskowych 
wyników inwestycji czy też wyników w 
zakresie ładu korporacyjnego, do których 
osiągnięcia dąży twórca danego produktu 
inwestycyjnego, mogą być jednak trudne 
do porównania lub mogą być niedostępne. 
Dlatego też pożądana jest dalsza 
harmonizacja szczegółowej treści
informacji na temat tego, czy – a jeżeli tak, 
to w jaki sposób – produkt inwestycyjny 
uwzględnia aspekty ochrony środowiska, 
aspekty społeczne lub aspekty ładu 
korporacyjnego. Ponadto twórca produktu 
powinien oświadczyć w dokumencie 
zawierającym kluczowe informacje, czy 
jego produkt jest inwestycją bezpośrednią 
w realną gospodarkę, czy też stanowi 
syntetyczny wskaźnik.

Or. en

Poprawka 122
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Aby zagwarantować wiarygodność 
informacji zawartych w dokumencie 
zawierającym kluczowe informacje, 
niniejsze rozporządzenie powinno nałożyć 
na twórców produktów inwestycyjnych 
wymóg aktualizacji tego dokumentu. W 
tym celu w akcie delegowanym, który 
zostanie przyjęty przez Komisję, należy 
ustanowić szczegółowe przepisy dotyczące 
warunków i częstotliwości dokonywania 
przeglądu informacji oraz zmiany 
dokumentu zawierającego kluczowe 
informacje.

(15) Aby zagwarantować wiarygodność 
informacji zawartych w dokumencie 
zawierającym kluczowe informacje, 
niniejsze rozporządzenie powinno nałożyć 
na twórców produktów inwestycyjnych 
wymóg aktualizacji tego dokumentu. 
Podobnie jednostka dostarczająca lub 
sprzedająca PRIP powinna na bieżąco 
aktualizować informacje przekazywane 
inwestorom indywidualnym. W tym celu 
w akcie delegowanym, który zostanie 
przyjęty przez Komisję, należy ustanowić 
szczegółowe przepisy dotyczące warunków 
i częstotliwości dokonywania przeglądu 
informacji oraz zmiany dokumentu 
zawierającego kluczowe informacje oraz 
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dokumentu o kluczowych usługach.

Or. en

Poprawka 123
Syed Kamall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Aby zagwarantować wiarygodność 
informacji zawartych w dokumencie 
zawierającym kluczowe informacje, 
niniejsze rozporządzenie powinno nałożyć 
na twórców produktów inwestycyjnych 
wymóg aktualizacji tego dokumentu. W 
tym celu w akcie delegowanym, który 
zostanie przyjęty przez Komisję, należy 
ustanowić szczegółowe przepisy dotyczące 
warunków i częstotliwości dokonywania 
przeglądu informacji oraz zmiany 
dokumentu zawierającego kluczowe 
informacje.

(15) Aby zagwarantować wiarygodność 
informacji zawartych w dokumencie 
zawierającym kluczowe informacje, 
niniejsze rozporządzenie powinno nałożyć 
na twórców konfekcjonowanych 
detalicznych produktów inwestycyjnych 
wymóg aktualizacji tego dokumentu. W 
tym celu w akcie delegowanym, który 
zostanie przyjęty przez Komisję, należy 
ustanowić szczegółowe przepisy dotyczące 
warunków i częstotliwości dokonywania 
przeglądu informacji oraz zmiany 
dokumentu zawierającego kluczowe 
informacje.

Or. en

Poprawka 124
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Aby zagwarantować wiarygodność 
informacji zawartych w dokumencie 
zawierającym kluczowe informacje, 
niniejsze rozporządzenie powinno nałożyć 
na twórców produktów inwestycyjnych 
wymóg aktualizacji tego dokumentu. W 
tym celu w akcie delegowanym, który 

(15) Aby zagwarantować wiarygodność 
informacji zawartych w dokumencie 
zawierającym kluczowe informacje, 
niniejsze rozporządzenie powinno nałożyć 
na twórców produktów inwestycyjnych 
wymóg aktualizacji tego dokumentu. W 
tym celu w akcie delegowanym, który 
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zostanie przyjęty przez Komisję, należy 
ustanowić szczegółowe przepisy dotyczące 
warunków i częstotliwości dokonywania 
przeglądu informacji oraz zmiany 
dokumentu zawierającego kluczowe 
informacje.

zostanie przyjęty przez Komisję, należy 
ustanowić szczegółowe przepisy dotyczące 
warunków i częstotliwości dokonywania 
przeglądu informacji oraz zmiany 
dokumentu zawierającego kluczowe 
informacje. Dokument zawierający 
kluczowe informacje oraz jego wszystkie 
aktualizacje należy przekazywać 
właściwemu organowi do zatwierdzenia, 
aby zapewnić zgodność dokumentu 
zawierającego kluczowe informacje z 
niniejszym rozporządzeniem.

Or. en

Poprawka 125
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Dokumenty zawierające kluczowe 
informacje stanowią podstawę decyzji 
inwestycyjnych podejmowanych przez 
inwestorów indywidualnych. Z tego też 
względu na twórcach produktów 
inwestycyjnych spoczywa ważny 
obowiązek wobec inwestorów 
indywidualnych, a mianowicie 
konieczność zapewnienia przestrzegania 
przepisów niniejszego rozporządzenia. 
Należy zatem zapewnić inwestorom 
indywidualnym, którzy oparli się na 
dokumencie zawierającym kluczowe 
informacje przy podjęciu swojej decyzji 
inwestycyjnej, skuteczne prawo 
dochodzenia swoich roszczeń. Należy 
również zapewnić wszystkim inwestorom 
indywidualnym w całej Unii jednakowe 
prawo do dochodzenia odszkodowania z 
tytułu szkody, którą mogą ponieść w 
wyniku naruszenia przez twórców 
produktów inwestycyjnych wymogów 
określonych w niniejszym rozporządzeniu. 

(16) Dokumenty zawierające kluczowe 
informacje stanowią podstawę decyzji 
inwestycyjnych podejmowanych przez 
inwestorów indywidualnych. Z tego też 
względu na twórcach produktów 
inwestycyjnych spoczywa ważny 
obowiązek wobec inwestorów 
indywidualnych, a mianowicie 
konieczność zapewnienia przestrzegania 
przepisów niniejszego rozporządzenia. 
Należy zatem zapewnić inwestorom 
indywidualnym, którzy oparli się na 
dokumencie zawierającym kluczowe 
informacje przy podjęciu swojej decyzji 
inwestycyjnej, skuteczne prawo 
dochodzenia swoich roszczeń. Należy 
również zapewnić wszystkim inwestorom 
indywidualnym w całej Unii jednakowe 
prawo do dochodzenia odszkodowania z 
tytułu szkody, którą mogą ponieść w 
wyniku naruszenia przez twórców 
produktów inwestycyjnych wymogów 
określonych w niniejszym rozporządzeniu. 
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Konieczna jest zatem harmonizacja 
przepisów regulujących odpowiedzialność 
twórców produktów inwestycyjnych. 
Niniejsze rozporządzenie powinno 
stanowić, że inwestor indywidualny 
powinien być w stanie pociągnąć twórcę 
produktu do odpowiedzialności za 
naruszenie przepisów tegoż 
rozporządzenia, w przypadku gdy strata 
powstała w wyniku wykorzystania 
dokumentu zawierającego kluczowe 
informacje.

Konieczna jest zatem harmonizacja 
przepisów regulujących odpowiedzialność 
twórców produktów inwestycyjnych.

Or. en

Poprawka 126
Elena Băsescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Dokumenty zawierające kluczowe 
informacje stanowią podstawę decyzji 
inwestycyjnych podejmowanych przez 
inwestorów indywidualnych. Z tego też 
względu na twórcach produktów 
inwestycyjnych spoczywa ważny 
obowiązek wobec inwestorów 
indywidualnych, a mianowicie 
konieczność zapewnienia przestrzegania 
przepisów niniejszego rozporządzenia. 
Należy zatem zapewnić inwestorom 
indywidualnym, którzy oparli się na 
dokumencie zawierającym kluczowe 
informacje przy podjęciu swojej decyzji 
inwestycyjnej, skuteczne prawo 
dochodzenia swoich roszczeń. Należy 
również zapewnić wszystkim inwestorom 
indywidualnym w całej Unii jednakowe 
prawo do dochodzenia odszkodowania z 
tytułu szkody, którą mogą ponieść w 
wyniku naruszenia przez twórców 
produktów inwestycyjnych wymogów 
określonych w niniejszym rozporządzeniu. 

(16) Dokumenty zawierające kluczowe 
informacje stanowią podstawę decyzji 
inwestycyjnych podejmowanych przez 
inwestorów indywidualnych. Z tego też 
względu na twórcach produktów 
inwestycyjnych spoczywa ważny 
obowiązek wobec inwestorów 
indywidualnych, a mianowicie 
konieczność zapewnienia przestrzegania 
przepisów niniejszego rozporządzenia. 
Należy zatem zapewnić inwestorom 
indywidualnym, którzy oparli się na 
dokumencie zawierającym kluczowe 
informacje przy podjęciu swojej decyzji 
inwestycyjnej, skuteczne prawo 
dochodzenia swoich roszczeń. Należy 
również zapewnić wszystkim inwestorom 
indywidualnym w całej Unii jednakowe 
prawo do dochodzenia odszkodowania z 
tytułu szkody, którą mogą ponieść w 
wyniku naruszenia przez twórców 
produktów inwestycyjnych wymogów 
określonych w niniejszym rozporządzeniu. 
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Konieczna jest zatem harmonizacja 
przepisów regulujących odpowiedzialność 
twórców produktów inwestycyjnych. 
Niniejsze rozporządzenie powinno 
stanowić, że inwestor indywidualny 
powinien być w stanie pociągnąć twórcę 
produktu do odpowiedzialności za 
naruszenie przepisów tegoż 
rozporządzenia, w przypadku gdy strata 
powstała w wyniku wykorzystania 
dokumentu zawierającego kluczowe 
informacje.

Konieczna jest zatem harmonizacja 
przepisów regulujących odpowiedzialność 
twórców produktów inwestycyjnych. Aby 
zapewnić spójność należy również 
wprowadzić ujednolicone podejście do 
kar. Niniejsze rozporządzenie powinno 
stanowić, że inwestor indywidualny 
powinien być w stanie pociągnąć twórcę 
produktu do odpowiedzialności za 
naruszenie przepisów tegoż 
rozporządzenia, w przypadku gdy strata 
powstała w wyniku wykorzystania 
dokumentu zawierającego kluczowe 
informacje.

Or. en

Poprawka 127
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Dokumenty zawierające kluczowe 
informacje stanowią podstawę decyzji 
inwestycyjnych podejmowanych przez 
inwestorów indywidualnych. Z tego też 
względu na twórcach produktów 
inwestycyjnych spoczywa ważny 
obowiązek wobec inwestorów 
indywidualnych, a mianowicie 
konieczność zapewnienia przestrzegania 
przepisów niniejszego rozporządzenia. 
Należy zatem zapewnić inwestorom 
indywidualnym, którzy oparli się na 
dokumencie zawierającym kluczowe 
informacje przy podjęciu swojej decyzji 
inwestycyjnej, skuteczne prawo 
dochodzenia swoich roszczeń. Należy 
również zapewnić wszystkim inwestorom 
indywidualnym w całej Unii jednakowe 
prawo do dochodzenia odszkodowania z 
tytułu szkody, którą mogą ponieść w 
wyniku naruszenia przez twórców 

(16) Dokumenty zawierające kluczowe 
informacje stanowią podstawę decyzji 
inwestycyjnych podejmowanych przez 
inwestorów indywidualnych. Z tego też 
względu na twórcach produktów 
inwestycyjnych spoczywa ważny 
obowiązek wobec inwestorów 
indywidualnych, a mianowicie 
konieczność zapewnienia przestrzegania 
przepisów niniejszego rozporządzenia. 
Należy zatem zapewnić inwestorom 
indywidualnym, którzy oparli się na 
dokumencie zawierającym kluczowe 
informacje przy podjęciu swojej decyzji 
inwestycyjnej, skuteczne prawo 
dochodzenia swoich roszczeń. Należy 
również zapewnić wszystkim inwestorom 
indywidualnym w całej Unii jednakowe 
prawo do dochodzenia odszkodowania z 
tytułu szkody, którą mogą ponieść w 
wyniku naruszenia przez twórców 
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produktów inwestycyjnych wymogów 
określonych w niniejszym rozporządzeniu. 
Konieczna jest zatem harmonizacja 
przepisów regulujących odpowiedzialność 
twórców produktów inwestycyjnych. 
Niniejsze rozporządzenie powinno 
stanowić, że inwestor indywidualny 
powinien być w stanie pociągnąć twórcę 
produktu do odpowiedzialności za 
naruszenie przepisów tegoż 
rozporządzenia, w przypadku gdy strata 
powstała w wyniku wykorzystania 
dokumentu zawierającego kluczowe 
informacje.

produktów inwestycyjnych wymogów 
określonych w niniejszym rozporządzeniu. 
Konieczna jest zatem harmonizacja 
przepisów regulujących odpowiedzialność 
twórców produktów inwestycyjnych. 
Niniejsze rozporządzenie powinno 
stanowić, że inwestor indywidualny 
powinien być w stanie pociągnąć twórcę 
produktu do odpowiedzialności za 
naruszenie przepisów tegoż 
rozporządzenia, w przypadku gdy strata 
powstała w wyniku wykorzystania 
dokumentu zawierającego kluczowe 
informacje, który wprowadzał w błąd lub 
był nieprawdziwy.

Or. en

Poprawka 128
Syed Kamall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Dokumenty zawierające kluczowe 
informacje stanowią podstawę decyzji 
inwestycyjnych podejmowanych przez 
inwestorów indywidualnych. Z tego też 
względu na twórcach produktów 
inwestycyjnych spoczywa ważny 
obowiązek wobec inwestorów 
indywidualnych, a mianowicie 
konieczność zapewnienia przestrzegania 
przepisów niniejszego rozporządzenia. 
Należy zatem zapewnić inwestorom 
indywidualnym, którzy oparli się na 
dokumencie zawierającym kluczowe 
informacje przy podjęciu swojej decyzji 
inwestycyjnej, skuteczne prawo 
dochodzenia swoich roszczeń. Należy 
również zapewnić wszystkim inwestorom 
indywidualnym w całej Unii jednakowe 
prawo do dochodzenia odszkodowania z 
tytułu szkody, którą mogą ponieść w 

(16) Dokumenty zawierające kluczowe 
informacje stanowią podstawę decyzji 
inwestycyjnych podejmowanych przez 
inwestorów indywidualnych. Z tego też 
względu na twórcach konfekcjonowanych 
detalicznych produktów inwestycyjnych 
spoczywa ważny obowiązek wobec 
inwestorów indywidualnych, a mianowicie 
konieczność zapewnienia przestrzegania 
przepisów niniejszego rozporządzenia. 
Należy zatem zapewnić inwestorom 
indywidualnym, którzy oparli się na 
dokumencie zawierającym kluczowe 
informacje przy podjęciu swojej decyzji 
inwestycyjnej, skuteczne prawo 
dochodzenia swoich roszczeń. Należy 
również zapewnić wszystkim inwestorom 
indywidualnym w całej Unii jednakowe 
prawo do dochodzenia odszkodowania z 
tytułu szkody, którą mogą ponieść w 
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wyniku naruszenia przez twórców 
produktów inwestycyjnych wymogów 
określonych w niniejszym rozporządzeniu. 
Konieczna jest zatem harmonizacja 
przepisów regulujących odpowiedzialność 
twórców produktów inwestycyjnych. 
Niniejsze rozporządzenie powinno 
stanowić, że inwestor indywidualny 
powinien być w stanie pociągnąć twórcę 
produktu do odpowiedzialności za 
naruszenie przepisów tegoż 
rozporządzenia, w przypadku gdy strata 
powstała w wyniku wykorzystania 
dokumentu zawierającego kluczowe 
informacje.

wyniku naruszenia przez twórców 
konfekcjonowanych detalicznych
produktów inwestycyjnych wymogów 
określonych w niniejszym rozporządzeniu. 
Konieczna jest zatem harmonizacja 
przepisów regulujących odpowiedzialność 
twórców konfekcjonowanych detalicznych
produktów inwestycyjnych. Niniejsze 
rozporządzenie powinno stanowić, że 
inwestor indywidualny powinien być w 
stanie pociągnąć twórcę produktu do 
odpowiedzialności za naruszenie 
przepisów tegoż rozporządzenia, w 
przypadku gdy strata powstała w wyniku 
wykorzystania dokumentu zawierającego 
kluczowe informacje, który wprowadzał w 
błąd, był nieprawdziwy lub niezgodny z 
prospektem emisyjnym lub, w przypadku 
braku prospektu, z warunkami produktu.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza kwalifikacja została wprowadzona w celu sprecyzowania, że twórca produktu 
powinien odpowiadać za dokument zawierający kluczowe informacje jedynie w takim 
zakresie, w jakim dokument ten wprowadza w błąd, jest nieprawdziwy lub niezgodny z 
prospektem emisyjnym lub z odpowiednimi warunkami produktu.

Poprawka 129
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Ponieważ inwestorzy indywidualni 
zasadniczo nie mają dokładnego wglądu w 
procedury wewnętrzne twórców 
produktów inwestycyjnych, należy 
wprowadzić odwrócenie ciężaru dowodu. 
Twórca produktu musiałby udowodnić, że 
dokument zawierający kluczowe 
informacje został sporządzony zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem. Inwestor 

skreślony
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indywidualny musiałby jednak wykazać, 
że poniesiona przez niego strata nastąpiła 
w wyniku wykorzystania informacji 
zawartych w dokumencie zawierającym 
kluczowe informacje, ponieważ kwestia ta 
wchodzi w sferę bezpośrednich spraw 
osobistych inwestora indywidualnego.

Or. en

Poprawka 130
Syed Kamall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Ponieważ inwestorzy indywidualni 
zasadniczo nie mają dokładnego wglądu w 
procedury wewnętrzne twórców 
produktów inwestycyjnych, należy 
wprowadzić odwrócenie ciężaru dowodu. 
Twórca produktu musiałby udowodnić, że 
dokument zawierający kluczowe 
informacje został sporządzony zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem. Inwestor 
indywidualny musiałby jednak wykazać, 
że poniesiona przez niego strata nastąpiła 
w wyniku wykorzystania informacji 
zawartych w dokumencie zawierającym 
kluczowe informacje, ponieważ kwestia ta 
wchodzi w sferę bezpośrednich spraw 
osobistych inwestora indywidualnego.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ podstawową przesłanką rozporządzenia jest ujednolicenie z dyrektywą UCITS IV, 
aby zapewnić spójność zasad odpowiedzialności, rozporządzenie powinno w miejsce tego 
zawierać przepis stanowiący, że prawo krajowe państw członkowskich przewiduje 
odpowiednie środki cywilnoprawne dla inwestora indywidualnego. 
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Poprawka 131
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Ponieważ inwestorzy indywidualni 
zasadniczo nie mają dokładnego wglądu w 
procedury wewnętrzne twórców 
produktów inwestycyjnych, należy 
wprowadzić odwrócenie ciężaru dowodu. 
Twórca produktu musiałby udowodnić, że 
dokument zawierający kluczowe 
informacje został sporządzony zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem. Inwestor 
indywidualny musiałby jednak wykazać, 
że poniesiona przez niego strata nastąpiła 
w wyniku wykorzystania informacji 
zawartych w dokumencie zawierającym 
kluczowe informacje, ponieważ kwestia ta 
wchodzi w sferę bezpośrednich spraw 
osobistych inwestora indywidualnego.

skreślony

Or. en

Poprawka 132
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Ponieważ inwestorzy indywidualni 
zasadniczo nie mają dokładnego wglądu w 
procedury wewnętrzne twórców 
produktów inwestycyjnych, należy 
wprowadzić odwrócenie ciężaru dowodu. 
Twórca produktu musiałby udowodnić, że 
dokument zawierający kluczowe 
informacje został sporządzony zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem. Inwestor 
indywidualny musiałby jednak wykazać, 
że poniesiona przez niego strata nastąpiła 

skreślony
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w wyniku wykorzystania informacji 
zawartych w dokumencie zawierającym 
kluczowe informacje, ponieważ kwestia ta 
wchodzi w sferę bezpośrednich spraw 
osobistych inwestora indywidualnego.

Or. en

Poprawka 133
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Ponieważ inwestorzy indywidualni 
zasadniczo nie mają dokładnego wglądu w 
procedury wewnętrzne twórców produktów 
inwestycyjnych, należy wprowadzić 
odwrócenie ciężaru dowodu. Twórca 
produktu musiałby udowodnić, że
dokument zawierający kluczowe 
informacje został sporządzony zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem. Inwestor 
indywidualny musiałby jednak wykazać, 
że poniesiona przez niego strata nastąpiła 
w wyniku wykorzystania informacji 
zawartych w dokumencie zawierającym 
kluczowe informacje, ponieważ kwestia ta 
wchodzi w sferę bezpośrednich spraw 
osobistych inwestora indywidualnego.

(17) Ponieważ inwestorzy indywidualni 
zasadniczo nie mają dokładnego wglądu w 
procedury wewnętrzne twórców produktów 
inwestycyjnych, ciężar dowodu nie mógłby 
spoczywać wyłącznie na inwestorze.
Inwestor indywidualny musi wskazać, pod 
jakim względem według niego dokument 
zawierający kluczowe informacje nie
spełnia wymogów niniejszego 
rozporządzenia. Do podmiotu tworzącego 
produkt należy zatem udzielenie 
odpowiedzi na to zastrzeżenie.

Or. fr

Uzasadnienie

Może się okazać, że przez dostosowanie zasad odpowiedzialności nie będzie konieczności 
naruszania podstawowej zasady proceduralnej (ciężar dowodu). Por. przyjęty tekst dotyczący 
agencji ratingowych.

Poprawka 134
Thomas Händel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Ponieważ inwestorzy indywidualni 
zasadniczo nie mają dokładnego wglądu w 
procedury wewnętrzne twórców produktów 
inwestycyjnych, należy wprowadzić 
odwrócenie ciężaru dowodu. Twórca 
produktu musiałby udowodnić, że 
dokument zawierający kluczowe 
informacje został sporządzony zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem. Inwestor 
indywidualny musiałby jednak wykazać, 
że poniesiona przez niego strata nastąpiła 
w wyniku wykorzystania informacji 
zawartych w dokumencie zawierającym 
kluczowe informacje, ponieważ kwestia ta 
wchodzi w sferę bezpośrednich spraw 
osobistych inwestora indywidualnego.

(17) Ponieważ inwestorzy indywidualni 
zasadniczo nie mają dokładnego wglądu w 
procedury wewnętrzne twórców produktów 
inwestycyjnych, należy wprowadzić 
odwrócenie ciężaru dowodu. Twórca 
produktu musiałby udowodnić, że 
dokument zawierający kluczowe 
informacje został sporządzony zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem.

Or. de

Poprawka 135
Syed Kamall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Jeżeli chodzi o kwestie dotyczące 
odpowiedzialności cywilnej twórcy 
produktu inwestycyjnego, które nie są 
objęte niniejszym rozporządzeniem, 
kwestie te powinny regulować stosowne 
przepisy prawa krajowego określone w 
oparciu o odpowiednie przepisy prawa 
prywatnego międzynarodowego. Ustalenia 
sądu właściwego do orzekania w sprawie 
roszczenia z tytułu odpowiedzialności 
cywilnej wniesionego przez inwestora 
indywidualnego powinno się dokonywać 
zgodnie z odpowiednimi przepisami 
dotyczącymi jurysdykcji 
międzynarodowej.

(18) Odpowiedzialność cywilną twórcy
konfekcjonowanego detalicznego
produktu inwestycyjnego powinny 
regulować stosowne przepisy prawa 
krajowego określone w oparciu o 
odpowiednie przepisy prawa prywatnego 
międzynarodowego. Ustalenia sądu 
właściwego do orzekania w sprawie 
roszczenia z tytułu odpowiedzialności 
cywilnej wniesionego przez inwestora 
indywidualnego powinno się dokonywać 
zgodnie z odpowiednimi przepisami 
dotyczącymi jurysdykcji 
międzynarodowej.
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Or. en

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie powyżej.

Poprawka 136
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Jeżeli chodzi o kwestie dotyczące 
odpowiedzialności cywilnej twórcy 
produktu inwestycyjnego, które nie są 
objęte niniejszym rozporządzeniem, 
kwestie te powinny regulować stosowne 
przepisy prawa krajowego określone w 
oparciu o odpowiednie przepisy prawa 
prywatnego międzynarodowego. Ustalenia 
sądu właściwego do orzekania w sprawie 
roszczenia z tytułu odpowiedzialności 
cywilnej wniesionego przez inwestora 
indywidualnego powinno się dokonywać 
zgodnie z odpowiednimi przepisami 
dotyczącymi jurysdykcji 
międzynarodowej.

(18) Odpowiedzialność cywilną twórcy
produktu inwestycyjnego powinny 
regulować stosowne przepisy prawa 
krajowego określone w oparciu o 
odpowiednie przepisy prawa prywatnego 
międzynarodowego. Ustalenia sądu 
właściwego do orzekania w sprawie 
roszczenia z tytułu odpowiedzialności 
cywilnej wniesionego przez inwestora 
indywidualnego powinno się dokonywać 
zgodnie z odpowiednimi przepisami 
dotyczącymi jurysdykcji 
międzynarodowej.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ujednolica sformułowania PRIP i UCITS dotyczące odpowiedzialności.

Poprawka 137
Thomas Händel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Aby inwestor indywidualny był w (19) Aby inwestor indywidualny był w 
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stanie podjąć świadomą decyzję 
inwestycyjną, osoby sprzedające produkty 
inwestycyjne powinny mieć obowiązek 
przekazania mu dokumentu zawierającego 
kluczowe informacje z należytym 
wyprzedzeniem przed zawarciem 
jakiejkolwiek transakcji. Wymóg ten 
powinien zasadniczo obowiązywać bez 
względu na miejsce lub sposób zawarcia 
transakcji. Osoby sprzedające produkty 
inwestycyjne obejmują zarówno 
dystrybutorów, jak i samych twórców 
produktów inwestycyjnych, w przypadku 
gdy ci ostatni decydują się na sprzedaż 
produktu bezpośrednio inwestorom 
indywidualnym. W celu zapewnienia 
wymaganej elastyczności i 
proporcjonalności proponowanych 
środków inwestorzy indywidualni, którzy 
pragną zawrzeć transakcję przy użyciu 
środków porozumiewania się na 
odległość, powinni móc otrzymać 
dokument zawierający kluczowe 
informacje po zawarciu transakcji. Nawet 
w tym przypadku dokument zawierający 
kluczowe informacje będzie użyteczny dla 
inwestora, na przykład umożliwiając mu 
porównanie zakupionego produktu z 
produktem opisanym w dokumencie 
zawierającym kluczowe informacje.
Niniejsze rozporządzenie pozostaje bez 
uszczerbku dla dyrektywy 2002/65/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady.

stanie podjąć świadomą decyzję 
inwestycyjną, osoby sprzedające produkty 
inwestycyjne powinny mieć obowiązek 
przekazania mu dokumentu zawierającego 
kluczowe informacje z należytym 
wyprzedzeniem przed zawarciem 
jakiejkolwiek transakcji. Wymóg ten 
powinien obowiązywać bez względu na 
miejsce lub sposób zawarcia transakcji.
Osoby sprzedające produkty inwestycyjne 
obejmują zarówno dystrybutorów, jak i 
samych twórców produktów 
inwestycyjnych, w przypadku gdy ci 
ostatni decydują się na sprzedaż produktu 
bezpośrednio inwestorom indywidualnym. 
Niniejsze rozporządzenie pozostaje bez 
uszczerbku dla dyrektywy 2002/65/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady.

Or. de

Poprawka 138
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Aby inwestor indywidualny był w 
stanie podjąć świadomą decyzję 

(19) Aby inwestor indywidualny był w 
stanie podjąć świadomą decyzję 
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inwestycyjną, osoby sprzedające produkty 
inwestycyjne powinny mieć obowiązek 
przekazania mu dokumentu zawierającego 
kluczowe informacje z należytym 
wyprzedzeniem przed zawarciem 
jakiejkolwiek transakcji. Wymóg ten 
powinien zasadniczo obowiązywać bez 
względu na miejsce lub sposób zawarcia 
transakcji. Osoby sprzedające produkty 
inwestycyjne obejmują zarówno 
dystrybutorów, jak i samych twórców 
produktów inwestycyjnych, w przypadku 
gdy ci ostatni decydują się na sprzedaż 
produktu bezpośrednio inwestorom 
indywidualnym. W celu zapewnienia 
wymaganej elastyczności i 
proporcjonalności proponowanych 
środków inwestorzy indywidualni, którzy 
pragną zawrzeć transakcję przy użyciu 
środków porozumiewania się na 
odległość, powinni móc otrzymać 
dokument zawierający kluczowe 
informacje po zawarciu transakcji. Nawet 
w tym przypadku dokument zawierający 
kluczowe informacje będzie użyteczny dla 
inwestora, na przykład umożliwiając mu 
porównanie zakupionego produktu z 
produktem opisanym w dokumencie 
zawierającym kluczowe informacje. 
Niniejsze rozporządzenie pozostaje bez 
uszczerbku dla dyrektywy 2002/65/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady.

inwestycyjną, osoby sprzedające produkty 
inwestycyjne powinny mieć obowiązek 
przekazania mu dokumentu zawierającego 
kluczowe informacje z należytym 
wyprzedzeniem przed zawarciem 
jakiejkolwiek transakcji. Inwestor 
powinien złożyć podpis – odręczny lub 
elektroniczny – potwierdzający, że 
otrzymał i przeczytał dokument 
zawierający kluczowe informacje. Wymóg 
ten powinien zasadniczo obowiązywać bez 
względu na miejsce lub sposób zawarcia 
transakcji. Osoby sprzedające produkty 
inwestycyjne obejmują zarówno 
dystrybutorów, jak i samych twórców 
produktów inwestycyjnych, w przypadku 
gdy ci ostatni decydują się na sprzedaż 
produktu bezpośrednio inwestorom 
indywidualnym. Niniejsze rozporządzenie 
pozostaje bez uszczerbku dla dyrektywy 
2002/65/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady. Gdzie jest to możliwe, inwestorom 
należy zapewnić „okres refleksji”, w 
którym mogą podjąć decyzję o 
anulowaniu transakcji.

Or. en

Poprawka 139
Syed Kamall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Aby inwestor indywidualny był w 
stanie podjąć świadomą decyzję 
inwestycyjną, osoby sprzedające produkty 

(19) Aby inwestor indywidualny był w 
stanie podjąć świadomą decyzję 
inwestycyjną, osoby sprzedające 
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inwestycyjne powinny mieć obowiązek 
przekazania mu dokumentu zawierającego 
kluczowe informacje z należytym 
wyprzedzeniem przed zawarciem 
jakiejkolwiek transakcji. Wymóg ten 
powinien zasadniczo obowiązywać bez 
względu na miejsce lub sposób zawarcia 
transakcji. Osoby sprzedające produkty 
inwestycyjne obejmują zarówno 
dystrybutorów, jak i samych twórców 
produktów inwestycyjnych, w przypadku 
gdy ci ostatni decydują się na sprzedaż 
produktu bezpośrednio inwestorom 
indywidualnym. W celu zapewnienia 
wymaganej elastyczności i 
proporcjonalności proponowanych 
środków inwestorzy indywidualni, którzy 
pragną zawrzeć transakcję przy użyciu 
środków porozumiewania się na odległość, 
powinni móc otrzymać dokument 
zawierający kluczowe informacje po 
zawarciu transakcji. Nawet w tym 
przypadku dokument zawierający 
kluczowe informacje będzie użyteczny dla 
inwestora, na przykład umożliwiając mu 
porównanie zakupionego produktu z 
produktem opisanym w dokumencie 
zawierającym kluczowe informacje. 
Niniejsze rozporządzenie pozostaje bez 
uszczerbku dla dyrektywy 2002/65/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady.

konfekcjonowane detaliczne produkty 
inwestycyjne powinny mieć obowiązek 
przekazania mu dokumentu zawierającego 
kluczowe informacje z należytym 
wyprzedzeniem przed zawarciem 
jakiejkolwiek transakcji. Wymóg ten 
powinien zasadniczo obowiązywać bez 
względu na miejsce lub sposób zawarcia 
transakcji. Osoby sprzedające 
konfekcjonowane detaliczne produkty 
inwestycyjne obejmują zarówno 
dystrybutorów, jak i samych twórców 
produktów inwestycyjnych, w przypadku 
gdy ci ostatni decydują się na sprzedaż 
produktu bezpośrednio inwestorom 
indywidualnym. W celu zapewnienia 
wymaganej elastyczności i 
proporcjonalności proponowanych 
środków inwestorzy indywidualni, którzy 
pragną zawrzeć transakcję przy użyciu 
środków porozumiewania się na odległość, 
powinni móc otrzymać dokument 
zawierający kluczowe informacje po 
zawarciu transakcji. Nawet w tym 
przypadku dokument zawierający 
kluczowe informacje będzie użyteczny dla 
inwestora, na przykład umożliwiając mu 
porównanie zakupionego produktu z 
produktem opisanym w dokumencie 
zawierającym kluczowe informacje. 
Niniejsze rozporządzenie pozostaje bez 
uszczerbku dla dyrektywy 2002/65/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady.

Or. en

Poprawka 140
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Aby inwestor indywidualny był w 
stanie podjąć świadomą decyzję 

(19) Aby inwestor indywidualny był w 
stanie podjąć świadomą decyzję 
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inwestycyjną, osoby sprzedające produkty 
inwestycyjne powinny mieć obowiązek 
przekazania mu dokumentu zawierającego 
kluczowe informacje z należytym 
wyprzedzeniem przed zawarciem 
jakiejkolwiek transakcji. Wymóg ten 
powinien zasadniczo obowiązywać bez 
względu na miejsce lub sposób zawarcia 
transakcji. Osoby sprzedające produkty 
inwestycyjne obejmują zarówno 
dystrybutorów, jak i samych twórców 
produktów inwestycyjnych, w przypadku 
gdy ci ostatni decydują się na sprzedaż 
produktu bezpośrednio inwestorom 
indywidualnym. W celu zapewnienia 
wymaganej elastyczności i 
proporcjonalności proponowanych 
środków inwestorzy indywidualni, którzy 
pragną zawrzeć transakcję przy użyciu 
środków porozumiewania się na odległość, 
powinni móc otrzymać dokument 
zawierający kluczowe informacje po 
zawarciu transakcji. Nawet w tym 
przypadku dokument zawierający 
kluczowe informacje będzie użyteczny dla 
inwestora, na przykład umożliwiając mu 
porównanie zakupionego produktu z 
produktem opisanym w dokumencie 
zawierającym kluczowe informacje. 
Niniejsze rozporządzenie pozostaje bez 
uszczerbku dla dyrektywy 2002/65/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady.

inwestycyjną, osoby doradzające na temat 
produktów inwestycyjnych lub sprzedające 
produkty inwestycyjne powinny mieć 
obowiązek przekazania mu dokumentu 
zawierającego kluczowe informacje z 
należytym wyprzedzeniem przed 
zawarciem jakiejkolwiek transakcji. 
Wymóg ten powinien zasadniczo 
obowiązywać bez względu na miejsce lub 
sposób zawarcia transakcji. Osoby 
doradzające na temat produktów 
inwestycyjnych lub sprzedające produkty 
inwestycyjne obejmują zarówno 
dystrybutorów, jak i samych twórców 
produktów inwestycyjnych, w przypadku 
gdy ci ostatni decydują się na doradzanie 
na temat produktu lub na sprzedaż 
produktu bezpośrednio inwestorom 
indywidualnym. W celu zapewnienia 
wymaganej elastyczności i 
proporcjonalności proponowanych 
środków inwestorzy indywidualni, którzy 
pragną zawrzeć transakcję przy użyciu 
środków porozumiewania się na odległość, 
powinni móc otrzymać dokument 
zawierający kluczowe informacje po 
zawarciu transakcji. Nawet w tym 
przypadku dokument zawierający 
kluczowe informacje będzie użyteczny dla 
inwestora, na przykład umożliwiając mu 
porównanie zakupionego produktu z 
produktem opisanym w dokumencie 
zawierającym kluczowe informacje. 
Niniejsze rozporządzenie pozostaje bez 
uszczerbku dla dyrektywy 2002/65/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady.

Or. en

Poprawka 141
Syed Kamall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 20 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Należy ustanowić jednolite przepisy 
dające osobie sprzedającej produkt 
inwestycyjny pewną możliwość wyboru 
nośnika informacji, na którym dokument 
zawierający kluczowe informacje 
przekazywany jest inwestorom 
indywidualnym, dopuszczając 
wykorzystanie środków komunikacji 
elektronicznej w przypadku, gdy są one 
odpowiednie, mając na uwadze 
okoliczności transakcji. Inwestorowi 
indywidualnemu należy jednak zapewnić 
możliwość otrzymania tego dokumentu w 
formie papierowej. Przez wzgląd na 
konieczność zapewnienia konsumentom 
dostępu do informacji dokument 
zawierający kluczowe informacje powinien 
być zawsze udostępniany nieodpłatnie.

(20) Należy ustanowić jednolite przepisy 
dające osobie sprzedającej 
konfekcjonowany detaliczny produkt 
inwestycyjny pewną możliwość wyboru 
nośnika informacji, na którym dokument 
zawierający kluczowe informacje 
przekazywany jest inwestorom 
indywidualnym, dopuszczając 
wykorzystanie środków komunikacji 
elektronicznej w przypadku, gdy są one 
odpowiednie, mając na uwadze 
okoliczności transakcji. Inwestorowi 
indywidualnemu należy jednak zapewnić 
możliwość otrzymania tego dokumentu w 
formie papierowej. Przez wzgląd na 
konieczność zapewnienia konsumentom 
dostępu do informacji dokument 
zawierający kluczowe informacje powinien 
być zawsze udostępniany nieodpłatnie.

Or. en

Poprawka 142
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Należy ustanowić jednolite przepisy 
dające osobie sprzedającej produkt 
inwestycyjny pewną możliwość wyboru 
nośnika informacji, na którym dokument 
zawierający kluczowe informacje 
przekazywany jest inwestorom 
indywidualnym, dopuszczając 
wykorzystanie środków komunikacji 
elektronicznej w przypadku, gdy są one 
odpowiednie, mając na uwadze 
okoliczności transakcji. Inwestorowi 
indywidualnemu należy jednak zapewnić 
możliwość otrzymania tego dokumentu w 

(20) Należy ustanowić jednolite przepisy 
dające osobie doradzającej na temat 
produktu inwestycyjnego lub sprzedającej 
produkt inwestycyjny pewną możliwość 
wyboru nośnika informacji, na którym 
dokument zawierający kluczowe 
informacje przekazywany jest inwestorom 
indywidualnym, dopuszczając 
wykorzystanie środków komunikacji 
elektronicznej w przypadku, gdy są one 
odpowiednie, mając na uwadze 
okoliczności transakcji. Inwestorowi 
indywidualnemu należy jednak zapewnić 
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formie papierowej. Przez wzgląd na 
konieczność zapewnienia konsumentom 
dostępu do informacji dokument 
zawierający kluczowe informacje powinien 
być zawsze udostępniany nieodpłatnie.

możliwość otrzymania tego dokumentu w 
formie papierowej. Przez wzgląd na 
konieczność zapewnienia konsumentom 
dostępu do informacji dokument 
zawierający kluczowe informacje powinien 
być zawsze udostępniany nieodpłatnie.

Or. en

Poprawka 143
Elena Băsescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Aby zapewnić zaufanie inwestorów 
indywidualnych do produktów
inwestycyjnych, należy ustanowić wymogi 
w zakresie stosownych procedur 
wewnętrznych zapewniających otrzymanie 
przez inwestorów indywidualnych 
merytorycznych odpowiedzi od twórcy 
produktu inwestycyjnego na złożone przez 
nich skargi.

(21) Aby zapewnić zaufanie inwestorów 
indywidualnych do produktów 
inwestycyjnych i do rynków finansowych 
ogólnie, należy ustanowić wymogi w 
zakresie stosownych procedur 
wewnętrznych zapewniających otrzymanie 
przez inwestorów indywidualnych 
merytorycznych odpowiedzi od twórcy 
produktu inwestycyjnego na złożone przez 
nich skargi.

Or. en

Poprawka 144
Syed Kamall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Aby zapewnić zaufanie inwestorów 
indywidualnych do produktów 
inwestycyjnych, należy ustanowić wymogi 
w zakresie stosownych procedur 
wewnętrznych zapewniających otrzymanie 
przez inwestorów indywidualnych 

(21) Aby zapewnić zaufanie inwestorów 
indywidualnych do konfekcjonowanych 
detalicznych produktów inwestycyjnych, 
należy ustanowić wymogi w zakresie 
stosownych procedur wewnętrznych 
zapewniających otrzymanie przez 
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merytorycznych odpowiedzi od twórcy 
produktu inwestycyjnego na złożone przez 
nich skargi.

inwestorów indywidualnych 
merytorycznych odpowiedzi od twórcy 
produktu inwestycyjnego na złożone przez 
nich skargi.

Or. en

Poprawka 145
Arlene McCarthy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21a) Chociaż poprawa jakości 
ujawnianych informacji na temat 
produktów inwestycyjnych ma zasadnicze 
znaczenie dla odbudowy zaufania 
inwestorów indywidualnych do rynków 
finansowych, dla zapewnienia skutecznej 
ochrony inwestora równie ważne są 
zasady tworzenia produktu. Niedoskonałe 
porady udzielane przez doradców 
finansowych, stronniczość przy 
podejmowaniu decyzji oraz dowody na to, 
że zachowania finansowe zależą przede 
wszystkim od cech psychicznych stwarzają 
problemy, które należy rozwiązać przez 
ograniczenie złożoności w 
„konfekcjonowaniu” produktów 
inwestycyjnych.

Or. en

Poprawka 146
Arlene McCarthy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21b) W celu zabezpieczenia interesów 



AM\927693PL.doc 79/190 PE504.397v02-00

PL

inwestorów konieczne jest ustanowienie 
zasad określających aktywa, w które 
produkty inwestycyjne sprzedawane 
inwestorom indywidualnym mogą 
inwestować. Zagwarantuje to, że 
nietypowe lub nieregulowane rodzaje 
aktywów nie będą oferowane inwestorom 
indywidualnym. Konieczne jest również 
ograniczenie maksymalnej ekspozycji na 
ryzyko produktów w zależności od ich 
wartości referencyjnej. W odniesieniu do 
instrumentów pochodnych należy ustalić 
wymogi pod względem kwalifikowalności 
instrumentów, ograniczenia stosowania 
instrumentów pochodnych do 
instrumentów pochodnych typu plain 
vanilla, opcji azjatyckich i opcji z barierą 
pierwszej generacji. Takie ograniczenie do 
prostych instrumentów pochodnych nie 
zmniejszy możliwości wyboru inwestora, 
ale uniemożliwi oferowanie inwestorom 
nieprofesjonalnym nieodpowiednich i 
nadmiernie złożonych ekspozycji na 
ryzyko oraz cech konfekcjonowania.

Or. en

Poprawka 147
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Procedury alternatywnego 
rozstrzygania sporów umożliwiają szybsze 
i mniej kosztowne rozstrzyganie sporów 
niż postępowania sądowe i odciążają 
system sądowniczy. Dlatego też twórcy 
produktów inwestycyjnych i osoby 
sprzedające te produkty powinni mieć 
obowiązek uczestniczenia w 
postępowaniach prowadzonych w oparciu 
o te procedury, wszczynanych przez 
inwestorów indywidualnych w odniesieniu 

(22) Procedury alternatywnego 
rozstrzygania sporów umożliwiają szybsze 
i mniej kosztowne rozstrzyganie sporów 
niż postępowania sądowe i odciążają 
system sądowniczy. Dlatego też twórcy 
produktów inwestycyjnych i osoby 
sprzedające te produkty powinni 
uczestniczyć w postępowaniach 
prowadzonych w oparciu o te procedury, 
wszczynanych przez inwestorów 
indywidualnych w odniesieniu do praw i 
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do praw i obowiązków ustanowionych 
niniejszym rozporządzeniem, z 
zastrzeżeniem pewnych zabezpieczeń 
zgodnych z zasadą skutecznej ochrony 
sądowej. Procedury alternatywnego 
rozstrzygania sporów nie powinny 
zwłaszcza naruszać praw przysługujących 
stronom takich postępowań do wniesienia 
powództwa do sądu.

obowiązków ustanowionych niniejszym 
rozporządzeniem, zgodnie z przepisami 
ustanowionymi w dyrektywie […] w 
sprawie alternatywnego rozstrzygania 
sporów.

Or. en

Poprawka 148
Syed Kamall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Procedury alternatywnego 
rozstrzygania sporów umożliwiają szybsze 
i mniej kosztowne rozstrzyganie sporów 
niż postępowania sądowe i odciążają 
system sądowniczy. Dlatego też twórcy 
produktów inwestycyjnych i osoby 
sprzedające te produkty powinni mieć 
obowiązek uczestniczenia w 
postępowaniach prowadzonych w oparciu 
o te procedury, wszczynanych przez 
inwestorów indywidualnych w odniesieniu 
do praw i obowiązków ustanowionych 
niniejszym rozporządzeniem, z 
zastrzeżeniem pewnych zabezpieczeń 
zgodnych z zasadą skutecznej ochrony 
sądowej. Procedury alternatywnego 
rozstrzygania sporów nie powinny 
zwłaszcza naruszać praw przysługujących 
stronom takich postępowań do wniesienia 
powództwa do sądu.

(22) Procedury alternatywnego 
rozstrzygania sporów umożliwiają szybsze 
i mniej kosztowne rozstrzyganie sporów 
niż postępowania sądowe i odciążają 
system sądowniczy. Dlatego też twórcy 
konfekcjonowanych detalicznych 
produktów inwestycyjnych i osoby 
sprzedające konfekcjonowane detaliczne 
produkty inwestycyjne powinni mieć 
obowiązek uczestniczenia w 
postępowaniach prowadzonych w oparciu 
o te procedury, wszczynanych przez 
inwestorów indywidualnych w odniesieniu 
do praw i obowiązków ustanowionych 
niniejszym rozporządzeniem, z 
zastrzeżeniem pewnych zabezpieczeń 
zgodnych z zasadą skutecznej ochrony 
sądowej. Procedury alternatywnego 
rozstrzygania sporów nie powinny 
zwłaszcza naruszać praw przysługujących 
stronom takich postępowań do wniesienia 
powództwa do sądu.

Or. en
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Poprawka 149
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Procedury alternatywnego 
rozstrzygania sporów umożliwiają szybsze 
i mniej kosztowne rozstrzyganie sporów 
niż postępowania sądowe i odciążają 
system sądowniczy. Dlatego też twórcy 
produktów inwestycyjnych i osoby 
sprzedające te produkty powinni mieć 
obowiązek uczestniczenia w 
postępowaniach prowadzonych w oparciu 
o te procedury, wszczynanych przez 
inwestorów indywidualnych w odniesieniu 
do praw i obowiązków ustanowionych 
niniejszym rozporządzeniem, z 
zastrzeżeniem pewnych zabezpieczeń 
zgodnych z zasadą skutecznej ochrony 
sądowej. Procedury alternatywnego 
rozstrzygania sporów nie powinny 
zwłaszcza naruszać praw przysługujących 
stronom takich postępowań do wniesienia 
powództwa do sądu.

(22) Procedury alternatywnego 
rozstrzygania sporów umożliwiają szybsze 
i mniej kosztowne rozstrzyganie sporów 
niż postępowania sądowe i odciążają 
system sądowniczy. Dlatego też twórcy 
PRIP i osoby sprzedające PRIP powinni 
mieć obowiązek uczestniczenia w 
postępowaniach prowadzonych w oparciu 
o te procedury, wszczynanych przez 
inwestorów indywidualnych w odniesieniu 
do praw i obowiązków ustanowionych 
niniejszym rozporządzeniem, z 
zastrzeżeniem pewnych zabezpieczeń 
zgodnych z zasadą skutecznej ochrony 
sądowej. Procedury alternatywnego 
rozstrzygania sporów nie powinny 
zwłaszcza naruszać praw przysługujących 
stronom takich postępowań do wniesienia 
powództwa do sądu. W przypadku 
alternatywnego rozstrzygania sporów 
postanowienia dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie 
alternatywnych metod rozstrzygania 
sporów konsumenckich oraz zmieniającej 
rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 
i dyrektywę 2009/22/WE powinny być 
wiążące również w odniesieniu do 
niniejszej dyrektywy. 

Or. en

Poprawka 150
Syed Kamall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 23 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Ponieważ dokument zawierający 
kluczowe informacje powinien być 
sporządzany dla produktów 
inwestycyjnych przez podmioty działające 
w określonych sektorach rynków 
finansowych: sektorze bankowym, 
ubezpieczeniowym, sektorze papierów 
wartościowych oraz sektorze funduszy, 
kwestią najwyższej wagi jest zapewnienie 
harmonijnej współpracy między różnymi 
organami nadzorującymi twórców 
produktów inwestycyjnych, tak aby przy 
stosowaniu niniejszego rozporządzenia 
kierowały się one wspólnym podejściem.

(23) Ponieważ dokument zawierający 
kluczowe informacje powinien być 
sporządzany dla konfekcjonowanych 
detalicznych produktów inwestycyjnych 
przez podmioty działające w określonych 
sektorach rynków finansowych: sektorze 
bankowym, ubezpieczeniowym, sektorze 
papierów wartościowych oraz sektorze 
funduszy, kwestią najwyższej wagi jest 
zapewnienie harmonijnej współpracy 
między różnymi organami nadzorującymi 
twórców konfekcjonowanych detalicznych
produktów inwestycyjnych, tak aby przy 
stosowaniu niniejszego rozporządzenia 
kierowały się one wspólnym podejściem.

Or. en

Poprawka 151
Syed Kamall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Zgodnie z komunikatem Komisji z 
grudnia 2010 r. w sprawie wzmocnienia 
systemów sankcji w branży usług 
finansowych oraz w celu zapewnienia 
wypełniania wymogów określonych w 
niniejszym rozporządzeniu istotne jest 
podejmowanie przez państwa 
członkowskie niezbędnych działań 
mających na celu zadbanie o to, by 
naruszenia niniejszego rozporządzenia 
podlegały odpowiednim sankcjom i 
środkom administracyjnym. W celu 
zapewnienia odstraszającego skutku 
sankcji oraz wzmocnienia ochrony 
inwestorów poprzez ostrzeganie ich o 
produktach inwestycyjnych 
wprowadzanych na rynek z naruszeniem 

(24) Zgodnie z komunikatem Komisji z 
grudnia 2010 r. w sprawie wzmocnienia 
systemów sankcji w branży usług 
finansowych oraz w celu zapewnienia 
wypełniania wymogów określonych w 
niniejszym rozporządzeniu istotne jest 
podejmowanie przez państwa 
członkowskie niezbędnych działań 
mających na celu zadbanie o to, by 
naruszenia niniejszego rozporządzenia 
podlegały odpowiednim sankcjom i 
środkom administracyjnym.
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niniejszego rozporządzenia informacje o 
nałożonych sankcjach i środkach powinny 
być z zasady publikowane, z wyjątkiem 
pewnych dokładnie określonych 
okoliczności.

Or. en

Poprawka 152
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Zgodnie z komunikatem Komisji z 
grudnia 2010 r. w sprawie wzmocnienia 
systemów sankcji w branży usług 
finansowych oraz w celu zapewnienia 
wypełniania wymogów określonych w 
niniejszym rozporządzeniu istotne jest 
podejmowanie przez państwa 
członkowskie niezbędnych działań 
mających na celu zadbanie o to, by 
naruszenia niniejszego rozporządzenia 
podlegały odpowiednim sankcjom i 
środkom administracyjnym. W celu 
zapewnienia odstraszającego skutku
sankcji oraz wzmocnienia ochrony 
inwestorów poprzez ostrzeganie ich o 
produktach inwestycyjnych 
wprowadzanych na rynek z naruszeniem 
niniejszego rozporządzenia informacje o 
nałożonych sankcjach i środkach powinny 
być z zasady publikowane, z wyjątkiem 
pewnych dokładnie określonych 
okoliczności.

(24) Zgodnie z komunikatem Komisji z 
grudnia 2010 r. w sprawie wzmocnienia 
systemów sankcji w branży usług 
finansowych oraz w celu zapewnienia 
wypełniania wymogów określonych w 
niniejszym rozporządzeniu istotne jest 
podejmowanie przez państwa 
członkowskie niezbędnych działań 
mających na celu zadbanie o to, by 
naruszenia niniejszego rozporządzenia 
podlegały odpowiednim sankcjom i 
środkom administracyjnym. W celu 
zapewnienia odstraszającego skutku 
sankcji oraz wzmocnienia ochrony 
inwestorów poprzez ostrzeganie ich o 
produktach inwestycyjnych 
wprowadzanych na rynek z naruszeniem 
niniejszego rozporządzenia informacje o 
nałożonych sankcjach i środkach powinny 
być publikowane.

Or. en

Poprawka 153
Sharon Bowles
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 25 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Aby osiągnąć cele niniejszego 
rozporządzenia, należy przekazać Komisji 
uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z 
art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej w odniesieniu do określenia 
szczegółów dotyczących prezentacji i 
formatu dokumentu zawierającego 
kluczowe informacje, treści informacji, 
które należy zawrzeć w dokumencie 
zawierającym kluczowe informacje, 
szczegółowych wymogów dotyczących 
momentu przekazania dokumentu 
zawierającego kluczowe informacje oraz 
jego zmiany i przeglądu. Szczególnie 
ważne jest, aby w czasie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje. Przygotowując 
i opracowując akty delegowane, Komisja 
powinna zapewnić jednoczesne, terminowe 
i odpowiednie przekazywanie stosownych 
dokumentów Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie.

(25) Aby osiągnąć cele niniejszego 
rozporządzenia, należy przekazać Komisji 
uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z 
art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej w odniesieniu do określenia 
szczegółów dotyczących prezentacji i 
formatu dokumentu zawierającego 
kluczowe informacje, treści informacji, 
które należy zawrzeć w dokumencie 
zawierającym kluczowe informacje, 
szczegółowych wymogów dotyczących 
momentu przekazania dokumentu 
zawierającego kluczowe informacje oraz 
jego zmiany i przeglądu. Szczególnie 
ważne jest, aby w czasie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje i badania 
konsumentów. Przygotowując 
i opracowując akty delegowane, Komisja 
powinna zapewnić jednoczesne, terminowe 
i odpowiednie przekazywanie stosownych 
dokumentów Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie.

Or. en

Poprawka 154
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Chociaż UCITS są produktami 
inwestycyjnymi w rozumieniu niniejszego 
rozporządzenia, ustanowienie w ostatnim 
czasie wymogów w zakresie kluczowych 
informacji dla inwestorów na podstawie 
dyrektywy 2009/65/WE oznacza, że za 
proporcjonalne należy uznać przyznanie 

(28) Chociaż UCITS są produktami 
inwestycyjnymi w rozumieniu niniejszego 
rozporządzenia, ustanowienie w ostatnim 
czasie wymogów w zakresie kluczowych 
informacji dla inwestorów na podstawie 
dyrektywy 2009/65/WE oznacza, że za 
proporcjonalne należy uznać przyznanie 
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takim UCITS przejściowego okresu 
wynoszącego pięć lat od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia, w którym to 
okresie produkty te nie podlegałyby 
niniejszemu rozporządzeniu. Po upływie 
tego okresu produkty te, w przypadku 
nieprzedłużenia tego przejściowego 
okresu, zostałyby objęte zakresem 
niniejszego rozporządzenia.

takim UCITS przejściowego okresu 
wynoszącego pięć lat od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia, w którym to 
okresie produkty te nie podlegałyby 
niniejszemu rozporządzeniu. Po upływie 
tego okresu produkty te, w przypadku 
nieprzedłużenia tego przejściowego 
okresu, zostałyby objęte zakresem 
niniejszego rozporządzenia. Takie samo 
odstępstwo powinno mieć również 
zastosowanie do funduszy niebędących 
UCITS, w przypadku gdy są one już na 
mocy prawa krajowego zobowiązane do 
opracowania dokumentu zawierającego 
kluczowe informacje według formatu i o 
treści określonych w art. 78–81 dyrektywy 
2009/65/WE. 

Or. en

Poprawka 155
Syed Kamall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 29 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) Przegląd niniejszego rozporządzenia 
należy przeprowadzić cztery lata od jego 
wejścia w życie w celu uwzględnienia 
zmian na rynku, takich jak pojawienie się 
nowych rodzajów produktów 
inwestycyjnych, a także zmian w innych 
obszarach unijnego prawa oraz 
doświadczeń państw członkowskich. W 
ramach przeglądu należy ocenić, czy 
wprowadzone środki przyczyniły się do 
lepszego zrozumienia produktów 
inwestycyjnych przez przeciętnych 
inwestorów indywidualnych oraz lepszej 
porównywalności tych produktów. Przy 
okazji tego przeglądu należy również 
rozważyć ewentualną konieczność 
przedłużenia okresu przejściowego 
mającego zastosowanie do UCITS oraz 

(29) Przegląd niniejszego rozporządzenia 
należy przeprowadzić cztery lata od jego 
wejścia w życie w celu uwzględnienia 
zmian na rynku, takich jak pojawienie się 
nowych rodzajów konfekcjonowanych 
detalicznych produktów inwestycyjnych, a 
także zmian w innych obszarach unijnego 
prawa oraz doświadczeń państw 
członkowskich. W ramach przeglądu 
należy ocenić, czy wprowadzone środki 
przyczyniły się do lepszego zrozumienia 
konfekcjonowanych detalicznych 
produktów inwestycyjnych przez 
przeciętnych inwestorów indywidualnych 
oraz lepszej porównywalności tych 
produktów. Przy okazji tego przeglądu 
należy również rozważyć ewentualną 
konieczność przedłużenia okresu 
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zasadność rozpatrzenia innych wariantów 
regulacji UCITS. Na podstawie tego 
przeglądu Komisja powinna przedłożyć 
sprawozdanie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie, dołączając do 
niego, w stosownym przypadku, wnioski 
ustawodawcze.

przejściowego mającego zastosowanie do 
UCITS oraz zasadność rozpatrzenia innych 
wariantów regulacji UCITS. Na podstawie 
tego przeglądu Komisja powinna 
przedłożyć sprawozdanie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie, dołączając do 
niego, w stosownym przypadku, wnioski 
ustawodawcze. W takim przeglądzie 
można by również rozważyć, czy w 
interesie ochrony inwestora 
indywidualnego leżałoby rozszerzenie 
zakresu dokumentu zawierającego 
kluczowe informacje lub opracowanie 
dokumentu podobnego do dokumentu 
zawierającego kluczowe informacje 
dotyczącego innych produktów 
detalicznych, które nie mają formy 
konfekcjonowanej, takich jak zwykłe 
rachunki depozytowe, akcje i obligacje.

Or. en

Poprawka 156
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 29 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) Przegląd niniejszego rozporządzenia 
należy przeprowadzić cztery lata od jego 
wejścia w życie w celu uwzględnienia 
zmian na rynku, takich jak pojawienie się 
nowych rodzajów produktów 
inwestycyjnych, a także zmian w innych 
obszarach unijnego prawa oraz 
doświadczeń państw członkowskich. W 
ramach przeglądu należy ocenić, czy 
wprowadzone środki przyczyniły się do 
lepszego zrozumienia produktów 
inwestycyjnych przez przeciętnych 
inwestorów indywidualnych oraz lepszej 
porównywalności tych produktów. Przy 
okazji tego przeglądu należy również 
rozważyć ewentualną konieczność 

(29) Przegląd niniejszego rozporządzenia 
należy przeprowadzić cztery lata od jego 
wejścia w życie w celu uwzględnienia 
zmian na rynku, takich jak pojawienie się 
nowych rodzajów PRIP, a także zmian w 
innych obszarach unijnego prawa oraz 
doświadczeń państw członkowskich. W 
ramach przeglądu należy ocenić, czy 
wprowadzone środki przyczyniły się do 
lepszego zrozumienia PRIP przez 
przeciętnego inwestora indywidualnego
oraz zwiększyły jego zdolność do 
porównania produktów. Przy okazji tego 
przeglądu należy również rozważyć 
ewentualną konieczność przedłużenia 
okresu przejściowego mającego 



AM\927693PL.doc 87/190 PE504.397v02-00

PL

przedłużenia okresu przejściowego 
mającego zastosowanie do UCITS oraz 
zasadność rozpatrzenia innych wariantów 
regulacji UCITS. Na podstawie tego 
przeglądu Komisja powinna przedłożyć 
sprawozdanie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie, dołączając do 
niego, w stosownym przypadku, wnioski 
ustawodawcze.

zastosowanie do UCITS oraz zasadność 
rozpatrzenia innych wariantów regulacji 
UCITS. Na podstawie tego przeglądu 
Komisja powinna przedłożyć sprawozdanie
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, 
dołączając do niego, w stosownym 
przypadku, wnioski ustawodawcze. W 
takim przeglądzie można by również 
rozważyć, czy istniałaby możliwość 
rozszerzenia zakresu dokumentu 
zawierającego kluczowe informacje na 
niekonfekcjonowane produkty detaliczne, 
takie jak zwykłe rachunki 
oszczędnościowe i bieżące, akcje i 
obligacje.

Or. en

Uzasadnienie

W przeglądzie należy również szczegółowo rozważyć, jaki rodzaj informacji należałoby 
ujawniać w odniesieniu do tych innych produktów. Dokument zawierający kluczowe 
informacje, opisany w art. 8, nie byłby odpowiedni dla prostych lokat lub akcji. Ponadto, 
należy się zastanowić nad sposobami dystrybucji tych produktów, zwłaszcza akcji i obligacji.

Poprawka 157
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 29 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) Przegląd niniejszego rozporządzenia 
należy przeprowadzić cztery lata od jego 
wejścia w życie w celu uwzględnienia 
zmian na rynku, takich jak pojawienie się 
nowych rodzajów produktów 
inwestycyjnych, a także zmian w innych 
obszarach unijnego prawa oraz 
doświadczeń państw członkowskich. W 
ramach przeglądu należy ocenić, czy 
wprowadzone środki przyczyniły się do 
lepszego zrozumienia produktów 
inwestycyjnych przez przeciętnych 
inwestorów indywidualnych oraz lepszej 

(29) Przegląd niniejszego rozporządzenia 
należy przeprowadzić cztery lata od jego 
wejścia w życie w celu uwzględnienia 
zmian na rynku, takich jak pojawienie się 
nowych rodzajów produktów 
inwestycyjnych, a także zmian w innych 
obszarach unijnego prawa oraz 
doświadczeń państw członkowskich. W 
ramach przeglądu należy ocenić, czy 
wprowadzone środki przyczyniły się do 
lepszego zrozumienia produktów 
inwestycyjnych przez przeciętnych 
inwestorów indywidualnych oraz lepszej 
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porównywalności tych produktów. Przy 
okazji tego przeglądu należy również 
rozważyć ewentualną konieczność 
przedłużenia okresu przejściowego 
mającego zastosowanie do UCITS oraz 
zasadność rozpatrzenia innych wariantów 
regulacji UCITS. Na podstawie tego 
przeglądu Komisja powinna przedłożyć 
sprawozdanie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie, dołączając do 
niego, w stosownym przypadku, wnioski 
ustawodawcze.

porównywalności tych produktów. Przy 
okazji tego przeglądu należy również 
rozważyć ewentualną konieczność 
przedłużenia okresu przejściowego 
mającego zastosowanie do UCITS oraz 
zasadność rozpatrzenia innych wariantów 
regulacji UCITS. Na podstawie tego 
przeglądu Komisja powinna przedłożyć 
sprawozdanie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie, dołączając do 
niego, w stosownym przypadku, wnioski 
ustawodawcze. W takim przeglądzie 
można by również rozważyć, czy istniałaby 
możliwość rozszerzenia zakresu 
dokumentu zawierającego kluczowe 
informacje lub przyjęcia go za podstawę 
podobnego dokumentu oferującego 
inwestorom indywidualnym informacje o 
innych produktach detalicznych, takich 
akcje i obligacje sprzedawane klientom 
indywidualnym w formie 
niekonfekcjonowanej, a także szczególne 
wymogi dotyczące ujawniania informacji 
o takich rodzajach produktów.

Or. en

Poprawka 158
Syed Kamall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 30 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) W celu zapewnienia twórcom 
produktów inwestycyjnych i osobom 
sprzedającym produkty inwestycyjne 
wystarczająco dużo czasu na 
przygotowanie się do stosowania w 
praktyce wymogów wynikających z 
niniejszego rozporządzenia wymogi te 
powinny zacząć obowiązywać dopiero dwa 
lata po wejściu niniejszego rozporządzenia 
w życie.

(30) W celu zapewnienia twórcom 
konfekcjonowanych detalicznych
produktów inwestycyjnych i osobom 
sprzedającym produkty inwestycyjne 
wystarczająco dużo czasu na 
przygotowanie się do stosowania w 
praktyce wymogów wynikających z 
niniejszego rozporządzenia wymogi te 
powinny zacząć obowiązywać dopiero dwa 
lata po wejściu niniejszego rozporządzenia 
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w życie.

Or. en

Poprawka 159
Thomas Händel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 30 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) W celu zapewnienia twórcom 
produktów inwestycyjnych i osobom 
sprzedającym produkty inwestycyjne 
wystarczająco dużo czasu na 
przygotowanie się do stosowania w 
praktyce wymogów wynikających z 
niniejszego rozporządzenia wymogi te 
powinny zacząć obowiązywać dopiero dwa 
lata po wejściu niniejszego rozporządzenia 
w życie.

(30) W celu zapewnienia twórcom 
produktów inwestycyjnych i osobom 
sprzedającym produkty inwestycyjne 
wystarczająco dużo czasu na 
przygotowanie się do stosowania w 
praktyce wymogów wynikających z 
niniejszego rozporządzenia wymogi te 
powinny zacząć obowiązywać dopiero rok
po wejściu niniejszego rozporządzenia w 
życie.

Or. de

Poprawka 160
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 30 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) W celu zapewnienia twórcom 
produktów inwestycyjnych i osobom 
sprzedającym produkty inwestycyjne 
wystarczająco dużo czasu na 
przygotowanie się do stosowania w 
praktyce wymogów wynikających z 
niniejszego rozporządzenia wymogi te 
powinny zacząć obowiązywać dopiero dwa 
lata po wejściu niniejszego rozporządzenia 
w życie.

(30) W celu zapewnienia twórcom 
produktów inwestycyjnych i osobom 
sprzedającym produkty inwestycyjne 
wystarczająco dużo czasu na 
przygotowanie się do stosowania w 
praktyce wymogów wynikających z 
niniejszego rozporządzenia wymogi te 
powinny zacząć obowiązywać dopiero dwa 
lata po wejściu niniejszego rozporządzenia 
w życie. Niniejsze rozporządzenie nie 
będzie miało zastosowania do transakcji 
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zawartych w przeszłości.

Or. en

Poprawka 161
Syed Kamall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 32 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) Ponieważ cel działania, które ma 
zostać podjęte, a mianowicie zwiększenie 
poziomu ochrony inwestorów 
indywidualnych oraz poprawa zaufania do 
produktów inwestycyjnych, w tym w 
przypadku transgranicznej sprzedaży tych 
produktów, nie może zostać w 
wystarczającym stopniu osiągnięty przez 
państwa członkowskie działające 
niezależnie od siebie, a stwierdzone 
słabości mogą zostać wyeliminowane 
wyłącznie w drodze działania podjętego na 
szczeblu unijnym, a zatem cel ten, przez 
wzgląd na jego skutki, może zostać 
skuteczniej osiągnięty na poziomie Unii, 
Unia może przyjąć stosowne środki 
zgodnie z zasadą pomocniczości określoną 
w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. 
Zgodnie z zasadą proporcjonalności 
określoną w tym artykule niniejsze 
rozporządzenie nie wykracza poza to, co 
jest konieczne do osiągnięcia tych celów,

(32) Ponieważ cel działania, które ma 
zostać podjęte, a mianowicie zwiększenie 
poziomu ochrony inwestorów 
indywidualnych oraz poprawa zaufania do 
konfekcjonowanych detalicznych
produktów inwestycyjnych, w tym w 
przypadku transgranicznej sprzedaży tych 
produktów, nie może zostać w 
wystarczającym stopniu osiągnięty przez 
państwa członkowskie działające 
niezależnie od siebie, a stwierdzone 
słabości mogą zostać wyeliminowane 
wyłącznie w drodze działania podjętego na 
szczeblu unijnym, a zatem cel ten, przez 
wzgląd na jego skutki, może zostać 
skuteczniej osiągnięty na poziomie Unii, 
Unia może przyjąć stosowne środki 
zgodnie z zasadą pomocniczości określoną 
w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. 
Zgodnie z zasadą proporcjonalności 
określoną w tym artykule niniejsze 
rozporządzenie nie wykracza poza to, co 
jest konieczne do osiągnięcia tych celów,

Or. en

Poprawka 162
Sven Giegold
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

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

 Niniejsze rozporządzenie określa jednolite 
przepisy dotyczące formatu i treści 
dokumentu zawierającego kluczowe 
informacje, który ma być sporządzany 
przez twórców produktów inwestycyjnych, 
oraz jednolite przepisy dotyczące 
przekazywania tego dokumentu 
inwestorom indywidualnym.

Niniejsze rozporządzenie określa jednolite 
przepisy dotyczące formatu i treści 
dokumentu zawierającego kluczowe 
informacje, który ma być sporządzany 
przez twórców produktów inwestycyjnych 
i pośredników, oraz jednolite przepisy 
dotyczące przekazywania tego dokumentu 
inwestorom indywidualnym.

Or. en

Poprawka 163
Elena Băsescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Niniejsze rozporządzenie określa jednolite 
przepisy dotyczące formatu i treści 
dokumentu zawierającego kluczowe 
informacje, który ma być sporządzany 
przez twórców produktów inwestycyjnych, 
oraz jednolite przepisy dotyczące 
przekazywania tego dokumentu 
inwestorom indywidualnym.

Niniejsze rozporządzenie określa jednolite 
przepisy dotyczące formatu i treści 
dokumentu zawierającego kluczowe 
informacje, który ma być sporządzany 
przez twórców produktów inwestycyjnych, 
oraz jednolite przepisy dotyczące 
przekazywania tego dokumentu 
inwestorom indywidualnym. Ma ono na 
celu zagwarantowanie inwestorom 
indywidualnym możliwości zrozumienia 
kluczowych cech i rodzajów ryzyka 
związanych z detalicznymi produktami 
inwestycyjnymi oraz porównania cech 
różnych produktów. 

Or. en

Poprawka 164
Sharon Bowles

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

Niniejsze rozporządzenie określa jednolite 
przepisy dotyczące formatu i treści 
dokumentu zawierającego kluczowe 
informacje, który ma być sporządzany 
przez twórców produktów inwestycyjnych, 
oraz jednolite przepisy dotyczące 
przekazywania tego dokumentu 
inwestorom indywidualnym.

Niniejsze rozporządzenie określa jednolite 
przepisy dotyczące formatu i treści 
dokumentu zawierającego kluczowe 
informacje, który ma być sporządzany 
przez twórców produktów inwestycyjnych, 
oraz jednolite przepisy dotyczące 
przekazywania tego dokumentu 
inwestorom indywidualnym. Twórca 
produktu inwestycyjnego ponosi wyłączną 
odpowiedzialność za sporządzenie 
dokumentu zawierającego kluczowe 
informacje.

Or. en

Poprawka 165
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie określa jednolite 
przepisy dotyczące formatu i treści 
dokumentu zawierającego kluczowe 
informacje, który ma być sporządzany 
przez twórców produktów inwestycyjnych, 
oraz jednolite przepisy dotyczące 
przekazywania tego dokumentu
inwestorom indywidualnym.

Niniejsze rozporządzenie określa jednolite 
przepisy dotyczące formatu i treści 
dokumentu zawierającego kluczowe 
informacje, który ma być sporządzany 
wyłącznie przez twórców PRIP, 
informacji, jakie mają być przekazywane 
inwestorom indywidualnym przez osoby 
sprzedające produkty inwestycyjne 
zgodnie z dyrektywą [MiFID w wersji 
przekształconej] i dyrektywą [IMD w 
wersji przekształconej], oraz jednolite 
przepisy dotyczące przekazywania tych 
dokumentów inwestorom indywidualnym.

Or. en

Uzasadnienie

Twórca produktu inwestycyjnego w rozumieniu niniejszego rozporządzenia oznacza osobę, 
która wytwarza dany produkt inwestycyjny lub osobę, która dokonała znacznej zmiany ryzyka



AM\927693PL.doc 93/190 PE504.397v02-00

PL

lub struktury kosztów związanych z istniejącym produktem inwestycyjnym. 
Odpowiedzialnością za sporządzenie dokumentu zawierającego kluczowe informacje należy 
jasno obarczyć tak zdefiniowanego twórcę produktu.

Poprawka 166
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie określa jednolite 
przepisy dotyczące formatu i treści 
dokumentu zawierającego kluczowe 
informacje, który ma być sporządzany 
przez twórców produktów inwestycyjnych, 
oraz jednolite przepisy dotyczące 
przekazywania tego dokumentu 
inwestorom indywidualnym.

Niniejsze rozporządzenie określa jednolite 
przepisy dotyczące formatu i treści 
dokumentu zawierającego kluczowe 
informacje, który ma być sporządzany 
przez twórców produktów inwestycyjnych, 
i załącznika do niego, który ma być 
sporządzony przez osoby dokonujące 
sprzedaży produktów inwestycyjnych, oraz 
jednolite przepisy dotyczące 
przekazywania tego dokumentu 
inwestorom indywidualnym.

Or. en

Poprawka 167
Corien Wortmann-Kool

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie określa jednolite 
przepisy dotyczące formatu i treści 
dokumentu zawierającego kluczowe 
informacje, który ma być sporządzany 
przez twórców produktów inwestycyjnych, 
oraz jednolite przepisy dotyczące 
przekazywania tego dokumentu 
inwestorom indywidualnym.

Niniejsze rozporządzenie określa jednolite 
przepisy dotyczące formatu i treści 
dokumentu zawierającego kluczowe 
informacje, który ma być sporządzany 
przez twórców produktów inwestycyjnych, 
oraz jednolite przepisy dotyczące 
przekazywania tego dokumentu 
inwestorom indywidualnym. Wymóg 
sporządzenia dokumentu zawierającego 
kluczowe informacje nie ma zastosowania 
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do pośredników prowadzących marketing, 
dystrybucję lub sprzedaż produktu 
inwestycyjnego inwestorowi 
indywidualnemu.

Or. en

Uzasadnienie

Wymaganie od osoby sprzedającej produkt inwestycyjny sporządzania dokumentu 
zawierającego kluczowe informacje, jak zaproponował sprawozdawca, powoduje 
pomieszanie zakresów odpowiedzialności i prowadzi do kolizji regulacji, ponieważ kwestie 
pośredników regulują dyrektywy MiFID i IMD.

Poprawka 168
Werner Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie określa jednolite 
przepisy dotyczące formatu i treści 
dokumentu zawierającego kluczowe 
informacje, który ma być sporządzany 
przez twórców produktów inwestycyjnych, 
oraz jednolite przepisy dotyczące 
przekazywania tego dokumentu 
inwestorom indywidualnym.

Niniejsze rozporządzenie określa jednolite 
przepisy dotyczące formatu i treści 
dokumentu zawierającego kluczowe 
informacje, który ma być sporządzany 
przez twórców produktów inwestycyjnych, 
oraz jednolite przepisy dotyczące 
przekazywania tego dokumentu 
inwestorom indywidualnym. Przepisy 
innego wspólnotowego aktu prawnego 
regulujące szczegółowe aspekty 
dystrybucji produktów inwestycyjnych 
mają pierwszeństwo przed przepisami 
niniejszego rozporządzenia.

Or. de

Poprawka 169
Syed Kamall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie stosuje się do 
wytwarzania i sprzedaży produktów 
inwestycyjnych.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się do 
wytwarzania i sprzedaży 
konfekcjonowanych detalicznych
produktów inwestycyjnych.

Or. en

Uzasadnienie

O ile może istnieć pewna wartość wynikająca z wprowadzenia wymogu sporządzania 
dokumentu zawierającego kluczowe informacje dla innych rodzajów produktów 
inwestycyjnych, rozszerzanie zakresu niniejszego rozporządzenia byłoby nierozsądne. W celu 
zrozumienia, czy jest to przydatne, należy przeprowadzić pełny i dokładny przegląd. 
Rozporządzenie w sprawie dokumentu zawierającego kluczowe informacje w zaproponowanej 
formie nie jest odpowiednie dla innych produktów inwestycyjnych.

Poprawka 170
Alfredo Pallone

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Niniejsze rozporządzenie stosuje się do 
wytwarzania i sprzedaży produktów 
inwestycyjnych.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się do 
wytwarzania i sprzedaży PRIP.

Or. en

Poprawka 171
Thomas Händel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejszego rozporządzenia nie stosuje się 
jednak do następujących produktów:

skreślony

(a) produktów ubezpieczeniowych, które 
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nie zapewniają wartości wykupu lub 
których wartość wykupu nie jest 
całkowicie lub częściowo narażona, 
bezpośrednio lub pośrednio, na wahania 
rynkowe;
(b) lokat, których rentowność jest 
ustalana w odniesieniu do stopy 
procentowej;
(c) papierów wartościowych, o których 
mowa w art. 1 ust. 2 lit. b)–g), i) oraz j) 
dyrektywy 2003/71/WE;
(d) innych papierów wartościowych, 
których konstrukcja nie zawiera 
instrumentu pochodnego;
(e) zakładowych programów emerytalnych 
wchodzących w zakres dyrektywy 
2003/41/WE lub dyrektywy 2009/138/WE; 
oraz
(f) produktów emerytalnych, w przypadku 
których na podstawie przepisów prawa 
krajowego wymagany jest udział 
finansowy pracodawcy, a pracownik nie 
ma możliwości wyboru dostawcy produktu 
emerytalnego.

Or. de

Poprawka 172
Corien Wortmann-Kool

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – litera -a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-a) aktywów posiadanych bezpośrednio, 
które nie są konfekcjonowanymi 
produktami inwestycyjnymi, takich jak 
akcje przedsiębiorstw i obligacje 
skarbowe;

Or. en
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Poprawka 173
Ildikó Gáll-Pelcz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) produktów ubezpieczeniowych, które 
nie zapewniają wartości wykupu lub 
których wartość wykupu nie jest 
całkowicie lub częściowo narażona, 
bezpośrednio lub pośrednio, na wahania 
rynkowe;

a) produktów ubezpieczeń na życie, gdy 
ubezpieczający nie ponosi ryzyka 
inwestycyjnego;

Or. en

Uzasadnienie

Nie jest uzasadnione, aby tradycyjne mieszane umowy ubezpieczenia na życie z nadwyżką 
zwrotu były objęte zakresem rozporządzenia.  W przypadku takiej umowy ubezpieczenia 
ubezpieczający nie ponosi żadnego ryzyka; mogą następować jedynie wahania nadwyżki 
zwrotu w zależności od wyników inwestycji. Ta nadwyżka zwrotu stanowi tylko dodatkowy 
bonus, nie jest istotnym elementem umowy ubezpieczenia, jest bez znaczenia w porównaniu ze 
składką i kwotą ubezpieczenia. W takim przypadku ubezpieczającego nie można uznawać za 
inwestora indywidualnego. Takie podejście jest zgodne z dyrektywą Wypłacalność II.

Poprawka 174
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) produktów ubezpieczeniowych, które 
nie zapewniają wartości wykupu lub 
których wartość wykupu nie jest 
całkowicie lub częściowo narażona, 
bezpośrednio lub pośrednio, na wahania 
rynkowe;

a) produktów ubezpieczeń na życie z 
udziałem w zysku lub bez niego, gdy 
ubezpieczający nie ponosi ryzyka 
inwestycyjnego i które objęte są zakresem 
załącznika I pkt I dyrektywy 2002/83/WE i 
załącznika II pkt I dyrektywy 
2009/138/WE;

Or. en
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Poprawka 175
Syed Kamall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) produktów ubezpieczeniowych, które 
nie zapewniają wartości wykupu lub 
których wartość wykupu nie jest 
całkowicie lub częściowo narażona, 
bezpośrednio lub pośrednio, na wahania 
rynkowe;

a) produktów ubezpieczeń na życie z 
udziałem w zysku lub bez niego, gdy 
ubezpieczający nie ponosi ryzyka 
inwestycyjnego i które objęte są zakresem 
załącznika I pkt I dyrektywy 2002/83/WE i 
załącznika II pkt I dyrektywy 
2009/138/WE;

Or. en

Poprawka 176
Alfredo Pallone

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) produktów ubezpieczeniowych, które 
nie zapewniają wartości wykupu lub 
których wartość wykupu nie jest 
całkowicie lub częściowo narażona, 
bezpośrednio lub pośrednio, na wahania 
rynkowe;

a) produktów ubezpieczeń na życie z 
udziałem w zysku lub bez niego, gdy 
ubezpieczający nie ponosi ryzyka 
inwestycyjnego i które objęte są zakresem 
załącznika I pkt I dyrektywy 2002/83/WE i 
załącznika II pkt I dyrektywy 
2009/138/WE;

Or. en

Poprawka 177
Olle Schmidt, Sharon Bowles, Nils Torvalds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – litera a)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) produktów ubezpieczeniowych, które 
nie zapewniają wartości wykupu lub 
których wartość wykupu nie jest 
całkowicie lub częściowo narażona, 
bezpośrednio lub pośrednio, na wahania 
rynkowe;

a) produktów ubezpieczeniowych, gdy 
korzyści nie są uzależnione od wahań 
wartości inwestycji bazowych;

Or. en

Poprawka 178
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) lokat, których rentowność jest ustalana 
w odniesieniu do stopy procentowej;

b) lokat innych niż lokaty strukturyzowane 
zdefiniowane w art. 4 [MiFID];

Or. en

Poprawka 179
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) lokat, których rentowność jest ustalana 
w odniesieniu do stopy procentowej;

b) lokat innych niż lokaty strukturyzowane 
zdefiniowane w art. 4 (MiFID);

Or. en

Uzasadnienie

Celem rozporządzenia jest umożliwienie inwestorom indywidualnym zrozumienia i 
porównania kluczowych cech konfekcjonowanych produktów inwestycyjnych, które 
charakteryzują się złożonością. Proste lokaty bankowe i książeczki oszczędnościowe nie mają 
tak skomplikowanego charakteru, dlatego też proste produkty oszczędnościowe należy 
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wykluczyć z zakresu rozporządzenia. Jednak z uwagi na bardziej złożony charakter lokaty 
strukturyzowane powinny zostać objęte zakresem rozporządzenia.

Poprawka 180
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) lokat, których rentowność jest ustalana 
w odniesieniu do stopy procentowej;

b) lokat innych niż lokaty strukturyzowane 
zdefiniowane w art. 4 [MiFID];

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zapewnienie spójności między zakresem rozporządzenia i zakresem 
nowego systemu MiFID w odniesieniu do lokat strukturyzowanych.

Poprawka 181
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) lokat, których rentowność jest ustalana 
w odniesieniu do stopy procentowej;

b) lokat, których rentowność jest ustalana 
w odniesieniu do stopy procentowej. 
Jednak w stosownym przypadku każdy 
system gwarantowania depozytów 
obejmujący lokatę jest wymieniony z 
podaniem szczegółowo, jakie rodzaje 
ryzyka są objęte tym systemem;

Or. en

Poprawka 182
Olle Schmidt
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) papierów wartościowych, o których 
mowa w art. 1 ust. 2 lit. b)–g), i) oraz j) 
dyrektywy 2003/71/WE;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ nie jest całkowicie jasne, do czego odnosi się lit. d), należy to skreślić.

Poprawka 183
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) innych papierów wartościowych, 
których konstrukcja nie zawiera 
instrumentu pochodnego;

d) innych papierów wartościowych, 
których konstrukcja nie zawiera 
instrumentu pochodnego, z wyjątkiem 
obligacji korporacyjnych i instrumentów 
emitowanych przez spółki specjalnego 
przeznaczenia;

Or. en

Uzasadnienie

Nie należy nieumyślnie przedkładać produktów konfekcjonowanych nad proste produkty, 
które finansują gospodarkę realną. Spółki specjalnego przeznaczenia powinny wchodzić w 
zakres, aby upewnić się, że rozporządzenie nie będzie obchodzone przez zarządzających 
aktywami w drodze sprzedaży produktów przez spółkę holdingową, a nie faktycznego 
dostawcę produktu.

Poprawka 184
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – litera d)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) innych papierów wartościowych, 
których konstrukcja nie zawiera 
instrumentu pochodnego;

skreślona

Or. en

Poprawka 185
Syed Kamall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) innych papierów wartościowych, 
których konstrukcja nie zawiera 
instrumentu pochodnego;

d) papierów wartościowych, których stopa 
rentowności jest ustalana w odniesieniu 
do stopy procentowej i które są posiadane 
bezpośrednio;

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest ujednolicenie definicji PRIP ze wskazówkami grupy roboczej poziomu 3 
obejmującej CEBS, CESR i CEIOPS. Obligacje typu vanilla nie są uznawane za złożone na 
podstawie definicji określonej przez specjalistyczne agencje i nie powinny być klasyfikowane 
jako PRIP.

Poprawka 186
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) akcji;

Or. en
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Poprawka 187
Alfredo Pallone

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) papierów wartościowych, których 
nominał jednostkowy jest równy co 
najmniej 100 000 EUR;

Or. en

Poprawka 188
Burkhard Balz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) papierów wartościowych, których 
stopa rentowności jest ustalana w 
odniesieniu do stopy procentowej i które 
są posiadane bezpośrednio;

Or. en

Poprawka 189
Sven Giegold
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) zakładowych programów emerytalnych 
wchodzących w zakres dyrektywy 
2003/41/WE lub dyrektywy 2009/138/WE; 
oraz

skreślona

Or. en
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Uzasadnienie

Szczególnie w przypadku MŚP decyzje inwestycyjne podejmowane przez przedsiębiorstwo w 
trakcie wyboru produktu emerytalnego dla pracowników powinny podlegać obowiązkowi 
dostarczenia dokumentu zawierającego kluczowe informacje dla inwestorów, ponieważ te 
decyzje często podejmowane są przez osoby posiadające taką samą wiedzę na temat finansów 
jak zwykli konsumenci. Niniejszą poprawkę oparto na wniosku FW z Niemiec.

Poprawka 190
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) produktów emerytalnych, w przypadku 
których na podstawie przepisów prawa 
krajowego wymagany jest udział 
finansowy pracodawcy, a pracownik nie 
ma możliwości wyboru dostawcy produktu 
emerytalnego.

f) produktów emerytalnych spełniających 
oba z poniższych warunków:

– nie wchodzą w zakres dyrektywy 
2009/138/WE lub dyrektywy 2003/41/WE; 
oraz
– poziom świadczenia emerytalnego jest w 
praktyce obietnicą lub ofertą złożoną 
przez pracodawcę pracownikowi.
W przypadku produktów emerytalnych, 
które nie podlegają dyrektywie 
2009/138/WE lub dyrektywie 2003/41/WE, 
lub niniejszemu rozporządzeniu państwa 
członkowskie ustalają równoważne 
wymogi dotyczące ujawniania informacji.

Or. en

Uzasadnienie

W wielu państwach członkowskich istnieją różne rodzaje programów emerytalnych, które nie 
podlegają ani zakresowi dyrektywy w sprawie instytucji pracowniczych programów 
emerytalnych, ani nie są programami prywatnymi. Niektóre z tych programów byłyby objęte 
wyłączeniem na mocy art. 2 lit. f) wniosku Komisji, w związku z czym nie podlegałyby 
wymogom dotyczącym ujawniania informacji na szczeblu UE, natomiast inne, podobne 
programy nie byłyby objęte wyłączeniem, ponieważ pracodawca nie jest zobowiązany na 
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mocy prawa krajowego do wnoszenia wkładu finansowego. Należy unikać niespójności w 
całej Unii Europejskiej.

Poprawka 191
Syed Kamall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) produktów emerytalnych, w przypadku 
których na podstawie przepisów prawa 
krajowego wymagany jest udział 
finansowy pracodawcy, a pracownik nie 
ma możliwości wyboru dostawcy produktu 
emerytalnego.

f) wszystkich produktów emerytalnych 
zdefiniowanych w art. 4 lit. d) i produktów 
emerytalnych, w przypadku których na 
podstawie przepisów prawa krajowego 
wymagany jest udział finansowy 
pracodawcy i pracodawca dokonał 
odpowiedniego wyboru dostawcy produktu 
emerytalnego; oraz

Or. en

Uzasadnienie

Nie istnieje jedna definicja produktu emerytalnego przyjęta we wszystkich państwach 
członkowskich UE. Z uwagi na to, że Komisja prowadzi pogłębioną analizę systemów 
emerytalnych państw członkowskich, byłoby niewłaściwe uprzedzać tę pracę przez 
wprowadzanie wymogów sugerujących, że taka definicja już istnieje.

Poprawka 192
Sven Giegold
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) produktów emerytalnych, w przypadku 
których na podstawie przepisów prawa 
krajowego wymagany jest udział 
finansowy pracodawcy, a pracownik nie 
ma możliwości wyboru dostawcy produktu 
emerytalnego.

f) zakładowych systemów emerytalnych i 
indywidualnych produktów emerytalnych, 
w przypadku których na podstawie 
przepisów prawa krajowego wymagany 
jest udział finansowy pracodawcy, a 
pracodawca i pracownik nie mają 
możliwości wyboru dostawcy produktu 
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emerytalnego.

Or. en

Uzasadnienie

Szczególnie w przypadku MŚP decyzje inwestycyjne podejmowane przez przedsiębiorstwo w 
trakcie wyboru produktu emerytalnego dla pracowników powinny podlegać obowiązkowi 
dostarczenia dokumentu zawierającego kluczowe informacje dla inwestorów, ponieważ te 
decyzje często podejmowane są przez osoby posiadające taką samą wiedzę na temat finansów 
jak zwykli konsumenci. Niniejszą poprawkę oparto na wniosku FW z Niemiec.

Poprawka 193
Burkhard Balz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) produktów emerytalnych, w przypadku 
których na podstawie przepisów prawa 
krajowego wymagany jest udział 
finansowy pracodawcy, a pracownik nie 
ma możliwości wyboru dostawcy produktu 
emerytalnego.

f) oficjalnie uznanych produktów 
emerytalnych i systemów zabezpieczeń 
społecznych podlegających prawu 
krajowemu lub unijnemu.

Or. en

Poprawka 194
Alfredo Pallone

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) produktów emerytalnych, w przypadku 
których na podstawie przepisów prawa 
krajowego wymagany jest udział 
finansowy pracodawcy, a pracownik nie 
ma możliwości wyboru dostawcy produktu 
emerytalnego.

f) wszystkich produktów emerytalnych 
zdefiniowanych w art. 4 lit. d).
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Or. en

Poprawka 195
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) produktów emerytalnych, w przypadku 
których na podstawie przepisów prawa 
krajowego wymagany jest udział 
finansowy pracodawcy, a pracownik nie 
ma możliwości wyboru dostawcy produktu 
emerytalnego.

f) produktów emerytalnych, w przypadku 
których mechanizmy finansowe nie 
podlegają zakresowi dyrektywy 
2003/41/WE lub dyrektywy 2009/138/WE; 
oraz w przypadku których poziom 
świadczenia emerytalnego jest w istocie 
obietnicą lub ofertą złożoną przez 
pracodawcę pracownikowi. W przypadku 
produktów emerytalnych, które nie 
podlegają dyrektywie 2003/41/WE lub 
dyrektywie 2009/138/WE, lub niniejszemu 
rozporządzeniu państwa członkowskie 
ustalają równoważne wymogi dotyczące 
ujawniania informacji.

Or. en

Uzasadnienie

W wielu państwach członkowskich istnieją różne rodzaje programów emerytalnych, które nie 
podlegają ani zakresowi dyrektywy w sprawie instytucji pracowniczych programów 
emerytalnych, ani nie są programami prywatnymi. Niektóre z tych programów byłyby objęte 
wyłączeniem na mocy art. 2 lit. f) wniosku Komisji, w związku z czym nie podlegałyby 
wymogom dotyczącym ujawniania informacji na szczeblu UE, natomiast inne, podobne 
programy nie byłyby objęte wyłączeniem, ponieważ pracodawca nie jest zobowiązany na 
mocy prawa krajowego do wnoszenia wkładu finansowego. Należy unikać niespójności w 
całej Unii Europejskiej.

Poprawka 196
Ildikó Gáll-Pelcz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – litera f a) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) oficjalnie uznanych produktów 
emerytalnych i systemów zabezpieczeń 
społecznych podlegających prawu 
krajowemu lub unijnemu;

Or. en

Poprawka 197
Alfredo Pallone

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – litera f a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) oficjalnie uznanych produktów 
emerytalnych i systemów zabezpieczeń 
społecznych podlegających prawu 
krajowemu lub prawu Unii Europejskiej.

Or. en

Poprawka 198
Syed Kamall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – litera f a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) oficjalnie uznanych produktów 
emerytalnych i systemów zabezpieczeń 
społecznych zdefiniowanych w prawie 
krajowym lub unijnym.

Or. en

Uzasadnienie

Nie istnieje jedna definicja produktu emerytalnego przyjęta we wszystkich państwach 
członkowskich UE. Z uwagi na to, że Komisja prowadzi pogłębioną analizę systemów 
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emerytalnych państw członkowskich, byłoby niewłaściwe uprzedzać tę pracę przez 
wprowadzanie wymogów sugerujących, że taka definicja już istnieje.

Poprawka 199
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – litera f a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) oficjalnie uznanych systemów 
zabezpieczeń społecznych podlegających 
prawu krajowemu lub unijnemu.

Or. en

Poprawka 200
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – litera f a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) obligacji skarbu państwa;

Or. en

Poprawka 201
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – litera f b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fb) książeczek i rachunków 
oszczędnościowych. Dystrybutorzy takich 
produktów dopilnowują, aby informacja o 
jednostce regulującej ten produkt była 
wyeksponowana w dostarczonych 
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materiałach informacyjnych. 

Or. en

Poprawka 202
Alfredo Pallone

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku gdy twórcy produktów 
inwestycyjnych podlegający niniejszemu 
rozporządzeniu podlegają również 
dyrektywie 2003/71/WE, stosuje się do 
nich zarówno niniejsze rozporządzenie, 
jak i dyrektywę 2003/71/WE.

1. Dokument zawierający kluczowe 
informacje sporządzony zgodnie z 
wymogami ustanowionymi niniejszym 
rozporządzeniem uznaje się za spełniający 
wymogi ustanowione w art. 24 ust. 3 
rozporządzenia nr 809/2004 zmienionego 
rozporządzeniem nr 486/2012 oraz w art. 
17 ust. 1, art. 18 i 19 dyrektywy 
2003/71/WE zmienionej dyrektywą 
2010/73/UE.

Or. en

Poprawka 203
Syed Kamall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku gdy twórcy produktów 
inwestycyjnych podlegający niniejszemu 
rozporządzeniu podlegają również 
dyrektywie 2003/71/WE, stosuje się do 
nich zarówno niniejsze rozporządzenie, 
jak i dyrektywę 2003/71/WE.

1. Informacje zawarte w dokumencie 
zawierającym kluczowe informacje dla 
inwestora są zgodne z niniejszym 
rozporządzeniem i uważane są przez 
właściwe organy za odpowiednie 
informacje w zakresie informowania o 
ryzyku i kosztach oraz uznawane są za 
spełniające wymogi ustanowione w art. 5 
ust. 2 dyrektywy 2003/71/WE dotyczące 
treści kluczowych informacji określonych 
w art. 2 ust. 1 lit. s) ppkt (ii) i (iii) tej 
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dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Wymóg przedstawienia zarówno dokumentu zawierającego kluczowe informacje o PRIP, jak i 
szczególnego streszczenia dotyczącego prawdopodobieństwa niewykonania zobowiązania w 
kontekście oferty papierów wartościowych dla inwestorów indywidualnych jest sprzeczny z 
intencją wniosku w sprawie PRIP. Otrzymanie przez inwestorów dwóch dokumentów 
opisowych prowadzi do dezorientacji. 

Poprawka 204
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku gdy twórcy produktów 
inwestycyjnych podlegający niniejszemu 
rozporządzeniu podlegają również 
dyrektywie 2003/71/WE, stosuje się do 
nich zarówno niniejsze rozporządzenie, jak 
i dyrektywę 2003/71/WE.

1. W przypadku gdy twórcy PRIP
podlegający niniejszemu rozporządzeniu 
podlegają również dyrektywie 
2003/71/WE, stosuje się do nich zarówno 
niniejsze rozporządzenie, jak i dyrektywę 
2003/71/WE.

Or. en

Poprawka 205
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku gdy twórcy produktów 
inwestycyjnych podlegający niniejszemu 
rozporządzeniu podlegają również 
dyrektywie 2003/71/WE, stosuje się do 
nich zarówno niniejsze rozporządzenie, jak 
i dyrektywę 2003/71/WE.

1. W przypadku gdy twórcy produktów 
inwestycyjnych podlegający niniejszemu 
rozporządzeniu podlegają również 
dyrektywie 2003/71/WE, stosuje się do 
nich zarówno niniejsze rozporządzenie, jak 
i dyrektywę 2003/71/WE z wyjątkiem jej 
art. 4 ust. 2 lit. v).
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Or. en

Poprawka 206
Syed Kamall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku gdy twórcy produktów 
inwestycyjnych podlegający niniejszemu 
rozporządzeniu podlegają również 
dyrektywie 2009/138/WE, stosuje się do 
nich zarówno niniejsze rozporządzenie,
jak i dyrektywę 2009/138/WE.

2. Informacje zawarte w dokumencie 
zawierającym kluczowe informacje są 
uważane przez właściwe organy za 
odpowiednie informacje w zakresie 
informowania o rodzajach ryzyka 
wiążących się z umową, które przejmuje 
ubezpieczający, oraz uznawane są za 
spełniające wymogi ustanowione w art. 
185 ust. 4 dyrektywy 2009/138/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Wymóg przedstawienia zarówno dokumentu zawierającego kluczowe informacje o PRIP, jak i 
szczególnego streszczenia dotyczącego prawdopodobieństwa niewykonania zobowiązania w 
kontekście oferty papierów wartościowych dla inwestorów indywidualnych jest zasadniczo 
sprzeczny z wyrażoną intencją wniosku w sprawie PRIP. Otrzymanie przez inwestorów dwóch 
dokumentów opisowych prowadzi do dezorientacji. Jest też sprzeczne z celem harmonizacji 
prawodawstwa, tworzy nierówne warunki działania między papierami wartościowymi 
będącymi PRIP, które podlegają PD i innym PRIP.

Poprawka 207
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku gdy twórcy produktów 
inwestycyjnych podlegający niniejszemu 
rozporządzeniu podlegają również 
dyrektywie 2009/138/WE, stosuje się do 
nich zarówno niniejsze rozporządzenie, 

2. W przypadku gdy twórcy PRIP
podlegający niniejszemu rozporządzeniu 
podlegają również wymogom dotyczącym 
informowania ubezpieczających na mocy 
dyrektywy 2009/138/WE, wymogi te, jeśli 
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jak i dyrektywę 2009/138/WE. są równoważne, są spełnione przez 
ujawnianie informacji na mocy 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 208
Burkhard Balz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku gdy twórcy produktów 
inwestycyjnych podlegający niniejszemu 
rozporządzeniu podlegają również 
dyrektywie 2009/138/WE, stosuje się do 
nich zarówno niniejsze rozporządzenie, jak 
i dyrektywę 2009/138/WE.

2. W przypadku gdy twórcy produktów 
inwestycyjnych podlegający niniejszemu 
rozporządzeniu podlegają również 
dyrektywie 2009/138/WE, stosuje się do 
nich zarówno niniejsze rozporządzenie, jak 
i dyrektywę 2009/138/WE. Informacje 
zawarte w dokumencie zawierającym 
kluczowe informacje są uznawane za 
spełniające wymogi dotyczące 
szczegółowych informacji ustanowione w 
art. 185 ust. 4 dyrektywy 2009/138/WE.

Or. en

Poprawka 209
Alfredo Pallone

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku gdy twórcy produktów 
inwestycyjnych podlegający niniejszemu 
rozporządzeniu podlegają również 
dyrektywie 2009/138/WE, stosuje się do 
nich zarówno niniejsze rozporządzenie, 
jak i dyrektywę 2009/138/WE.

2. Dokument zawierający kluczowe 
informacje sporządzony zgodnie z 
wymogami ustanowionymi niniejszym 
rozporządzeniem uznaje się za spełniający 
wymogi ustanowione w art. 185 ust. 4 
dyrektywy 2009/138/WE.

Or. en
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Poprawka 210
Alfredo Pallone

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych, zgodnie art. 23, 
określających dodatkowe wymogi w celu 
zapewnienia, aby treść i powiązane zasady 
dotyczące dokumentu zawierającego 
kluczowe informacje pozwalały wypełnić 
wspomniane zobowiązania ustanowione 
odpowiednio w dyrektywie 2003/71/WE i 
dyrektywie 2009/138/WE.

Or. en

Poprawka 211
Saïd El Khadraoui

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) „produkt inwestycyjny” oznacza 
inwestycję, w ramach której – bez względu 
na jej formę prawną – wysokość kwoty 
przypadającej do zwrotu inwestorowi 
uzależniona jest od wahań wartości 
referencyjnych lub zmian wartości 
jednego aktywa lub większej liczby 
aktywów, których inwestor bezpośrednio 
nie zakupił;

a) „produkt inwestycyjny” oznacza 
produkt, za pomocą którego osoba może 
dokonać inwestycji finansowej, bez 
względu na formę prawną i niezależnie od 
tego, czy wysokość kwoty przypadającej 
do zwrotu jest stała czy zmienna;

Or. en

Poprawka 212
Jean-Paul Gauzès
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) „produkt inwestycyjny” oznacza 
inwestycję, w ramach której – bez względu 
na jej formę prawną – wysokość kwoty 
przypadającej do zwrotu inwestorowi 
uzależniona jest od wahań wartości 
referencyjnych lub zmian wartości jednego 
aktywa lub większej liczby aktywów, 
których inwestor bezpośrednio nie 
zakupił;

a) „produkt inwestycyjny” oznacza 
inwestycję, w ramach której – bez względu 
na jej formę prawną – wysokość kwoty 
przypadającej do zwrotu inwestorowi 
uzależniona jest od wahań wartości 
referencyjnych lub zmian wartości jednego 
aktywa lub większej liczby aktywów;

Or. en

Poprawka 213
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) „produkt inwestycyjny” oznacza 
inwestycję, w ramach której – bez względu 
na jej formę prawną – wysokość kwoty 
przypadającej do zwrotu inwestorowi 
uzależniona jest od wahań wartości 
referencyjnych lub zmian wartości jednego 
aktywa lub większej liczby aktywów, 
których inwestor bezpośrednio nie zakupił;

a) „konfekcjonowany detaliczny produkt 
inwestycyjny” lub PRIP oznacza 
inwestycję, w ramach której – bez względu 
na jej formę prawną – wysokość kwoty 
przypadającej do zwrotu inwestorowi 
podlega wahaniom z powodu zależności 
od wartości referencyjnych lub zmian 
wartości jednego aktywa lub większej 
liczby aktywów, których inwestor 
bezpośrednio nie zakupił;

Or. en

Uzasadnienie

Ta niewielka zmiana ma na celu wyjaśnienie i doprecyzowanie definicji.
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Poprawka 214
Syed Kamall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) „produkt inwestycyjny” oznacza 
inwestycję, w ramach której – bez względu 
na jej formę prawną – wysokość kwoty 
przypadającej do zwrotu inwestorowi 
uzależniona jest od wahań wartości 
referencyjnych lub zmian wartości jednego 
aktywa lub większej liczby aktywów, 
których inwestor bezpośrednio nie zakupił;

a) „konfekcjonowany detaliczny produkt 
inwestycyjny” oznacza inwestycję, w 
ramach której – bez względu na jej formę 
prawną – wysokość kwoty przypadającej 
do zwrotu inwestorowi uzależniona jest od 
wahań wartości referencyjnych lub zmian 
wartości jednego aktywa lub większej 
liczby aktywów, których inwestor 
bezpośrednio nie zakupił;

Or. en

Poprawka 215
Thomas Händel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) „produkt inwestycyjny” oznacza 
inwestycję, w ramach której – bez względu 
na jej formę prawną – wysokość kwoty 
przypadającej do zwrotu inwestorowi 
uzależniona jest od wahań wartości 
referencyjnych lub zmian wartości jednego 
aktywa lub większej liczby aktywów, 
których inwestor bezpośrednio nie 
zakupił;

(a) „produkt inwestycyjny” oznacza 
inwestycję, w ramach której – bez względu 
na jej formę prawną – wysokość kwoty 
przypadającej do zwrotu inwestorowi 
uzależniona jest od wahań wartości 
referencyjnych lub zmian wartości jednego 
aktywa lub większej liczby aktywów;

Or. de

Poprawka 216
Alfredo Pallone
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) „produkt inwestycyjny” oznacza 
inwestycję, w ramach której – bez względu 
na jej formę prawną – wysokość kwoty 
przypadającej do zwrotu inwestorowi 
uzależniona jest od wahań wartości 
referencyjnych lub zmian wartości jednego 
aktywa lub większej liczby aktywów, 
których inwestor bezpośrednio nie zakupił;

a) „produkt inwestycyjny” oznacza 
inwestycję, w ramach której – bez względu 
na jej formę prawną – wysokość kwoty 
wypłacanej inwestorowi uzależniona jest 
od wahań wartości referencyjnych innych 
niż stopa procentowa lub zmian wartości 
jednego aktywa lub większej liczby 
aktywów, których inwestor bezpośrednio 
nie zakupił; poprzez zmianę jego profilu 
ryzyka i zysku lub kosztów związanych z 
inwestycją w dany produkt inwestycyjny;

Or. en

Poprawka 217
Sven Giegold
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) „produkt inwestycyjny” oznacza 
inwestycję, w ramach której – bez względu 
na jej formę prawną – wysokość kwoty 
przypadającej do zwrotu inwestorowi 
uzależniona jest od wahań wartości 
referencyjnych lub zmian wartości jednego 
aktywa lub większej liczby aktywów, 
których inwestor bezpośrednio nie zakupił;

a) „produkt inwestycyjny” oznacza każdą
inwestycję lub produkt oszczędnościowy 
sprzedawany inwestorom indywidualnym, 
w ramach którego – bez względu na jego
formę prawną – inwestycja i wysokość 
kwoty przypadającej do zwrotu 
inwestorowi uzależnione są od wahań 
wartości referencyjnych lub zmian 
wartości jednego aktywa lub większej 
liczby aktywów, których inwestor 
bezpośrednio nie zakupił. Jeżeli ekspozycję 
na taki produkt inwestycyjny osiąga się 
przez bezpośrednie posiadanie akcji lub 
jednostek uczestnictwa w spółkach 
specjalnego przeznaczenia lub spółkach
holdingowych, zgodnie z niniejszą 
definicją takie akcje lub jednostki 
uczestnictwa uznaje się za produkty 
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inwestycyjne. 

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ akcje posiadane bezpośrednio przez inwestora nie podlegają zakresowi niniejszego 
rozporządzenia w formie zaproponowanej przez Komisję, koniecznie trzeba dopilnować, aby 
twórcy produktów inwestycyjnych nie unikali obowiązku przedstawiania inwestorom 
indywidualnym dokumentu zawierającego kluczowe informacje dla inwestorów przez 
konstruowanie swoich konfekcjonowanych produktów za pośrednictwem spółki specjalnego 
przeznaczenie lub spółki holdingowej. Powinno zatem mieć zastosowanie kryterium 
przełamania osobowości prawnej, aby uniknąć strategii omijania przepisów i luk. Niniejszą 
poprawkę oparto na wniosku francuskich organów regulacyjnych.

Poprawka 218
Syed Kamall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) „twórca produktu inwestycyjnego” 
oznacza:

b) „twórca konfekcjonowanego 
detalicznego produktu inwestycyjnego” 
oznacza:

Or. en

Poprawka 219
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b) – podpunkt (ii a) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii a) jeżeli produkt inwestycyjny składa 
się wyłącznie ze zbywalnych papierów 
wartościowych oferowanych publicznie 
lub dopuszczonych do obrotu na rynku 
regulowanym zgodnie z postanowieniami 
dyrektywy 2003/71/WE i posiadanych 
bezpośrednio przez inwestorów, emitenta 
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tych papierów wartościowych;

Or. en

Poprawka 220
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b) – podpunkt (ii a) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii a) emitenta zbywalnych papierów 
wartościowych oferowanych publicznie 
lub dopuszczonych do obrotu na rynku 
regulowanym zgodnie z postanowieniami 
dyrektywy 2003/71/WE i posiadanych 
bezpośrednio przez inwestorów;

Or. en

Uzasadnienie

Zakres rozporządzenia powinien obejmować zwykłe zbywalne papiery wartościowe posiadane 
bezpośrednio przez inwestorów, pod warunkiem że są nabywane na rynku pierwotnym. 
Definicję „twórcy produktu inwestycyjnego” należy odpowiednio dostosować, aby 
uwzględnić tę sytuację.

Poprawka 221
Alfredo Pallone

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) klientów detalicznych zdefiniowanych 
w art. 4 ust. 1 pkt 12) dyrektywy 
2004/39/WE;

(i) klientów detalicznych zdefiniowanych 
w art. 4 ust. 1 pkt 12) dyrektywy 
2004/39/WE, ilekroć produkt inwestycyjny 
jest instrumentem finansowym 
zdefiniowanym w załączniku I sekcja C tej 
dyrektywy;

Or. en
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Poprawka 222
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) klientów w rozumieniu dyrektywy 
2002/92/WE;

(ii) klientów, którzy nie są klientami 
profesjonalnymi zgodnie z definicją w 
[załącznik I do IMD] [...];

Or. en

Poprawka 223
Alfredo Pallone

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) klientów w rozumieniu dyrektywy 
2002/92/WE;

(ii) klientów w rozumieniu dyrektywy 
2002/92/WE, ilekroć produkt inwestycyjny 
jest polisą ubezpieczeniową w rozumieniu 
dyrektywy 2009/138/WE;

Or. en

Poprawka 224
Sven Giegold
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera f a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) „osoba sprzedająca” oznacza osobę 
doradzającą produkt inwestycyjny 
inwestorowi indywidualnemu lub 
działającą jako pośrednik przy 
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inwestycjach dokonywanych przez 
inwestora indywidualnego.

Or. en

Poprawka 225
Arlene McCarthy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera f a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) „kwalifikowalne aktywa” oznaczają 
zatwierdzone aktywa zgodnie z definicją w 
art. 13a;

Or. en

Poprawka 226
Arlene McCarthy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera f b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fb) „swap typu plain vanilla” oznacza 
instrument pochodny z udziałem jednej 
strony – płatnika według stałej stopy, 
który dokonuje stałych płatności, oraz 
drugiej strony – płatnika według stopy 
zmiennej, który dokonuje płatności 
uzależnionych od poziomu przyszłych stóp 
procentowych. Płatności odsetek dokonuje 
się od wartości referencyjnej i nie ma 
wymiany kwot głównych ani dodatkowych 
elementów.

Or. en
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Poprawka 227
Arlene McCarthy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera f c) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fc) „umowa forward typu plain vanilla” 
oznacza umowę polegającą na sprzedaży 
przez jedną stronę i zakupie przez drugą 
stronę określonej wcześniej kwoty 
aktywów bazowych za ustaloną z góry 
cenę i w ustalonym wcześniej terminie w 
przyszłości, bez żadnych dodatkowych 
elementów;

Or. en

Poprawka 228
Arlene McCarthy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera f d) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fd) „opcja typu plain vanilla” oznacza 
najbardziej podstawowy rodzaj opcji 
charakteryzującej się jednym dniem 
wygaśnięcia i kursem wykonania, bez 
żadnych dodatkowych elementów; 

Or. en

Poprawka 229
Arlene McCarthy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera f e) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fe) „prosta opcja z barierą” oznacza opcję, 
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która może być wykonana jedynie wtedy, 
gdy (i) cena aktywów bazowych nie 
osiągnęła lub nie przekroczyła wcześniej 
ustalonego poziomu; lub gdy (ii) cena 
aktywów bazowych osiągnęła lub 
przekroczyła wcześniej ustalony poziom;

Or. en

Poprawka 230
Arlene McCarthy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera f f) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ff) „opcja binarna” oznacza umowę 
finansową przewidującą ustaloną z góry 
wypłatę uzależnioną od wystąpienia 
pewnych szczególnych warunków lub 
brak wypłaty, gdy te warunki nie 
wystąpią;

Or. en

Poprawka 231
Arlene McCarthy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera f g) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fg) „opcja azjatycka” oznacza opcję, w 
której kurs wykonania oblicza się jako 
średnią cenę aktywów bazowych w 
ustalonym wcześniej okresie;

Or. en
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Poprawka 232
Arlene McCarthy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera f h) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fh) „opcja początkowa typu forward” 
oznacza opcję typu plain vanilla, której 
kurs wykonania zostanie ustalony później 
niż data zawarcia transakcji;

Or. en

Poprawka 233
Arlene McCarthy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera f i) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fi) „opcja z odroczonym terminem 
płatności” oznacza opcję typu plain 
vanilla, której data płatności przypada 
później niż dwa robocze po jej dniu 
wygaśnięcia;

Or. en

Poprawka 234
Arlene McCarthy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera f j) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fj) „wypłata uzależniona od przebiegu” 
oznacza zysk z produktu inwestycyjnego, 
który jest powiązany nie tylko z wartością 
aktywów bazowych w dniu zapadalności, 
ale również z ich wartością w kilku 
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punktach w czasie w okresie 
funkcjonowania produktu 
inwestycyjnego; 

Or. en

Poprawka 235
Sven Giegold
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Twórca produktu inwestycyjnego 
sporządza dokument zawierający kluczowe 
informacje zgodnie z wymogami 
określonymi w niniejszym rozporządzeniu 
dla każdego produktu inwestycyjnego, 
który wytwarza, i publikuje go na 
wybranych przez siebie stronach 
internetowych, zanim produkty mogą być 
sprzedawane inwestorom indywidualnym.

Twórca produktu inwestycyjnego 
sporządza dokument zawierający kluczowe 
informacje zgodnie z wymogami 
określonymi w niniejszym rozporządzeniu 
dla każdego produktu inwestycyjnego, 
który wytwarza wraz z prospektem 
emisyjnym, i publikuje dokument 
zawierający kluczowe informacje na swojej 
stronie internetowej, zanim produkty mogą 
być dystrybuowane na rynku i
sprzedawane inwestorom indywidualnym. 
W stosownych przypadkach dokument 
zawierający kluczowe informacje 
uzupełniany jest przez dystrybutora.

Or. en

Poprawka 236
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Twórca produktu inwestycyjnego 
sporządza dokument zawierający kluczowe 
informacje zgodnie z wymogami 
określonymi w niniejszym rozporządzeniu 

Twórca produktu inwestycyjnego 
sporządza dokument zawierający kluczowe 
informacje zgodnie z wymogami 
określonymi w niniejszym rozporządzeniu 
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dla każdego produktu inwestycyjnego, 
który wytwarza, i publikuje go na 
wybranych przez siebie stronach 
internetowych, zanim produkty mogą być 
sprzedawane inwestorom indywidualnym.

dla każdego produktu inwestycyjnego, 
który wytwarza, i publikuje dokument 
zawierający kluczowe informacje na 
swojej stronie internetowej, zanim 
produkty mogą być sprzedawane 
inwestorom indywidualnym.

Or. en

Uzasadnienie

Doprecyzowanie zapisu. Strona internetowa twórcy produktu inwestycyjnego jest miejscem, w 
którym potencjalni inwestorzy indywidualni poszukują dokumentu zawierającego kluczowe 
informacje, więc dokument ten powinien być publikowany właśnie tam.

Poprawka 237
Thomas Händel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Twórca produktu inwestycyjnego 
sporządza dokument zawierający kluczowe 
informacje zgodnie z wymogami 
określonymi w niniejszym rozporządzeniu 
dla każdego produktu inwestycyjnego, 
który wytwarza, i publikuje go na 
wybranych przez siebie stronach 
internetowych, zanim produkty mogą być 
sprzedawane inwestorom indywidualnym.

Twórca produktu inwestycyjnego 
sporządza dokument zawierający kluczowe 
informacje zgodnie z wymogami 
określonymi w niniejszym rozporządzeniu 
dla każdego produktu inwestycyjnego, 
który wytwarza, oraz zgodnie ze wzorem 
przedstawionym w załączniku i publikuje 
go na wybranych przez siebie stronach 
internetowych oraz na centralnej stronie 
internetowej, która ma zostać stworzona 
przez EBC i właściwe krajowe organy 
nadzoru, zanim produkty mogą być 
sprzedawane inwestorom indywidualnym.

Or. de

Poprawka 238
Petru Constantin Luhan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Twórca produktu inwestycyjnego 
sporządza dokument zawierający kluczowe 
informacje zgodnie z wymogami 
określonymi w niniejszym rozporządzeniu 
dla każdego produktu inwestycyjnego, 
który wytwarza, i publikuje go na 
wybranych przez siebie stronach 
internetowych, zanim produkty mogą być 
sprzedawane inwestorom indywidualnym.

Twórca produktu inwestycyjnego 
sporządza dokument zawierający kluczowe 
informacje zgodnie z wymogami 
określonymi w niniejszym rozporządzeniu 
dla każdego produktu inwestycyjnego, 
który wytwarza, i publikuje go na 
wybranych przez siebie stronach 
internetowych, zanim produkty mogą być 
sprzedawane inwestorom indywidualnym. 
Twórca produktu inwestycyjnego 
odpowiada za treść dokumentu 
zawierającego kluczowe informacje. 
Osoba sprzedająca może być 
odpowiedzialna za przekazanie tych 
informacji inwestorowi indywidualnemu. 

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 239
Marianne Thyssen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Twórca produktu inwestycyjnego 
sporządza dokument zawierający kluczowe 
informacje zgodnie z wymogami 
określonymi w niniejszym rozporządzeniu 
dla każdego produktu inwestycyjnego, 
który wytwarza, i publikuje go na 
wybranych przez siebie stronach 
internetowych, zanim produkty mogą być 

Twórca produktu inwestycyjnego 
sporządza dokument zawierający kluczowe 
informacje zgodnie z wymogami 
określonymi w niniejszym rozporządzeniu
dla każdego produktu inwestycyjnego, 
który wytwarza, i publikuje go na 
wybranych przez siebie stronach 
internetowych, zanim produkty mogą być 
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sprzedawane inwestorom indywidualnym. sprzedawane inwestorom indywidualnym. 
Twórca produktów inwestycyjnych ponosi 
w każdej chwili odpowiedzialność za treść 
tego dokumentu zawierającego kluczowe 
informacje.

Or. nl

Uzasadnienie

Należy doprecyzować, że tylko twórca produktu inwestycyjnego jest odpowiedzialny za 
sporządzenie dokumentu zawierającego kluczowe informacje oraz za dokładność jego treści.

Poprawka 240
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Twórca produktu inwestycyjnego 
sporządza dokument zawierający kluczowe 
informacje zgodnie z wymogami 
określonymi w niniejszym rozporządzeniu 
dla każdego produktu inwestycyjnego, 
który wytwarza, i publikuje go na 
wybranych przez siebie stronach 
internetowych, zanim produkty mogą być 
sprzedawane inwestorom indywidualnym.

Twórca produktu inwestycyjnego 
sporządza dokument zawierający kluczowe 
informacje zgodnie z wymogami 
określonymi w niniejszym rozporządzeniu 
dla każdego produktu inwestycyjnego, 
który wytwarza, i publikuje go na 
wybranych przez siebie stronach 
internetowych, zanim produkty mogą być 
sprzedawane inwestorom indywidualnym.

W drodze odstępstwa od akapitu 
pierwszego, jeżeli dokument zawierający 
kluczowe informacje nie jest łatwo 
dostępny, inwestor indywidualny może 
jednak dokonać inwestycji w taki produkt, 
o ile sprzedaż następuje z własnej 
inicjatywy inwestora indywidualnego, 
inwestor indywidualny wyraźnie wyraża 
na to zgodę, a pośrednik sprzedający 
produkt inwestycyjny doradza inwestorowi 
indywidualnemu zgodnie z dyrektywą 
2004/39/WE lub dyrektywą 2002/92/WE.

Or. en



AM\927693PL.doc 129/190 PE504.397v02-00

PL

Poprawka 241
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Twórca produktu inwestycyjnego 
sporządza dokument zawierający kluczowe 
informacje zgodnie z wymogami 
określonymi w niniejszym rozporządzeniu 
dla każdego produktu inwestycyjnego, 
który wytwarza, i publikuje go na 
wybranych przez siebie stronach 
internetowych, zanim produkty mogą być 
sprzedawane inwestorom indywidualnym.

Twórca produktu inwestycyjnego 
sporządza dokument zawierający kluczowe 
informacje zgodnie z wymogami 
określonymi w niniejszym rozporządzeniu 
dla każdego produktu inwestycyjnego, 
który wytwarza, i publikuje dokument 
zawierający kluczowe informacje na 
swojej stronie internetowej, zanim 
produkty mogą być sprzedawane 
inwestorom indywidualnym. W 
stosownych przypadkach dokument 
zawierający kluczowe informacje jest 
uzupełniany przez załącznik sporządzany 
przez osobę sprzedającą produkt 
inwestycyjny.

Or. en

Poprawka 242
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Twórca produktu inwestycyjnego
sporządza dokument zawierający kluczowe 
informacje zgodnie z wymogami 
określonymi w niniejszym rozporządzeniu 
dla każdego produktu inwestycyjnego, 
który wytwarza, i publikuje go na 
wybranych przez siebie stronach 
internetowych, zanim produkty mogą być 
sprzedawane inwestorom indywidualnym.

Twórca PRIP sporządza dokument 
zawierający kluczowe informacje zgodnie 
z wymogami określonymi w niniejszym 
rozporządzeniu dla każdego produktu 
inwestycyjnego, który wytwarza, i 
publikuje dokument zawierający kluczowe 
informacje na swojej stronie internetowej, 
zanim PRIP mogą być sprzedawane 
inwestorom indywidualnym. Dokument 
zawierający kluczowe informacje jest 
uzupełniany dokumentami o usługach 
sporządzanymi przez osobę sprzedającą 
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PRIP, opisującymi usługi świadczone na 
rzecz inwestora indywidualnego.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka popiera poprawkę 21 złożoną przez F. Beres, z wyjątkiem ostatniego zdania. 
Osoby sprzedające produkty inwestycyjne nie posiadają wiarygodnych informacji o 
produkcie. Dlatego też nie należy im zezwalać na uzupełnianie dokumentu zawierającego 
kluczowe informacje. Ponadto takie podejście wspiera system odpowiedzialności, tak aby nie 
było wątpliwości co do zakresu odpowiedzialności. Wszystkie informacje potrzebne do 
podjęcia świadomej decyzji o inwestycji w jakiś produkt powinny być przekazywane 
inwestorowi indywidualnemu w tym samym czasie.

Poprawka 243
Elena Băsescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Twórca produktu inwestycyjnego 
sporządza dokument zawierający kluczowe 
informacje zgodnie z wymogami 
określonymi w niniejszym rozporządzeniu 
dla każdego produktu inwestycyjnego, 
który wytwarza, i publikuje go na 
wybranych przez siebie stronach 
internetowych, zanim produkty mogą być 
sprzedawane inwestorom indywidualnym.

Twórca produktu inwestycyjnego 
sporządza dokument zawierający kluczowe 
informacje zgodnie z wymogami 
określonymi w niniejszym rozporządzeniu 
dla każdego produktu inwestycyjnego, 
który wytwarza, i publikuje go na 
wybranych przez siebie stronach 
internetowych, zanim produkty mogą być 
sprzedawane inwestorom indywidualnym.
Dokument powinien być dostępny również 
w wersji papierowej.

Or. en

Poprawka 244
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 a (nowy)



AM\927693PL.doc 131/190 PE504.397v02-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5a
Proces zatwierdzania produktów

1. Przed sporządzeniem dokumentu 
zawierającego kluczowe informacje 
zgodnie z wymogami art. 5 twórca 
produktu ocenia zgodność produktu 
inwestycyjnego z interesami inwestorów 
indywidualnych przez ustanowienie 
udokumentowanego procesu 
zatwierdzania produktu.
2. Proces zatwierdzania produktu 
gwarantuje, że każdy produkt 
inwestycyjny spełnia potrzeby określonego 
rynku docelowego, a także że twórca 
produktu przeprowadził ocenę wszystkich 
możliwych rodzajów ryzyka w odniesieniu 
do potrzeb określonego rynku docelowego. 
Ocena taka obejmuje testy warunków 
skrajnych produktu inwestycyjnego.
3. W procesie zatwierdzania produktu 
dopilnowuje się, by już sprzedawane 
produkty inwestycyjne poddawane były 
regularnym przeglądom w celu 
zapewnienia ich stałej zgodności z 
interesami określonego rynku 
docelowego.
4. Proces zatwierdzania produktu 
poddawany jest corocznemu przeglądowi. 
Twórca produktu inwestycyjnego może w 
każdej chwili przedstawić odpowiedniemu 
właściwemu organowi aktualny i 
szczegółowy opis natury i cech 
charakterystycznych procesu 
zatwierdzania produktu.

Or. en

Poprawka 245
Corien Wortmann-Kool
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5a
Proces zatwierdzania produktów

1. Twórca produktu inwestycyjnego 
wprowadza odpowiednie procedury i 
strategie w celu dopilnowania, żeby w 
sposób zrównoważony rozpatrzono 
interesy inwestorów indywidualnych, 
klientów i beneficjentów takiego produktu 
inwestycyjnego podczas jego 
opracowywania oraz że produkt 
finansowy w sposób oczywisty jest 
wynikiem takiego rozpatrzenia interesów.
2. Przed wprowadzeniem produktów 
inwestycyjnych i instrumentów 
finansowych do obrotu lub rozpoczęciem 
ich dystrybucji, muszą one zostać 
zatwierdzone zgodnie z procesem 
opracowywania produktów. Przeprowadza 
się dokładną ocenę wszystkich istotnych 
rodzajów ryzyka, a produkty i instrumenty 
są wprowadzane do obrotu i 
dystrybuowane tylko wtedy, gdy leży to w 
interesie docelowej grupy klientów.
3. Twórca produktu inwestycyjnego 
przeprowadza testy oceniające wyniki 
produktu inwestycyjnego jako całości oraz 
wyniki poszczególnych elementów 
produktu finansowego według różnych 
scenariuszy. Takie testy powinny 
zapewnić, że produkt finansowy – przy 
uwzględnieniu jego charakteru – nie jest 
sprzeczny z interesami docelowej grupy 
klientów.
4. W trakcie procesu opracowywania 
produktów dopilnowuje się, by istniejące 
produkty były regularnie poddawane 
przeglądowi w celu upewnienia się, że 
dany produkt nadal zaspokaja potrzeby 
określonego rynku docelowego. Proces 
opracowywania produktów podlega 
corocznemu przeglądowi. Twórca 
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produktu inwestycyjnego może w każdym 
momencie dostarczyć właściwemu 
organowi w swoim państwie aktualny i 
szczegółowy opis natury i elementów 
stosowanego przez niego procesu 
opracowywania produktów.
5. W przypadku gdy produkt finansowy 
przynosi szkody interesom docelowej 
grupy klientów, twórca produktu 
inwestycyjnego jak najszybciej 
dostosowuje ten produkt lub przestaje 
oferować lub tworzyć taki produkt 
finansowy oraz zaprzestaje udostępniania 
tego produktu finansowego na rynku.

Or. en

Poprawka 246
Olle Schmidt, Wolf Klinz, Nils Torvalds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dokument zawierający kluczowe 
informacje musi być dokładny, rzetelny, 
jasny i nie może wprowadzać w błąd.

1. Dokument zawierający kluczowe 
informacje obejmuje informacje udzielane 
przed zawarciem umowy. Musi być 
dokładny, rzetelny, jasny i nie może 
wprowadzać w błąd.

Or. en

Poprawka 247
Sven Giegold
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dokument zawierający kluczowe 
informacje musi być dokładny, rzetelny, 

1. Dokument zawierający kluczowe 
informacje musi być dokładny, rzetelny, 
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jasny i nie może wprowadzać w błąd. jasny i nie może wprowadzać w błąd. 
Dokument zawierający kluczowe 
informacje nie zawiera żadnych 
materiałów marketingowych lub zaleceń 
dotyczących inwestycji.

Or. en

Poprawka 248
Syed Kamall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dokument zawierający kluczowe 
informacje jest dokumentem 
autonomicznym, wyraźnie odrębnym od 
materiałów marketingowych.

2. Dokument zawierający kluczowe 
informacje jest dokumentem 
autonomicznym, wyraźnie odrębnym od 
materiałów marketingowych i nie zawiera 
żadnych materiałów marketingowych lub 
zaleceń dotyczących inwestycji.

Or. en

Poprawka 249
Thomas Händel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dokument zawierający kluczowe 
informacje jest dokumentem 
autonomicznym, wyraźnie odrębnym od 
materiałów marketingowych.

2. Dokument zawierający kluczowe 
informacje jest dokumentem 
autonomicznym, wyraźnie odrębnym od 
materiałów marketingowych, i nie może 
zawierać reklamy produktu.

Or. de
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Poprawka 250
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dokument zawierający kluczowe 
informacje jest dokumentem 
autonomicznym, wyraźnie odrębnym od 
materiałów marketingowych.

2. Dokument zawierający kluczowe 
informacje jest dokumentem 
autonomicznym, wyraźnie odrębnym od 
materiałów marketingowych. Wzajemne 
odniesienia do innych dokumentów są 
dopuszczalne. Informacje, które stanowią 
wzajemne odniesienie, są jedynie 
informacjami uzupełniającymi 
informacje, które muszą zostać 
uwzględnione w dokumencie 
zawierającym kluczowe informacje na 
mocy niniejszego rozporządzenia. 
Wzajemne odniesienia do jakichkolwiek 
materiałów marketingowych są 
niedopuszczalne.

Or. en

Poprawka 251
Olle Schmidt, Sharon Bowles, Nils Torvalds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dokument zawierający kluczowe 
informacje jest dokumentem 
autonomicznym, wyraźnie odrębnym od 
materiałów marketingowych.

2. Dokument zawierający kluczowe 
informacje jest dokumentem 
autonomicznym, wyraźnie odrębnym od 
materiałów marketingowych, ale nie 
gorszej jakości. Nie zawiera żadnych 
przekazów marketingowych lub zaleceń 
dotyczących inwestycji.

Or. en
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Poprawka 252
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Dokument zawierający kluczowe 
informacje nie zawiera żadnych 
materiałów marketingowych lub zaleceń 
dotyczących inwestycji.

Or. en

Poprawka 253
Syed Kamall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W odniesieniu do PRIP oferujących 
inwestorowi indywidualnemu 
zróżnicowane okresy inwestycji, 
szczególne korzyści lub możliwości 
płatności lub możliwość wyboru spośród 
wielu bazowych instrumentów 
inwestycyjnych, lub PRIP, w przypadku 
których określone informacje mogą być 
zróżnicowane w zależności od cech 
osobistych lub decyzji indywidualnego 
klienta detalicznego, informacje 
wymagane na mocy art. 8 ust. 2 mogą być 
podane sumarycznie lub w postaci liczb 
orientacyjnych, na przykład przez podanie 
przedziału wartości. W takich 
przypadkach w dokumencie zawierającym 
kluczowe informacje należy wyraźnie 
wskazać dodatkowe dokumenty, z którymi 
klienci będą musieli się zapoznać, aby 
uzyskać informacje dotyczące specyficzne 
dla ich indywidualnej sytuacji.

Or. en
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Uzasadnienie

W wielu przypadkach dokument zawierający kluczowe informacje nie zapewni konsumentom 
wystarczających informacji do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Ma to szczególnie miejsce, gdy 
takie czynniki jak wiek lub wysokość inwestowanej kwoty mają wpływ na opłaty za produkt. 
Dlatego uważamy, że istotne jest, aby dokument zawierający kluczowe informacje mógł 
wskazywać inne dokumenty, i w związku z tym zaproponowaliśmy poprawkę do niniejszego 
artykułu oraz odpowiadającego mu punktu 12 preambuły.

Poprawka 254
Olle Schmidt, Sharon Bowles, Nils Torvalds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Jeżeli PRIP oferuje inwestorowi 
indywidualnemu różne opcje dotyczące 
okresu inwestycji, wyboru korzyści lub 
kwot płatności lub oferuje możliwość 
wyboru spośród wielu bazowych 
instrumentów inwestycyjnych, lub jeżeli 
elementy informacji o PRIP mogą być 
zróżnicowane i zależeć od czynników 
specyficznych dla danego indywidualnego 
klienta detalicznego, informacje 
wymagane na mocy art. 8 ust. 2 mogą być 
podane w ujęciu ogólnym lub w postaci 
proponowanych przykładów. W przypadku 
zaistnienia takiej sytuacji dokument 
zawierający kluczowe informacje 
powinien jasno wskazywać, w jakich 
dokumentach znajdują się bardziej 
szczegółowe informacje.

Or. en

Uzasadnienie

Nawet jeżeli w dokumencie zawierającym kluczowe informacje wymagane są 
spersonalizowane informacje, powinny one być dostępne w postaci ogólnych przykładów, aby 
pomóc klientowi zadecydować, czy chce poszukiwać dodatkowych informacji.
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Poprawka 255
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Jeżeli produkt inwestycyjny oferuje 
inwestorowi indywidualnemu wybór 
okresu inwestycji, szczególnych korzyści 
lub kwot płatności lub możliwość wyboru 
spośród wielu bazowych instrumentów 
inwestycyjnych, lub jeżeli kluczowe 
informacje o produkcie zależą w inny 
sposób od czynników specyficznych dla 
danego indywidualnego klienta 
detalicznego, informacje wymagane na 
mocy art. 8 ust. 2 mogą być podane w 
ujęciu ogólnym lub w postaci 
reprezentatywnych przykładów. W takim 
przypadku dokument zawierający 
kluczowe informacje powinien jasno 
wskazywać, w jakich dokumentach 
znajdują się bardziej szczegółowe 
informacje.

Or. en

Uzasadnienie

Wiele PRIP będzie musiało być dostosowanych do inwestorów indywidualnych, aby mogli oni 
podejmować świadome decyzje. Niemniej jednak ważne jest, aby inwestorzy mogli dokonywać 
szczegółowych porównań między produktami przed podjęciem decyzji o poszukiwaniu 
dodatkowych informacji. Może to obejmować na przykład średnie opłaty za daną kwotę 
inwestycji, jej okres i wybór funduszu, albo miesięczną składkę typowego inwestora za 
określoną kwotę świadczenia z tytułu ubezpieczenia na życie.

Poprawka 256
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 c (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2c. Dokument zawierający kluczowe 
informacje jasno określa, gdzie i w jaki 
sposób można uzyskać dodatkowe 
informacje na temat proponowanej 
inwestycji, w tym gdzie i jak można na 
żądanie otrzymać bezpłatnie i w każdym 
czasie prospekt emisyjny, a także języka, w 
jakim te informacje są dostępne dla 
inwestorów. 

Or. en

Poprawka 257
Elena Băsescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Dokument zawierający kluczowe 
informacje sporządzany jest jako krótki 
dokument, który:

3. Dokument zawierający kluczowe 
informacje sporządzany jest jako krótki 
dokument, który zapewnia 
porównywalność i:

Or. en

Poprawka 258
Thomas Händel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Dokument zawierający kluczowe 
informacje sporządzany jest jako krótki 
dokument, który:

3. Dokument zawierający kluczowe 
informacje sporządzany jest jako krótki 
dokument obejmujący maksymalnie dwie 
strony DIN A4, który:

Or. de
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Poprawka 259
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Dokument zawierający kluczowe 
informacje sporządzany jest jako krótki 
dokument, który:

3. Dokument zawierający kluczowe 
informacje sporządzany jest jako krótki 
dokument napisany w zwięzły sposób, 
który:

Or. en

Poprawka 260
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 – litera b) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) jest jasno sformułowany i napisany
językiem, który ułatwia inwestorowi 
indywidualnemu zrozumienie 
przekazywanych informacji, 
w szczególności:

b) jest jasno sformułowany i napisany w 
stylu łatwo zrozumiałym przez inwestorów 
indywidualnych, do których jest 
skierowany. W tym celu:

Or. en

Poprawka 261
Sven Giegold
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 – litera b) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) użyte sformułowania są jasne, zwięzłe
i zrozumiałe;

(i) użyte sformułowania są jasne, krótkie
i zrozumiałe;
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Or. en

Poprawka 262
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 – litera b) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) użyte sformułowania są jasne, zwięzłe 
i zrozumiałe;

(i) używa jasnego i zwięzłego języka;

Or. en

Poprawka 263
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 – litera b) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) unika się używania żargonu; (ii) unika żargonu;

Or. en

Poprawka 264
Syed Kamall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 – litera b) – podpunkt (iii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) unika się używania terminów 
technicznych, jeżeli zamiast nich można 
użyć sformułowań z języka 
niespecjalistycznego.

(iii) unika się używania skrótowców i
terminów technicznych, jeżeli zamiast nich 
można użyć sformułowań z języka 
niespecjalistycznego.

Or. en
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Poprawka 265
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 – litera b) – podpunkt (iii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) unika się używania terminów 
technicznych, jeżeli zamiast nich można 
użyć sformułowań z języka 
niespecjalistycznego.

(iii) unika się używania skrótowców i
terminów technicznych, jeżeli zamiast nich 
można użyć sformułowań z języka 
niespecjalistycznego.

Or. en

Poprawka 266
Thomas Händel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 – litera b) – podpunkt (iii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) unika się używania terminów 
technicznych, jeżeli zamiast nich można 
użyć sformułowań z języka 
niespecjalistycznego.

(iii) unika się używania terminów 
technicznych.

Or. de

Poprawka 267
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 – litera b) – podpunkt (iii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) unika się używania terminów 
technicznych, jeżeli zamiast nich można 
użyć sformułowań z języka 
niespecjalistycznego.

(iii) unika skrótowców i terminów 
technicznych, jeżeli zamiast nich można 
użyć sformułowań z języka 
niespecjalistycznego.
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Or. en

Poprawka 268
Krišjānis Kariņš

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 – litera b) – podpunkt (iii a) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii a) wyliczenia kosztów są szczegółowo 
wyjaśnione. 

Or. en

Poprawka 269
Syed Kamall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) koncentruje się na kluczowych 
informacjach, których potrzebuje 
inwestor.

Or. en

Poprawka 270
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) koncentruje się na kluczowych 
informacjach, których potrzebuje 
inwestor.

Or. en
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Poprawka 271
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Jeżeli w dokumencie zawierającym 
kluczowe informacje użyto kolorów, nie 
mogą one utrudniać zrozumienia 
informacji w przypadku, gdy dokument 
zawierający kluczowe informacje jest 
drukowany lub kopiowany w trybie 
czarno-białym.

4. Jeżeli w dokumencie zawierającym 
kluczowe informacje użyto kolorów, nie 
mogą one utrudniać zrozumienia 
informacji, jeśli dokument zawierający 
kluczowe informacje jest drukowany lub 
kopiowany w trybie czarno-białym.

Or. en

Poprawka 272
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W przypadku zamieszczenia w 
dokumencie zawierającym kluczowe 
informacje elementów identyfikacji 
wizualnej lub logo twórcy produktu 
inwestycyjnego lub grupy, do której 
należy, nie mogą one odciągać uwagi 
inwestora indywidualnego od informacji 
zawartych w tym dokumencie ani zasłaniać 
tekstu.

5. W przypadku zamieszczenia w 
dokumencie zawierającym kluczowe 
informacje elementów identyfikacji 
wizualnej lub logo twórcy PRIP lub grupy, 
do której należy, nie mogą one odciągać 
uwagi inwestora indywidualnego od 
informacji ani zasłaniać tekstu.

Or. en

Poprawka 273
Olle Schmidt
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Europejski Urząd Nadzoru 
Bankowego (EUNB), Europejski Urząd 
Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych 
Programów Emerytalnych (EUNUiPPE) 
oraz Europejski Urząd Nadzoru Giełd i 
Papierów Wartościowych (EUNGiPW) 
opracowują projekty standardów 
regulacyjnych określających długość i 
format dokumentu zawierającego 
kluczowe informacje.
W projekcie regulacyjnych standardów 
technicznych uwzględnia się różne rodzaje 
PRIP. Europejskie Urzędy Nadzoru 
przedkładają Komisji te projekty 
regulacyjnych standardów technicznych 
do dnia […].
Komisji powierza się uprawnienia do 
przyjęcia regulacyjnych standardów 
technicznych zgodnie z procedurą 
określoną w art. 10–14 rozporządzenia 
(UE) nr 1093/2010, art. 10–14 
rozporządzenia (UE) nr 1094/2010 i art. 
10–14 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zapewnić odpowiednią elastyczność i umożliwić przemysłowi i Europejskim Urzędom 
Nadzoru szybkie reagowanie na zmiany rynkowe, takie środki powinny przyjąć formę 
upoważnienia trzech Europejskich Urzędów Nadzoru do wspólnego opracowywania 
regulacyjnych standardów technicznych, zamiast powierzać Komisji uprawnienia do 
przyjmowania aktów delegowanych.

Poprawka 274
Thomas Händel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dokument zawierający kluczowe 
informacje jest sporządzany w języku 
urzędowym lub jednym z języków 
urzędowych państwa członkowskiego, w 
którym prowadzona jest sprzedaż danego 
produktu inwestycyjnego, lub w języku 
zaakceptowanym przez właściwe organy 
tego państwa członkowskiego, a w 
przypadku sporządzenia go w innym 
języku, jest on tłumaczony na jeden z tych 
języków.

Dokument zawierający kluczowe 
informacje jest sporządzany w języku 
urzędowym lub jednym z języków 
urzędowych państwa członkowskiego, w 
którym prowadzona jest sprzedaż danego 
produktu inwestycyjnego, a w przypadku 
sporządzenia go w innym języku, jest on 
tłumaczony na jeden z tych języków.

Or. de

Poprawka 275
Saïd El Khadraoui

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dokument zawierający kluczowe 
informacje jest sporządzany w języku 
urzędowym lub jednym z języków 
urzędowych państwa członkowskiego, w 
którym prowadzona jest sprzedaż danego 
produktu inwestycyjnego, lub w języku 
zaakceptowanym przez właściwe organy 
tego państwa członkowskiego, a w 
przypadku sporządzenia go w innym 
języku, jest on tłumaczony na jeden z tych 
języków.

Dokument zawierający kluczowe 
informacje jest sporządzany w językach 
urzędowych lub w jednym z języków 
urzędowych używanych w części państwa 
członkowskiego, w której prowadzona jest 
dystrybucja danego produktu 
inwestycyjnego, lub w języku 
zaakceptowanym przez właściwe organy 
tego państwa członkowskiego, a w 
przypadku sporządzenia go w innym 
języku, jest on tłumaczony na jeden z tych 
języków.

Or. en

Poprawka 276
Sven Giegold
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dokument zawierający kluczowe 
informacje jest sporządzany w języku 
urzędowym lub jednym z języków 
urzędowych państwa członkowskiego, w 
którym prowadzona jest sprzedaż danego 
produktu inwestycyjnego, lub w języku 
zaakceptowanym przez właściwe organy 
tego państwa członkowskiego, a w 
przypadku sporządzenia go w innym 
języku, jest on tłumaczony na jeden z tych 
języków.

Dokument zawierający kluczowe 
informacje jest sporządzany w języku 
urzędowym lub jednym z języków 
urzędowych państwa członkowskiego, w 
którym prowadzona jest sprzedaż danego 
produktu inwestycyjnego.

Or. en

Poprawka 277
Ildikó Gáll-Pelcz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 7a
W odniesieniu do dokumentu 
zawierającego kluczowe informacje w 
przypadku umowy ubezpieczenia, zakład 
ubezpieczeń ma zobowiązania jedynie 
wobec ubezpieczającego, a nie wobec 
beneficjenta lub ubezpieczonego.

Or. en

Uzasadnienie

W rozporządzeniu należy stwierdzić, że w przypadku umowy ubezpieczenia zakład 
ubezpieczeń ma zobowiązania jedynie wobec ubezpieczającego, a nie wobec beneficjenta lub 
ubezpieczonego.
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Poprawka 278
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Tytuł „Dokument zawierający kluczowe 
informacje” jest wyraźnie eksponowany 
na górze pierwszej strony dokumentu 
zawierającego kluczowe informacje. 
Bezpośrednio pod tytułem znajduje się 
uwaga wyjaśniająca o następującej treści:

1. Treść dokumentu zawierającego 
kluczowe informacje ujawniane 
inwestorom podana jest w porządku 
przedstawionym w kolejnych ustępach. 

Or. en

Poprawka 279
Petru Constantin Luhan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Tytuł „Dokument zawierający kluczowe 
informacje” jest wyraźnie eksponowany na 
górze pierwszej strony dokumentu 
zawierającego kluczowe informacje. 
Bezpośrednio pod tytułem znajduje się 
uwaga wyjaśniająca o następującej treści:

1. Tytuł „Dokument zawierający kluczowe 
informacje” jest wyraźnie eksponowany na 
górze pierwszej strony dokumentu 
zawierającego kluczowe informacje. 
Dokument zawierający kluczowe 
informacje musi być sporządzony przez 
jedną osobę. W każdym dokumencie 
zawierającym kluczowe informacje musi 
znaleźć się nazwisko lub nazwa osoby lub 
jednostki, która wyraźnie oświadcza, że 
ponosi odpowiedzialność za treść tego 
dokumentu zawierającego kluczowe 
informacje. Bezpośrednio pod tytułem 
znajduje się uwaga wyjaśniająca o 
następującej treści:

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 280
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a) „Celem niniejszego dokumentu nie 
jest wyjaśnienie inwestorowi, czy ten 
produkt jest dla niego odpowiedni. 
Inwestor powinien zapoznać się również z 
innymi udostępnionymi mu informacjami.

Or. en

Poprawka 281
Syed Kamall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„Niniejszy dokument zawiera kluczowe 
informacje na temat przedmiotowego 
produktu inwestycyjnego. Nie jest to 
materiał marketingowy. Podanie tych 
informacji jest wymagane prawem, aby 
pomóc inwestorowi w zrozumieniu 
charakteru produktu inwestycyjnego oraz 
ryzyka związanego z inwestycją w ten 
produkt. Inwestorowi zaleca się 
zapoznanie z tym dokumentem, aby mógł 
podjąć świadomą decyzję o ewentualnej 
inwestycji.”.

„Niniejszy dokument zawiera kluczowe 
informacje na temat przedmiotowego 
produktu inwestycyjnego. Nie jest to 
materiał marketingowy. Podanie tych 
informacji jest wymagane prawem, aby 
pomóc inwestorowi w zrozumieniu 
charakteru produktu inwestycyjnego oraz 
korzyści i ryzyka z nim związanych, a 
także aby pomóc inwestorowi w 
porównaniu przedmiotowego produktu z 
alternatywnymi produktami 
inwestycyjnymi.
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Przed podjęciem ostatecznej decyzji o 
inwestycji inwestor powinien dokładnie 
rozważyć – oprócz niniejszego dokumentu 
– wszystkie istotne dokumenty określające 
warunki przedmiotowej inwestycji.
Niniejszy dokument ma charakter 
wyłącznie informacyjny, i jako taki nie 
może wskazywać, czy dany produkt 
odpowiada konkretnemu, 
indywidualnemu profilowi inwestora.”.

Or. en

Uzasadnienie

Prospekt emisyjny lub warunki produktu mają istotne znaczenie dla zrozumienia całego 
zestawu cech inwestycji i ryzyka z nią związanego. Dokument zawierający kluczowe 
informacje jest najbardziej przydatny dla inwestora jako zestawienie podstawowych cech i 
rodzajów ryzyka. Rola dokumentu zawierającego kluczowe informacje powinna polegać na 
pomocy inwestorowi w zapoznaniu się z prawnymi warunkami produktu oraz skutkami tych 
warunków w odniesieniu do oferty inwestycji, ryzyka, zysku i opłat.

Poprawka 282
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„Niniejszy dokument zawiera kluczowe 
informacje na temat przedmiotowego 
produktu inwestycyjnego. Nie jest to 
materiał marketingowy. Podanie tych 
informacji jest wymagane prawem, aby 
pomóc inwestorowi w zrozumieniu 
charakteru produktu inwestycyjnego oraz 
ryzyka związanego z inwestycją w ten 
produkt. Inwestorowi zaleca się 
zapoznanie z tym dokumentem, aby mógł 
podjąć świadomą decyzję o ewentualnej 
inwestycji.”.

„Niniejszy dokument zawiera kluczowe 
informacje na temat przedmiotowego 
produktu inwestycyjnego. Nie jest to 
materiał marketingowy. Podanie tych 
informacji jest wymagane prawem, aby 
pomóc inwestorowi w zrozumieniu 
charakteru produktu inwestycyjnego oraz 
korzyści i ryzyka z nim związanych, a 
także aby pomóc inwestorowi w 
porównaniu go z innymi produktami 
inwestycyjnymi.”.

Or. en
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Poprawka 283
Sven Giegold
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„Niniejszy dokument zawiera kluczowe 
informacje na temat przedmiotowego 
produktu inwestycyjnego. Nie jest to 
materiał marketingowy. Podanie tych 
informacji jest wymagane prawem, aby 
pomóc inwestorowi w zrozumieniu
charakteru produktu inwestycyjnego oraz 
ryzyka związanego z inwestycją w ten 
produkt. Inwestorowi zaleca się 
zapoznanie z tym dokumentem, aby mógł 
podjąć świadomą decyzję o ewentualnej 
inwestycji.”.

„Niniejszy dokument zawiera kluczowe 
informacje na temat przedmiotowego 
produktu inwestycyjnego. Nie jest to 
materiał marketingowy. Podanie tych 
informacji jest wymagane prawem, aby 
pomóc w wyjaśnieniu charakteru produktu 
inwestycyjnego, poziomu ryzyka oraz 
wszystkich kosztów przed podjęciem 
decyzji o ewentualnej inwestycji w ten 
produkt.”.

Or. en

Uzasadnienie

Dokument zawierający kluczowe informacje nakłada na twórcę produktu odpowiedzialność 
za dostarczenie jasnych, zwięzłych i zrozumiałych informacji o tym produkcie inwestycyjnym, 
a nie zwolnienie od odpowiedzialności, jeśli klient nie przeczytał dokumentu ani 
odpowiedzialności twórcy za to, by klient to uczynił. 

Poprawka 284
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„Niniejszy dokument zawiera kluczowe 
informacje na temat przedmiotowego 
produktu inwestycyjnego. Nie jest to 
materiał marketingowy. Podanie tych 
informacji jest wymagane prawem, aby 
pomóc inwestorowi w zrozumieniu 
charakteru produktu inwestycyjnego oraz 

„Niniejszy dokument zawiera kluczowe 
informacje na temat przedmiotowego 
PRIP. Nie jest to materiał marketingowy. 
Podanie tych informacji jest wymagane 
prawem, aby pomóc inwestorowi w 
zrozumieniu charakteru tego PRIP oraz 
ryzyka i korzyści z nim związanych, a 
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ryzyka związanego z inwestycją w ten 
produkt. Inwestorowi zaleca się 
zapoznanie z tym dokumentem, aby mógł 
podjąć świadomą decyzję o ewentualnej 
inwestycji.”.

także aby umożliwić inwestorowi 
porównanie go z innymi PRIP.”.

Or. en

Poprawka 285
Thomas Händel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„Niniejszy dokument zawiera kluczowe 
informacje na temat przedmiotowego 
produktu inwestycyjnego. Nie jest to 
materiał marketingowy. Podanie tych 
informacji jest wymagane prawem, aby 
pomóc inwestorowi w zrozumieniu 
charakteru produktu inwestycyjnego oraz 
ryzyka związanego z inwestycją w ten 
produkt. Inwestorowi zaleca się zapoznanie 
z tym dokumentem, aby mógł podjąć 
świadomą decyzję o ewentualnej 
inwestycji.”.

„Niniejszy dokument zawiera kluczowe 
informacje na temat przedmiotowego 
produktu inwestycyjnego oraz 
wynagrodzenia pośrednika 
inwestycyjnego. Nie jest to materiał 
marketingowy. Podanie tych informacji 
jest wymagane prawem, aby pomóc 
inwestorowi w zrozumieniu charakteru 
produktu inwestycyjnego oraz ryzyka 
związanego z inwestycją w ten produkt. 
Inwestorowi zaleca się zapoznanie z tym 
dokumentem, aby mógł podjąć świadomą 
decyzję o ewentualnej inwestycji.”.

Or. de

Poprawka 286
Marianne Thyssen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W dokumencie zawierającym 
kluczowe informacje wymienia się 
nazwę/nazwisko twórcy produktu 
odpowiedzialnego za sporządzenie tego 
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dokumentu. Ponadto zawiera on jasne 
oświadczenie, że tylko ta osoba lub 
jednostka ponosi odpowiedzialność za 
treść tego dokumentu.

Or. nl

Uzasadnienie

Poprawka ta precyzuje, że tylko jedna strona, tj. twórca produktu, ponosi odpowiedzialność 
za sporządzenie i treść dokumentu zawierającego kluczowe informacje.

Poprawka 287
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dokument zawierający kluczowe 
informacje zawiera następujące 
informacje:

2. Tytuł „Kluczowe informacje ujawniane 
inwestorom” jest wyraźnie eksponowany 
na górze pierwszej strony dokumentu.
a) Bezpośrednio pod tytułem znajduje się 
uwaga wyjaśniająca o następującej treści:
„Niniejszy dokument zawiera kluczowe 
informacje na temat przedmiotowego 
produktu ujawniane inwestorom. Nie jest 
to materiał marketingowy. Podanie tych 
informacji jest wymagane prawem, aby 
pomóc inwestorowi w zrozumieniu 
charakteru przedmiotowego produktu 
oraz ryzyka związanego z inwestycją w ten 
produkt. Inwestorowi zaleca się 
zapoznanie z tym dokumentem, aby mógł 
podjąć świadomą decyzję o ewentualnej 
inwestycji.”.

a) w części znajdującej się na początku 
dokumentu – nazwę produktu 
inwestycyjnego i tożsamość twórcy 
produktu inwestycyjnego;

b) Wyraźnie identyfikuje się produkt, w 
tym, gdzie jest to właściwe, wskazuje się 
kategorię akcji lub ich subfundusz. 
Eksponuje się pełną nazwę produktu. W 
skład nazwy wchodzi numer kodu 
identyfikującego produkt, w przypadku 
gdy takowy istnieje.
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c) Podaje się nazwę podmiotu 
zarządzającego aktywami 
odpowiedzialnego za zarządzanie tym 
produktem.
d) Ponadto w przypadku gdy spółka 
zarządzająca wchodzi w skład grupy 
spółek w celach prawnych, 
administracyjnych lub marketingowych, 
można podać nazwę tej grupy. Można 
podać również nazwy marek 
przedsiębiorstw, pod warunkiem że nie 
utrudni to inwestorowi zrozumienia 
kluczowych elementów inwestycji ani nie 
ograniczy jego zdolności do 
porównywania produktów inwestycyjnych.

b) w części zatytułowanej 
„Charakterystyka produktu 
inwestycyjnego” – określenie charakteru i 
głównych cech produktu inwestycyjnego, 
w tym: 

e) Część dokumentu zawierającego 
kluczowe informacje ujawniane 
inwestorom obejmuje opis „Celów i 
polityki inwestycyjnej” – informacje 
obejmują co najmniej, w stosownych 
przypadkach:

(i) rodzaju produktu inwestycyjnego; (i) rodzaj produktu inwestycyjnego;

(ii) jego celów i środków osiągnięcia tych 
celów;

(ii) jego cele i środki osiągnięcia tych 
celów; 

(iii) wskazanie, czy twórca produktu 
inwestycyjnego dąży do osiągnięcia 
szczególnych wyników w zakresie ochrony 
środowiska, wyników społecznych lub 
wyników w zakresie ładu korporacyjnego, 
czy to w odniesieniu do prowadzonej przez 
siebie działalności, czy też w odniesieniu 
do produktu inwestycyjnego, a jeśli tak, 
wskazanie wyników, do których 
osiągnięcia dąży, oraz sposobów ich 
osiągnięcia;

(iii) wskazanie, czy twórca produktu 
inwestycyjnego dąży do osiągnięcia 
szczególnych wyników w zakresie ochrony 
środowiska, wyników społecznych lub 
wyników w zakresie ładu korporacyjnego, 
czy to w odniesieniu do prowadzonej przez 
siebie działalności, czy też w odniesieniu 
do produktu inwestycyjnego, a jeśli tak, 
wskazanie wyników, do których 
osiągnięcia dąży, oraz sposobów ich 
osiągnięcia;

(iv) w przypadku gdy produkt 
inwestycyjny zapewnia świadczenia 
ubezpieczeniowe – szczegółowych 
informacji na temat tych świadczeń;

(iv) w przypadku gdy produkt 
inwestycyjny zapewnia świadczenia 
ubezpieczeniowe – szczegółowe 
informacje na temat tych świadczeń;

(v) okresu trwania produktu 
inwestycyjnego, jeśli jest znany;

(v) okres trwania produktu 
inwestycyjnego, jeśli jest znany; 

(vi) scenariuszy w zakresie wyników, jeśli 
jest to zasadne, uwzględniając charakter 

(vi) scenariusze w zakresie wyników, jeśli 
jest to zasadne, uwzględniając charakter 
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produktu; produktu.
c) w części zatytułowanej „Możliwość 
utraty zainwestowanych środków” –
krótką informację na temat tego, czy 
możliwa jest strata kapitału, w tym 
informacje na temat:

f) Część dokumentu zawierającego 
kluczowe informacje ujawniane 
inwestorom obejmuje „Profil ryzyka i 
zysku”; jej treść zostanie ustalona przez 
EUNGiPW w regulacyjnym standardzie 
technicznym. Ta część dotyczy, w 
stosownych przypadkach, następujących 
elementów:

(i) wszelkich zapewnionych gwarancji lub 
innych środków ochrony kapitału, a także 
ich ograniczeń;

(i) wszelkich zapewnionych gwarancji lub 
innych środków ochrony kapitału, a także 
ich ograniczeń; 

(ii) tego, czy produkt inwestycyjny objęty 
jest systemem rekompensat lub gwarancji;

(ii) tego, czy produkt inwestycyjny objęty 
jest systemem rekompensat lub gwarancji.

d) w części zatytułowanej „Przeznaczenie 
produktu” – wskazanie zalecanego 
minimalnego okresu posiadania danego 
produktu oraz oczekiwanego profilu 
płynności produktu, w tym możliwości i 
warunków jego przedterminowego zbycia, 
z uwzględnieniem profilu ryzyka i zysku 
produktu inwestycyjnego i zmian na 
rynku pożądanych w kontekście danego 
produktu;
e) w części zatytułowanej „Ryzyko i 
możliwe zyski” – profil ryzyka i zysku 
produktu inwestycyjnego, w tym ogólny 
wskaźnik tego profilu oraz ostrzeżenia 
dotyczące szczególnych ryzyk, które mogły 
nie zostać w pełni uwzględnione w tym 
ogólnym wskaźniku;
f) w części zatytułowanej „Koszty” –
koszty związane z inwestycją w dany 
produkt inwestycyjny, obejmujące tak 
bezpośrednie, jak i pośrednie koszty, które 
poniesie inwestor, w tym ogólny wskaźnik 
tych kosztów;

g) Część dokumentu zawierającego 
kluczowe informacje ujawniane 
inwestorom obejmuje „Opłaty” –
klientowi ujawniane są w niej opłaty i 
prowizje, które ma zapłacić; EUNGiPW 
opracuje regulacyjny standard techniczny, 
mając na uwadze treść i kształt 
odpowiednich informacji.
h) Część dokumentu zawierającego 
kluczowe informacje ujawniane 
inwestorom obejmuje „Wyniki produktu w 
przeszłości”, jeżeli został stworzony na co 
najmniej 12 miesięcy; EUNGiPW 
opracuje regulacyjny standard techniczny, 
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mając na uwadze treść, wymagane 
minimalne historyczne wyniki oraz kształt.

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

i) Część dokumentu zawierającego 
kluczowe informacje ujawniane 
inwestorom obejmuje „Informacje 
praktyczne”; EUNGiPW opracuje 
regulacyjny standard techniczny, mając 
na uwadze treść i zakres wymaganych 
informacji.

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

j) Szczegółowe informacje dotyczące 
zatwierdzenia obejmują następujące 
oświadczenie:
„Niniejszy produkt został zatwierdzony w 
[nazwa państwa członkowskiego] i 
podlega regulacji przez [nazwa 
właściwego organu]”, tam gdzie ma to 
zastosowanie.
k) Informacje dotyczące publikacji 
obejmują następujące oświadczenie:
„Niniejsze kluczowe informacje 
ujawniane inwestorom są aktualne na 
dzień [data publikacji].”.

Or. en

Uzasadnienie

Wiele wysiłku i czasu poświęcono na stworzenie dokumentu zawierającego kluczowe 
informacje dla inwestorów dotyczące UCITS; wszystkie te działania można wykorzystać w 
odniesieniu do innych produktów, nazwy różnych pozycji referencyjnych można w dużym 
zakresie ponownie zastosować w całej gamie inwestycji konfekcjonowanych. Ponadto bez 
nadużywania żargonu technicznego produkty finansowe mogą również zachować pewną 
wiarygodność przy zastosowaniu bardziej profesjonalnej terminologii.

Poprawka 288
Astrid Lulling

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

a) w części znajdującej się na początku 
dokumentu – nazwę produktu 
inwestycyjnego i tożsamość twórcy 
produktu inwestycyjnego;

skreślona

Or. en

Poprawka 289
Sven Giegold
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w części znajdującej się na początku 
dokumentu – nazwę produktu 
inwestycyjnego i tożsamość twórcy 
produktu inwestycyjnego;

a) w części znajdującej się na początku 
dokumentu – nazwę produktu 
inwestycyjnego i tożsamość twórcy 
produktu inwestycyjnego oraz tożsamość 
osoby ponoszącej odpowiedzialność 
prawną;

Or. en

Poprawka 290
Syed Kamall

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w części znajdującej się na początku 
dokumentu – nazwę produktu 
inwestycyjnego i tożsamość twórcy 
produktu inwestycyjnego;

a) w części znajdującej się na początku 
dokumentu – nazwę konfekcjonowanego 
detalicznego produktu inwestycyjnego i 
tożsamość twórcy konfekcjonowanego 
detalicznego produktu inwestycyjnego 
(nazwę i adres jego siedziby);

Or. en
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Poprawka 291
Olle Schmidt

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w części znajdującej się na początku 
dokumentu – nazwę produktu 
inwestycyjnego i tożsamość twórcy 
produktu inwestycyjnego;

a) w części znajdującej się na początku 
dokumentu – nazwę PRIP i tożsamość 
twórcy PRIP;

Or. en

Poprawka 292
Pervenche Berès

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w części znajdującej się na początku 
dokumentu – nazwę produktu 
inwestycyjnego i tożsamość twórcy 
produktu inwestycyjnego;

a) w części znajdującej się na początku 
dokumentu – nazwę produktu 
inwestycyjnego i tożsamość twórcy 
produktu inwestycyjnego (nazwę i adres 
jego siedziby); w ten sam sposób w 
załączniku do dokumentu zawierającego 
kluczowe informacje ujawnia się 
tożsamość osoby sprzedającej produkty 
inwestycyjne;

Or. en

Poprawka 293
Sharon Bowles

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

i) w części znajdującej się pod koniec 
dokumentu – nowy nagłówek „Informacje 
o produkcie” zawierający, w stosownych 
przypadkach, następujące dane produktu:
(i) międzynarodowy kod identyfikujący 
papier wartościowy (ISIN);
(ii) numer  według Międzynarodowych 
Standardów Rewizji Finansowej (MSRF);
(iii) stopa procentowa,
(iv) giełda papierów wartościowych 
związana z produktem;
(v) waluta; oraz
(vi) data emisji.

Or. en

Poprawka 294
Sharon Bowles

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) nazwa i dane kontaktowe właściwego 
organu, który reguluje przedmiotowy 
produkt;

Or. en

Poprawka 295
Sirpa Pietikäinen

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

aa) w części zatytułowanej „Do kogo 
skierowany jest produkt?” – informacja o 
docelowym rynku produktu;

Or. en

Uzasadnienie

Pozwoli to inwestorom natychmiast ocenić, czy produkt jest przeznaczony dla nich.

Poprawka 296
Olle Schmidt, Sharon Bowles, Nils Torvalds

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) w części zatytułowanej „Do kogo 
skierowany jest produkt?” – informacja o 
docelowym rynku produktu;

Or. en

Poprawka 297
Sirpa Pietikäinen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ab) w części zatytułowanej „Możliwości 
wyboru” – informacje o różnych 
decyzjach, które konsument musi podjąć, 
np. wybór funduszu, okresu, wysokości 
składki. Ta część powinna również 
obejmować informacje o innych 
dostępnych korzyściach lub 
mechanizmach przynoszących korzyści;
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Or. en

Uzasadnienie

Ta część obejmie takie elementy, jak wybór funduszy lub opcje ubezpieczenia. Jest to 
podstawowa informacja dotycząca wielu PRIP, i bez niej inwestor nie może podjąć 
świadomej decyzji dotyczącej inwestycji.

Poprawka 298
Olle Schmidt, Nils Torvalds

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ab) w części zatytułowanej „Możliwości 
wyboru” – informacje o różnych 
decyzjach, które konsument musi podjąć, 
np. wybór funduszu, okresu, wysokości 
składki itd. Ta część powinna również 
obejmować informacje o innych 
dostępnych korzyściach lub 
mechanizmach przynoszących korzyści;

Or. en

Poprawka 299
Olle Schmidt, Nils Torvalds

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ac) w części zatytułowanej „Stopień 
elastyczności” – informacja o tym, czy 
produkt lub wybrane opcje, o których 
mowa w lit. d), mogą zostać zmienione po 
rozpoczęciu okresu trwania produktu (np. 
fundusze inwestycyjne, okres, składka);

Or. en
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Poprawka 300
Astrid Lulling

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w części zatytułowanej 
„Charakterystyka produktu 
inwestycyjnego” – określenie charakteru i 
głównych cech produktu inwestycyjnego, 
w tym:

skreślona

(i) rodzaju produktu inwestycyjnego;
(ii) jego celów i środków osiągnięcia tych 
celów;
(iii) wskazanie, czy twórca produktu 
inwestycyjnego dąży do osiągnięcia 
szczególnych wyników w zakresie ochrony 
środowiska, wyników społecznych lub 
wyników w zakresie ładu korporacyjnego, 
czy to w odniesieniu do prowadzonej przez 
siebie działalności, czy też w odniesieniu 
do produktu inwestycyjnego, a jeśli tak, 
wskazanie wyników, do których 
osiągnięcia dąży, oraz sposobów ich
osiągnięcia;
(iv) w przypadku gdy produkt inwestycyjny 
zapewnia świadczenia ubezpieczeniowe –
szczegółowych informacji na temat tych 
świadczeń;
(v) okresu trwania produktu 
inwestycyjnego, jeśli jest znany;
(vi) scenariuszy w zakresie wyników, jeśli 
jest to zasadne, uwzględniając charakter 
produktu;

Or. en

Poprawka 301
Sirpa Pietikäinen
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera b) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w części zatytułowanej 
„Charakterystyka produktu 
inwestycyjnego” – określenie charakteru i 
głównych cech produktu inwestycyjnego, 
w tym:

b) w części zatytułowanej „Rodzaj
produktu inwestycyjnego, cele i polityka 
inwestycyjna” – określenie charakteru i 
głównych cech produktu inwestycyjnego, 
w tym:

Or. en

Poprawka 302
Syed Kamall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera b) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w części zatytułowanej 
„Charakterystyka produktu
inwestycyjnego” – określenie charakteru i 
głównych cech produktu inwestycyjnego, 
w tym:

b) w części zatytułowanej 
„Charakterystyka produktu 
inwestycyjnego” – określenie charakteru i 
głównych cech konfekcjonowanego 
detalicznego produktu inwestycyjnego, w 
tym:

Or. en

Poprawka 303
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera b) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w części zatytułowanej 
„Charakterystyka produktu 
inwestycyjnego” – określenie charakteru i 
głównych cech produktu inwestycyjnego, 
w tym:

b) w części zatytułowanej 
„Charakterystyka produktu 
inwestycyjnego” – określenie charakteru i 
głównych cech PRIP, w tym:
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Or. en

Poprawka 304
Astrid Lulling

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) rodzaju produktu inwestycyjnego; skreślony

Or. en

Poprawka 305
Syed Kamall

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) rodzaju produktu inwestycyjnego; (i) rodzaju konfekcjonowanego 
detalicznego produktu inwestycyjnego;

Or. en

Poprawka 306
Olle Schmidt

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) rodzaju produktu inwestycyjnego; (i) rodzaju PRIP;

Or. en
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Poprawka 307
Sven Giegold
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera b) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) rodzaju produktu inwestycyjnego; (i) rodzaju produktu inwestycyjnego oraz 
poziomu ryzyka określonego jako ryzyko 
wysokie, średnie lub niskie;

Or. en

Uzasadnienie

W celu uwzględnienia wskaźnika poziomu ryzyka. Zostało to już uwzględnione we wniosku 
Komisji w art. 8 ust. 5: „Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych, zgodnie 
z art. 23, określających szczegóły prezentacji oraz szczegółową treść każdego elementu 
informacji, o których mowa w ust. 2, (…)”.

Poprawka 308
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera b) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) jego celów i środków osiągnięcia tych 
celów;

skreślony

Or. en

Poprawka 309
Syed Kamall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera b) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) jego celów i środków osiągnięcia tych 
celów;

(ii) jego celów i środków osiągnięcia tych 
celów, w tym opis instrumentów bazowych 
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lub zmiennych oraz sposobu określania 
rentowności;

Or. en

Poprawka 310
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera b) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) jego celów i środków osiągnięcia tych 
celów;

(ii) jego celów i środków osiągnięcia tych 
celów, w tym opis instrumentów bazowych 
lub zmiennych oraz sposobu określania 
rentowności;

Or. en

Poprawka 311
Syed Kamall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera b) – podpunkt (ii a) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii a) zdanie opisujące w prosty sposób 
domniemane oczekiwania inwestora 
leżące u podstaw zakupu 
konfekcjonowanego detalicznego 
produktu inwestycyjnego;

Or. en

Uzasadnienie

Inwestorom indywidualnym trudno jest dokładnie stwierdzić w trakcie nabywania produktu, 
jakich zmian na rynku oczekują. Dlatego też proste zdanie podsumowujące domniemane 
podejście inwestora nabywającego produkt pomogłoby mu zrozumieć, czym jest ten produkt. 
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Poprawka 312
Syed Kamall

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) wskazanie, czy twórca produktu 
inwestycyjnego dąży do osiągnięcia 
szczególnych wyników w zakresie ochrony 
środowiska, wyników społecznych lub 
wyników w zakresie ładu korporacyjnego, 
czy to w odniesieniu do prowadzonej przez 
siebie działalności, czy też w odniesieniu 
do produktu inwestycyjnego, a jeśli tak, 
wskazanie wyników, do których 
osiągnięcia dąży, oraz sposobów ich 
osiągnięcia;

skreślony

Or. en

Poprawka 313
Astrid Lulling

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) wskazanie, czy twórca produktu 
inwestycyjnego dąży do osiągnięcia 
szczególnych wyników w zakresie ochrony 
środowiska, wyników społecznych lub 
wyników w zakresie ładu korporacyjnego, 
czy to w odniesieniu do prowadzonej przez 
siebie działalności, czy też w odniesieniu 
do produktu inwestycyjnego, a jeśli tak, 
wskazanie wyników, do których 
osiągnięcia dąży, oraz sposobów ich 
osiągnięcia;

skreślony

Or. en
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Poprawka 314
Sharon Bowles

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) wskazanie, czy twórca produktu 
inwestycyjnego dąży do osiągnięcia 
szczególnych wyników w zakresie ochrony 
środowiska, wyników społecznych lub 
wyników w zakresie ładu korporacyjnego, 
czy to w odniesieniu do prowadzonej przez 
siebie działalności, czy też w odniesieniu 
do produktu inwestycyjnego, a jeśli tak, 
wskazanie wyników, do których 
osiągnięcia dąży, oraz sposobów ich 
osiągnięcia;

(iii) wskazanie, czy twórca produktu 
inwestycyjnego dąży do osiągnięcia 
szczególnych wyników w zakresie ochrony 
środowiska, wyników społecznych lub 
wyników w zakresie ładu korporacyjnego, 
czy to w odniesieniu do prowadzonej przez 
siebie działalności, czy też w odniesieniu 
do produktu inwestycyjnego, a jeśli tak, 
wskazanie wyników, do których
osiągnięcia dąży, oraz sposobów ich 
osiągnięcia; a także wskazanie, czy 
produkt jest inwestycją bezpośrednią w 
realną gospodarkę, czy też stanowi 
syntetyczny wskaźnik;

Or. en

Poprawka 315
Alfredo Pallone

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) wskazanie, czy twórca produktu 
inwestycyjnego dąży do osiągnięcia
szczególnych wyników w zakresie ochrony 
środowiska, wyników społecznych lub 
wyników w zakresie ładu korporacyjnego, 
czy to w odniesieniu do prowadzonej przez 
siebie działalności, czy też w odniesieniu 
do produktu inwestycyjnego, a jeśli tak, 
wskazanie wyników, do których 
osiągnięcia dąży, oraz sposobów ich 
osiągnięcia;

(iii) wskazanie, czy produkt inwestycyjny
ma na celu osiągnięcie szczególnych 
wyników w zakresie ochrony środowiska, 
wyników społecznych lub wyników w 
zakresie ładu korporacyjnego;
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Or. en

Poprawka 316
Sirpa Pietikäinen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) wskazanie, czy twórca produktu 
inwestycyjnego dąży do osiągnięcia 
szczególnych wyników w zakresie ochrony 
środowiska, wyników społecznych lub 
wyników w zakresie ładu korporacyjnego, 
czy to w odniesieniu do prowadzonej przez 
siebie działalności, czy też w odniesieniu 
do produktu inwestycyjnego, a jeśli tak, 
wskazanie wyników, do których 
osiągnięcia dąży, oraz sposobów ich 
osiągnięcia;

(iii) opis szczególnych kryteriów 
środowiskowych, społecznych lub 
kryteriów zarządzania uwzględnionych w 
strategii alokacji aktywów oraz ilościowe 
wskazanie wpływu na skład portfela;

Or. en

Poprawka 317
Sven Giegold
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) wskazanie, czy twórca produktu 
inwestycyjnego dąży do osiągnięcia 
szczególnych wyników w zakresie ochrony 
środowiska, wyników społecznych lub 
wyników w zakresie ładu korporacyjnego, 
czy to w odniesieniu do prowadzonej przez 
siebie działalności, czy też w odniesieniu 
do produktu inwestycyjnego, a jeśli tak, 
wskazanie wyników, do których 
osiągnięcia dąży, oraz sposobów ich 
osiągnięcia;

(iii) powiadomienie, czy produkt 
inwestycyjny ma na celu osiągnięcie
szczególnych wyników w zakresie ochrony 
środowiska, wyników społecznych lub 
wyników w zakresie ładu korporacyjnego, 
obejmujących, ale nie wyłącznie, ślad 
węglowy w odniesieniu do produktu 
inwestycyjnego, w jaki sposób dąży się do 
osiągnięcia tych wyników oraz w jaki 
sposób mają one zostać osiągnięte.
Komisja jest uprawniona do przyjęcia, 
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zgodnie z art. 23, aktów delegowanych 
określających szczegółowe przepisy 
dotyczące opracowania europejskiego 
znaku produktów inwestycyjnych 
mających zrównoważony charakter pod 
względem społecznym i środowiskowym. 
Taki znak powinien sprzyjać 
długoterminowemu finansowaniu 
gospodarki i propagować zrównoważony 
rozwój środowiskowy i społeczny 
inwestycji finansowych.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma na celu stworzenie pozytywnych zachęt do rozwoju trwałych 
inwestycji w drodze ujawniania informacji i za pomocą europejskiego znaku zrównoważonej 
inwestycji.

Poprawka 318
Sven Giegold
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera b) – podpunkt (iii) – litera a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) powiadomienie o możliwym 
bezpośrednim i pośrednim ryzyku 
środowiskowym produktu inwestycyjnego. 
W takim powiadomieniu ujawnia się 
ryzyko w odniesieniu do dochodów z 
inwestycji, na przykład z powodu złej 
oceny ryzyka aktywów wrażliwych pod 
względem środowiskowym, braku 
rzadkich zasobów, kosztów przepisów w 
dziedzinie środowiska lub ewentualnych 
kosztów zmiany klimatu. 
Komisja jest uprawniona do przyjęcia, 
zgodnie z art. 23, aktów delegowanych 
określających normy tych powiadomień o 
możliwym ryzyku środowiskowym; 
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Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma na celu propagowanie zrównoważonych inwestycji przez ujawnienie 
pełnych kosztów środowiskowych inwestycji, powodowanych przez modele biznesowe. 
Wniosek podkreśla, że ocena spółek i oczekiwanych dochodów często jest silnie uzależniona 
od założenia spodziewanej zmiany klimatu oraz poziomów ograniczenia emisji dwutlenku 
węgla. UE zobowiązała się do obniżenia do 2050 r. emisji węgla o 80% w stosunku do 
poziomu z 1990 r. i działa na rzecz ograniczenia wzrostu temperatury do 2oC. Niniejszą 
poprawkę oparto na wniosku inicjatywy Carbon Tracker.

Poprawka 319
Sirpa Pietikäinen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii a) ilościowa ocena portfela pod 
względem pozytywnego lub negatywnego 
wpływu na finansowanie transformacji 
sektora energetycznego niezbędnej do 
ograniczenia globalnego ocieplenia do 
2oC.

Or. en

Uzasadnienie

W celu urzeczywistnienia zobowiązania UE do utrzymania globalnego ocieplenia na poziomie 
poniżej 2oC potrzebne jest ogromne przesunięcie napływu inwestycji. Jednocześnie dobrze 
udokumentowane są korzyści ekonomiczne wynikające z dążenia do społeczeństwa 
niskoemisyjnego. Ponadto inwestorzy są coraz bardziej zainteresowani „ekologicznym” 
charakterem swoich inwestycji. Istnieją metody obliczania śladu węglowego danego produktu 
inwestycyjnego.

Poprawka 320
Sirpa Pietikäinen

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

(iii b) podział portfela aktywów bazowych 
według sektorów gospodarki 
finansowanych bezpośrednio lub 
pośrednio;

Or. en

Uzasadnienie

Taki podział wymaga minimalnego poziomu identyfikowalności łańcucha inwestycyjnego 
(identyfikacja działalności gospodarczej finansowanej z oszczędności), a jednocześnie 
dostarcza inwestorom zainteresowanym ewentualnym wpływem inwestycji na realną 
gospodarkę cennych informacji.

Poprawka 321
Sirpa Pietikäinen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii c) wskazanie średniego horyzontu 
inwestycyjnego portfela aktywów 
bazowych w oparciu o średni obrót 
papierami wartościowymi przeznaczonymi 
do obrotu oraz przeciętny okres 
zapadalności dłużnych papierów 
wartościowych utrzymywanych do upływu 
terminu zapadalności; 

Or. en

Uzasadnienie

Jako że informacje te są bezpośrednio dostępne dla podmiotów zarządzających aktywami, 
celem jest zachęcenie do inwestycji o długim horyzoncie czasowym.

Poprawka 322
Othmar Karas
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera b) – podpunkt (iv)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) w przypadku gdy produkt inwestycyjny 
zapewnia świadczenia ubezpieczeniowe –
szczegółowych informacji na temat tych 
świadczeń;

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Konsumentom należy w pełni ujawniać cechy produktu inwestycyjnego. Cechy PRIP 
ubezpieczeniowych mają podstawowe znaczenie dla odróżnienia ich od innych PRIP. Dlatego 
też w dokumencie zawierającym kluczowe informacje potrzebna jest odrębna, a zatem 
bardziej widoczna część w celu uwypuklenia tych cech dotyczących świadczeń 
ubezpieczeniowych. 

Poprawka 323
Burkhard Balz

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) w przypadku gdy produkt inwestycyjny 
zapewnia świadczenia ubezpieczeniowe –
szczegółowych informacji na temat tych 
świadczeń;

skreślony

Or. en

Poprawka 324
Astrid Lulling

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) w przypadku gdy produkt inwestycyjny skreślony
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zapewnia świadczenia ubezpieczeniowe –
szczegółowych informacji na temat tych 
świadczeń;

Or. en

Poprawka 325
Marianne Thyssen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

iv) w przypadku gdy produkt inwestycyjny 
zapewnia świadczenia ubezpieczeniowe –
szczegółowych informacji na temat tych 
świadczeń;

skreślony

Or. nl

Uzasadnienie

Przy porównywaniu produktów konsumenci nie koncentrują się wyłącznie na kosztach i 
potencjalnych zyskach, lecz jak najbardziej zwracają uwagę na to, czy te produkty oferują 
dodatkową ochronę ubezpieczeniową. Aby pomóc konsumentom w tym zakresie, proponuje się 
dodanie w dokumencie zawierającym kluczowe informacje osobnej widocznej części 
zatytułowanej „Ochrona ubezpieczeniowa”.

Poprawka 326
Alfredo Pallone

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) w przypadku gdy produkt inwestycyjny 
zapewnia świadczenia ubezpieczeniowe –
szczegółowych informacji na temat tych 
świadczeń;

skreślony

Or. en
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Poprawka 327
Syed Kamall

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) w przypadku gdy produkt 
inwestycyjny zapewnia świadczenia 
ubezpieczeniowe – szczegółowych 
informacji na temat tych świadczeń;

(iv) w przypadku gdy konfekcjonowany 
detaliczny produkt inwestycyjny zapewnia 
świadczenia ubezpieczeniowe –
szczegółowych informacji na temat tych 
świadczeń;

Or. en

Poprawka 328
Olle Schmidt

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) w przypadku gdy produkt 
inwestycyjny zapewnia świadczenia 
ubezpieczeniowe – szczegółowych 
informacji na temat tych świadczeń;

(iv) w przypadku gdy PRIP zapewnia 
świadczenia ubezpieczeniowe –
szczegółowych informacji na temat tych 
świadczeń;

Or. en

Poprawka 329
Sven Giegold
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) w przypadku gdy produkt (iv) w przypadku gdy produkt 
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inwestycyjny zapewnia świadczenia 
ubezpieczeniowe – szczegółowych 
informacji na temat tych świadczeń;

inwestycyjny zawiera świadczenia 
ubezpieczeniowe – szczegółowych 
informacji na temat tych świadczeń; a 
także wyraźne powiadomienie, jeśli 
produkt inwestycyjny nie zawiera żadnych 
świadczeń ubezpieczeniowych;

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma na celu uwypuklenie zawartych świadczeń ubezpieczeniowych i ich 
braku, np. ochrony finansowej przeżywających osób zależnych, jeśli są one zawarte w 
produkcie finansowym objętym niniejszą dyrektywą. Podkreśla wkład świadczeń 
ubezpieczeniowych, takich jak łączenie ryzyka, w produkt inwestycyjny. Niniejszą poprawkę 
oparto na wniosku stowarzyszenia ubezpieczycieli niemieckich GDV.

Poprawka 330
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera b) – podpunkt (v)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(v) okresu trwania produktu 
inwestycyjnego, jeśli jest znany;

skreślony

Or. en

Poprawka 331
Syed Kamall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera b) – podpunkt (v)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(v) okresu trwania produktu 
inwestycyjnego, jeśli jest znany;

(v) okresu trwania konfekcjonowanego 
detalicznego produktu inwestycyjnego, 
jeśli jest znany;

Or. en
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Poprawka 332
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera b) – podpunkt (v)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(v) okresu trwania produktu 
inwestycyjnego, jeśli jest znany;

(v) okresu trwania produktu 
inwestycyjnego, jeśli jest znany, lub 
wskazanie minimalnego okresu 
posiadania produktu;

Or. en

Poprawka 333
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera b) – podpunkt (vi)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(vi) scenariuszy w zakresie wyników, jeśli 
jest to zasadne, uwzględniając charakter 
produktu;

skreślony

Or. en

Poprawka 334
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera b) – podpunkt (vi)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(vi) scenariuszy w zakresie wyników, jeśli 
jest to zasadne, uwzględniając charakter 
produktu;

skreślony
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Or. en

Poprawka 335
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera b) – podpunkt (vi)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(vi) scenariuszy w zakresie wyników, jeśli 
jest to zasadne, uwzględniając charakter 
produktu;

skreślony

Or. en

Poprawka 336
Alfredo Pallone

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera b) – podpunkt (vi)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(vi) scenariuszy w zakresie wyników, jeśli 
jest to zasadne, uwzględniając charakter 
produktu;

skreślony

Or. en

Poprawka 337
Sven Giegold
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera b) – podpunkt (vi)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(vi) scenariuszy w zakresie wyników, jeśli 
jest to zasadne, uwzględniając charakter 
produktu;

(vi) scenariuszy w zakresie zwrotu netto, 
jeśli jest to zasadne, uwzględniając 
charakter produktu;
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Or. en

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest zapewnienie przejrzystości w odniesieniu do wyników produktów 
inwestycyjnych objętych niniejszym rozporządzeniem. W związku z tym wyniki danego 
produktu i, w stosownych przypadkach, wyniki całego portfela należy porównać z innym 
produktem o podobnym ryzyku. Ponadto należy ujawnić wszystkie opłaty wpływające na 
dochód.

Poprawka 338
Thomas Händel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera b) – podpunkt (vi a) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

via) oraz możliwości wypowiedzenia 
produktu inwestycyjnego.

Or. de

Poprawka 339
Udo Bullmann, Peter Simon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera b) – podpunkt (vi a) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(vi a) wskazanie, że krajowe przepisy 
podatkowe macierzystego państwa 
członkowskiego inwestora mogą mieć 
znaczący wpływ na spodziewany i 
faktyczny zwrot z inwestycji;

Or. en

Poprawka 340
Olle Schmidt, Sharon Bowles, Nils Torvalds



PE504.397v02-00 180/190 AM\927693PL.doc

PL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera b) – podpunkt (vi a) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(vi a) wskazanie zalecanego minimalnego 
okresu posiadania danego produktu, jeśli 
ma to zastosowanie;

Or. en

Poprawka 341
Marianne Thyssen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) w części zatytułowanej „Ochrona 
ubezpieczeniowa” – informację na temat 
tego, czy produkt inwestycyjny obejmuje 
ochronę ubezpieczeniową oraz szczegóły 
dotyczące jej zakresu;

Or. nl

Uzasadnienie

Przy porównywaniu produktów konsumenci nie koncentrują się wyłącznie na kosztach i 
potencjalnych zyskach, lecz jak najbardziej zwracają uwagę na to, czy te produkty oferują 
dodatkową ochronę ubezpieczeniową. Aby pomóc konsumentom w tym zakresie, proponuje się 
dodanie w dokumencie zawierającym kluczowe informacje osobnej widocznej części 
zatytułowanej „Ochrona ubezpieczeniowa”.

Poprawka 342
Burkhard Balz

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) w przypadku produktów 
ubezpieczeniowych w części zatytułowanej 
„Przedmiot ubezpieczenia” – określenie 
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charakteru i głównych cech produktu 
ubezpieczeniowego, w tym:
(i) wskazanie oferowanych świadczeń 
ubezpieczeniowych; oraz
(ii) szczegółowe informacje na temat tych 
świadczeń ubezpieczeniowych;

Or. en

Poprawka 343
Olle Schmidt

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) w części zatytułowanej „Możliwość 
utraty zainwestowanych środków” –
krótką informację na temat tego, czy 
możliwa jest strata kapitału, w tym 
informacje na temat:

skreślona

(i) wszelkich zapewnionych gwarancji lub 
innych środków ochrony kapitału, a także 
ich ograniczeń;
(ii) tego, czy produkt inwestycyjny objęty 
jest systemem rekompensat lub gwarancji;

Or. en

Uzasadnienie

Możliwość, że systemy kompensacji lub gwarancji mogą się dołożyć, nie oznacza, że inwestor 
nie może utracić pieniędzy z powodu tego, że systemy te chronią przed pewnymi 
niepowodzeniami, ale nie przed ryzykiem rynkowym.  W tym celu części art. 8 ust. 2 lit. c) i e) 
należy połączyć pod wspólnym nagłówkiem „Ryzyko i możliwe zyski”, aby dać inwestorom 
całościowy obraz ryzyka.

Poprawka 344
Astrid Lulling
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) w części zatytułowanej „Możliwość 
utraty zainwestowanych środków” –
krótką informację na temat tego, czy 
możliwa jest strata kapitału, w tym 
informacje na temat:

skreślona

i) wszelkich zapewnionych gwarancji lub 
innych środków ochrony kapitału, a także 
ich ograniczeń;
ii) tego, czy produkt inwestycyjny objęty 
jest systemem rekompensat lub gwarancji;

Or. en

Poprawka 345
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera c) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) w części zatytułowanej „Możliwość 
utraty zainwestowanych środków” –
krótką informację na temat tego, czy 
możliwa jest strata kapitału, w tym 
informacje na temat:

c) w części zatytułowanej „Możliwy 
przebieg inwestycji” – podsumowanie 
wyjaśniające, że wartość inwestycji może 
rosnąć lub maleć w zależności od 
warunków rynkowych lub innych 
czynników;

Or. en

Poprawka 346
Sharon Bowles

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

c) w części zatytułowanej „Możliwość 
utraty zainwestowanych środków” –
krótką informację na temat tego, czy 
możliwa jest strata kapitału, w tym 
informacje na temat:

c) w części zatytułowanej „Możliwość 
utraty zainwestowanych środków” –
krótkie stwierdzenie wskazujące, że zawsze 
istnieje możliwość straty kapitału, oraz 
dodatkowo:

Or. en

Poprawka 347
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera c) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) w części zatytułowanej „Możliwość 
utraty zainwestowanych środków” –
krótką informację na temat tego, czy 
możliwa jest strata kapitału, w tym 
informacje na temat:

c) w części zatytułowanej „Poziom 
ochrony kapitału” – krótką informację na 
temat tego, czy możliwa jest strata 
kapitału, w tym informacje na temat:

Or. en

Poprawka 348
Syed Kamall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera c) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) w części zatytułowanej „Możliwość 
utraty zainwestowanych środków” –
krótką informację na temat tego, czy 
możliwa jest strata kapitału, w tym 
informacje na temat:

c) w części zatytułowanej „Możliwe 
rodzaje ryzyka i zyski” 

Or. en
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Poprawka 349
Sven Giegold
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera c) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) w części zatytułowanej „Możliwość 
utraty zainwestowanych środków” –
krótką informację na temat tego, czy 
możliwa jest strata kapitału, w tym 
informacje na temat:

c) w części zatytułowanej „Możliwość 
utraty zainwestowanych środków” –
ogólne i jasne ostrzeżenie, że produkty 
inwestycyjne wiążą się z możliwością 
straty kapitału, w tym:

Or. en

Poprawka 350
Alfredo Pallone

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera c) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) w części zatytułowanej „Możliwość 
utraty zainwestowanych środków” –
krótką informację na temat tego, czy 
możliwa jest strata kapitału, w tym 
informacje na temat:

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

Or. en

Poprawka 351
Nils Torvalds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera c) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) w części zatytułowanej „Możliwość 
utraty zainwestowanych środków” –

c) w części zatytułowanej „Stosowane 
środki ochrony” – krótki opis:
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krótką informację na temat tego, czy 
możliwa jest strata kapitału, w tym 
informacje na temat:

Or. en

Poprawka 352
Sirpa Pietikäinen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) wszelkich zapewnionych gwarancji lub 
innych środków ochrony kapitału, a także 
ich ograniczeń;

skreślony

Or. en

Poprawka 353
Astrid Lulling

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) wszelkich zapewnionych gwarancji lub 
innych środków ochrony kapitału, a także 
ich ograniczeń;

skreślony

Or. en

Poprawka 354
Syed Kamall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera c) – podpunkt (i)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) wszelkich zapewnionych gwarancji lub 
innych środków ochrony kapitału, a także 
ich ograniczeń;

(i) profil ryzyka i zysku 
konfekcjonowanego detalicznego 
produktu inwestycyjnego, w tym ogólny 
wskaźnik tego profilu oraz ostrzeżenia 
dotyczące szczególnych rodzajów ryzyka, 
które mogły nie zostać w pełni 
uwzględnione w tym ogólnym wskaźniku;

Or. en

Poprawka 355
Sven Giegold
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) wszelkich zapewnionych gwarancji lub 
innych środków ochrony kapitału, a także 
ich ograniczeń;

(i) wszelkich zapewnionych gwarancji lub 
innych środków ochrony kapitału, a także 
ich ograniczenia, łącznej kwoty, w tym 
tożsamość osoby posiadającej te 
zobowiązania;

Or. en

Poprawka 356
Alfredo Pallone

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) wszelkich zapewnionych gwarancji lub
innych środków ochrony kapitału, a także 
ich ograniczeń;

(i) wszelkich zapewnionych gwarancji i
innych środków ochrony kapitału, a także 
ich ograniczeń;

Or. en
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Poprawka 357
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera c) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) tego, czy produkt inwestycyjny objęty 
jest systemem rekompensat lub gwarancji;

skreślony

Or. en

Poprawka 358
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera c) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) tego, czy produkt inwestycyjny objęty 
jest systemem rekompensat lub gwarancji;

skreślony

Or. en

Poprawka 359
Syed Kamall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera c) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) tego, czy produkt inwestycyjny objęty 
jest systemem rekompensat lub gwarancji;

(ii) krótkie wskazanie, czy możliwa jest 
strata kapitału, obejmujące wszelkie 
zapewnione gwarancje lub inne środki 
ochrony kapitału, a także ich 
ograniczenia;

Or. en
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Poprawka 360
Thomas Händel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera c) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ii) tego, czy produkt inwestycyjny objęty 
jest systemem rekompensat lub gwarancji;

ii) tego, czy produkt inwestycyjny objęty 
jest systemem rekompensat lub gwarancji, 
a jeśli tak, to którym;

Or. de

Poprawka 361
Alfredo Pallone

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera c) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) tego, czy produkt inwestycyjny objęty 
jest systemem rekompensat lub gwarancji;

(ii) i nazwisko/nazwa gwaranta;

Or. en

Poprawka 362
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera c) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) tego, czy produkt inwestycyjny objęty 
jest systemem rekompensat lub gwarancji;

(ii) tego, czy produkt inwestycyjny objęty 
jest systemem rekompensat lub gwarancji, 
wyjaśniając szczegółowo, jakie rodzaje 
ryzyka są objęte systemem;

Or. en
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Poprawka 363
Sven Giegold
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera c) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) tego, czy produkt inwestycyjny objęty 
jest systemem rekompensat lub gwarancji;

(ii) tego, czy produkt inwestycyjny objęty 
jest systemem rekompensat lub gwarancji,
wyjaśniając szczegółowo, jakie rodzaje 
ryzyka są objęte systemem;

Or. en

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest podkreślenie braku świadczeń ubezpieczeniowych.

Poprawka 364
Nils Torvalds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera c) – podpunkt (ii a) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii a) jeśli dotyczy, innych środków 
ochronnych, takich jak depozytariusz 
funduszu, w tym tożsamość i funkcje 
zaangażowanych stron; 

Or. en

Poprawka 365
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera c) – podpunkt (ii a) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii a) tego, czy produkt jest objęty ochroną 
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ubezpieczeniową;

Or. en

Poprawka 366
Sharon Bowles

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) stwierdzenie wskazujące, że zakres 
uzyskanych zysków dotyczy kwot przed 
opodatkowaniem oraz stwierdzenie, że 
krajowe przepisy podatkowe 
macierzystego państwa członkowskiego 
inwestora mogą mieć wpływ na zwrot z 
inwestycji;

Or. en

Poprawka 367
Sharon Bowles

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cb) w części zatytułowanej „Niewykonanie 
zobowiązania przez twórcę produktu 
inwestycyjnego lub sprzedawcę” – krótki 
opis maksymalnej straty inwestora i 
wskazanie, czy strata może zostać 
odzyskana za pośrednictwem systemu 
rekompensat dla inwestorów lub systemu 
gwarancji; 

Or. en


