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Amendamentul 65
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Gama produselor de investiții aflate la 
dispoziția investitorilor de retail care 
intenționează să facă o investiție este din ce 
în ce mai largă. Aceste produse oferă
adesea soluții de investiții specifice, 
adaptate nevoilor investitorilor de retail, 
însă, în mod frecvent, sunt complexe și 
dificil de înțeles. Informațiile oferite în 
prezent investitorilor în legătură cu aceste
produse de investiții nu sunt coordonate și 
adesea nu îi ajută să compare diferitele 
produse și să le înțeleagă caracteristicile. 
Ca urmare, investitorii de retail au efectuat 
adesea investiții ale căror riscuri și costuri 
nu le înțelegeau pe deplin, suferind uneori 
pierderi neprevăzute din acest motiv.

(1) Gama pachetelor de produse de 
investiții de retail (PPIR) aflate la 
dispoziția investitorilor de retail care 
intenționează să facă o investiție este din ce 
în ce mai largă. Aceste produse pot oferi
soluții de investiții specifice, adaptate 
nevoilor investitorilor de retail, însă, în 
mod frecvent, sunt complexe și dificil de 
înțeles. Informațiile oferite în prezent 
investitorilor în legătură cu aceste PPIR nu 
sunt coordonate și adesea nu îi ajută să 
compare diferitele produse, să le înțeleagă 
caracteristicile și nici nu contribuie la 
„instruirea financiară” a investitorilor. 
Ca urmare, investitorii de retail au efectuat 
adesea investiții ale căror riscuri și costuri 
nu le înțelegeau pe deplin, suferind uneori 
pierderi neprevăzute din acest motiv.

Or. en

Amendamentul 66
Syed Kamall

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Gama produselor de investiții aflate la 
dispoziția investitorilor de retail care 
intenționează să facă o investiție este din ce 
în ce mai largă. Aceste produse oferă 
adesea soluții de investiții specifice, 
adaptate nevoilor investitorilor de retail, 
însă, în mod frecvent, sunt complexe și 

(1) Gama pachetelor de produse de 
investiții de retail aflate la dispoziția 
investitorilor de retail care intenționează să 
facă o investiție este din ce în ce mai largă. 
Aceste produse oferă adesea soluții de 
investiții specifice, adaptate nevoilor 
investitorilor de retail, însă, în mod 
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dificil de înțeles. Informațiile oferite în 
prezent investitorilor în legătură cu aceste 
produse de investiții nu sunt coordonate și 
adesea nu îi ajută să compare diferitele 
produse și să le înțeleagă caracteristicile. 
Ca urmare, investitorii de retail au efectuat 
adesea investiții ale căror riscuri și costuri 
nu le înțelegeau pe deplin, suferind uneori 
pierderi neprevăzute din acest motiv.

frecvent, sunt complexe și dificil de înțeles. 
Informațiile oferite în prezent investitorilor 
în legătură cu aceste produse de investiții 
nu sunt coordonate și adesea nu îi ajută să 
compare diferitele produse și să le 
înțeleagă caracteristicile. Ca urmare, 
investitorii de retail au efectuat adesea 
investiții ale căror riscuri și costuri nu le 
înțelegeau pe deplin, suferind uneori 
pierderi neprevăzute din acest motiv.

Or. en

Justificare

Regulamentul privind documentul cu informații-cheie, astfel cum a fost elaborat, are ca scop 
îmbunătățirea comparabilității și a inteligibilității informațiilor despre pachetele de produse 
de investiții de retail. Prin urmare, regulamentul ar trebui să se limiteze la aceste pachetele 
de produse. Pentru alte tipuri de produse, consumatorii pot beneficia de un document cu 
informații-cheie sau de un document asemănător. Cu toate acestea, prezentul regulament este 
elaborat pentru pachete de produse de investiții de retail, iar schimbarea domeniului de 
aplicare ar putea avea consecințe negative asupra conținutului, regimului privind 
răspunderea etc. Prezenta justificare se aplică tuturor amendamentelor similare.

Amendamentul 67
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Deoarece creatorii de produse de 
investiții pot utiliza vehicule cu scop 
special și societăți holding pentru a evita 
obligațiile de informare din documentul 
cu informații-cheie destinate 
investitorilor, prezentul regulament ar 
trebui să se aplice acțiunilor sau 
unităților unor astfel de vehicule.

Or. en
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Justificare

Acțiunile sau unitățile vehiculelor cu scop special și ale societăților holding sunt tot mai 
utilizate de anumiți creatori de produse de investiții pentru a ocoli reglementările în vederea 
evitării constrângerilor legislative. Este esențial să se asigure că astfel de vehicule cu scop 
special nu eludează obligația de a oferi investitorilor de retail un document cu informații-
cheie destinate investitorilor. Prin urmare, un principiu „prin transparență” ar trebui să 
prevaleze atunci când se evaluează aplicabilitatea regulamentului, pentru a evita strategiile 
de sustragere și lacunele. Prezentul amendament se bazează pe o propunere a autorităților de 
reglementare franceze.

Amendamentul 68
Elena Băsescu

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Îmbunătățirea dispozițiilor în materie 
de transparență a produselor de investiții 
oferite investitorilor de retail reprezintă o 
măsură importantă de protecție a 
investitorilor și o condiție necesară pentru 
recâștigarea încrederii acestora în piața 
financiară. Primele măsuri în această 
direcție au fost deja luate la nivelul Uniunii 
odată cu instituirea unui regim de 
informații cheie destinate investitorilor prin 
Directiva 2009/65/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 13 iulie 2009 
de coordonare a actelor cu putere de lege și 
a actelor administrative privind 
organismele de plasament colectiv în valori 
mobiliare (OPCVM).

(2) Îmbunătățirea dispozițiilor în materie 
de transparență a produselor de investiții 
oferite investitorilor de retail reprezintă o 
măsură importantă de protecție a 
investitorilor și o condiție necesară pentru 
recâștigarea încrederii acestora în piața 
financiară, fiind importantă în special în 
contextul consecințelor crizei financiare. 
Primele măsuri în această direcție au fost 
deja luate la nivelul Uniunii odată cu 
instituirea unui regim de informații-cheie
destinate investitorilor prin 
Directiva 2009/65/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 13 iulie 2009 
de coordonare a actelor cu putere de lege și 
a actelor administrative privind 
organismele de plasament colectiv în valori 
mobiliare (OPCVM).

Or. en

Amendamentul 69
Syed Kamall
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Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Îmbunătățirea dispozițiilor în materie 
de transparență a produselor de investiții 
oferite investitorilor de retail reprezintă o 
măsură importantă de protecție a 
investitorilor și o condiție necesară pentru 
recâștigarea încrederii acestora în piața 
financiară. Primele măsuri în această 
direcție au fost deja luate la nivelul Uniunii 
odată cu instituirea unui regim de 
informații cheie destinate investitorilor prin 
Directiva 2009/65/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 13 iulie 2009 
de coordonare a actelor cu putere de lege și 
a actelor administrative privind 
organismele de plasament colectiv în valori 
mobiliare (OPCVM).

(2) Îmbunătățirea dispozițiilor în materie 
de transparență a pachetelor de produse de 
investiții de retail oferite investitorilor de 
retail reprezintă o măsură importantă de 
protecție a investitorilor și o condiție 
necesară pentru recâștigarea încrederii 
acestora în piața financiară. Primele măsuri 
în această direcție au fost deja luate la 
nivelul Uniunii odată cu instituirea unui
regim de informații-cheie destinate 
investitorilor prin Directiva 2009/65/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 13 iulie 2009 de coordonare a actelor 
cu putere de lege și a actelor administrative 
privind organismele de plasament colectiv 
în valori mobiliare (OPCVM).

Or. en

Amendamentul 70
Syed Kamall

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Existența unor norme diferite în funcție 
de sectorul care oferă produsele de 
investiții și de reglementările naționale din 
acest domeniu creează condiții de 
concurență inegale între diferitele produse 
și canale de distribuție, ridicând astfel noi 
obstacole în calea unei piețe unice a 
serviciilor și produselor financiare. Statele 
membre au întreprins deja acțiuni 
divergente și necoordonate pentru a 
remedia deficiențele măsurilor de protecție 
a investitorilor, iar această tendință are 
toate șansele să continue. Abordările 
diferite în materie de informații despre 

(3) Existența unor norme diferite în funcție 
de sectorul care oferă pachetele de produse
de investiții de retail și de reglementările 
naționale din acest domeniu creează 
condiții de concurență inegale între 
diferitele produse și canale de distribuție, 
ridicând astfel noi obstacole în calea unei 
piețe unice a serviciilor și produselor 
financiare. Statele membre au întreprins 
deja acțiuni divergente și necoordonate 
pentru a remedia deficiențele măsurilor de 
protecție a investitorilor, iar această 
tendință are toate șansele să continue. 
Abordările diferite în materie de informații 
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produsele de investiții împiedică crearea 
unor condiții de concurență echitabile între 
creatorii produselor de investiții și 
vânzătorii acestora, denaturând astfel 
concurența. Totodată, din acest motiv 
investitorii nu beneficiază de același nivel 
de protecție în întreaga Uniune. Astfel de 
divergențe reprezintă un obstacol în calea 
instaurării și a bunei funcționări a pieței 
unice. În consecință, temeiul juridic 
adecvat este articolul 114 din TFUE, 
interpretat în conformitate cu jurisprudența 
constantă a Curții de Justiție a Uniunii 
Europene.

despre pachetele de produse de investiții 
de retail împiedică crearea unor condiții de 
concurență echitabile între creatorii 
pachetelor de produse de investiții de 
retail și vânzătorii acestora, denaturând 
astfel concurența. Totodată, din acest motiv 
investitorii nu beneficiază de același nivel 
de protecție în întreaga Uniune. Astfel de 
divergențe reprezintă un obstacol în calea 
instaurării și a bunei funcționări a pieței 
unice. În consecință, temeiul juridic 
adecvat este articolul 114 din TFUE, 
interpretat în conformitate cu jurisprudența 
constantă a Curții de Justiție a Uniunii 
Europene.

Or. en

Amendamentul 71
Elena Băsescu

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Pentru a împiedica aplicarea unor 
reglementări divergente, este necesar să fie 
instituite norme uniforme la nivelul 
Uniunii în materie de transparență, care să 
se aplice tuturor participanților la piața 
produselor de investiții. Trebuie adoptat 
așadar un regulament care să prevadă un 
standard comun aplicabil documentelor cu 
informații cheie, pentru a putea armoniza 
astfel formatul și conținutul acestora. 
Aplicabilitatea directă a dispozițiilor unui 
regulament ar trebui să asigure faptul că 
toți participanții pe piața produselor de 
investiții sunt supuși acelorași cerințe. 
Acest lucru ar trebui să garanteze 
furnizarea unor informații uniforme, 
evitându-se cerințele naționale divergente 
care ar putea rezulta în urma transpunerii 
unei directive. Regulamentul este 
instrumentul adecvat și pentru a garanta că 

(4) Pentru a împiedica aplicarea unor 
reglementări divergente și a reduce costul 
și incertitudinea pentru furnizorii și 
distribuitorii de produse, este necesar să 
fie instituite norme uniforme la nivelul 
Uniunii în materie de transparență, care să 
se aplice tuturor participanților la piața 
produselor de investiții. Trebuie adoptat 
așadar un regulament care să prevadă un 
standard comun aplicabil documentelor cu 
informații-cheie, pentru a putea armoniza 
astfel formatul și conținutul acestora. 
Aplicabilitatea directă a dispozițiilor unui 
regulament ar trebui să asigure faptul că 
toți participanții pe piața produselor de 
investiții sunt supuși acelorași cerințe. 
Acest lucru ar trebui să garanteze 
furnizarea unor informații uniforme, 
evitându-se cerințele naționale divergente 
care ar putea rezulta în urma transpunerii 
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toate persoanele care vând produse de 
investiții sunt supuse unor cerințe uniforme 
în ceea ce privește furnizarea documentelor 
cu informații cheie investitorilor de retail.

unei directive. Regulamentul este 
instrumentul adecvat și pentru a garanta că 
toate persoanele care vând produse de 
investiții sunt supuse unor cerințe uniforme 
în ceea ce privește furnizarea documentelor 
cu informații-cheie investitorilor de retail.

Or. en

Amendamentul 72
Syed Kamall

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Pentru a împiedica aplicarea unor 
reglementări divergente, este necesar să fie 
instituite norme uniforme la nivelul 
Uniunii în materie de transparență, care să 
se aplice tuturor participanților la piața 
produselor de investiții. Trebuie adoptat 
așadar un regulament care să prevadă un 
standard comun aplicabil documentelor cu 
informații cheie, pentru a putea armoniza 
astfel formatul și conținutul acestora. 
Aplicabilitatea directă a dispozițiilor unui 
regulament ar trebui să asigure faptul că 
toți participanții pe piața produselor de 
investiții sunt supuși acelorași cerințe. 
Acest lucru ar trebui să garanteze 
furnizarea unor informații uniforme, 
evitându-se cerințele naționale divergente 
care ar putea rezulta în urma transpunerii 
unei directive. Regulamentul este 
instrumentul adecvat și pentru a garanta că 
toate persoanele care vând produse de 
investiții sunt supuse unor cerințe uniforme 
în ceea ce privește furnizarea documentelor 
cu informații cheie investitorilor de retail.

(4) Pentru a împiedica aplicarea unor 
reglementări divergente, este necesar să fie 
instituite norme uniforme la nivelul 
Uniunii în materie de transparență, care să 
se aplice tuturor participanților la piața 
pachetelor de produse de investiții de 
retail. Trebuie adoptat așadar un 
regulament care să prevadă un standard 
comun aplicabil documentelor cu 
informații-cheie, pentru a putea armoniza 
astfel formatul și conținutul acestora. 
Aplicabilitatea directă a dispozițiilor unui 
regulament ar trebui să asigure faptul că 
toți participanții pe piața pachetelor de 
produse de investiții de retail sunt supuși 
acelorași cerințe. Acest lucru ar trebui să 
garanteze furnizarea unor informații 
uniforme, evitându-se cerințele naționale 
divergente care ar putea rezulta în urma 
transpunerii unei directive. Regulamentul 
este instrumentul adecvat și pentru a 
garanta că toate persoanele care vând 
pachete de produse de investiții de retail 
sunt supuse unor cerințe uniforme în ceea 
ce privește furnizarea documentelor cu 
informații-cheie investitorilor de retail.

Or. en
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Amendamentul 73
Werner Langen

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Îmbunătățirea informațiilor despre 
produsele de investiții este esențială pentru 
a recâștiga încrederea investitorilor de 
retail în piețele financiare, însă la fel de 
importantă este reglementarea eficientă a 
proceselor de vânzare a acestor produse. 
Prezentul regulament vine în completarea 
măsurilor în materie de distribuție 
prevăzute în Directiva 2004/39/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
și a măsurilor privind distribuirea 
produselor de asigurare prevăzute în 
Directiva 2002/92/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului.

(5) Îmbunătățirea informațiilor despre 
produsele de investiții este esențială pentru 
a recâștiga încrederea investitorilor de 
retail în piețele financiare, însă la fel de 
importantă este reglementarea eficientă a 
proceselor de vânzare a acestor produse. 
Dispozițiile cuprinse în alt act al Uniunii 
care reglementează aspectele specifice ale 
distribuirii de produse de investiții au 
întâietate în raport cu reglementările 
prevăzute de prezentul regulament. Acest 
lucru este valabil în special în cazul 
Directivelor 2004/39/CE și 2002/92/CE.

Or. de

Amendamentul 74
Syed Kamall

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Îmbunătățirea informațiilor despre 
produsele de investiții este esențială pentru 
a recâștiga încrederea investitorilor de 
retail în piețele financiare, însă la fel de 
importantă este reglementarea eficientă a 
proceselor de vânzare a acestor produse. 
Prezentul regulament vine în completarea 
măsurilor în materie de distribuție 
prevăzute în Directiva 2004/39/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului și 
a măsurilor privind distribuirea produselor 

(5) Îmbunătățirea informațiilor despre 
pachetele de produse de investiții de retail 
este esențială pentru a recâștiga încrederea 
investitorilor de retail în piețele financiare, 
însă la fel de importantă este reglementarea 
eficientă a proceselor de vânzare a acestor 
produse. Prezentul regulament vine în 
completarea măsurilor în materie de 
distribuție, inclusiv consultanță pentru 
investiții, măsuri de protecție a 
investitorilor sau alte servicii de vânzare, 
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de asigurare prevăzute în 
Directiva 2002/92/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului.

prevăzute în Directiva 2004/39/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului și 
a măsurilor privind distribuirea produselor 
de asigurare prevăzute în 
Directiva 2002/92/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului.

Or. en

Justificare

Măsurile privind informațiile despre produse propuse în prezentul regulament completează 
măsurile de protecție a investitorilor în materie de consultanță pentru investiții, măsurile de 
protecție a investitorilor și serviciile de vânzare prevăzute în Directiva 2004/39/CE.

Amendamentul 75
Thomas Händel

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Prezentul regulament trebuie să se 
aplice tuturor produselor, indiferent de 
forma sau structura lor, create de sectorul 
serviciilor financiare pentru a oferi 
oportunități de investiții investitorilor de 
retail, dacă randamentul oferit 
investitorului depinde de performanța 
unuia sau mai multor active sau valori de 
referință, altele decât o rată a dobânzii. 
Trebuie incluse așadar produse de investiții 
precum fondurile de investiții, polițele de 
asigurare de viață cu un element 
investițional și produsele structurate de 
retail. Investițiile în aceste produse nu 
sunt investiții directe, ca cele efectuate 
prin cumpărarea sau deținerea activelor 
în sine. În schimb, aceste produse se 
plasează între investitor și piețe printr-un 
proces de „împachetare” în cadrul căruia 
sunt puse laolaltă active pentru a crea o 
expunere diferită, a oferi produse cu 
caracteristici diferite sau a crea structuri 
de costuri diferite în comparație cu o 

(6) Prezentul regulament ar trebui să se 
aplice tuturor produselor, indiferent de 
forma sau structura lor, create de sectorul 
serviciilor financiare pentru a oferi 
oportunități de investiții investitorilor de 
retail, dacă randamentul oferit 
investitorului depinde de performanța 
unuia sau mai multor active sau valori de 
referință. Ar trebui incluse așadar produse 
de investiții precum fondurile de investiții, 
polițele de asigurare de viață cu un element 
investițional și produsele structurate de 
retail.
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participație directă. Această 
„împachetare” le poate permite 
investitorilor de retail să se angajeze în 
strategii de investiții care altminteri ar fi 
inaccesibile sau nepractice, însă poate 
necesita totodată punerea la dispoziție a 
unor informații suplimentare, în special 
pentru a face posibile comparațiile între 
diferitele moduri de împachetare a 
investițiilor.

Or. de

Amendamentul 76
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Prezentul regulament trebuie să se 
aplice tuturor produselor, indiferent de 
forma sau structura lor, create de sectorul 
serviciilor financiare pentru a oferi 
oportunități de investiții investitorilor de 
retail, dacă randamentul oferit 
investitorului depinde de performanța 
unuia sau mai multor active sau valori de 
referință, altele decât o rată a dobânzii. 
Trebuie incluse așadar produse de investiții 
precum fondurile de investiții, polițele de 
asigurare de viață cu un element 
investițional și produsele structurate de 
retail. Investițiile în aceste produse nu 
sunt investiții directe, ca cele efectuate 
prin cumpărarea sau deținerea activelor 
în sine. În schimb, aceste produse se 
plasează între investitor și piețe printr-un 
proces de „împachetare” în cadrul căruia 
sunt puse laolaltă active pentru a crea o 
expunere diferită, a oferi produse cu 
caracteristici diferite sau a crea structuri 
de costuri diferite în comparație cu o 
participație directă. Această 
„împachetare” le poate permite 

(6) Prezentul regulament ar trebui să se 
aplice tuturor produselor, indiferent de 
forma sau structura lor, create de sectorul 
serviciilor financiare pentru a oferi 
oportunități de investiții investitorilor de 
retail, dacă randamentul oferit 
investitorului depinde de performanța 
unuia sau mai multor active sau valori de 
referință, altele decât o rată a dobânzii. Ar 
trebui incluse așadar produse de investiții 
precum fondurile de investiții, polițele de 
asigurare de viață cu un element 
investițional și produsele structurate de 
retail; precum și obligațiuni corporative și 
instrumente emise de vehicule cu scop 
special (VSS).
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investitorilor de retail să se angajeze în 
strategii de investiții care altminteri ar fi 
inaccesibile sau nepractice, însă poate 
necesita totodată punerea la dispoziție a 
unor informații suplimentare, în special 
pentru a face posibile comparațiile între 
diferitele moduri de împachetare a 
investițiilor.

Or. en

Amendamentul 77
Pervenche Berès

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Prezentul regulament trebuie să se 
aplice tuturor produselor, indiferent de 
forma sau structura lor, create de sectorul 
serviciilor financiare pentru a oferi 
oportunități de investiții investitorilor de 
retail, dacă randamentul oferit 
investitorului depinde de performanța 
unuia sau mai multor active sau valori de 
referință, altele decât o rată a dobânzii. 
Trebuie incluse așadar produse de investiții 
precum fondurile de investiții, polițele de 
asigurare de viață cu un element 
investițional și produsele structurate de 
retail. Investițiile în aceste produse nu 
sunt investiții directe, ca cele efectuate 
prin cumpărarea sau deținerea activelor 
în sine. În schimb, aceste produse se 
plasează între investitor și piețe printr-un 
proces de „împachetare” în cadrul căruia 
sunt puse laolaltă active pentru a crea o 
expunere diferită, a oferi produse cu 
caracteristici diferite sau a crea structuri 
de costuri diferite în comparație cu o 
participație directă. Această 
„împachetare” le poate permite 
investitorilor de retail să se angajeze în 
strategii de investiții care altminteri ar fi 

(6) Prezentul regulament ar trebui să se 
aplice tuturor produselor sau investițiilor-
suport, indiferent de forma sau structura 
lor, create de sectorul serviciilor financiare 
pentru a oferi oportunități de investiții 
investitorilor de retail, dacă randamentul 
oferit investitorului depinde de 
performanța unuia sau mai multor active 
sau valori de referință. Ar trebui incluse 
așadar produse de investiții precum 
fondurile de investiții, polițele de asigurare 
de viață și investițiile-suport aferente și 
produsele de retail care includ active care 
urmează să fie deținute direct, precum 
obligațiunile corporative sau suverane și 
ofertele publice de acțiuni sau acțiunile 
admise la tranzacționare pe o piață 
reglementată. 
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inaccesibile sau nepractice, însă poate 
necesita totodată punerea la dispoziție a 
unor informații suplimentare, în special 
pentru a face posibile comparațiile între 
diferitele moduri de împachetare a 
investițiilor.

Or. en

Amendamentul 78
Jean-Paul Gauzès

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Prezentul regulament trebuie să se 
aplice tuturor produselor, indiferent de 
forma sau structura lor, create de sectorul 
serviciilor financiare pentru a oferi 
oportunități de investiții investitorilor de 
retail, dacă randamentul oferit 
investitorului depinde de performanța 
unuia sau mai multor active sau valori de 
referință, altele decât o rată a dobânzii. 
Trebuie incluse așadar produse de investiții 
precum fondurile de investiții, polițele de 
asigurare de viață cu un element 
investițional și produsele structurate de 
retail. Investițiile în aceste produse nu 
sunt investiții directe, ca cele efectuate 
prin cumpărarea sau deținerea activelor 
în sine. În schimb, aceste produse se 
plasează între investitor și piețe printr-un 
proces de „împachetare” în cadrul căruia 
sunt puse laolaltă active pentru a crea o 
expunere diferită, a oferi produse cu 
caracteristici diferite sau a crea structuri de 
costuri diferite în comparație cu o 
participație directă. Această „împachetare” 
le poate permite investitorilor de retail să 
se angajeze în strategii de investiții care 
altminteri ar fi inaccesibile sau nepractice, 
însă poate necesita totodată punerea la 
dispoziție a unor informații suplimentare, 

(6) Prezentul regulament ar trebui să se 
aplice tuturor produselor, indiferent de 
forma sau structura lor, create de sectorul 
serviciilor financiare pentru a oferi 
oportunități de investiții investitorilor de 
retail, dacă randamentul oferit 
investitorului depinde de performanța 
unuia sau mai multor active sau valori de 
referință, altele decât o rată a dobânzii. Ar 
trebui incluse așadar produse de investiții 
precum fondurile de investiții, polițele de 
asigurare de viață cu un element 
investițional și produsele de retail care 
includ active care urmează să fie deținute 
direct, precum obligațiunile suverane sau 
ofertele publice de acțiuni sau acțiunile 
admise la tranzacționare pe o piață 
reglementată situată sau care 
funcționează într-un stat membru.
Pachetele de produse structurate de retail
se plasează între investitor și piețe printr-
un proces de „împachetare” în cadrul 
căruia sunt puse laolaltă active pentru a 
crea o expunere diferită, a oferi produse cu 
caracteristici diferite sau a crea structuri de 
costuri diferite în comparație cu o 
participație directă. Această „împachetare” 
le poate permite investitorilor de retail să 
se angajeze în strategii de investiții care 
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în special pentru a face posibile 
comparațiile între diferitele moduri de 
împachetare a investițiilor.

altminteri ar fi inaccesibile sau nepractice, 
însă poate necesita totodată punerea la 
dispoziție a unor informații suplimentare, 
în special pentru a face posibile 
comparațiile între diferitele moduri de 
împachetare a investițiilor.

Or. en

Amendamentul 79
Markus Ferber

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Prezentul regulament trebuie să se 
aplice tuturor produselor, indiferent de 
forma sau structura lor, create de sectorul 
serviciilor financiare pentru a oferi 
oportunități de investiții investitorilor de 
retail, dacă randamentul oferit 
investitorului depinde de performanța 
unuia sau mai multor active sau valori de 
referință, altele decât o rată a dobânzii. 
Trebuie incluse așadar produse de investiții 
precum fondurile de investiții, polițele de 
asigurare de viață cu un element 
investițional și produsele structurate de 
retail. Investițiile în aceste produse nu sunt 
investiții directe, ca cele efectuate prin 
cumpărarea sau deținerea activelor în sine. 
În schimb, aceste produse se plasează între 
investitor și piețe printr-un proces de 
„împachetare” în cadrul căruia sunt puse 
laolaltă active pentru a crea o expunere 
diferită, a oferi produse cu caracteristici 
diferite sau a crea structuri de costuri 
diferite în comparație cu o participație 
directă. Această „împachetare” le poate 
permite investitorilor de retail să se 
angajeze în strategii de investiții care 
altminteri ar fi inaccesibile sau nepractice, 
însă poate necesita totodată punerea la 
dispoziție a unor informații suplimentare, 

(6) Prezentul regulament ar trebui să se 
aplice tuturor produselor, indiferent de 
forma sau structura lor, create de sectorul 
serviciilor financiare pentru a oferi 
oportunități de investiții investitorilor de 
retail, dacă randamentul oferit 
investitorului depinde de performanța 
unuia sau mai multor active sau valori de 
referință, altele decât o rată a dobânzii, 
neexcluzând totuși depozitele structurate. 
Ar trebui incluse așadar produse de 
investiții precum fondurile de investiții, 
polițele de asigurare de viață cu un element 
investițional și produsele structurate de 
retail. Investițiile în aceste produse nu sunt 
investiții directe, ca cele efectuate prin 
cumpărarea sau deținerea activelor în sine. 
În schimb, aceste produse se plasează între 
investitor și piețe printr-un proces de 
„împachetare” în cadrul căruia sunt puse 
laolaltă active pentru a crea o expunere 
diferită, a oferi produse cu caracteristici 
diferite sau a crea structuri de costuri 
diferite în comparație cu o participație 
directă. Această „împachetare” le poate 
permite investitorilor de retail să se 
angajeze în strategii de investiții care 
altminteri ar fi inaccesibile sau nepractice, 
însă poate necesita totodată punerea la 



AM\927693RO.doc 15/179 PE504.397v02-00

RO

în special pentru a face posibile 
comparațiile între diferitele moduri de 
împachetare a investițiilor.

dispoziție a unor informații suplimentare, 
în special pentru a face posibile 
comparațiile între diferitele moduri de 
împachetare a investițiilor.

Or. en

Justificare

Scopul regulamentului este de a permite investitorilor de retail să înțeleagă și să compare 
caracteristicile-cheie ale pachetelor de produse de investiții care sunt caracterizate prin 
natura lor complexă. Depozitele bancare simple și carnetele de economii nu au o natură așa 
complexă, prin urmare, produsele de economii simple ar trebui excluse din domeniul de 
aplicare al regulamentului. Cu toate acestea, deoarece au o natură mai complexă, depozitele 
structurate ar trebui incluse în domeniul de aplicare al regulamentului.

Amendamentul 80
Elena Băsescu

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Prezentul regulament trebuie să se 
aplice tuturor produselor, indiferent de 
forma sau structura lor, create de sectorul 
serviciilor financiare pentru a oferi 
oportunități de investiții investitorilor de 
retail, dacă randamentul oferit 
investitorului depinde de performanța 
unuia sau mai multor active sau valori de 
referință, altele decât o rată a dobânzii. 
Trebuie incluse așadar produse de investiții 
precum fondurile de investiții, polițele de 
asigurare de viață cu un element 
investițional și produsele structurate de 
retail. Investițiile în aceste produse nu sunt 
investiții directe, ca cele efectuate prin 
cumpărarea sau deținerea activelor în sine. 
În schimb, aceste produse se plasează între 
investitor și piețe printr-un proces de 
„împachetare” în cadrul căruia sunt puse 
laolaltă active pentru a crea o expunere 
diferită, a oferi produse cu caracteristici 
diferite sau a crea structuri de costuri 

(6) Prezentul regulament ar trebui să se 
aplice tuturor produselor, indiferent de 
forma sau structura lor, create de sectorul 
serviciilor financiare pentru a oferi 
oportunități de investiții investitorilor de 
retail, dacă randamentul oferit 
investitorului depinde de performanța 
unuia sau mai multor active sau valori de 
referință, altele decât o rată a dobânzii. Ar 
trebui incluse așadar produse de investiții 
precum fondurile de investiții, polițele de 
asigurare de viață cu un element 
investițional și produsele structurate de 
retail. Investițiile în aceste produse nu sunt 
investiții directe, ca cele efectuate prin 
cumpărarea sau deținerea activelor în sine. 
În schimb, aceste produse se plasează între 
investitor și piețe printr-un proces de 
„împachetare” în cadrul căruia sunt puse 
laolaltă active pentru a crea o expunere 
diferită, a oferi produse cu caracteristici 
diferite sau a crea structuri de costuri 
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diferite în comparație cu o participație 
directă. Această „împachetare” le poate 
permite investitorilor de retail să se 
angajeze în strategii de investiții care 
altminteri ar fi inaccesibile sau nepractice, 
însă poate necesita totodată punerea la 
dispoziție a unor informații suplimentare, 
în special pentru a face posibile 
comparațiile între diferitele moduri de 
împachetare a investițiilor.

diferite în comparație cu o participație 
directă. Această „împachetare” le poate 
permite investitorilor de retail să se 
angajeze în strategii de investiții care 
altminteri ar fi inaccesibile sau nepractice, 
însă poate necesita totodată punerea la 
dispoziție a unor informații suplimentare, 
în special pentru a face posibile 
comparațiile între diferitele moduri de 
împachetare a investițiilor și pentru a se 
asigura că investitorii de retail pot să 
înțeleagă caracteristicile-cheie și riscurile 
produselor de investiții de retail.

Or. en

Amendamentul 81
Corien Wortmann-Kool

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Prezentul regulament trebuie să se 
aplice tuturor produselor, indiferent de 
forma sau structura lor, create de sectorul 
serviciilor financiare pentru a oferi 
oportunități de investiții investitorilor de 
retail, dacă randamentul oferit 
investitorului depinde de performanța 
unuia sau mai multor active sau valori de 
referință, altele decât o rată a dobânzii. 
Trebuie incluse așadar produse de investiții 
precum fondurile de investiții, polițele de 
asigurare de viață cu un element 
investițional și produsele structurate de 
retail. Investițiile în aceste produse nu sunt 
investiții directe, ca cele efectuate prin 
cumpărarea sau deținerea activelor în sine. 
În schimb, aceste produse se plasează între 
investitor și piețe printr-un proces de 
„împachetare” în cadrul căruia sunt puse 
laolaltă active pentru a crea o expunere 
diferită, a oferi produse cu caracteristici 
diferite sau a crea structuri de costuri 

(6) Prezentul regulament ar trebui să se 
aplice tuturor produselor, indiferent de 
forma sau structura lor, create de sectorul 
serviciilor financiare pentru a oferi 
oportunități de investiții investitorilor de 
retail, dacă randamentul oferit 
investitorului depinde de performanța 
unuia sau mai multor active sau valori de 
referință, altele decât o rată a dobânzii. Ar 
trebui incluse așadar produse de investiții 
precum fondurile de investiții, polițele de 
asigurare de viață cu un element 
investițional și produsele structurate de 
retail. Investițiile în aceste produse nu sunt 
investiții directe, ca cele efectuate prin 
cumpărarea sau deținerea activelor în sine. 
În schimb, aceste produse se plasează între 
investitor și piețe printr-un proces de 
„împachetare” în cadrul căruia sunt puse 
laolaltă active pentru a crea o expunere 
diferită, a oferi produse cu caracteristici 
diferite sau a crea structuri de costuri 
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diferite în comparație cu o participație 
directă. Această „împachetare” le poate 
permite investitorilor de retail să se 
angajeze în strategii de investiții care 
altminteri ar fi inaccesibile sau nepractice, 
însă poate necesita totodată punerea la 
dispoziție a unor informații suplimentare, 
în special pentru a face posibile 
comparațiile între diferitele moduri de 
împachetare a investițiilor.

diferite în comparație cu o participație 
directă. Această „împachetare” le poate 
permite investitorilor de retail să se 
angajeze în strategii de investiții care 
altminteri ar fi inaccesibile sau nepractice, 
însă poate necesita totodată punerea la 
dispoziție a unor informații suplimentare, 
în special pentru a face posibile 
comparațiile între diferitele moduri de 
împachetare a investițiilor. Activele care 
urmează să fie deținute direct, cum sunt 
acțiunile corporative sau obligațiunile 
suverane, nu sunt pachete de produse de 
investiții și, prin urmare, ar trebui excluse 
din prezentul regulament.

Or. en

Amendamentul 82
Syed Kamall

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Prezentul regulament trebuie să se 
aplice tuturor produselor, indiferent de 
forma sau structura lor, create de sectorul 
serviciilor financiare pentru a oferi 
oportunități de investiții investitorilor de 
retail, dacă randamentul oferit
investitorului depinde de performanța
unuia sau mai multor active sau valori de 
referință, altele decât o rată a dobânzii. 
Trebuie incluse așadar produse de investiții 
precum fondurile de investiții, polițele de 
asigurare de viață cu un element 
investițional și produsele structurate de 
retail. Investițiile în aceste produse nu sunt 
investiții directe, ca cele efectuate prin 
cumpărarea sau deținerea activelor în sine. 
În schimb, aceste produse se plasează între 
investitor și piețe printr-un proces de 
„împachetare” în cadrul căruia sunt puse 
laolaltă active pentru a crea o expunere 

(6) Prezentul regulament ar trebui să se 
aplice tuturor produselor, indiferent de 
forma sau structura lor, create de sectorul 
serviciilor financiare pentru a oferi 
oportunități de investiții investitorilor de 
retail, dacă suma plătibilă investitorului
este expusă unor fluctuații ale valorilor de 
referință sau ale performanței unuia sau 
mai multor active care nu sunt cumpărate 
direct de investitor. Ar trebui incluse 
așadar, printre altele, produse de investiții 
precum fondurile de investiții, polițele de 
asigurare de viață cu un element 
investițional și depozitele structurate. 
Investițiile în aceste produse nu sunt 
investiții directe, ca cele efectuate prin 
cumpărarea sau deținerea activelor în sine. 
În schimb, aceste produse se plasează între 
investitor și piețe printr-un proces de 
„împachetare” în cadrul căruia sunt puse 
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diferită, a oferi produse cu caracteristici 
diferite sau a crea structuri de costuri 
diferite în comparație cu o participație 
directă. Această „împachetare” le poate 
permite investitorilor de retail să se 
angajeze în strategii de investiții care 
altminteri ar fi inaccesibile sau nepractice, 
însă poate necesita totodată punerea la 
dispoziție a unor informații suplimentare, 
în special pentru a face posibile 
comparațiile între diferitele moduri de 
împachetare a investițiilor.

laolaltă active pentru a crea o expunere 
diferită, a oferi produse cu caracteristici 
diferite sau a crea structuri de costuri 
diferite în comparație cu o participație 
directă. Această „împachetare” le poate 
permite investitorilor de retail să se 
angajeze în strategii de investiții care 
altminteri ar fi inaccesibile sau nepractice, 
însă poate necesita totodată punerea la 
dispoziție a unor informații suplimentare, 
în special pentru a face posibile 
comparațiile între diferitele moduri de 
împachetare a investițiilor.

Or. en

Justificare

Regulamentul privind documentul cu informații-cheie, astfel cum a fost elaborat, are ca scop 
îmbunătățirea comparabilității și a inteligibilității informațiilor despre pachetele de produse 
de investiții de retail. La acest moment, regulamentul ar trebui să se limiteze la pachete de 
produse și ar trebui să vizeze numai alte produse de investiții care fac obiectul unei analize 
cost-beneficiu complete, realizată de autoritățile europene de supraveghere.

Amendamentul 83
Syed Kamall

Propunere de regulament
Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) CEBS, CESR și CEIOPS, în calitate 
de organisme cu înaltă expertiză de 
specialitate, au transmis Comisiei 
constatările lor privind necesitatea unui 
document cu informații-cheie. În raportul
final al grupului operativ 
(6 octombrie 2010), s-a convenit asupra 
unei definiții care a fost acceptată ulterior 
de Comisie. Definiția este rezultatul unui 
dialog și al unor consultări ample cu toate 
părțile interesate și ar trebui respectată. 
Prin limitarea domeniului de aplicare al 
regulamentului la pachetele de produse de 
investiții de retail, documentul cu 
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informații-cheie va deveni mai eficace în 
practică deoarece este o abordare mai 
specializată și mai utilă pentru 
consumatori, vizând numai produsele
pentru care documentul cu informații-
cheie ar fi în mod clar util. O reexaminare 
ulterioară a domeniul de aplicare va 
permite evaluarea impactului inițial al 
documentului cu informații-cheie, iar 
orice eventuală extindere viitoare a 
domeniului de aplicare care poate fi 
necesară, dacă sunt identificate prejudicii 
pentru arbitraj și consumatori, ar putea fi 
realizată după o analiză cost-beneficiu 
completă.

Or. en

Justificare

Propunerea Comisiei are la bază expertiza pusă la dispoziție de predecesorii autorităților 
europene de supraveghere. Definiția care limitează domeniul de aplicare al PPIR ar trebui 
respectată în acest temei. Dacă va fi extins domeniul de aplicare, ar trebui realizată o analiză 
completă care să evalueze beneficiile și costurile pentru consumatori și corelațiile cu alte 
directive și regulamente.

Amendamentul 84
Jean-Paul Gauzès

Propunere de regulament
Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Prezentul regulament ar trebui să se 
aplice și acțiunilor sau unităților 
vehiculelor cu scop special și ale 
societăților holding pe care un creator de 
produse de investiții le poate concepe 
pentru a evita prezentul regulament.

Or. en
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Amendamentul 85
Thomas Händel

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Pentru ca prezentul regulament să se 
aplice exclusiv acestor produse de 
investiții împachetate, produsele de 
asigurare care nu oferă oportunități de 
investiții și produsele expuse numai 
ratelor dobânzii trebuie așadar excluse 
din domeniul de aplicare al 
regulamentului. Activele care urmează să 
fie deținute direct, cum sunt acțiunile 
corporative sau obligațiunile suverane, nu 
sunt produse de investiții împachetate, și 
prin urmare trebuie excluse. Întrucât 
prezentul regulament se axează pe 
îmbunătățirea comparabilității și a 
inteligibilității informațiilor despre 
produsele de investiții destinate 
investitorilor de retail, schemele de pensii 
ocupaționale care intră sub incidența 
Directivei 2003/41/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 3 iunie 
2003 privind activitățile și supravegherea 
instituțiilor pentru furnizarea de pensii 
ocupaționale sau a Directivei 
2009/138/CE a Parlamentului European 
și a Consiliului din 25 noiembrie 2009 
privind accesul la activitate și 
desfășurarea activității de asigurare și de 
reasigurare (Solvabilitate II) nu trebuie să 
intre sub incidența prezentului 
regulament. În mod similar, anumite 
produse de pensii ocupaționale care nu 
intră sub incidența Directivei 2003/41/CE 
trebuie excluse din domeniul de aplicare 
al prezentului regulament, cu condiția ca 
legea națională să prevadă o contribuție 
financiară din partea angajatorului și ca 
angajatul să nu aibă posibilitatea de a 
alege furnizorul pensiei ocupaționale.
Fondurile de investiții dedicate 
investitorilor instituționali nu intră nici ele

(7) Fondurile de investiții dedicate 
investitorilor instituționali nu intră sub 
incidența prezentului regulament, deoarece 
nu sunt propuse spre vânzare investitorilor 
de retail. Cu toate acestea, produsele de 
investiții care au ca scop acumularea de 
economii pentru pensii private ar trebui să 
rămână în domeniul de aplicare al 
regulamentului, deoarece ele sunt adesea în 
concurență cu celelalte produse acoperite 
de prezentul regulament și sunt distribuite 
în mod similar investitorilor de retail.
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sub incidența prezentului regulament, 
deoarece nu sunt propuse spre vânzare 
investitorilor de retail. Cu toate acestea, 
produsele de investiții care au ca scop 
acumularea de economii pentru pensii 
private trebuie incluse în domeniul de 
aplicare al regulamentului, deoarece ele 
sunt adesea în concurență cu celelalte 
produse acoperite de prezentul regulament 
și sunt distribuite în mod similar 
investitorilor de retail.

Or. de

Amendamentul 86
Jean-Paul Gauzès

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Pentru ca prezentul regulament să se 
aplice exclusiv acestor produse de 
investiții împachetate, produsele de 
asigurare care nu oferă oportunități de 
investiții și produsele expuse numai ratelor 
dobânzii trebuie așadar excluse din 
domeniul de aplicare al regulamentului. 
Activele care urmează să fie deținute 
direct, cum sunt acțiunile corporative sau 
obligațiunile suverane, nu sunt produse 
de investiții împachetate, și, prin urmare,
trebuie excluse. Întrucât prezentul 
regulament se axează pe îmbunătățirea 
comparabilității și a inteligibilității 
informațiilor despre produsele de investiții 
destinate investitorilor de retail, schemele 
de pensii ocupaționale care intră sub 
incidența Directivei 2003/41/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 3 iunie 2003 privind activitățile și 
supravegherea instituțiilor pentru 
furnizarea de pensii ocupaționale sau a 
Directivei 2009/138/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 

(7) Produsele de asigurare care nu oferă 
oportunități de investiții și produsele 
expuse numai ratelor dobânzii ar trebui
excluse din domeniul de aplicare al 
regulamentului. Întrucât prezentul 
regulament se axează pe îmbunătățirea 
comparabilității și a inteligibilității 
informațiilor despre produsele de investiții 
destinate investitorilor de retail, schemele 
de pensii ocupaționale care intră sub 
incidența Directivei 2003/41/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 3 iunie 2003 privind activitățile și 
supravegherea instituțiilor pentru 
furnizarea de pensii ocupaționale sau a 
Directivei 2009/138/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
25 noiembrie 2009 privind accesul la 
activitate și desfășurarea activității de 
asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II) 
nu ar trebui să intre sub incidența 
prezentului regulament. În mod similar, 
anumite produse de pensii ocupaționale 
care nu intră sub incidența 
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25 noiembrie 2009 privind accesul la 
activitate și desfășurarea activității de 
asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II) 
nu trebuie să intre sub incidența 
prezentului regulament. În mod similar, 
anumite produse de pensii ocupaționale 
care nu intră sub incidența 
Directivei 2003/41/CE trebuie excluse din 
domeniul de aplicare al prezentului
regulament, cu condiția ca legea națională 
să prevadă o contribuție financiară din 
partea angajatorului și ca angajatul să nu 
aibă posibilitatea de a alege furnizorul 
pensiei ocupaționale. Fondurile de 
investiții dedicate investitorilor 
instituționali nu intră nici ele sub incidența 
prezentului regulament, deoarece nu sunt 
propuse spre vânzare investitorilor de 
retail. Cu toate acestea, produsele de 
investiții care au ca scop acumularea de 
economii pentru pensii private trebuie
incluse în domeniul de aplicare al 
regulamentului, deoarece ele sunt adesea în 
concurență cu celelalte produse acoperite 
de prezentul regulament și sunt distribuite 
în mod similar investitorilor de retail.

Directivei 2003/41/CE ar trebui excluse 
din domeniul de aplicare al prezentului 
regulament, cu condiția ca legea națională 
să prevadă o contribuție financiară din 
partea angajatorului și ca angajatul să nu 
aibă posibilitatea de a alege furnizorul 
pensiei ocupaționale. Fondurile de 
investiții dedicate investitorilor 
instituționali nu intră nici ele sub incidența 
prezentului regulament, deoarece nu sunt 
propuse spre vânzare investitorilor de 
retail. Cu toate acestea, produsele de 
investiții care au ca scop acumularea de 
economii pentru pensii private ar trebui să 
rămână în domeniul de aplicare al 
regulamentului, deoarece ele sunt adesea în 
concurență cu celelalte produse acoperite 
de prezentul regulament și sunt distribuite 
în mod similar investitorilor de retail.

Or. en

Amendamentul 87
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Pentru ca prezentul regulament să se 
aplice exclusiv acestor produse de 
investiții împachetate, produsele de 
asigurare care nu oferă oportunități de 
investiții și produsele expuse numai 
ratelor dobânzii trebuie așadar excluse 
din domeniul de aplicare al 
regulamentului. Activele care urmează să 
fie deținute direct, cum sunt acțiunile 

(7) Întrucât prezentul regulament se axează 
pe îmbunătățirea comparabilității și a 
inteligibilității informațiilor despre 
produsele de investiții destinate 
investitorilor de retail, schemele de pensii 
ocupaționale care intră sub incidența 
Directivei 2003/41/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 3 iunie 2003 
privind activitățile și supravegherea 
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corporative sau obligațiunile suverane, nu 
sunt produse de investiții împachetate, și,
prin urmare, trebuie excluse. Întrucât 
prezentul regulament se axează pe 
îmbunătățirea comparabilității și a 
inteligibilității informațiilor despre 
produsele de investiții destinate 
investitorilor de retail, schemele de pensii 
ocupaționale care intră sub incidența 
Directivei 2003/41/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 3 iunie 2003 
privind activitățile și supravegherea 
instituțiilor pentru furnizarea de pensii 
ocupaționale sau a Directivei 2009/138/CE 
a Parlamentului European și a Consiliului 
din 25 noiembrie 2009 privind accesul la 
activitate și desfășurarea activității de 
asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II) 
nu trebuie să intre sub incidența 
prezentului regulament. În mod similar, 
anumite produse de pensii ocupaționale 
care nu intră sub incidența 
Directivei 2003/41/CE trebuie excluse din 
domeniul de aplicare al prezentului 
regulament, cu condiția ca legea națională 
să prevadă o contribuție financiară din 
partea angajatorului și ca angajatul să nu 
aibă posibilitatea de a alege furnizorul 
pensiei ocupaționale. Fondurile de 
investiții dedicate investitorilor 
instituționali nu intră nici ele sub incidența 
prezentului regulament, deoarece nu sunt 
propuse spre vânzare investitorilor de 
retail. Cu toate acestea, produsele de 
investiții care au ca scop acumularea de 
economii pentru pensii private trebuie
incluse în domeniul de aplicare al 
regulamentului, deoarece ele sunt adesea în 
concurență cu celelalte produse acoperite 
de prezentul regulament și sunt distribuite 
în mod similar investitorilor de retail.

instituțiilor pentru furnizarea de pensii 
ocupaționale sau a Directivei 2009/138/CE 
a Parlamentului European și a Consiliului 
din 25 noiembrie 2009 privind accesul la 
activitate și desfășurarea activității de 
asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II) 
nu ar trebui să intre sub incidența 
prezentului regulament. În mod similar, 
anumite produse de pensii ocupaționale 
care nu intră sub incidența 
Directivei 2003/41/CE ar trebui excluse 
din domeniul de aplicare al prezentului 
regulament, cu condiția ca legea națională 
să prevadă o contribuție financiară din 
partea angajatorului și ca angajatul să nu 
aibă posibilitatea de a alege furnizorul 
pensiei ocupaționale. Fondurile de 
investiții dedicate investitorilor 
instituționali nu intră nici ele sub incidența 
prezentului regulament, deoarece nu sunt 
propuse spre vânzare investitorilor de 
retail. Cu toate acestea, produsele de 
investiții care au ca scop acumularea de 
economii pentru pensii private ar trebui să 
rămână în domeniul de aplicare al 
regulamentului, deoarece ele sunt adesea în 
concurență cu celelalte produse acoperite 
de prezentul regulament și sunt distribuite 
în mod similar investitorilor de retail.

Or. en

Amendamentul 88
Markus Ferber
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Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Pentru ca prezentul regulament să se 
aplice exclusiv acestor produse de investiții 
împachetate, produsele de asigurare care 
nu oferă oportunități de investiții și 
produsele expuse numai ratelor dobânzii 
trebuie așadar excluse din domeniul de 
aplicare al regulamentului. Activele care 
urmează să fie deținute direct, cum sunt 
acțiunile corporative sau obligațiunile 
suverane, nu sunt produse de investiții 
împachetate, și, prin urmare, trebuie
excluse. Întrucât prezentul regulament se 
axează pe îmbunătățirea comparabilității și 
a inteligibilității informațiilor despre 
produsele de investiții destinate 
investitorilor de retail, schemele de pensii 
ocupaționale care intră sub incidența 
Directivei 2003/41/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 3 iunie 2003 
privind activitățile și supravegherea 
instituțiilor pentru furnizarea de pensii 
ocupaționale sau a Directivei 2009/138/CE 
a Parlamentului European și a Consiliului 
din 25 noiembrie 2009 privind accesul la 
activitate și desfășurarea activității de 
asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II) 
nu trebuie să intre sub incidența 
prezentului regulament. În mod similar, 
anumite produse de pensii ocupaționale 
care nu intră sub incidența 
Directivei 2003/41/CE trebuie excluse din 
domeniul de aplicare al prezentului 
regulament, cu condiția ca legea națională 
să prevadă o contribuție financiară din 
partea angajatorului și ca angajatul să nu 
aibă posibilitatea de a alege furnizorul 
pensiei ocupaționale. Fondurile de 
investiții dedicate investitorilor 
instituționali nu intră nici ele sub incidența 
prezentului regulament, deoarece nu sunt 
propuse spre vânzare investitorilor de 
retail. Cu toate acestea, produsele de 

(7) Pentru ca prezentul regulament să se 
aplice exclusiv acestor pachete de produse 
de investiții, produsele de asigurare care nu 
oferă oportunități de investiții și produsele 
expuse numai ratelor dobânzii, altele decât 
depozitele structurate, ar trebui așadar 
excluse din domeniul de aplicare al 
regulamentului. Activele care urmează să 
fie deținute direct, cum sunt acțiunile
corporative sau obligațiunile suverane, nu 
sunt pachete de produse de investiții și,
prin urmare, ar trebui excluse. Întrucât 
prezentul regulament se axează pe 
îmbunătățirea comparabilității și a 
inteligibilității informațiilor despre 
produsele de investiții destinate 
investitorilor de retail, schemele de pensii 
ocupaționale care intră sub incidența 
Directivei 2003/41/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 3 iunie 2003 
privind activitățile și supravegherea 
instituțiilor pentru furnizarea de pensii 
ocupaționale sau a Directivei 2009/138/CE 
a Parlamentului European și a Consiliului 
din 25 noiembrie 2009 privind accesul la 
activitate și desfășurarea activității de 
asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II) 
nu ar trebui să intre sub incidența 
prezentului regulament. În mod similar, 
anumite produse de pensii ocupaționale 
care nu intră sub incidența 
Directivei 2003/41/CE ar trebui excluse 
din domeniul de aplicare al prezentului 
regulament, cu condiția ca legea națională 
să prevadă o contribuție financiară din 
partea angajatorului și ca angajatul să nu 
aibă posibilitatea de a alege furnizorul 
pensiei ocupaționale. Fondurile de 
investiții dedicate investitorilor 
instituționali nu intră nici ele sub incidența 
prezentului regulament, deoarece nu sunt 
propuse spre vânzare investitorilor de 
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investiții care au ca scop acumularea de 
economii pentru pensii private trebuie
incluse în domeniul de aplicare al 
regulamentului, deoarece ele sunt adesea în 
concurență cu celelalte produse acoperite 
de prezentul regulament și sunt distribuite 
în mod similar investitorilor de retail.

retail. Cu toate acestea, produsele de 
investiții care au ca scop acumularea de 
economii pentru pensii private ar trebui să 
rămână în domeniul de aplicare al 
regulamentului, deoarece ele sunt adesea în 
concurență cu celelalte produse acoperite 
de prezentul regulament și sunt distribuite 
în mod similar investitorilor de retail.

Or. en

Justificare

Scopul regulamentului este de a permite investitorilor de retail să înțeleagă și să compare 
caracteristicile-cheie ale pachetelor de produse de investiții care sunt caracterizate prin 
natura lor complexă. Depozitele bancare simple și carnetele de economii nu au o natură așa 
complexă, prin urmare, produsele de economii simple ar trebui excluse din domeniul de 
aplicare al regulamentului. Cu toate acestea, deoarece au o natură mai complexă, depozitele 
structurate ar trebui incluse în domeniul de aplicare al regulamentului.

Amendamentul 89
Syed Kamall

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Pentru ca prezentul regulament să se 
aplice exclusiv acestor produse de investiții 
împachetate, produsele de asigurare care 
nu oferă oportunități de investiții și 
produsele expuse numai ratelor dobânzii 
trebuie așadar excluse din domeniul de 
aplicare al regulamentului. Activele care 
urmează să fie deținute direct, cum sunt 
acțiunile corporative sau obligațiunile 
suverane, nu sunt produse de investiții 
împachetate, și, prin urmare, trebuie
excluse. Întrucât prezentul regulament se 
axează pe îmbunătățirea comparabilității și 
a inteligibilității informațiilor despre 
produsele de investiții destinate 
investitorilor de retail, schemele de pensii 
ocupaționale care intră sub incidența 
Directivei 2003/41/CE a Parlamentului 

(7) Pentru ca prezentul regulament să se 
aplice exclusiv acestor pachete de produse 
de investiții de retail, produsele de 
asigurare care nu oferă oportunități de 
investiții și depozitele, altele decât 
depozitele structurate, produsele expuse 
numai ratelor dobânzii ar trebui așadar 
excluse din domeniul de aplicare al 
regulamentului. Activele care urmează să 
fie deținute direct, cum sunt acțiunile
corporative sau obligațiunile suverane, nu 
sunt pachete de produse de investiții și,
prin urmare, ar trebui excluse. Întrucât 
prezentul regulament se axează pe 
îmbunătățirea comparabilității și a 
inteligibilității informațiilor despre 
pachetele de produse de investiții de retail
destinate investitorilor de retail, schemele 
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European și a Consiliului din 3 iunie 2003 
privind activitățile și supravegherea
instituțiilor pentru furnizarea de pensii 
ocupaționale sau a Directivei 2009/138/CE 
a Parlamentului European și a Consiliului 
din 25 noiembrie 2009 privind accesul la 
activitate și desfășurarea activității de 
asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II)
nu trebuie să intre sub incidența 
prezentului regulament. În mod similar, 
anumite produse de pensii ocupaționale 
care nu intră sub incidența 
Directivei 2003/41/CE trebuie excluse din 
domeniul de aplicare al prezentului 
regulament, cu condiția ca legea națională 
să prevadă o contribuție financiară din 
partea angajatorului și ca angajatul să nu 
aibă posibilitatea de a alege furnizorul 
pensiei ocupaționale. Fondurile de 
investiții dedicate investitorilor 
instituționali nu intră nici ele sub incidența 
prezentului regulament, deoarece nu sunt 
propuse spre vânzare investitorilor de 
retail. Cu toate acestea, produsele de 
investiții care au ca scop acumularea de 
economii pentru pensii private trebuie
incluse în domeniul de aplicare al 
regulamentului, deoarece ele sunt adesea în 
concurență cu celelalte produse acoperite 
de prezentul regulament și sunt distribuite 
în mod similar investitorilor de retail.

de pensii ocupaționale care intră sub 
incidența Directivei 2003/41/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 3 iunie 2003 privind activitățile și 
supravegherea instituțiilor pentru 
furnizarea de pensii ocupaționale sau a 
Directivei 2009/138/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
25 noiembrie 2009 privind accesul la 
activitate și desfășurarea activității de 
asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II) 
nu ar trebui să intre sub incidența 
prezentului regulament. În mod similar, 
anumite produse de pensii ocupaționale 
care nu intră sub incidența 
Directivei 2003/41/CE ar trebui excluse 
din domeniul de aplicare al prezentului 
regulament, cu condiția ca legea națională 
să prevadă o contribuție financiară din 
partea angajatorului, precum și produsele 
de pensii și sistemele de securitate socială 
recunoscute oficial care intră sub 
incidența legislației naționale sau a 
Uniunii. Fondurile de investiții dedicate 
investitorilor instituționali nu intră nici ele 
sub incidența prezentului regulament, 
deoarece nu sunt propuse spre vânzare 
investitorilor de retail. Cu toate acestea, 
produsele de investiții care au ca scop 
acumularea de economii pentru pensii 
private ar trebui să rămână în domeniul de 
aplicare al regulamentului, deoarece ele 
sunt adesea în concurență cu celelalte 
produse acoperite de prezentul regulament 
și sunt distribuite în mod similar 
investitorilor de retail.

Or. en

Amendamentul 90
Burkhard Balz

Propunere de regulament
Considerentul 7
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Pentru ca prezentul regulament să se 
aplice exclusiv acestor produse de investiții 
împachetate, produsele de asigurare care 
nu oferă oportunități de investiții și 
produsele expuse numai ratelor dobânzii 
trebuie așadar excluse din domeniul de 
aplicare al regulamentului. Activele care 
urmează să fie deținute direct, cum sunt 
acțiunile corporative sau obligațiunile 
suverane, nu sunt produse de investiții 
împachetate, și, prin urmare, trebuie
excluse. Întrucât prezentul regulament se 
axează pe îmbunătățirea comparabilității și 
a inteligibilității informațiilor despre 
produsele de investiții destinate 
investitorilor de retail, schemele de pensii 
ocupaționale care intră sub incidența 
Directivei 2003/41/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 3 iunie 2003 
privind activitățile și supravegherea 
instituțiilor pentru furnizarea de pensii 
ocupaționale sau a Directivei 2009/138/CE 
a Parlamentului European și a Consiliului 
din 25 noiembrie 2009 privind accesul la 
activitate și desfășurarea activității de 
asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II) 
nu trebuie să intre sub incidența 
prezentului regulament. În mod similar, 
anumite produse de pensii ocupaționale 
care nu intră sub incidența 
Directivei 2003/41/CE trebuie excluse din 
domeniul de aplicare al prezentului 
regulament, cu condiția ca legea națională 
să prevadă o contribuție financiară din 
partea angajatorului și ca angajatul să nu 
aibă posibilitatea de a alege furnizorul 
pensiei ocupaționale. Fondurile de 
investiții dedicate investitorilor 
instituționali nu intră nici ele sub incidența 
prezentului regulament, deoarece nu sunt 
propuse spre vânzare investitorilor de 
retail. Cu toate acestea, produsele de 
investiții care au ca scop acumularea de 
economii pentru pensii private trebuie
incluse în domeniul de aplicare al 

(7) Pentru ca prezentul regulament să se 
aplice exclusiv acestor pachete de produse 
de investiții, produsele de asigurare care nu 
oferă oportunități de investiții și produsele 
expuse numai ratelor dobânzii ar trebui
așadar excluse din domeniul de aplicare al 
regulamentului. Activele care urmează să 
fie deținute direct, cum sunt acțiunile
corporative sau obligațiunile suverane, nu 
sunt pachete de produse de investiții și,
prin urmare, ar trebui excluse. Domeniul 
de aplicare al regulamentului ar trebui să 
rămână adaptat la pachetele de produse 
de investiții pentru a reflecta nivelurile 
diferite de complexitate ale produselor de 
pe piețele financiare și pentru a ține 
seama de proporționalitatea cerințelor 
impuse creatorilor produselor și 
persoanelor care vând produse de 
investiții. Întrucât prezentul regulament se 
axează pe îmbunătățirea comparabilității și
a inteligibilității informațiilor despre 
produsele de investiții destinate 
investitorilor de retail, schemele de pensii 
ocupaționale care intră sub incidența 
Directivei 2003/41/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 3 iunie 2003 
privind activitățile și supravegherea 
instituțiilor pentru furnizarea de pensii 
ocupaționale sau a Directivei 2009/138/CE 
a Parlamentului European și a Consiliului 
din 25 noiembrie 2009 privind accesul la 
activitate și desfășurarea activității de 
asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II) 
nu ar trebui să intre sub incidența 
prezentului regulament. În mod similar, 
anumite produse de pensii ocupaționale 
care nu intră sub incidența 
Directivei 2003/41/CE ar trebui excluse 
din domeniul de aplicare al prezentului 
regulament, cu condiția ca legea națională 
să prevadă o contribuție financiară din 
partea angajatorului și ca angajatul să nu 
aibă posibilitatea de a alege furnizorul 
pensiei ocupaționale. Fondurile de 
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regulamentului, deoarece ele sunt adesea în 
concurență cu celelalte produse acoperite 
de prezentul regulament și sunt distribuite 
în mod similar investitorilor de retail.

investiții dedicate investitorilor 
instituționali nu intră nici ele sub incidența 
prezentului regulament, deoarece nu sunt 
propuse spre vânzare investitorilor de 
retail. Cu toate acestea, produsele de 
investiții care au ca scop acumularea de 
economii pentru pensii private ar trebui să 
rămână în domeniul de aplicare al 
regulamentului, deoarece ele sunt adesea în 
concurență cu celelalte produse acoperite 
de prezentul regulament și sunt distribuite 
în mod similar investitorilor de retail.

Or. en

Amendamentul 91
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Pentru ca prezentul regulament să se 
aplice exclusiv acestor produse de investiții 
împachetate, produsele de asigurare care 
nu oferă oportunități de investiții și 
produsele expuse numai ratelor dobânzii
trebuie așadar excluse din domeniul de 
aplicare al regulamentului. Activele care 
urmează să fie deținute direct, cum sunt 
acțiunile corporative sau obligațiunile 
suverane, nu sunt produse de investiții 
împachetate, și, prin urmare, trebuie
excluse. Întrucât prezentul regulament se 
axează pe îmbunătățirea comparabilității și 
a inteligibilității informațiilor despre 
produsele de investiții destinate 
investitorilor de retail, schemele de pensii 
ocupaționale care intră sub incidența 
Directivei 2003/41/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 3 iunie 2003 
privind activitățile și supravegherea 
instituțiilor pentru furnizarea de pensii 
ocupaționale sau a Directivei 2009/138/CE 
a Parlamentului European și a Consiliului 

(7) Pentru ca prezentul regulament să se 
aplice exclusiv acestor pachete de produse 
de investiții, produsele de asigurare care nu 
oferă oportunități de investiții și depozitele 
nestructurate ar trebui așadar excluse din 
domeniul de aplicare al regulamentului. 
Activele care urmează să fie deținute 
direct, cum sunt acțiunile corporative sau 
obligațiunile suverane, nu sunt pachete de
produse de investiții și, prin urmare, ar
trebui excluse. Întrucât prezentul 
regulament se axează pe îmbunătățirea 
comparabilității și a inteligibilității 
informațiilor despre produsele de investiții 
destinate investitorilor de retail, schemele 
de pensii ocupaționale care intră sub 
incidența Directivei 2003/41/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 3 iunie 2003 privind activitățile și 
supravegherea instituțiilor pentru 
furnizarea de pensii ocupaționale sau a 
Directivei 2009/138/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
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din 25 noiembrie 2009 privind accesul la 
activitate și desfășurarea activității de 
asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II) 
nu trebuie să intre sub incidența 
prezentului regulament. În mod similar, 
anumite produse de pensii ocupaționale 
care nu intră sub incidența 
Directivei 2003/41/CE trebuie excluse din 
domeniul de aplicare al prezentului 
regulament, cu condiția ca legea națională 
să prevadă o contribuție financiară din 
partea angajatorului și ca angajatul să nu 
aibă posibilitatea de a alege furnizorul 
pensiei ocupaționale. Fondurile de 
investiții dedicate investitorilor 
instituționali nu intră nici ele sub incidența 
prezentului regulament, deoarece nu sunt 
propuse spre vânzare investitorilor de 
retail. Cu toate acestea, produsele de 
investiții care au ca scop acumularea de 
economii pentru pensii private trebuie
incluse în domeniul de aplicare al 
regulamentului, deoarece ele sunt adesea în 
concurență cu celelalte produse acoperite 
de prezentul regulament și sunt distribuite 
în mod similar investitorilor de retail.

25 noiembrie 2009 privind accesul la 
activitate și desfășurarea activității de 
asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II) 
nu ar trebui să intre sub incidența 
prezentului regulament. În mod similar, 
anumite produse de pensii ocupaționale 
care nu intră sub incidența 
Directivei 2003/41/CE ar trebui excluse 
din domeniul de aplicare al prezentului 
regulament, cu condiția ca legea națională 
să prevadă o contribuție financiară din 
partea angajatorului și ca angajatul să nu 
aibă posibilitatea de a alege furnizorul 
pensiei ocupaționale. Fondurile de 
investiții dedicate investitorilor 
instituționali nu intră nici ele sub incidența 
prezentului regulament, deoarece nu sunt 
propuse spre vânzare investitorilor de 
retail. Cu toate acestea, produsele de 
investiții care au ca scop acumularea de 
economii pentru pensii private ar trebui să 
rămână în domeniul de aplicare al 
regulamentului, deoarece ele sunt adesea în 
concurență cu celelalte produse acoperite 
de prezentul regulament și sunt distribuite 
în mod similar investitorilor de retail.

Or. en

Amendamentul 92
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Pentru ca prezentul regulament să se 
aplice exclusiv acestor produse de 
investiții împachetate, produsele de 
asigurare care nu oferă oportunități de 
investiții și produsele expuse numai 
ratelor dobânzii trebuie așadar excluse din 
domeniul de aplicare al regulamentului. 
Activele care urmează să fie deținute 
direct, cum sunt acțiunile corporative sau 

(7) Deoarece prezentul regulament se 
aplică exclusiv pachetelor de produse de 
investiții de retail (PPIR), depozitelor, 
altele decât depozitele structurate, și 
produselor de asigurare ale căror beneficii 
nu sunt expuse fluctuațiilor valorilor 
investițiilor-suport sunt excluse din 
domeniul de aplicare al regulamentului. 
Activele care urmează să fie deținute 
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obligațiunile suverane, nu sunt produse de 
investiții împachetate, și, prin urmare,
trebuie excluse. Întrucât prezentul 
regulament se axează pe îmbunătățirea 
comparabilității și a inteligibilității 
informațiilor despre produsele de investiții 
destinate investitorilor de retail, schemele 
de pensii ocupaționale care intră sub 
incidența Directivei 2003/41/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 3 iunie 2003 privind activitățile și 
supravegherea instituțiilor pentru 
furnizarea de pensii ocupaționale sau a 
Directivei 2009/138/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
25 noiembrie 2009 privind accesul la 
activitate și desfășurarea activității de 
asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II) 
nu trebuie să intre sub incidența 
prezentului regulament. În mod similar, 
anumite produse de pensii ocupaționale
care nu intră sub incidența 
Directivei 2003/41/CE trebuie excluse din 
domeniul de aplicare al prezentului 
regulament, cu condiția ca legea națională 
să prevadă o contribuție financiară din 
partea angajatorului și ca angajatul să nu 
aibă posibilitatea de a alege furnizorul 
pensiei ocupaționale. Fondurile de 
investiții dedicate investitorilor 
instituționali nu intră nici ele sub incidența 
prezentului regulament, deoarece nu sunt 
propuse spre vânzare investitorilor de 
retail. Cu toate acestea, produsele de 
investiții care au ca scop acumularea de 
economii pentru pensii private trebuie
incluse în domeniul de aplicare al 
regulamentului, deoarece ele sunt adesea 
în concurență cu celelalte produse 
acoperite de prezentul regulament și sunt 
distribuite în mod similar investitorilor de 
retail.

direct, cum sunt acțiunile corporative sau 
obligațiunile suverane, nu sunt pachete de
produse de investiții și, prin urmare, sunt 
excluse. Întrucât prezentul regulament are 
ca scop îmbunătățirea comparabilității și a 
inteligibilității informațiilor despre 
pachetele de produse de investiții de retail
(PPIR) destinate investitorilor de retail, 
schemele de pensii ocupaționale care intră 
sub incidența Directivei 2003/41/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 3 iunie 2003 privind activitățile și 
supravegherea instituțiilor pentru 
furnizarea de pensii ocupaționale sau a 
Directivei 2009/138/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
25 noiembrie 2009 privind accesul la 
activitate și desfășurarea activității de 
asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II) 
nu ar trebui să intre sub incidența 
prezentului regulament. În mod similar, 
orice produs de pensii ar trebui exclus din 
domeniul de aplicare al prezentului 
regulament, dacă legea națională prevede o 
contribuție financiară din partea 
angajatorului, precum și alte produse de 
pensii recunoscute oficial și sistemele de 
securitate socială care intră sub incidența 
legislației naționale sau a Uniunii. 
Fondurile de investiții dedicate 
investitorilor instituționali nu intră nici ele 
sub incidența prezentului regulament, 
deoarece nu sunt propuse spre vânzare 
investitorilor de retail. Limitarea 
regulamentului la PPIR va permite 
documentului cu informații-cheie să fie 
mai relevant și, prin urmare, mai eficace. 
La reexaminarea succesului 
documentului cu informații-cheie poate fi 
avută în vedere o extindere a domeniului 
de aplicare.

Or. en
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Amendamentul 93
Wolf Klinz

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Pentru a clarifica interacțiunea dintre 
obligațiile prevăzute de prezentul 
regulament și cele prevăzute de 
Directiva 2003/71/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
4 noiembrie 2003 privind prospectul care 
trebuie publicat în cazul unei oferte publice 
de valori mobiliare sau pentru admiterea 
valorilor mobiliare la tranzacționare și de 
modificare a Directivei 2001/34/CE și de 
Directiva 2009/138/CE, este necesar să se 
precizeze că aceste directive continuă să se 
aplice, în paralel cu prezentul regulament.

(8) Pentru a clarifica interacțiunea dintre 
obligațiile prevăzute de prezentul 
regulament și cele prevăzute de 
Directiva 2003/71/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
4 noiembrie 2003 privind prospectul care 
trebuie publicat în cazul unei oferte publice 
de valori mobiliare sau pentru admiterea 
valorilor mobiliare la tranzacționare și de 
modificare a Directivei 2001/34/CE și de 
Directiva 2009/138/CE, este necesar să se 
precizeze că aceste directive continuă să se 
aplice, în paralel cu prezentul regulament. 
Având în vedere în mod special rezumatul 
care prevede informații-cheie, astfel cum 
se menționează la articolul 5 alineatul (2) 
din Directiva 2003/71/CE, documentul cu 
informații-cheie este combinat cu 
prezentul document după reexaminarea 
prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 94
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Creatorii produselor de investiții ar 
trebui să se asigure că produsul de 
investiții pe care îl structurează este 
compatibil cu profilul investitorilor de 
retail vizați. Prin urmare, ei ar trebui să 
instituie un proces de diligență pentru a se 
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asigura că produsele lor de investiții nu 
expun investitorii de retail la active-suport 
al căror profil de risc și de randament nu 
poate fi ușor înțeles.

Or. en

Amendamentul 95
Burkhard Balz

Propunere de regulament
Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Autorităților competente și ABE, 
AEAPO, AEVMP ar trebui să li se pună 
la dispoziție, la cerere, toate informațiile 
necesare pentru a controla conținutul 
documentelor cu informații-cheie, a 
evalua respectarea prezentului 
regulament și a asigura protecția 
clienților și a investitorilor de pe piețele 
financiare. Cu toate acestea, autoritățile 
competente nu ar trebui să aibă obligația 
de a se implica în cadrul unui proces de 
aprobare prealabilă a fiecărui document
cu informații-cheie în parte. Drepturile de 
intervenție în materie de produse ar trebui 
exercitate în conformitate cu dispozițiile 
relevante din Directiva .../.../UE 
[MiFID II] și din Regulamentul (UE) nr. 
.../... [MiFIR].

Or. en

Amendamentul 96
Elena Băsescu

Propunere de regulament
Considerentul 9
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Creatorii produselor de investiții –
administratori de fonduri, societăți de 
asigurare, emitenți de valori mobiliare, 
instituții de credit sau firme de investiții –
sunt cei care trebuie să elaboreze 
documentul cu informații cheie despre 
produsele de investiții pe care le creează, 
deoarece sunt cei mai în măsură să 
cunoască produsul și sunt responsabili de 
acesta. Documentul trebuie elaborat de 
creatorul produsului de investiții înainte ca 
produsul să fie oferit spre vânzare 
investitorilor de retail. Cu toate acestea, 
atunci când un produs nu este vândut 
investitorilor de retail, nu este necesară 
elaborarea unui document cu informații 
cheie, iar atunci când elaborarea unui 
asemenea document nu este practică pentru 
creatorul produsului de investiții, această 
sarcină poate fi delegată altor persoane. 
Pentru a asigura difuzarea și 
disponibilitatea pe scară largă a 
documentelor cu informații cheie, 
prezentul regulament trebuie să permită 
publicarea acestora de către creatorii de 
produse de investiții prin intermediul unui 
site internet, la alegerea lor.

(9) Creatorii produselor de investiții –
administratori de fonduri, societăți de 
asigurare, emitenți de valori mobiliare, 
instituții de credit sau firme de investiții –
sunt cei care ar trebui să elaboreze 
documentul cu informații-cheie despre 
produsele de investiții pe care le creează, 
deoarece sunt cei mai în măsură să 
cunoască produsul și sunt responsabili de 
acesta. Documentul ar trebui elaborat de 
creatorul produsului de investiții înainte ca 
produsul să fie oferit spre vânzare 
investitorilor de retail. Cu toate acestea, 
atunci când un produs nu este vândut 
investitorilor de retail, nu este necesară 
elaborarea unui document cu informații-
cheie, iar atunci când elaborarea unui 
asemenea document nu este practică pentru 
creatorul produsului de investiții, această 
sarcină poate fi delegată altor persoane. Ar 
trebui furnizate argumente și explicații 
clare atunci când se decide asupra unui 
potențial caz în care elaborarea unui 
asemenea document nu este practică
pentru creatorul produsului de investiții.
Pentru a asigura difuzarea și 
disponibilitatea pe scară largă a 
documentelor cu informații-cheie, 
prezentul regulament trebuie să permită 
publicarea acestora de către creatorii de 
produse de investiții prin intermediul unui 
site internet, la alegerea lor.

Or. en

Amendamentul 97
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Considerentul 9
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Creatorii produselor de investiții –
administratori de fonduri, societăți de 
asigurare, emitenți de valori mobiliare, 
instituții de credit sau firme de investiții –
sunt cei care trebuie să elaboreze 
documentul cu informații cheie despre 
produsele de investiții pe care le creează, 
deoarece sunt cei mai în măsură să 
cunoască produsul și sunt responsabili de 
acesta. Documentul trebuie elaborat de 
creatorul produsului de investiții înainte ca 
produsul să fie oferit spre vânzare 
investitorilor de retail. Cu toate acestea, 
atunci când un produs nu este vândut 
investitorilor de retail, nu este necesară 
elaborarea unui document cu informații 
cheie, iar atunci când elaborarea unui 
asemenea document nu este practică pentru 
creatorul produsului de investiții, această 
sarcină poate fi delegată altor persoane. 
Pentru a asigura difuzarea și 
disponibilitatea pe scară largă a 
documentelor cu informații cheie, 
prezentul regulament trebuie să permită 
publicarea acestora de către creatorii de
produse de investiții prin intermediul unui 
site internet, la alegerea lor.

(9) Creatorii produselor de investiții –
administratori de fonduri, societăți de 
asigurare, emitenți de valori mobiliare, 
instituții de credit sau firme de investiții –
sunt cei care ar trebui să elaboreze 
documentul cu informații-cheie despre 
produsele de investiții pe care le creează, 
deoarece sunt cei mai în măsură să 
cunoască produsul și sunt responsabili de 
acesta. Documentul ar trebui elaborat de 
creatorul pachetelor de produse de 
investiții de retail (PPIR) înainte ca 
produsul să fie oferit spre vânzare 
investitorilor de retail. În plus, orice 
persoană care vinde PPIR, care nu este 
creatorul produselor, ar trebui să pună la 
dispoziția investitorului de retail, în 
cadrul unui document separat, detalii 
privind costul și serviciile în conformitate 
cu Directiva [MiFID, reformată] și cu 
Directiva [Directiva privind intermedierea 
de asigurări, reformată], precum și 
informații suplimentare relevante 
necesare investitorului de retail pentru a 
evalua dacă PPIR îndeplinește nevoile lui, 
care nu pot fi puse la dispoziție de 
creatorul de PPIR. Cu toate acestea, atunci 
când un produs nu este vândut 
investitorilor de retail, nu este necesară 
elaborarea unui document cu informații-
cheie, iar atunci când elaborarea unui 
asemenea document nu este practică pentru 
creatorul de PPIR, această sarcină poate fi 
delegată altor persoane. Pentru a asigura 
difuzarea și disponibilitatea pe scară largă 
a documentelor cu informații-cheie, 
prezentul regulament ar trebui să permită 
publicarea acestora de către creatorii de
PPIR prin intermediul unui site internet, la 
alegerea lor.

Or. en
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Justificare

Cu excepția cazului în care creatorul produsului și distribuitorul/serviciul de vânzare a 
acestuia nu fac parte din aceeași entitate, creatorul produsului nu va fi în măsură să ofere o 
imagine completă a costurilor și a serviciilor, deoarece nu va avea acces la detaliile privind 
clientul final.

Amendamentul 98
Thomas Händel

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Creatorii produselor de investiții –
administratori de fonduri, societăți de 
asigurare, emitenți de valori mobiliare, 
instituții de credit sau firme de investiții –
sunt cei care trebuie să elaboreze 
documentul cu informații cheie despre 
produsele de investiții pe care le creează, 
deoarece sunt cei mai în măsură să 
cunoască produsul și sunt responsabili de 
acesta. Documentul trebuie elaborat de 
creatorul produsului de investiții înainte ca 
produsul să fie oferit spre vânzare 
investitorilor de retail. Cu toate acestea, 
atunci când un produs nu este vândut 
investitorilor de retail, nu este necesară 
elaborarea unui document cu informații 
cheie, iar atunci când elaborarea unui 
asemenea document nu este practică pentru 
creatorul produsului de investiții, această 
sarcină poate fi delegată altor persoane. 
Pentru a asigura difuzarea și 
disponibilitatea pe scară largă a 
documentelor cu informații cheie, 
prezentul regulament trebuie să permită 
publicarea acestora de către creatorii de 
produse de investiții prin intermediul unui 
site internet, la alegerea lor.

(9) Creatorii produselor de investiții –
administratori de fonduri, societăți de 
asigurare, emitenți de valori mobiliare, 
instituții de credit sau firme de investiții –
sunt cei care ar trebui să elaboreze 
documentul cu informații-cheie despre 
produsele de investiții pe care le creează, 
deoarece sunt cei mai în măsură să 
cunoască produsul și sunt responsabili de 
acesta. Documentul ar trebui elaborat de 
creatorul produsului de investiții înainte ca 
produsul să fie oferit spre vânzare 
investitorilor de retail. Cu toate acestea, 
atunci când un produs nu este vândut 
investitorilor de retail, nu este necesară 
elaborarea unui document cu informații-
cheie, iar atunci când elaborarea unui 
asemenea document nu este practică pentru 
creatorul produsului de investiții, această 
sarcină poate fi delegată altor persoane. 
Pentru a asigura difuzarea și 
disponibilitatea pe scară largă a 
documentelor cu informații-cheie, 
prezentul regulament ar trebui să permită 
publicarea acestora de către creatorii de 
produse de investiții prin intermediul unui 
site internet, la alegerea lor, și a unui site 
central creat de BCE și de autoritatea 
națională de supraveghere competentă.

Or. de
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Amendamentul 99
Petru Constantin Luhan

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Creatorii produselor de investiții –
administratori de fonduri, societăți de 
asigurare, emitenți de valori mobiliare, 
instituții de credit sau firme de investiții –
sunt cei care trebuie să elaboreze 
documentul cu informații cheie despre 
produsele de investiții pe care le creează, 
deoarece sunt cei mai în măsură să 
cunoască produsul și sunt responsabili de 
acesta. Documentul trebuie elaborat de 
creatorul produsului de investiții înainte ca 
produsul să fie oferit spre vânzare 
investitorilor de retail. Cu toate acestea, 
atunci când un produs nu este vândut 
investitorilor de retail, nu este necesară 
elaborarea unui document cu informații 
cheie, iar atunci când elaborarea unui 
asemenea document nu este practică pentru 
creatorul produsului de investiții, această 
sarcină poate fi delegată altor persoane. 
Pentru a asigura difuzarea și 
disponibilitatea pe scară largă a 
documentelor cu informații cheie, 
prezentul regulament trebuie să permită 
publicarea acestora de către creatorii de 
produse de investiții prin intermediul unui 
site internet, la alegerea lor.

(9) Creatorii produselor de investiții –
administratori de fonduri, societăți de 
asigurare, emitenți de valori mobiliare, 
instituții de credit sau firme de investiții –
sunt cei care ar trebui să elaboreze 
documentul cu informații-cheie despre 
produsele de investiții pe care le creează, 
deoarece sunt cei mai în măsură să 
cunoască produsul și sunt responsabili 
pentru elaborarea documentului cu 
informații-cheie, precum și pentru 
conținutul său. Creatorii produselor de 
investiții pun documentul cu informații-
cheie la dispoziția persoanelor care pun în 
vânzare produsul de investiții.
Documentul ar trebui elaborat de creatorul 
produsului de investiții înainte ca produsul 
să fie oferit spre vânzare investitorilor de 
retail. Cu toate acestea, atunci când un 
produs nu este vândut investitorilor de 
retail, nu este necesară elaborarea unui 
document cu informații-cheie, iar atunci 
când elaborarea unui asemenea document 
nu este practică pentru creatorul produsului 
de investiții, această sarcină poate fi 
delegată altor persoane. Pentru a asigura 
difuzarea și disponibilitatea pe scară largă 
a documentelor cu informații-cheie, 
prezentul regulament ar trebui să permită 
publicarea acestora de către creatorii de 
produse de investiții prin intermediul unui 
site internet, la alegerea lor.

Or. en

Justificare

Pentru a îmbunătăți securitatea juridică, ar trebui subliniat faptul că un document cu 
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informații-cheie este elaborat de către o singură parte: creatorul de produse de investiții. 
Creatorii de produse de investiții sunt responsabili și pentru conținutul documentului cu 
informații-cheie pe care îl elaborează. Creatorii de produse de investiții pun documentul cu 
informații-cheie la dispoziția persoanelor care pun în vânzare produsul, astfel încât acestea 
din urmă să îl poată pune la dispoziția investitorului de retail.

Amendamentul 100
Corien Wortmann-Kool

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Creatorii produselor de investiții –
administratori de fonduri, societăți de 
asigurare, emitenți de valori mobiliare, 
instituții de credit sau firme de investiții –
sunt cei care trebuie să elaboreze 
documentul cu informații cheie despre 
produsele de investiții pe care le creează, 
deoarece sunt cei mai în măsură să 
cunoască produsul și sunt responsabili de 
acesta. Documentul trebuie elaborat de 
creatorul produsului de investiții înainte ca 
produsul să fie oferit spre vânzare 
investitorilor de retail. Cu toate acestea,
atunci când un produs nu este vândut 
investitorilor de retail, nu este necesară 
elaborarea unui document cu informații 
cheie, iar atunci când elaborarea unui 
asemenea document nu este practică pentru 
creatorul produsului de investiții, această 
sarcină poate fi delegată altor persoane. 
Pentru a asigura difuzarea și 
disponibilitatea pe scară largă a 
documentelor cu informații cheie, 
prezentul regulament trebuie să permită 
publicarea acestora de către creatorii de 
produse de investiții prin intermediul unui 
site internet, la alegerea lor.

(9) Creatorii produselor de investiții –
administratori de fonduri, societăți de 
asigurare, emitenți de valori mobiliare, 
instituții de credit sau firme de investiții –
sunt cei care ar trebui să elaboreze 
documentul cu informații-cheie despre 
produsele de investiții pe care le creează, 
deoarece sunt cei mai în măsură să 
cunoască produsul și sunt responsabili de 
acesta. Documentul ar trebui elaborat de 
creatorul produsului de investiții înainte ca 
produsul să fie oferit spre vânzare 
investitorilor de retail. Cerința de a 
elabora documentul cu informații-cheie 
nu ar trebui să se aplice intermediarilor 
care comercializează, distribuie sau vând 
produsul de investiții unui investitor de 
retail. Atunci când un produs nu este 
vândut investitorilor de retail, nu este 
necesară elaborarea unui document cu 
informații-cheie, iar atunci când elaborarea 
unui asemenea document nu este practică 
pentru creatorul produsului de investiții, 
această sarcină poate fi delegată altor 
persoane. Pentru a asigura difuzarea și 
disponibilitatea pe scară largă a 
documentelor cu informații-cheie, 
prezentul regulament ar trebui să permită 
publicarea acestora de către creatorii de 
produse de investiții prin intermediul unui 
site internet, la alegerea lor.
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Or. en

Justificare

Cerința ca persoanele care pun în vânzare produsul de investiții să elaboreze documentul cu 
informații-cheie, astfel cum propune raportorul, amestecă responsabilitățile și creează o 
suprapunere de reglementări, deoarece intermediarii respectivi sunt reglementați prin MiFID 
și IMD.

Amendamentul 101
Marianne Thyssen

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Creatorii produselor de investiții –
administratori de fonduri, societăți de 
asigurare, emitenți de valori mobiliare, 
instituții de credit sau firme de investiții –
sunt cei care trebuie să elaboreze
documentul cu informații cheie despre 
produsele de investiții pe care le creează, 
deoarece sunt cei mai în măsură să 
cunoască produsul și sunt responsabili de 
acesta. Documentul trebuie elaborat de 
creatorul produsului de investiții înainte ca 
produsul să fie oferit spre vânzare 
investitorilor de retail. Cu toate acestea, 
atunci când un produs nu este vândut 
investitorilor de retail, nu este necesară 
elaborarea unui document cu informații 
cheie, iar atunci când elaborarea unui 
asemenea document nu este practică pentru 
creatorul produsului de investiții, această 
sarcină poate fi delegată altor persoane. 
Pentru a asigura difuzarea și 
disponibilitatea pe scară largă a 
documentelor cu informații cheie, 
prezentul regulament trebuie să permită 
publicarea acestora de către creatorii de 
produse de investiții prin intermediul unui 
site internet, la alegerea lor.

(9) Creatorii produselor de investiții –
administratori de fonduri, societăți de 
asigurare, emitenți de valori mobiliare, 
instituții de credit sau firme de investiții –
sunt cei care ar trebui să elaboreze 
documentul cu informații-cheie despre 
produsele de investiții pe care le creează, 
deoarece sunt cei mai în măsură să 
cunoască produsul și sunt responsabili de 
acesta. Documentul ar trebui elaborat de 
creatorul produsului de investiții înainte ca 
produsul să fie oferit spre vânzare 
investitorilor de retail. Cu toate acestea, 
atunci când un produs nu este vândut 
investitorilor de retail, nu este necesară 
elaborarea unui document cu informații-
cheie, iar atunci când elaborarea unui 
asemenea document nu este practică pentru 
creatorul produsului de investiții, această 
sarcină poate fi delegată altor persoane. 
Atunci când elaborarea acestui document 
se deleagă, parțial sau integral, terților, 
creatorului produsului îi revine în 
continuare responsabilitatea de a elabora 
și de a stabili conținutul acestui document 
cu informații-cheie. Creatorul produsului 
va furniza vânzătorilor produsului de 
investiții acest document cu informații-
cheie. Pentru a asigura difuzarea și 
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disponibilitatea pe scară largă a 
documentelor cu informații-cheie, 
prezentul regulament ar trebui să permită 
publicarea acestora de către creatorii de 
produse de investiții prin intermediul unui 
site internet, la alegerea lor.

Or. nl

Amendamentul 102
Wolf Klinz

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Creatorii produselor de investiții –
administratori de fonduri, societăți de 
asigurare, emitenți de valori mobiliare, 
instituții de credit sau firme de investiții –
sunt cei care trebuie să elaboreze 
documentul cu informații cheie despre 
produsele de investiții pe care le creează, 
deoarece sunt cei mai în măsură să 
cunoască produsul și sunt responsabili de 
acesta. Documentul trebuie elaborat de 
creatorul produsului de investiții înainte ca 
produsul să fie oferit spre vânzare 
investitorilor de retail. Cu toate acestea, 
atunci când un produs nu este vândut 
investitorilor de retail, nu este necesară 
elaborarea unui document cu informații 
cheie, iar atunci când elaborarea unui 
asemenea document nu este practică pentru 
creatorul produsului de investiții, această 
sarcină poate fi delegată altor persoane. 
Pentru a asigura difuzarea și 
disponibilitatea pe scară largă a 
documentelor cu informații cheie, 
prezentul regulament trebuie să permită 
publicarea acestora de către creatorii de 
produse de investiții prin intermediul unui 
site internet, la alegerea lor.

(9) Creatorii produselor de investiții –
administratori de fonduri, societăți de 
asigurare, emitenți de valori mobiliare, 
instituții de credit sau firme de investiții –
sunt cei care ar trebui să elaboreze 
documentul cu informații-cheie despre 
produsele de investiții pe care le creează, 
deoarece sunt cei mai în măsură să 
cunoască produsul și sunt responsabili de 
acesta. Documentul ar trebui elaborat de 
creatorul produsului de investiții înainte ca 
produsul să fie oferit spre vânzare 
investitorilor de retail. Cu toate acestea, 
atunci când un produs nu este vândut 
investitorilor de retail, nu este necesară 
elaborarea unui document cu informații-
cheie, iar atunci când elaborarea unui 
asemenea document nu este practică pentru 
creatorul produsului de investiții, această 
sarcină poate fi delegată altor persoane. În 
cazul în care nu este pus la dispoziție 
imediat niciun document cu informații-
cheie, un investitor de retail poate investi 
în continuare din proprie inițiativă într-
un astfel de produs de investiții, dacă 
alege să facă așa ceva în mod explicit și 
primește consultanță din partea 
intermediarului, în conformitate cu 
Directiva 2004/39/CE sau 
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Directiva 2002/92/CE. Pentru a asigura 
difuzarea și disponibilitatea pe scară largă 
a documentelor cu informații-cheie, 
prezentul regulament ar trebui să permită 
publicarea acestora de către creatorii de 
produse de investiții prin intermediul unui 
site internet, la alegerea lor.

Or. en

Amendamentul 103
Syed Kamall

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Creatorii produselor de investiții –
administratori de fonduri, societăți de 
asigurare, emitenți de valori mobiliare, 
instituții de credit sau firme de investiții –
sunt cei care trebuie să elaboreze 
documentul cu informații cheie despre 
produsele de investiții pe care le creează, 
deoarece sunt cei mai în măsură să 
cunoască produsul și sunt responsabili de 
acesta. Documentul trebuie elaborat de 
creatorul produsului de investiții înainte ca 
produsul să fie oferit spre vânzare 
investitorilor de retail. Cu toate acestea, 
atunci când un produs nu este vândut 
investitorilor de retail, nu este necesară 
elaborarea unui document cu informații 
cheie, iar atunci când elaborarea unui 
asemenea document nu este practică pentru 
creatorul produsului de investiții, această 
sarcină poate fi delegată altor persoane. 
Pentru a asigura difuzarea și 
disponibilitatea pe scară largă a 
documentelor cu informații cheie, 
prezentul regulament trebuie să permită 
publicarea acestora de către creatorii de 
produse de investiții prin intermediul unui 
site internet, la alegerea lor.

(9) Creatorii pachetelor de produse de 
investiții de retail – administratori de 
fonduri, societăți de asigurare, emitenți de 
valori mobiliare, instituții de credit sau 
firme de investiții – sunt cei care ar trebui
să elaboreze documentul cu informații-
cheie despre pachetele de produse de 
investiții de retail pe care le creează, 
deoarece sunt cei mai în măsură să 
cunoască produsul și sunt responsabili de 
acesta. Documentul ar trebui elaborat de 
creatorul pachetului de produse de 
investiții de retail înainte ca produsul să fie 
oferit spre vânzare investitorilor de retail. 
Cu toate acestea, atunci când un produs nu 
este vândut investitorilor de retail, nu este 
necesară elaborarea unui document cu 
informații-cheie, iar atunci când elaborarea 
unui asemenea document nu este practică 
pentru creatorul pachetului de produse de 
investiții de retail , această sarcină poate fi 
delegată altor persoane. Pentru a asigura 
difuzarea și disponibilitatea pe scară largă 
a documentelor cu informații-cheie, 
prezentul regulament ar trebui să permită 
publicarea acestora de către creatorii de 
pachete de produse de investiții de retail
prin intermediul unui site internet, la 
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alegerea lor.

Or. en

Amendamentul 104
Petru Constantin Luhan

Propunere de regulament
Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Un document cu informații-cheie 
trebuie elaborat de către o singură parte, 
în caz contrar, s-ar crea incertitudine 
juridică. Fiecare document cu informații-
cheie ar trebui să poarte numele unei 
singure persoane sau entități care declară 
în mod clar că este responsabilă pentru 
conținutul documentului cu informații-
cheie. În principiu, această persoană sau 
entitate ar trebui să fie creatorul 
produselor de investiții.

Or. en

Justificare

Pentru a îmbunătăți securitatea juridică, ar trebui subliniat faptul că un document cu 
informații-cheie este elaborat de către o singură parte: creatorul de produse de investiții. 
Creatorii de produse de investiții sunt responsabili și pentru conținutul documentului cu 
informații-cheie pe care îl elaborează. Creatorii de produse de investiții pun documentul cu 
informații-cheie la dispoziția persoanelor care pun în vânzare produsul, astfel încât acestea 
din urmă să îl poată pune la dispoziția investitorului de retail.

Amendamentul 105
Syed Kamall

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Pentru a răspunde nevoilor (10) Pentru a răspunde nevoilor 
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investitorilor de retail, este necesar să se 
garanteze că informațiile despre produsele
de investiții sunt corecte, clare și 
neechivoce pentru acești investitori. 
Prezentul regulament trebuie așadar să 
prevadă standarde comune pentru 
elaborarea documentului cu informații 
cheie, astfel încât acesta să fie inteligibil 
pentru investitorii de retail. Date fiind 
dificultățile cu care se confruntă mulți 
dintre investitorii de retail pentru a înțelege 
terminologia financiară specializată, o 
atenție deosebită trebuie acordată 
vocabularului și stilului de redactare 
utilizate în document. Trebuie prevăzute 
totodată reguli privind limba în care se 
redactează documentul. În plus, 
investitorii de retail trebuie să poată 
înțelege documentul cu informații cheie 
ca atare, fără a consulta alte informații.

investitorilor de retail, este necesar să se 
garanteze că informațiile despre pachetele 
de produse de investiții de retail sunt 
corecte, clare și neechivoce pentru acești 
investitori. Prezentul regulament ar trebui
așadar să prevadă standarde comune pentru 
elaborarea documentului cu informații-
cheie, astfel încât acesta să fie inteligibil 
pentru investitorii de retail. Date fiind 
dificultățile cu care se confruntă mulți 
dintre investitorii de retail pentru a înțelege 
terminologia financiară specializată, o 
atenție deosebită ar trebui acordată 
vocabularului și stilului de redactare 
utilizate în document. Ar trebui prevăzute 
totodată reguli privind limba în care se 
redactează documentul.

Or. en

Justificare

Investitorul nu ar trebui să considere documentul cu informații-cheie un document 
independent, ci în contextul prospectului relevant sau al acordului contractual care stă la 
baza PPIR.

Amendamentul 106
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Pentru a răspunde nevoilor 
investitorilor de retail, este necesar să se 
garanteze că informațiile despre produsele
de investiții sunt corecte, clare și 
neechivoce pentru acești investitori. 
Prezentul regulament trebuie așadar să 
prevadă standarde comune pentru 
elaborarea documentului cu informații 
cheie, astfel încât acesta să fie inteligibil 

(10) Pentru a răspunde nevoilor 
investitorilor de retail, este necesar să se 
garanteze că informațiile despre produsele 
de investiții sunt corecte, clare și 
neechivoce pentru acești investitori. 
Prezentul regulament ar trebui așadar să 
prevadă standarde comune pentru 
elaborarea documentului cu informații-
cheie, astfel încât acesta să fie inteligibil 
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pentru investitorii de retail. Date fiind 
dificultățile cu care se confruntă mulți 
dintre investitorii de retail pentru a înțelege 
terminologia financiară specializată, o 
atenție deosebită trebuie acordată 
vocabularului și stilului de redactare 
utilizate în document. Trebuie prevăzute 
totodată reguli privind limba în care se 
redactează documentul. În plus, investitorii 
de retail trebuie să poată înțelege 
documentul cu informații cheie ca atare, 
fără a consulta alte informații.

pentru investitorii de retail. Date fiind 
dificultățile cu care se confruntă mulți 
dintre investitorii de retail pentru a înțelege 
terminologia financiară specializată, o 
atenție deosebită ar trebui acordată 
vocabularului și stilului de redactare 
utilizate în document. Ar trebui prevăzute 
totodată reguli privind limba în care se 
redactează documentul. În plus, investitorii 
de retail ar trebui să poată înțelege 
documentul cu informații-cheie ca atare, 
fără a consulta alte informații pentru a 
interpreta înțelesul. Documentul cu 
informații-cheie ar trebui să indice 
celelalte documente suplimentare 
disponibile pentru ca investitorul să ia o 
decizie în cunoștință de cauză.
Distribuitorul poate pune la dispoziția 
investitorului informații suplimentare, 
personalizate, în cadrul unui document 
separat și ar trebui să își asume 
responsabilitatea pentru acest document 
separat.

Or. en

Amendamentul 107
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Pentru a răspunde nevoilor 
investitorilor de retail, este necesar să se 
garanteze că informațiile despre produsele 
de investiții sunt corecte, clare și 
neechivoce pentru acești investitori. 
Prezentul regulament trebuie așadar să 
prevadă standarde comune pentru 
elaborarea documentului cu informații 
cheie, astfel încât acesta să fie inteligibil 
pentru investitorii de retail. Date fiind 
dificultățile cu care se confruntă mulți 
dintre investitorii de retail pentru a înțelege 

(10) Pentru a răspunde nevoilor 
investitorilor de retail, este necesar să se 
garanteze că informațiile despre produsele 
de investiții sunt corecte, clare și 
neechivoce pentru acești investitori. 
Prezentul regulament ar trebui așadar să 
prevadă standarde comune pentru 
elaborarea documentului cu informații-
cheie, astfel încât acesta să fie inteligibil 
pentru investitorii de retail. Date fiind 
dificultățile cu care se confruntă mulți 
dintre investitorii de retail pentru a înțelege 
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terminologia financiară specializată, o 
atenție deosebită trebuie acordată 
vocabularului și stilului de redactare 
utilizate în document. Trebuie prevăzute 
totodată reguli privind limba în care se 
redactează documentul. În plus, investitorii 
de retail trebuie să poată înțelege 
documentul cu informații cheie ca atare, 
fără a consulta alte informații.

terminologia financiară specializată, o 
atenție deosebită ar trebui acordată 
vocabularului și stilului de redactare 
utilizate în document. Ar trebui prevăzute 
totodată reguli privind limba în care se 
redactează documentul. În plus, investitorii 
de retail ar trebui să poată înțelege 
documentul cu informații-cheie ca atare, 
fără a consulta alte informații. Totuși, acest 
lucru nu ar trebui să excludă utilizarea în 
documentul cu informații-cheie a 
referințelor încrucișate la alte documente 
care conțin informații suplimentare ce ar 
putea prezenta interes pentru anumiți 
investitori de retail.

Or. en

Amendamentul 108
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Pentru a răspunde nevoilor 
investitorilor de retail, este necesar să se 
garanteze că informațiile despre produsele 
de investiții sunt corecte, clare și 
neechivoce pentru acești investitori. 
Prezentul regulament trebuie așadar să 
prevadă standarde comune pentru 
elaborarea documentului cu informații 
cheie, astfel încât acesta să fie inteligibil 
pentru investitorii de retail. Date fiind 
dificultățile cu care se confruntă mulți 
dintre investitorii de retail pentru a înțelege 
terminologia financiară specializată, o 
atenție deosebită trebuie acordată 
vocabularului și stilului de redactare 
utilizate în document. Trebuie prevăzute 
totodată reguli privind limba în care se 
redactează documentul. În plus, investitorii 
de retail trebuie să poată înțelege 
documentul cu informații cheie ca atare, 

(10) Pentru a răspunde nevoilor 
investitorilor de retail, este necesar să se 
garanteze că informațiile despre PPIR sunt 
corecte, clare și neechivoce pentru acești 
investitori. Prezentul regulament ar trebui
așadar să prevadă standarde comune pentru 
elaborarea documentului cu informații-
cheie, astfel încât acesta să fie înțeles de
către investitorii de retail. Date fiind 
dificultățile cu care se confruntă mulți 
dintre investitorii de retail pentru a înțelege 
terminologia financiară specializată, o 
atenție deosebită ar trebui acordată 
vocabularului și stilului de redactare. Ar 
trebui prevăzute totodată reguli privind 
limba în care se redactează documentul. În 
plus, investitorii de retail ar trebui să poată 
înțelege documentul cu informații-cheie ca 
atare, fără a consulta alte informații. 
Totuși, această dispoziție nu exclude 
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fără a consulta alte informații. utilizarea unor documente suplimentare 
pentru a personaliza un PPIR în funcție 
de caracteristicile sau de alegerile 
specifice ale clientului.

Or. en

Amendamentul 109
Krišjānis Kariņš

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Pentru a răspunde nevoilor 
investitorilor de retail, este necesar să se 
garanteze că informațiile despre produsele 
de investiții sunt corecte, clare și 
neechivoce pentru acești investitori. 
Prezentul regulament trebuie așadar să 
prevadă standarde comune pentru 
elaborarea documentului cu informații 
cheie, astfel încât acesta să fie inteligibil 
pentru investitorii de retail. Date fiind 
dificultățile cu care se confruntă mulți 
dintre investitorii de retail pentru a înțelege 
terminologia financiară specializată, o 
atenție deosebită trebuie acordată 
vocabularului și stilului de redactare 
utilizate în document. Trebuie prevăzute 
totodată reguli privind limba în care se 
redactează documentul. În plus, investitorii 
de retail trebuie să poată înțelege 
documentul cu informații cheie ca atare, 
fără a consulta alte informații.

(10) Pentru a răspunde nevoilor 
investitorilor de retail, este necesar să se 
garanteze că informațiile despre produsele 
de investiții sunt corecte, clare și 
neechivoce pentru acești investitori. 
Prezentul regulament ar trebui așadar să 
prevadă standarde comune pentru 
elaborarea documentului cu informații-
cheie, astfel încât acesta să fie inteligibil 
pentru investitorii de retail. Date fiind 
dificultățile cu care se confruntă mulți 
dintre investitorii de retail pentru a înțelege 
terminologia financiară specializată, o 
atenție deosebită ar trebui acordată 
vocabularului și stilului de redactare 
utilizate în document. Ar trebui prevăzute 
totodată reguli privind limba în care se 
redactează documentul. Calcularea 
costurilor care pot apărea ar trebui, de 
asemenea, explicată în mod inteligibil. În 
plus, investitorii de retail ar trebui să poată 
înțelege documentul cu informații-cheie ca 
atare, fără a consulta alte informații.

Or. en

Amendamentul 110
Corien Wortmann-Kool
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Propunere de regulament
Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Creatorii de produse de investiții ar 
trebuie să fie în măsură să prezinte 
autorității competente, la cererea sa, toate 
documentele cu informații-cheie
relevante. Documentul cu informații-
cheie nu ar trebui să necesite o autorizație 
prealabilă din partea autorității 
competente.

Or. en

Amendamentul 111
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Investitorilor de retail trebuie să li se 
pună la dispoziție informațiile de care au 
nevoie pentru a lua o decizie de investiție 
în cunoștință de cauză și pentru a compara 
diferitele produse de investiții, însă dacă 
aceste informații nu sunt concise, există 
riscul ca investitorii să nu le folosească. 
Documentul cu informații cheie trebuie
așadar să conțină numai informații cheie, în 
principal referitoare la natura și 
caracteristicile produsului, la posibilitatea 
de a pierde capital, la costurile și profilul 
de risc al produsului, informații relevante 
cu privire la performanța produsului și alte 
informații specifice care pot fi necesare 
pentru înțelegerea caracteristicilor 
diferitelor tipuri de produse, inclusiv ale 
celor destinate utilizării pentru planificarea 
pensionării.

(11) Investitorilor de retail ar trebui să li se 
pună la dispoziție informațiile de care au 
nevoie pentru a lua o decizie de investiție 
în cunoștință de cauză și pentru a compara 
diferitele produse de investiții, însă dacă 
aceste informații nu sunt concise, există 
riscul ca investitorii să nu le folosească. 
Documentul cu informații-cheie ar trebui
așadar să conțină numai informații-cheie, 
în principal referitoare la natura și 
caracteristicile produsului, la investitorul 
vizat de produs, la caracterul adecvat al 
unei declarații potrivit cărei există 
întotdeauna posibilitatea de a pierde 
capital, la costurile și profilul de risc al 
produsului, sub forma unui indicator 
sintetic și a unei prezentări scrise a 
contextului profilului, informații relevante 
cu privire la performanța produsului și alte 
informații specifice care pot fi necesare 
pentru înțelegerea caracteristicilor 
diferitelor tipuri de produse, inclusiv ale 
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celor destinate utilizării pentru planificarea 
pensionării.

Or. en

Amendamentul 112
Syed Kamall

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Investitorilor de retail trebuie să li se 
pună la dispoziție informațiile de care au 
nevoie pentru a lua o decizie de investiție 
în cunoștință de cauză și pentru a compara 
diferitele produse de investiții, însă dacă 
aceste informații nu sunt concise, există 
riscul ca investitorii să nu le folosească. 
Documentul cu informații cheie trebuie
așadar să conțină numai informații cheie, în 
principal referitoare la natura și 
caracteristicile produsului, la posibilitatea 
de a pierde capital, la costurile și profilul 
de risc al produsului, informații relevante 
cu privire la performanța produsului și alte 
informații specifice care pot fi necesare 
pentru înțelegerea caracteristicilor 
diferitelor tipuri de produse, inclusiv ale 
celor destinate utilizării pentru planificarea 
pensionării.

(11) Investitorilor de retail ar trebui să li se 
pună la dispoziție informațiile de care au 
nevoie pentru a lua o decizie de investiție 
în cunoștință de cauză și pentru a compara 
diferitele pachete de produse de investiții 
de retail, însă dacă aceste informații nu 
sunt concise, există riscul ca investitorii să 
nu le folosească. Documentul cu 
informații-cheie ar trebui așadar să conțină 
numai informații-cheie, în principal 
referitoare la natura și caracteristicile 
produsului, la posibilitatea de a pierde 
capital, la costurile și profilul de risc al 
produsului, informații relevante cu privire 
la performanța produsului și alte informații 
specifice care pot fi necesare pentru 
înțelegerea caracteristicilor diferitelor 
tipuri de produse, inclusiv ale celor 
destinate utilizării pentru planificarea 
pensionării. Cu toate acestea, firma care 
vinde pachetul de investiții de retail poate 
în continuare să fie nevoită, în plus față 
de documentul cu informații-cheie în 
sine, să pună la dispoziția unui client 
informații suplimentare personalizate și 
calcule privind produsul, înainte de 
finalizarea încheierii unei tranzacții, în 
funcție de natura pachetului de produse 
de investiții de retail.

Or. en
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Justificare

Regulamentul acoperă o gamă foarte largă de produse, iar unele dintre acestea vor necesita 
informații suplimentare privind caracteristicile produsului (de exemplu, prima, durata și 
beneficiile) care sunt determinate de caracteristicile individuale (de exemplu, vârsta sau 
suma care urmează să fie investită) și/sau de alegerile personale ale unui client (de exemplu, 
alegerea fondului). Prin urmare, dacă se dorește ca documentul cu informații-cheie să 
permită consumatorilor să ia decizii în cunoștință de cauză, acesta va trebui să facă referire 
și la alte documente.

Amendamentul 113
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Investitorilor de retail trebuie să li se 
pună la dispoziție informațiile de care au 
nevoie pentru a lua o decizie de investiție 
în cunoștință de cauză și pentru a compara 
diferitele produse de investiții, însă dacă 
aceste informații nu sunt concise, există 
riscul ca investitorii să nu le folosească. 
Documentul cu informații cheie trebuie
așadar să conțină numai informații cheie, în 
principal referitoare la natura și 
caracteristicile produsului, la posibilitatea 
de a pierde capital, la costurile și profilul 
de risc al produsului, informații relevante 
cu privire la performanța produsului și alte 
informații specifice care pot fi necesare 
pentru înțelegerea caracteristicilor 
diferitelor tipuri de produse, inclusiv ale 
celor destinate utilizării pentru planificarea 
pensionării.

(11) Investitorilor de retail ar trebui să li se 
pună la dispoziție informațiile de care au 
nevoie pentru a lua o decizie de investiție 
în cunoștință de cauză și pentru a compara 
diferitele produse de investiții, însă dacă 
aceste informații nu sunt concise, există 
riscul ca investitorii să nu le folosească. 
Documentul cu informații-cheie ar trebui
așadar să conțină numai informații-cheie, 
în principal referitoare la natura și 
caracteristicile produsului, la posibilitatea 
de a pierde capital, la costurile și profilul 
de risc al produsului, informații relevante 
cu privire la performanța produsului și alte 
informații specifice care pot fi necesare 
pentru înțelegerea caracteristicilor 
diferitelor tipuri de produse, inclusiv ale 
celor destinate utilizării pentru planificarea 
pensionării. Informațiile suplimentare 
relevante despre costuri de consultanță și 
de distribuire și informațiile despre 
statutul fiscal special al unui investitor de 
retail individual ar trebui puse la 
dispoziție în cadrul unui document care 
trebuie furnizat de către entitatea care 
vinde PPIR sau oferă consultanță în 
materie de PPIR.



AM\927693RO.doc 49/179 PE504.397v02-00

RO

Or. en

Justificare

MiFID II și IMD II vor prevedea cerințele privind informațiile pe care 
consultanții/distribuitorii trebuie să le furnizeze cu privire la serviciile lor și nu există niciun 
motiv special pentru a constrânge firmele să furnizeze informațiile. De exemplu, în statele 
membre în care consultanții mai degrabă percep taxe decât primesc comisioane, informațiile 
furnizate vor include un preț tarifar și vor fi destul de diferite față de informațiile furnizate în 
alte cazuri.

Amendamentul 114
Pervenche Berès

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Investitorilor de retail trebuie să li se 
pună la dispoziție informațiile de care au 
nevoie pentru a lua o decizie de investiție 
în cunoștință de cauză și pentru a compara 
diferitele produse de investiții, însă dacă 
aceste informații nu sunt concise, există 
riscul ca investitorii să nu le folosească. 
Documentul cu informații cheie trebuie
așadar să conțină numai informații cheie, în 
principal referitoare la natura și 
caracteristicile produsului, la posibilitatea 
de a pierde capital, la costurile și profilul 
de risc al produsului, informații relevante 
cu privire la performanța produsului și alte 
informații specifice care pot fi necesare 
pentru înțelegerea caracteristicilor 
diferitelor tipuri de produse, inclusiv ale 
celor destinate utilizării pentru planificarea 
pensionării.

(11) Investitorilor de retail ar trebui să li se 
pună la dispoziție informațiile de care au 
nevoie pentru a lua o decizie de investiție 
în cunoștință de cauză și pentru a compara 
diferitele produse de investiții, însă dacă 
aceste informații nu sunt concise, există 
riscul ca investitorii să nu le folosească. 
Documentul cu informații-cheie ar trebui
așadar să conțină numai informații-cheie, 
în principal referitoare la natura și 
caracteristicile produsului, la posibilitatea 
de a pierde capital, la costurile, riscurile și
regimul fiscal ale produsului și ale 
investiției sale suport, informații relevante 
cu privire la performanța produsului și alte 
informații specifice care pot fi necesare 
pentru înțelegerea caracteristicilor 
diferitelor tipuri de produse, inclusiv ale 
celor destinate utilizării pentru planificarea 
pensionării. Comisia Europeană ar trebui 
să ia în considerare oportunitatea agenției 
europene publice de rating de credit, 
menționată în Rezoluția din 
16 ianuarie 2013 referitoare la 
propunerea de regulament al 
Parlamentului European și al Consiliului 
de modificare a Regulamentului (CE) 
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nr. 1060/2009 privind agențiile de rating 
de credit, pentru a furniza informații-
cheie privind profilul de risc aferent 
obligațiunilor suverane emise de statele 
membre ale Uniunii Europene.

Or. en

Amendamentul 115
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Investitorii ar trebui să aibă o 
imagine clară a costurilor și taxelor pe 
care le vor suporta în cadrul investiției 
lor, nu doar la momentul tranzacției, ci pe 
parcursul unei investiții. Taxele ar trebui 
făcute publice pe deplin în mod complex, 
cumulativ. Taxele pentru serviciile de 
consultanță ar trebui calculate în mod 
simplu pentru a facilita investitorului 
înțelegerea costurilor pe care le va 
suporta, de preferat exprimate sub formă 
de tarife orare. 

Or. en

Amendamentul 116
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Considerentul 11 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11b) AEVMP ar trebui să dezvolte un 
analizator de fonduri similar cu cel creat 
de Autoritatea de reglementare a 
industriei financiare (FINRA) în Statele 
Unite, care ar permite investitorilor să 
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calculeze valoarea finală a investiției lor 
după ce au fost luate în considerare taxele 
și costurile.

Or. en

Amendamentul 117
Syed Kamall

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Documentul cu informații cheie
trebuie elaborat într-un format care să le 
permită investitorilor de retail să compare 
diferite produse de investiții, întrucât 
comportamentele și capacitățile 
consumatorilor impun adaptarea atentă a 
formatului, a prezentării și a conținutului 
informațiilor pentru a maximiza gradul de 
înțelegere și de utilizare a informațiilor. 
Informațiile trebuie să apară în aceeași 
ordine și sub aceleași rubrici în fiecare 
document. În plus, detaliile informațiilor 
care trebuie incluse în documentul cu 
informații cheie pentru diferite produse și 
forma de prezentare a acestor informații 
trebuie armonizate deplin prin acte 
delegate care să ia în calcul cercetările 
efectuate și pe cele aflate în curs privind 
comportamentul consumatorilor, inclusiv 
rezultatele testelor de eficacitate pentru 
diferite modalități de prezentare a 
informațiilor efectuate în rândul
consumatorilor. În plus, unele produse de 
investiții le oferă investitorilor de retail 
posibilitatea de a alege între mai multe 
investiții suport. Este necesar ca aceste 
produse să fie luate în calcul la elaborarea 
formatului.

(12) Documentul cu informații-cheie ar
trebui elaborat într-un format standardizat
care să le permită investitorilor de retail să 
compare diferite pachete de produse de 
investiții de retail, întrucât 
comportamentele și capacitățile 
consumatorilor impun adaptarea atentă a 
formatului, a prezentării și a conținutului 
informațiilor pentru a maximiza gradul de 
înțelegere și de utilizare a informațiilor. 
Informațiile ar trebui să apară în aceeași 
ordine și sub aceleași rubrici în fiecare 
document. În plus, detaliile informațiilor 
care trebuie incluse în documentul cu 
informații-cheie pentru diferite produse și 
forma de prezentare a acestor informații ar
trebui armonizate deplin prin acte delegate 
care să ia în calcul cercetările efectuate și 
pe cele aflate în curs privind 
comportamentul consumatorilor, inclusiv 
rezultatele testelor de eficacitate pentru 
diferite modalități de prezentare a 
informațiilor efectuate în rândul 
consumatorilor. În plus, unele pachete de 
produse de investiții de retail le oferă 
investitorilor de retail posibilitatea de a 
alege între mai multe investiții suport. 
Aceste produse ar trebui să fie luate în 
calcul la elaborarea formatului.

Or. en
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Amendamentul 118
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Documentul cu informații cheie
trebuie elaborat într-un format care să le 
permită investitorilor de retail să compare 
diferite produse de investiții, întrucât 
comportamentele și capacitățile 
consumatorilor impun adaptarea atentă a
formatului, a prezentării și a conținutului 
informațiilor pentru a maximiza gradul de 
înțelegere și de utilizare a informațiilor. 
Informațiile trebuie să apară în aceeași 
ordine și sub aceleași rubrici în fiecare 
document. În plus, detaliile informațiilor 
care trebuie incluse în documentul cu 
informații cheie pentru diferite produse și 
forma de prezentare a acestor informații 
trebuie armonizate deplin prin acte 
delegate care să ia în calcul cercetările 
efectuate și pe cele aflate în curs privind 
comportamentul consumatorilor, inclusiv 
rezultatele testelor de eficacitate pentru 
diferite modalități de prezentare a 
informațiilor efectuate în rândul 
consumatorilor. În plus, unele produse de 
investiții le oferă investitorilor de retail 
posibilitatea de a alege între mai multe 
investiții suport. Este necesar ca aceste 
produse să fie luate în calcul la elaborarea 
formatului.

(12) Documentul cu informații-cheie ar
trebui elaborat într-un format care să le 
permită investitorilor de retail să compare 
diferite produse de investiții, întrucât 
comportamentele și capacitățile 
consumatorilor impun elaborarea și 
redactarea atente ale formatului, ale
prezentării și ale conținutului informațiilor 
pentru a maximiza gradul de interes față 
de document și, astfel, pentru a facilita 
educația financiară, precum și gradul de 
înțelegere și de utilizare a informațiilor. 
Informațiile ar trebui să apară în aceeași 
ordine și sub aceleași rubrici în fiecare 
document. În plus, detaliile informațiilor 
care trebuie incluse în documentul cu 
informații-cheie pentru diferite produse și 
forma de prezentare a acestor informații ar
trebui armonizate deplin prin acte delegate 
care să ia în calcul cercetările efectuate și 
pe cele aflate în curs privind 
comportamentul consumatorilor, inclusiv 
rezultatele testelor de eficacitate pentru 
diferite modalități de prezentare a 
informațiilor efectuate în rândul 
consumatorilor. În plus, unele produse de 
investiții le oferă investitorilor de retail 
posibilitatea de a alege între mai multe 
investiții-suport și pot avea costuri și taxe 
care depind de caracteristicile personale 
ale clientului, precum vârsta, sau de suma 
aleasă spre a fi investită. Aceste produse 
ar trebui să fie luate în calcul la elaborarea 
formatului.

Or. en
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Justificare

Este esențial ca documentul să poată cuprinde gama vastă de pachete de produse de investiții 
de retail (PPIR) disponibile. În special, unele PPIR pot avea caracteristici suplimentare, 
precum asigurarea de viață. Costul asigurării de viață va depinde de vârsta investitorului 
individual, care trebuie comunicată consumatorului înainte ca el să poată lua o decizie în 
cunoștință de cauză cu privire la achiziționarea produsului.

Amendamentul 119
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Documentul cu informații cheie
trebuie elaborat într-un format care să le 
permită investitorilor de retail să compare 
diferite produse de investiții, întrucât 
comportamentele și capacitățile 
consumatorilor impun adaptarea atentă a 
formatului, a prezentării și a conținutului 
informațiilor pentru a maximiza gradul de 
înțelegere și de utilizare a informațiilor. 
Informațiile trebuie să apară în aceeași 
ordine și sub aceleași rubrici în fiecare 
document. În plus, detaliile informațiilor 
care trebuie incluse în documentul cu 
informații cheie pentru diferite produse și 
forma de prezentare a acestor informații 
trebuie armonizate deplin prin acte 
delegate care să ia în calcul cercetările 
efectuate și pe cele aflate în curs privind 
comportamentul consumatorilor, inclusiv 
rezultatele testelor de eficacitate pentru 
diferite modalități de prezentare a 
informațiilor efectuate în rândul
consumatorilor. În plus, unele produse de 
investiții le oferă investitorilor de retail 
posibilitatea de a alege între mai multe 
investiții suport. Este necesar ca aceste 
produse să fie luate în calcul la elaborarea.

(12) Documentul cu informații-cheie ar 
trebui elaborat într-un format standardizat 
care să le permită investitorilor de retail să 
compare diferite PPIR, întrucât 
comportamentele și capacitățile 
consumatorilor impun adaptarea atentă a 
formatului, a prezentării și a conținutului 
informațiilor pentru a maximiza gradul de 
educație financiară, de înțelegere și de 
utilizare a informațiilor. Informațiile ar
trebui să apară în aceeași ordine și sub 
aceleași rubrici în fiecare document. În 
plus, detaliile informațiilor care trebuie 
incluse în documentul cu informații-cheie
pentru diferite PPIR și forma de prezentare 
a acestor informații ar trebui armonizate 
deplin prin acte delegate care să ia în calcul 
cercetările efectuate și pe cele aflate în curs 
privind comportamentul consumatorilor, 
inclusiv rezultatele testelor de eficacitate 
pentru diferite modalități de prezentare a 
informațiilor efectuate consumatorilor. În 
plus, unele PPIR le oferă investitorilor de 
retail posibilitatea de a alege între mai 
multe investiții-suport și pot avea costuri și 
taxe care depind de caracteristicile 
personale ale clientului, precum vârsta, 
sau de suma aleasă spre a fi investită. 
Aceste produse ar trebui să fie luate în 
calcul la elaborarea formatului.
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Amendamentul 120
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Un avertisment pentru produsele 
complexe pe care autoritatea competentă 
le consideră nepotrivite pentru investitorii 
de retail ar trebui să apară în partea de 
sus a documentului cu informații-cheie. 
Acest nivel suplimentar de transparență 
va ajuta consumatorii să ia o decizie în 
cunoștință de cauză cu privire la nivelul 
de risc pe care și-l asumă și va ajuta la 
evitarea vânzării inadecvate a produselor.

Or. en

Amendamentul 121
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Investitorii de retail au început să nu 
se mai limiteze la a urmări doar câștigurile 
financiare aduse de deciziile lor de 
investiții. Ei urmăresc adesea și alte 
scopuri, de exemplu obiective sociale sau 
de mediu. În plus, informațiile despre 
aspectele nefinanciare ale investițiilor pot 
fi importante pentru cei care doresc să facă 
investiții sustenabile pe termen lung. Cu 
toate acestea, informațiile despre 
rezultatele pe plan social, ecologic sau al 
guvernanței urmărite de creatorul unui 
produs de investiții pot fi dificil de 

(13) Investitorii de retail au început să nu 
se mai limiteze la a urmări doar câștigurile 
financiare aduse de deciziile lor de 
investiții. Ei urmăresc adesea și alte 
scopuri, de exemplu obiective sociale sau 
de mediu. În plus, informațiile despre 
aspectele nefinanciare ale investițiilor pot 
fi importante pentru cei care doresc să facă 
investiții sustenabile pe termen lung. Cu 
toate acestea, informațiile despre 
rezultatele pe plan social, ecologic sau al 
guvernanței urmărite de creatorul unui 
produs de investiții pot fi dificil de 
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comparat sau pot lipsi. De aceea, este de 
dorit o armonizare mai puternică a 
detaliilor informațiilor prin care se 
precizează dacă au fost luate în considerare 
aspecte de mediu, sociale sau de 
guvernanță și, în caz afirmativ, în ce mod.

comparat sau pot lipsi. De aceea, este de 
dorit o armonizare mai puternică a 
detaliilor informațiilor prin care se 
precizează dacă au fost luate în considerare 
aspecte de mediu, sociale sau de 
guvernanță și, în caz afirmativ, în ce mod. 
În plus, creatorul produsului ar trebui să 
declare în documentul cu informații-cheie 
dacă produsul lor este o investiție directă 
în economia reală sau dacă este un indice 
sintetic.

Or. en

Amendamentul 122
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Pentru a garanta că documentul cu 
informații cheie conține informații fiabile, 
prezentul regulament trebuie să le impună 
creatorilor de produse de investiții obligația 
de a actualiza acest document. În acest 
scop, este necesar să se prevadă, într-un act 
delegat care va fi adoptat de Comisie, 
norme detaliate referitoare la condițiile și 
frecvența reexaminării informațiilor și la 
modificarea documentului cu informații 
cheie.

(15) Pentru a garanta că documentul cu 
informații-cheie conține informații fiabile, 
prezentul regulament ar trebui să le 
impună creatorilor de produse de investiții 
obligația de a actualiza acest document. În 
mod similar, entitatea care furnizează sau 
vinde pachetul de produse de investiții de 
retail (PPIR) ar trebui să actualizeze 
informațiile puse la dispoziție pentru 
investiția de retail. În acest scop, este 
necesar să se prevadă, într-un act delegat 
care va fi adoptat de Comisie, norme 
detaliate referitoare la condițiile și 
frecvența reexaminării informațiilor și la 
modificarea documentelor cu informații-
cheie și cu servicii-cheie.

Or. en

Amendamentul 123
Syed Kamall
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Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Pentru a garanta că documentul cu 
informații cheie conține informații fiabile, 
prezentul regulament trebuie să le impună 
creatorilor de produse de investiții obligația 
de a actualiza acest document. În acest 
scop, este necesar să se prevadă, într-un act 
delegat care va fi adoptat de Comisie, 
norme detaliate referitoare la condițiile și 
frecvența reexaminării informațiilor și la 
modificarea documentului cu informații 
cheie.

(15) Pentru a garanta că documentul cu 
informații-cheie conține informații fiabile, 
prezentul regulament ar trebui să le 
impună creatorilor de pachete de produse 
de investiții de retail obligația de a 
actualiza acest document. În acest scop, 
este necesar să se prevadă, într-un act 
delegat care va fi adoptat de Comisie, 
norme detaliate referitoare la condițiile și 
frecvența reexaminării informațiilor și la 
modificarea documentului cu informații-
cheie.

Or. en

Amendamentul 124
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Pentru a garanta că documentul cu 
informații cheie conține informații fiabile, 
prezentul regulament trebuie să le impună 
creatorilor de produse de investiții obligația 
de a actualiza acest document. În acest 
scop, este necesar să se prevadă, într-un act 
delegat care va fi adoptat de Comisie, 
norme detaliate referitoare la condițiile și 
frecvența reexaminării informațiilor și la 
modificarea documentului cu informații 
cheie.

(15) Pentru a garanta că documentul cu 
informații-cheie conține informații fiabile, 
prezentul regulament ar trebui să le 
impună creatorilor de produse de investiții 
obligația de a actualiza acest document. În 
acest scop, este necesar să se prevadă, într-
un act delegat care va fi adoptat de 
Comisie, norme detaliate referitoare la 
condițiile și frecvența reexaminării 
informațiilor și la modificarea 
documentului cu informații-cheie. 
Documentul cu informații-cheie și toate 
actualizările sale ar trebui comunicate 
autorității competente spre aprobare, 
pentru a se asigura că documentul 
respectă prezentul regulament.

Or. en
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Amendamentul 125
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Documentele cu informații cheie
constituie baza deciziilor de investiții luate 
de investitorii de retail. De aceea, creatorii 
de produse de investiții au față de 
investitorii de retail responsabilitatea de a 
garanta că respectă dispozițiile prezentului 
regulament. Este important așadar ca 
investitorii de retail care s-au bazat pe un 
document cu informații cheie pentru luarea 
unei decizii de investiție să aibă efectiv 
dreptul la despăgubiri. Totodată, este 
necesar ca toți investitorii de retail din 
Uniune să aibă același drept de a cere 
compensarea pagubelor suferite din cauza 
nerespectării de către creatorii de produse 
de investiții a cerințelor prevăzute de 
prezentul regulament. Prin urmare, regulile 
privind răspunderea creatorilor de produse 
de investiții trebuie armonizate. Prezentul 
regulament trebuie să prevadă 
posibilitatea investitorului de retail de a-l 
trage la răspundere pe creatorul 
produsului pentru încălcarea prezentului 
regulament, în cazul în care suferă o 
pierdere ca urmare a utilizării 
documentului cu informații cheie.

(16) Documentele cu informații-cheie
constituie baza deciziilor de investiții luate 
de investitorii de retail. De aceea, creatorii 
de produse de investiții au față de 
investitorii de retail responsabilitatea de a 
garanta că respectă dispozițiile prezentului 
regulament. Este important așadar ca 
investitorii de retail care s-au bazat pe un 
document cu informații-cheie pentru luarea 
unei decizii de investiție să aibă efectiv 
dreptul la despăgubiri. Totodată, este 
necesar ca toți investitorii de retail din 
Uniune să aibă același drept de a cere 
compensarea pagubelor suferite din cauza 
nerespectării de către creatorii de produse 
de investiții a cerințelor prevăzute de 
prezentul regulament. Prin urmare, regulile 
privind răspunderea creatorilor de produse 
de investiții ar trebui armonizate.

Or. en

Amendamentul 126
Elena Băsescu

Propunere de regulament
Considerentul 16
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Documentele cu informații cheie
constituie baza deciziilor de investiții luate 
de investitorii de retail. De aceea, creatorii 
de produse de investiții au față de 
investitorii de retail responsabilitatea de a 
garanta că respectă dispozițiile prezentului 
regulament. Este important așadar ca 
investitorii de retail care s-au bazat pe un 
document cu informații cheie pentru luarea 
unei decizii de investiție să aibă efectiv 
dreptul la despăgubiri. Totodată, este 
necesar ca toți investitorii de retail din 
Uniune să aibă același drept de a cere 
compensarea pagubelor suferite din cauza 
nerespectării de către creatorii de produse 
de investiții a cerințelor prevăzute de 
prezentul regulament. Prin urmare, regulile 
privind răspunderea creatorilor de produse 
de investiții trebuie armonizate. Prezentul 
regulament trebuie să prevadă posibilitatea 
investitorului de retail de a-l trage la 
răspundere pe creatorul produsului pentru 
încălcarea prezentului regulament, în cazul 
în care suferă o pierdere ca urmare a 
utilizării documentului cu informații cheie.

(16) Documentele cu informații-cheie
constituie baza deciziilor de investiții luate 
de investitorii de retail. De aceea, creatorii 
de produse de investiții au față de 
investitorii de retail responsabilitatea de a 
garanta că respectă dispozițiile prezentului 
regulament. Este important așadar ca 
investitorii de retail care s-au bazat pe un 
document cu informații-cheie pentru luarea 
unei decizii de investiție să aibă efectiv 
dreptul la despăgubiri. Totodată, este 
necesar ca toți investitorii de retail din 
Uniune să aibă același drept de a cere 
compensarea pagubelor suferite din cauza 
nerespectării de către creatorii de produse 
de investiții a cerințelor prevăzute de 
prezentul regulament. Prin urmare, regulile 
privind răspunderea creatorilor de produse 
de investiții ar trebui armonizate. De 
asemenea, pentru a se asigura 
consecvența, este necesar să se introducă 
o abordare armonizată a sancțiunilor.
Prezentul regulament ar trebui să prevadă 
posibilitatea investitorului de retail de a-l 
trage la răspundere pe creatorul produsului 
pentru încălcarea prezentului regulament, 
în cazul în care suferă o pierdere ca urmare 
a utilizării documentului cu informații-
cheie.

Or. en

Amendamentul 127
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Documentele cu informații cheie
constituie baza deciziilor de investiții luate 
de investitorii de retail. De aceea, creatorii 

(16) Documentele cu informații-cheie
constituie baza deciziilor de investiții luate 
de investitorii de retail. De aceea, creatorii 
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de produse de investiții au față de 
investitorii de retail responsabilitatea de a 
garanta că respectă dispozițiile prezentului 
regulament. Este important așadar ca 
investitorii de retail care s-au bazat pe un 
document cu informații cheie pentru luarea 
unei decizii de investiție să aibă efectiv 
dreptul la despăgubiri. Totodată, este 
necesar ca toți investitorii de retail din 
Uniune să aibă același drept de a cere 
compensarea pagubelor suferite din cauza 
nerespectării de către creatorii de produse 
de investiții a cerințelor prevăzute de 
prezentul regulament. Prin urmare, regulile 
privind răspunderea creatorilor de produse 
de investiții trebuie armonizate. Prezentul 
regulament trebuie să prevadă posibilitatea 
investitorului de retail de a-l trage la 
răspundere pe creatorul produsului pentru 
încălcarea prezentului regulament, în cazul 
în care suferă o pierdere ca urmare a 
utilizării documentului cu informații cheie.

de produse de investiții au față de 
investitorii de retail responsabilitatea de a 
garanta că respectă dispozițiile prezentului 
regulament. Este important așadar ca 
investitorii de retail care s-au bazat pe un 
document cu informații-cheie pentru luarea 
unei decizii de investiție să aibă efectiv 
dreptul la despăgubiri. Totodată, este 
necesar ca toți investitorii de retail din 
Uniune să aibă același drept de a cere 
compensarea pagubelor suferite din cauza 
nerespectării de către creatorii de produse 
de investiții a cerințelor prevăzute de 
prezentul regulament. Prin urmare, regulile 
privind răspunderea creatorilor de produse 
de investiții ar trebui armonizate. Prezentul 
regulament ar trebui să prevadă 
posibilitatea investitorului de retail de a-l 
trage la răspundere pe creatorul produsului 
pentru încălcarea prezentului regulament, 
în cazul în care suferă o pierdere ca urmare 
a utilizării documentului cu informații-
cheie care au fost înșelătoare și incorecte.

Or. en

Amendamentul 128
Syed Kamall

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Documentele cu informații cheie
constituie baza deciziilor de investiții luate 
de investitorii de retail. De aceea, creatorii 
de produse de investiții au față de 
investitorii de retail responsabilitatea de a 
garanta că respectă dispozițiile prezentului 
regulament. Este important așadar ca 
investitorii de retail care s-au bazat pe un 
document cu informații cheie pentru luarea 
unei decizii de investiție să aibă efectiv 
dreptul la despăgubiri. Totodată, este 
necesar ca toți investitorii de retail din 

(16) Documentele cu informații-cheie
constituie baza deciziilor de investiții luate 
de investitorii de retail. De aceea, creatorii 
de pachete de produse de investiții de 
retail au față de investitorii de retail 
responsabilitatea de a garanta că respectă 
dispozițiile prezentului regulament. Este 
important așadar ca investitorii de retail 
care s-au bazat pe un document cu 
informații-cheie pentru luarea unei decizii 
de investiție să aibă efectiv dreptul la 
despăgubiri. Totodată, este necesar ca toți 
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Uniune să aibă același drept de a cere 
compensarea pagubelor suferite din cauza 
nerespectării de către creatorii de produse 
de investiții a cerințelor prevăzute de 
prezentul regulament. Prin urmare, regulile 
privind răspunderea creatorilor de produse 
de investiții trebuie armonizate. Prezentul 
regulament trebuie să prevadă posibilitatea 
investitorului de retail de a-l trage la 
răspundere pe creatorul produsului pentru 
încălcarea prezentului regulament, în cazul 
în care suferă o pierdere ca urmare a 
utilizării documentului cu informații cheie.

investitorii de retail din Uniune să aibă 
același drept de a cere compensarea 
pagubelor suferite din cauza nerespectării 
de către creatorii de pachete de produse de 
investiții de retail a cerințelor prevăzute de 
prezentul regulament. Prin urmare, regulile 
privind răspunderea creatorilor de pachete 
de produse de investiții de retail ar trebui
armonizate. Prezentul regulament ar
trebuie să prevadă posibilitatea 
investitorului de retail de a-l trage la 
răspundere pe creatorul produsului pentru 
încălcarea prezentului regulament, în cazul 
în care suferă o pierdere ca urmare a 
utilizării documentului cu informații-cheie 
care a fost echivoc, incorect sau în 
dezacord cu prospectul sau, în cazul în 
care nu este elaborat niciun prospect, cu 
termenii și condițiile produsului.

Or. en

Justificare

Această calificare este introdusă pentru a clarifica faptul că un creator de produse ar trebui 
să fie răspunzător pentru documentul cu informații-cheie numai în măsura în care 
informațiile au fost înșelătoare, incorecte sau neconforme cu prospectul sau cu termenii și 
condițiile produsului.

Amendamentul 129
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Având în vedere că, în general, 
investitorii de retail nu cunosc în 
profunzime procedurile interne ale 
creatorilor de produse de retail, sarcina 
probei trebuie inversată. Creatorul 
produsului este cel care trebuie să 
demonstreze că documentul cu informații 
cheie a fost elaborat în conformitate cu 
prezentul regulament. Cu toate acestea, 

eliminat
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investitorul de retail trebuie să 
demonstreze că pierderea lui a fost 
cauzată de utilizarea informațiilor din 
documentul cu informații cheie, deoarece 
această problemă ține exclusiv de sfera lui 
personală.

Or. en

Amendamentul 130
Syed Kamall

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Având în vedere că, în general, 
investitorii de retail nu cunosc în 
profunzime procedurile interne ale 
creatorilor de produse de retail, sarcina 
probei trebuie inversată. Creatorul 
produsului este cel care trebuie să 
demonstreze că documentul cu informații 
cheie a fost elaborat în conformitate cu 
prezentul regulament. Cu toate acestea, 
investitorul de retail trebuie să 
demonstreze că pierderea lui a fost 
cauzată de utilizarea informațiilor din 
documentul cu informații cheie, deoarece 
această problemă ține exclusiv de sfera lui 
personală.

eliminat

Or. en

Justificare

Întrucât factorul esențial al regulamentului este armonizarea cu cea de-a patra Directivă 
privind OPCVM, pentru a se asigura consecvența cu regimurile de răspundere, regulamentul 
ar trebui să conțină în schimb o dispoziție potrivit căreia legislațiile naționale ale statelor 
membre prevăd căi de atac civile adecvate pentru un investitor de retail.

Amendamentul 131
Wolf Klinz
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Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Având în vedere că, în general, 
investitorii de retail nu cunosc în 
profunzime procedurile interne ale 
creatorilor de produse de retail, sarcina 
probei trebuie inversată. Creatorul 
produsului este cel care trebuie să 
demonstreze că documentul cu informații 
cheie a fost elaborat în conformitate cu 
prezentul regulament. Cu toate acestea, 
investitorul de retail trebuie să 
demonstreze că pierderea lui a fost 
cauzată de utilizarea informațiilor din 
documentul cu informații cheie, deoarece 
această problemă ține exclusiv de sfera lui 
personală.

eliminat

Or. en

Amendamentul 132
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Având în vedere că, în general, 
investitorii de retail nu cunosc în 
profunzime procedurile interne ale 
creatorilor de produse de retail, sarcina 
probei trebuie inversată. Creatorul 
produsului este cel care trebuie să 
demonstreze că documentul cu informații 
cheie a fost elaborat în conformitate cu 
prezentul regulament. Cu toate acestea, 
investitorul de retail trebuie să 
demonstreze că pierderea lui a fost 
cauzată de utilizarea informațiilor din 
documentul cu informații cheie, deoarece 
această problemă ține exclusiv de sfera lui 

eliminat
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personală.

Or. en

Amendamentul 133
Jean-Paul Gauzès

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Având în vedere că, în general, 
investitorii de retail nu cunosc în 
profunzime procedurile interne ale 
creatorilor de produse de retail, sarcina 
probei trebuie inversată. Creatorul 
produsului este cel care trebuie să 
demonstreze că documentul cu informații 
cheie a fost elaborat în conformitate cu
prezentul regulament. Cu toate acestea, 
investitorul de retail trebuie să 
demonstreze că pierderea lui a fost 
cauzată de utilizarea informațiilor din 
documentul cu informații cheie, deoarece 
această problemă ține exclusiv de sfera lui 
personală.

(17) Având în vedere că, în general, 
investitorii de retail nu cunosc în 
profunzime procedurile interne ale 
creatorilor de produse de retail, sarcina 
probei nu ar putea să îi revină numai 
investitorului. Investitorul de retail 
trebuie să indice în ce sens consideră că 
documentul cu informații-cheie nu 
respectă obligațiile prezentului
regulament. Prin urmare, sarcina de a 
repara acest prejudiciu îi revine 
creatorului produsului.

Or. fr

Justificare

Un regim adecvat privind răspunderea poate fi găsit fără să fie necesară încălcarea unui 
principiu procedural esențial (sarcina probei). în conformitate cu agențiile de rating pentru 
credite.

Amendamentul 134
Thomas Händel

Propunere de regulament
Considerentul 17
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Având în vedere că, în general, 
investitorii de retail nu cunosc în 
profunzime procedurile interne ale 
creatorilor de produse de retail, sarcina 
probei trebuie inversată. Creatorul 
produsului este cel care trebuie să 
demonstreze că documentul cu informații 
cheie a fost elaborat în conformitate cu 
prezentul regulament. Cu toate acestea, 
investitorul de retail trebuie să 
demonstreze că pierderea lui a fost 
cauzată de utilizarea informațiilor din 
documentul cu informații cheie, deoarece 
această problemă ține exclusiv de sfera lui 
personală.

(17) Având în vedere că, în general, 
investitorii de retail nu cunosc în 
profunzime procedurile interne ale 
creatorilor de produse de retail, sarcina 
probei ar trebui inversată. Creatorul 
produsului este cel care ar trebui să 
demonstreze că documentul cu informații-
cheie a fost elaborat în conformitate cu 
prezentul regulament.

Or. de

Amendamentul 135
Syed Kamall

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) În ceea ce privește aspectele legate de
răspunderea civilă a creatorului produselor
de investiții care nu sunt acoperite de 
prezentul regulament, acestea trebuie să 
fie reglementate de legea națională 
aplicabilă, determinată conform normelor 
pertinente de drept internațional privat. 
Instanța competentă pentru a decide într-o 
acțiune în răspundere civilă intentată de un 
investitor de retail trebuie determinată 
conform regulilor pertinente în materie de 
competență judiciară internațională.

(18) Răspunderea civilă a creatorului 
pachetului de produselor de investiții de 
retail ar trebui să fie reglementată de 
legea națională aplicabilă, determinată 
conform normelor pertinente de drept 
internațional privat. Instanța competentă 
pentru a decide într-o acțiune în răspundere 
civilă intentată de un investitor de retail ar
trebui determinată conform regulilor 
pertinente în materie de competență 
judiciară internațională.

Or. en
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Justificare

A se vedea justificarea de mai sus.

Amendamentul 136
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) În ceea ce privește aspectele legate de
răspunderea civilă a creatorului produselor 
de investiții care nu sunt acoperite de 
prezentul regulament, acestea trebuie să 
fie reglementate de legea națională 
aplicabilă, determinată conform normelor 
pertinente de drept internațional privat. 
Instanța competentă pentru a decide într-o 
acțiune în răspundere civilă intentată de un 
investitor de retail trebuie determinată 
conform regulilor pertinente în materie de 
competență judiciară internațională.

(18) Răspunderea civilă a creatorului 
produselor de investiții ar trebui să fie 
reglementată de legea națională aplicabilă, 
determinată conform normelor pertinente 
de drept internațional privat. Instanța 
competentă pentru a decide într-o acțiune 
în răspundere civilă intentată de un 
investitor de retail ar trebui determinată 
conform regulilor pertinente în materie de 
competență judiciară internațională.

Or. en

Justificare

Acesta armonizează regulamentul PPIR cu limbajul Directivei privind OPCVM.

Amendamentul 137
Thomas Händel

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Pentru ca investitorul de retail să poată 
lua o decizie de investiție în cunoștință de 
cauză, persoanele care vând produse de 
investiții trebuie să aibă obligația de a 
furniza documentul cu informații cheie cu 
suficient timp înainte de încheierea unei 

(19) Pentru ca investitorul de retail să poată 
lua o decizie de investiție în cunoștință de 
cauză, persoanele care vând produse de 
investiții ar trebui să aibă obligația de a 
furniza documentul cu informații-cheie cu 
suficient timp înainte de încheierea unei 
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tranzacții. Această cerință trebuie să aibă o 
aplicabilitate generală, indiferent de locul 
și de modul de desfășurare a unei 
tranzacții. Persoanele care vând produse de 
investiții sunt atât distribuitorii, cât și 
creatorii produselor de investiții, dacă 
aceștia decid să vândă ei înșiși produsul 
direct către investitorii de retail. Pentru a 
asigura flexibilitatea și proporționalitatea 
necesare, investitorii de retail care doresc 
să încheie o tranzacție prin mijloace de 
comunicare la distanță trebuie să poată 
primi documentul cu informații cheie
după încheierea tranzacției. Documentul 
cu informații cheie i-ar fi util 
investitorului chiar și în acest caz, de 
exemplu pentru a compara produsul 
cumpărat cu cel descris în documentul cu 
informații cheie. Prezentul regulament nu 
aduce atingere Directivei 2002/65/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului.

tranzacții. Această cerință ar trebui să se 
aplice indiferent de locul și de modul de 
desfășurare a unei tranzacții. Persoanele 
care vând produse de investiții sunt atât 
distribuitorii, cât și creatorii produselor de 
investiții, dacă aceștia decid să vândă ei 
înșiși produsul direct către investitorii de 
retail. Prezentul regulament nu aduce 
atingere Directivei 2002/65/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului.

Or. de

Amendamentul 138
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Pentru ca investitorul de retail să poată 
lua o decizie de investiție în cunoștință de 
cauză, persoanele care vând produse de 
investiții trebuie să aibă obligația de a 
furniza documentul cu informații cheie cu 
suficient timp înainte de încheierea unei 
tranzacții. Această cerință trebuie să aibă o 
aplicabilitate generală, indiferent de locul 
și de modul de desfășurare a unei 
tranzacții. Persoanele care vând produse de 
investiții sunt atât distribuitorii, cât și 
creatorii produselor de investiții, dacă 
aceștia decid să vândă ei înșiși produsul 
direct către investitorii de retail. Pentru a 

(19) Pentru ca investitorul de retail să poată
lua o decizie de investiție în cunoștință de 
cauză, persoanele care vând produse de 
investiții ar trebui să aibă obligația de a 
furniza documentul cu informații-cheie cu 
suficient timp înainte de încheierea unei 
tranzacții. Investitorul ar trebui să 
semneze, în persoană sau prin semnătură 
electronică, pentru a demonstra că a 
primit și citit documentul cu informații-
cheie. Această cerință ar trebui să aibă o 
aplicabilitate generală, indiferent de locul 
și de modul de desfășurare a unei 
tranzacții. Persoanele care vând produse de 
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asigura flexibilitatea și proporționalitatea 
necesare, investitorii de retail care doresc 
să încheie o tranzacție prin mijloace de 
comunicare la distanță trebuie să poată 
primi documentul cu informații cheie
după încheierea tranzacției. Documentul 
cu informații cheie i-ar fi util 
investitorului chiar și în acest caz, de 
exemplu pentru a compara produsul 
cumpărat cu cel descris în documentul cu 
informații cheie. Prezentul regulament nu 
aduce atingere Directivei 2002/65/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului.

investiții sunt atât distribuitorii, cât și 
creatorii produselor de investiții, dacă 
aceștia decid să vândă ei înșiși produsul 
direct către investitorii de retail. Prezentul 
regulament nu aduce atingere 
Directivei 2002/65/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului. Dacă este 
posibil, investitorii ar trebui să aibă la 
dispoziție o perioadă de anulare în care 
pot decide să anuleze tranzacția.

Or. en

Amendamentul 139
Syed Kamall

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Pentru ca investitorul de retail să poată 
lua o decizie de investiție în cunoștință de 
cauză, persoanele care vând produse de 
investiții trebuie să aibă obligația de a 
furniza documentul cu informații cheie cu 
suficient timp înainte de încheierea unei 
tranzacții. Această cerință trebuie să aibă o 
aplicabilitate generală, indiferent de locul 
și de modul de desfășurare a unei 
tranzacții. Persoanele care vând produse de 
investiții sunt atât distribuitorii, cât și 
creatorii produselor de investiții, dacă 
aceștia decid să vândă ei înșiși produsul 
direct către investitorii de retail. Pentru a 
asigura flexibilitatea și proporționalitatea 
necesare, investitorii de retail care doresc 
să încheie o tranzacție prin mijloace de 
comunicare la distanță trebuie să poată 
primi documentul cu informații cheie după 
încheierea tranzacției. Documentul cu
informații cheie i-ar fi util investitorului 
chiar și în acest caz, de exemplu pentru a 

(19) Pentru ca investitorul de retail să poată 
lua o decizie de investiție în cunoștință de 
cauză, persoanele care vând pachete de 
produse de investiții de retail ar trebui să 
aibă obligația de a furniza documentul cu 
informații-cheie cu suficient timp înainte 
de încheierea unei tranzacții. Această 
cerință ar trebui să aibă o aplicabilitate 
generală, indiferent de locul și de modul de 
desfășurare a unei tranzacții. Persoanele 
care vând produse de investiții sunt atât 
distribuitorii, cât și creatorii pachetelor de 
produse de investiții de retail, dacă aceștia 
decid să vândă ei înșiși produsul direct 
către investitorii de retail. Pentru a asigura 
flexibilitatea și proporționalitatea necesare, 
investitorii de retail care doresc să încheie 
o tranzacție prin mijloace de comunicare la 
distanță ar trebui să poată primi 
documentul cu informații-cheie după 
încheierea tranzacției. Documentul cu
informații-cheie i-ar fi util investitorului 
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compara produsul cumpărat cu cel descris 
în documentul cu informații cheie. 
Prezentul regulament nu aduce atingere 
Directivei 2002/65/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului.

chiar și în acest caz, de exemplu pentru a 
compara produsul cumpărat cu cel descris 
în documentul cu informații-cheie. 
Prezentul regulament nu aduce atingere 
Directivei 2002/65/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului.

Or. en

Amendamentul 140
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Pentru ca investitorul de retail să poată 
lua o decizie de investiție în cunoștință de 
cauză, persoanele care vând produse de 
investiții trebuie să aibă obligația de a 
furniza documentul cu informații cheie cu 
suficient timp înainte de încheierea unei 
tranzacții. Această cerință trebuie să aibă o 
aplicabilitate generală, indiferent de locul 
și de modul de desfășurare a unei 
tranzacții. Persoanele care vând produse de 
investiții sunt atât distribuitorii, cât și 
creatorii produselor de investiții, dacă 
aceștia decid să vândă ei înșiși produsul 
direct către investitorii de retail. Pentru a 
asigura flexibilitatea și proporționalitatea 
necesare, investitorii de retail care doresc 
să încheie o tranzacție prin mijloace de 
comunicare la distanță trebuie să poată 
primi documentul cu informații cheie după 
încheierea tranzacției. Documentul cu
informații cheie i-ar fi util investitorului 
chiar și în acest caz, de exemplu pentru a 
compara produsul cumpărat cu cel descris 
în documentul cu informații cheie. 
Prezentul regulament nu aduce atingere 
Directivei 2002/65/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului.

(19) Pentru ca investitorul de retail să poată 
lua o decizie de investiție în cunoștință de 
cauză, persoanele care oferă consultanță 
cu privire la produsele de investiții sau
care vând produse de investiții ar trebui să 
aibă obligația de a furniza documentul cu 
informații-cheie cu suficient timp înainte 
de încheierea unei tranzacții. Această 
cerință ar trebui să aibă o aplicabilitate 
generală, indiferent de locul și de modul de 
desfășurare a unei tranzacții. Persoanele 
care oferă consultanță cu privire la 
produsele de investiții sau vând produse de 
investiții sunt atât distribuitorii, cât și 
creatorii produselor de investiții, dacă 
aceștia decid să ofere consultanță sau să 
vândă ei înșiși produsul direct către 
investitorii de retail. Pentru a asigura 
flexibilitatea și proporționalitatea necesare, 
investitorii de retail care doresc să încheie 
o tranzacție prin mijloace de comunicare la 
distanță ar trebui să poată primi 
documentul cu informații-cheie după 
încheierea tranzacției. Documentul cu
informații-cheie i-ar fi util investitorului 
chiar și în acest caz, de exemplu pentru a 
compara produsul cumpărat cu cel descris 
în documentul cu informații-cheie. 
Prezentul regulament nu aduce atingere 
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Directivei 2002/65/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului.

Or. en

Amendamentul 141
Syed Kamall

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Este necesar să se prevadă reguli 
uniforme pentru a le oferi persoanelor care 
vând produsul de investiții o oarecare 
libertate de alegere în ceea ce privește 
suportul pe care furnizează documentul cu 
informații cheie investitorilor de retail, 
permițând utilizarea comunicațiilor 
electronice atunci când acest lucru este 
adecvat, având în vedere circumstanțele 
tranzacției. Investitorul de retail trebuie să 
aibă însă posibilitatea de a alege să 
primească documentul pe suport de hârtie. 
Pentru a asigura accesul consumatorilor la 
informații, documentul cu informații cheie
trebuie furnizat întotdeauna în mod gratuit.

(20) Ar trebui să se prevadă reguli 
uniforme pentru a le oferi persoanelor care 
vând pachetul de produse de investiții de
retail o oarecare libertate de alegere în ceea 
ce privește suportul pe care furnizează 
documentul cu informații-cheie
investitorilor de retail, permițând utilizarea 
comunicațiilor electronice atunci când 
acest lucru este adecvat, având în vedere 
circumstanțele tranzacției. Investitorul de 
retail ar trebui să aibă însă posibilitatea de 
a alege să primească documentul pe suport 
de hârtie. Pentru a asigura accesul 
consumatorilor la informații, documentul 
cu informații-cheie ar trebui furnizat 
întotdeauna în mod gratuit.

Or. en

Amendamentul 142
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Este necesar să se prevadă reguli 
uniforme pentru a le oferi persoanelor care 
vând produsul de investiții o oarecare 
libertate de alegere în ceea ce privește 

(20) Ar trebui să se prevadă reguli 
uniforme pentru a le oferi persoanelor care 
oferă consultanță cu privire la produsul 
de investiții sau care vând produsul de 
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suportul pe care furnizează documentul cu 
informații cheie investitorilor de retail, 
permițând utilizarea comunicațiilor 
electronice atunci când acest lucru este 
adecvat, având în vedere circumstanțele 
tranzacției. Investitorul de retail trebuie să 
aibă însă posibilitatea de a alege să 
primească documentul pe suport de hârtie. 
Pentru a asigura accesul consumatorilor la 
informații, documentul cu informații cheie
trebuie furnizat întotdeauna în mod gratuit.

investiții o oarecare libertate de alegere în 
ceea ce privește suportul pe care furnizează 
documentul cu informații-cheie
investitorilor de retail, permițând utilizarea 
comunicațiilor electronice atunci când 
acest lucru este adecvat, având în vedere 
circumstanțele tranzacției. Investitorul de 
retail ar trebui să aibă însă posibilitatea de 
a alege să primească documentul pe suport 
de hârtie. Pentru a asigura accesul 
consumatorilor la informații, documentul 
cu informații-cheie ar trebui furnizat 
întotdeauna în mod gratuit.

Or. en

Amendamentul 143
Elena Băsescu

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Pentru a asigura încrederea 
investitorilor de retail în produsele de 
investiții, trebuie prevăzută obligația 
instituirii unor proceduri interne adecvate 
pentru ca investitorii de retail să primească 
de la creatorul produsului de investiții un 
răspuns pe fond la reclamațiile lor.

(21) Pentru a asigura încrederea 
investitorilor de retail în produsele de 
investiții și în piețele financiare în 
ansamblu, ar trebui prevăzută obligația 
instituirii unor proceduri interne adecvate 
pentru ca investitorii de retail să primească 
de la creatorul produsului de investiții un 
răspuns pe fond la reclamațiile lor.

Or. en

Amendamentul 144
Syed Kamall

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Pentru a asigura încrederea (21) Pentru a asigura încrederea 
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investitorilor de retail în produsele de 
investiții, trebuie prevăzută obligația 
instituirii unor proceduri interne adecvate 
pentru ca investitorii de retail să primească 
de la creatorul produsului de investiții un 
răspuns pe fond la reclamațiile lor.

investitorilor de retail în pachetele de 
produse de investiții de retail, ar trebui
prevăzută obligația instituirii unor 
proceduri interne adecvate pentru ca 
investitorii de retail să primească de la 
creatorul produsului de investiții un 
răspuns pe fond la reclamațiile lor.

Or. en

Amendamentul 145
Arlene McCarthy

Propunere de regulament
Considerentul 21 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21a) Deși îmbunătățirea informațiilor 
despre produsele de investiții este 
esențială pentru a recâștiga încrederea 
investitorilor de retail în piețele 
financiare, la fel de importantă este 
elaborarea de norme privind produsele 
pentru a asigura protecția efectivă a 
investitorilor de retail. Consultanța 
incompletă oferită de consultanții 
financiari, distorsionarea procesului 
decizional și dovezile potrivit cărora 
comportamentul financiar depinde în 
primul rând de caracteristici psihologice 
creează probleme care trebuie să fie 
rezolvate prin reducerea complexității 
pachetelor de produse de investiții.

Or. en

Amendamentul 146
Arlene McCarthy

Propunere de regulament
Considerentul 21 b (nou)



PE504.397v02-00 72/179 AM\927693RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21b) Pentru a proteja interesele 
investitorilor, este necesar să se prevadă 
norme care definesc activele în care se 
poate investi prin produsele de investiții 
vândute investitorilor de retail. Astfel se 
va asigura că nu sunt oferite investitorilor 
de retail categorii de active anormale 
și/sau nereglementate. De asemenea, este 
necesar să se limiteze expunerea maximă 
la risc a produselor în ceea ce privește 
valoarea lor noțională. În ceea ce privește 
instrumentele financiare derivate, ar 
trebui prevăzute cerințe privind 
eligibilitatea instrumentelor, limitând 
utilizarea instrumentelor financiare 
derivate la instrumente financiare 
derivate simple, opțiuni cu rate medii și 
opțiuni cu bariere de primă generație. O 
astfel de limitare la instrumente 
financiare derivate simple nu ar 
restricționa alegerea investitorilor, ci ar 
preveni să li se ofere investitorilor 
neprofesioniști expuneri la riscuri și 
caracteristicile de împachetare neadecvate 
și excesiv de complexe.

Or. en

Amendamentul 147
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Procedurile de soluționare alternativă 
a litigiilor permit soluționarea conflictelor 
mai rapid și cu mai puține costuri decât în 
instanță, reducând volumul de lucru al 
sistemului judiciar. Din acest motiv, 
creatorii produselor de investiții și 
persoanele care vând aceste produse 

(22) Procedurile de soluționare alternativă 
a litigiilor permit soluționarea conflictelor 
mai rapid și cu mai puține costuri decât în 
instanță, reducând volumul de lucru al 
sistemului judiciar. Din acest motiv, 
creatorii produselor de investiții și 
persoanele care vând aceste produse ar 
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trebuie să aibă obligația de a participa la 
procedurile de acest tip inițiate de 
investitori de retail în legătură cu drepturile 
și obligațiile prevăzute de prezentul 
regulament, sub rezerva unor garanții 
impuse de principiul protecției juridice 
efective. Mai exact, procedurile de 
soluționare alternativă a litigiilor nu 
trebuie să încalce drepturile părților la 
aceste proceduri de a înainta acțiuni în 
instanță.

trebui să participe la procedurile de acest 
tip inițiate de investitori de retail în 
legătură cu drepturile și obligațiile 
prevăzute de prezentul regulament,
respectând normele prevăzute în Directiva 
[...] privind soluționarea alternativă a 
litigiilor.

Or. en

Amendamentul 148
Syed Kamall

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Procedurile de soluționare alternativă 
a litigiilor permit soluționarea conflictelor 
mai rapid și cu mai puține costuri decât în 
instanță, reducând volumul de lucru al 
sistemului judiciar. Din acest motiv, 
creatorii produselor de investiții și 
persoanele care vând aceste produse
trebuie să aibă obligația de a participa la 
procedurile de acest tip inițiate de 
investitori de retail în legătură cu drepturile 
și obligațiile prevăzute de prezentul 
regulament, sub rezerva unor garanții 
impuse de principiul protecției juridice 
efective. Mai exact, procedurile de 
soluționare alternativă a litigiilor nu trebuie
să încalce drepturile părților la aceste 
proceduri de a înainta acțiuni în instanță.

(22) Procedurile de soluționare alternativă 
a litigiilor permit soluționarea conflictelor 
mai rapid și cu mai puține costuri decât în 
instanță, reducând volumul de lucru al 
sistemului judiciar. Din acest motiv, 
creatorii pachetelor de produse de 
investiții de retail și persoanele care vând 
pachete de produse de investiții de retail
ar trebui să aibă obligația de a participa la 
procedurile de acest tip inițiate de 
investitori de retail în legătură cu drepturile 
și obligațiile prevăzute de prezentul 
regulament, sub rezerva unor garanții 
impuse de principiul protecției juridice 
efective. Mai exact, procedurile de 
soluționare alternativă a litigiilor nu ar
trebui să încalce drepturile părților la 
aceste proceduri de a înainta acțiuni în 
instanță.

Or. en
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Amendamentul 149
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Procedurile de soluționare alternativă 
a litigiilor permit soluționarea conflictelor 
mai rapid și cu mai puține costuri decât în 
instanță, reducând volumul de lucru al 
sistemului judiciar. Din acest motiv, 
creatorii produselor de investiții și 
persoanele care vând aceste produse
trebuie să aibă obligația de a participa la 
procedurile de acest tip inițiate de 
investitori de retail în legătură cu drepturile 
și obligațiile prevăzute de prezentul 
regulament, sub rezerva unor garanții 
impuse de principiul protecției juridice 
efective. Mai exact, procedurile de 
soluționare alternativă a litigiilor nu trebuie
să încalce drepturile părților la aceste 
proceduri de a înainta acțiuni în instanță.

(22) Procedurile de soluționare alternativă 
a litigiilor permit soluționarea conflictelor 
mai rapid și cu mai puține costuri decât în 
instanță, reducând volumul de lucru al 
sistemului judiciar. Din acest motiv, 
creatorii de PPIR și persoanele care vând 
PPIR ar trebui să aibă obligația de a 
participa la procedurile de acest tip inițiate 
de investitori de retail în legătură cu 
drepturile și obligațiile prevăzute de 
prezentul regulament, sub rezerva unor 
garanții impuse de principiul protecției 
juridice efective. Mai exact, procedurile de 
soluționare alternativă a litigiilor nu ar
trebui să încalce drepturile părților la 
aceste proceduri de a înainta acțiuni în 
instanță. În cazul soluționării alternative a 
litigiilor, dispozițiile Parlamentului 
European și ale Consiliului privind 
soluționarea alternativă a litigiilor în 
materie de consum și de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a 
Directivei 2009/22/CE ar trebui să fie 
obligatorii și pentru prezenta directivă.

Or. en

Amendamentul 150
Syed Kamall

Propunere de regulament
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Întrucât documentul cu informații 
cheie trebuie elaborat pentru produse de 
investiții de către entități care își 

(23) Întrucât documentul cu informații-
cheie ar trebui elaborat pentru pachete de 
produse de investiții de retail de către 
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desfășoară activitatea pe piețele financiare 
în sectorul bancar, al asigurărilor, al 
valorilor mobiliare și al fondurilor, este 
extrem de important să se asigure o 
cooperare armonioasă între diferitele 
autorități de supraveghere a creatorilor de 
produse de investiții, pentru ca acestea să 
aibă o abordare comună în ceea ce privește 
aplicarea prezentului regulament.

entități care își desfășoară activitatea pe 
piețele financiare în sectorul bancar, al 
asigurărilor, al valorilor mobiliare și al 
fondurilor, este extrem de important să se 
asigure o cooperare armonioasă între 
diferitele autorități de supraveghere a 
creatorilor de pachete de produse de 
investiții de retail, pentru ca acestea să aibă 
o abordare comună în ceea ce privește 
aplicarea prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 151
Syed Kamall

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) În conformitate cu Comunicarea 
Comisiei din decembrie 2010 privind 
consolidarea regimurilor de sancțiuni în 
sectorul serviciilor financiare și pentru a 
asigura îndeplinirea cerințelor prevăzute în 
prezentul regulament, este important ca 
statele membre să ia măsurile necesare 
pentru ca încălcările prezentului 
regulament să facă obiectul unor sancțiuni 
și măsuri administrative adecvate. Pentru a 
garanta că sancțiunile au efect disuasiv și 
pentru a spori protecția investitorilor prin 
avertismente despre produsele de investiții 
comercializate cu încălcarea prezentului 
regulament, sancțiunile și măsurile 
trebuie, în mod normal, publicate, cu 
excepția unor circumstanțe bine definite.

(24) În conformitate cu Comunicarea 
Comisiei din decembrie 2010 privind 
consolidarea regimurilor de sancțiuni în 
sectorul serviciilor financiare și pentru a 
asigura îndeplinirea cerințelor prevăzute în 
prezentul regulament, este important ca 
statele membre să ia măsurile necesare 
pentru ca încălcările prezentului 
regulament să facă obiectul unor sancțiuni 
și măsuri administrative adecvate.

Or. en

Amendamentul 152
Sharon Bowles
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Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) În conformitate cu Comunicarea 
Comisiei din decembrie 2010 privind 
consolidarea regimurilor de sancțiuni în 
sectorul serviciilor financiare și pentru a 
asigura îndeplinirea cerințelor prevăzute în 
prezentul regulament, este important ca 
statele membre să ia măsurile necesare 
pentru ca încălcările prezentului 
regulament să facă obiectul unor sancțiuni 
și măsuri administrative adecvate. Pentru a 
garanta că sancțiunile au efect disuasiv și 
pentru a spori protecția investitorilor prin 
avertismente despre produsele de investiții 
comercializate cu încălcarea prezentului 
regulament, sancțiunile și măsurile trebuie, 
în mod normal, publicate, cu excepția 
unor circumstanțe bine definite.

(24) În conformitate cu Comunicarea 
Comisiei din decembrie 2010 privind 
consolidarea regimurilor de sancțiuni în 
sectorul serviciilor financiare și pentru a 
asigura îndeplinirea cerințelor prevăzute în 
prezentul regulament, este important ca 
statele membre să ia măsurile necesare 
pentru ca încălcările prezentului 
regulament să facă obiectul unor sancțiuni 
și măsuri administrative adecvate. Pentru a 
garanta că sancțiunile au efect disuasiv și 
pentru a spori protecția investitorilor prin 
avertismente despre produsele de investiții 
comercializate cu încălcarea prezentului 
regulament, sancțiunile și măsurile ar
trebui publicate.

Or. en

Amendamentul 153
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) În vederea îndeplinirii obiectivelor 
prezentului regulament, trebuie să se 
delege Comisiei competența de a adopta 
acte în conformitate cu articolul 290 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene pentru a preciza detaliile 
formatului și ale formei de prezentare a 
documentului cu informații cheie, 
conținutul informațiilor care trebuie incluse 
în documentul cu informații cheie, 
cerințele detaliate privind momentul 
furnizării documentului și reexaminarea și 
modificarea acestuia. Este deosebit de 

(25) În vederea îndeplinirii obiectivelor 
prezentului regulament, ar trebui să se 
delege Comisiei competența de a adopta 
acte în conformitate cu articolul 290 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene pentru a preciza detaliile 
formatului și ale formei de prezentare a 
documentului cu informații-cheie, 
conținutul informațiilor care trebuie incluse 
în documentul cu informații-cheie, 
cerințele detaliate privind momentul 
furnizării documentului și reexaminarea și 
modificarea acestuia. Este deosebit de 
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important ca, pe durata activităților 
pregătitoare, Comisia să desfășoare 
consultări adecvate. Atunci când pregătește 
și elaborează acte delegate, Comisia 
trebuie să asigure transmiterea simultană, 
la timp și adecvată a documentelor 
relevante către Parlamentul European și 
Consiliu.

important ca, pe durata activităților 
pregătitoare, Comisia să desfășoare 
consultări adecvate și activități de testare a 
acestora de către consumatori. Atunci 
când pregătește și elaborează acte delegate, 
Comisia ar trebui să asigure transmiterea 
simultană, la timp și adecvată a 
documentelor relevante către Parlamentul 
European și Consiliu.

Or. en

Amendamentul 154
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Deși OPCVM-urile sunt produse de 
investiții în sensul prezentului regulament, 
deoarece recent au fost prevăzute cerințe 
privind informațiile cheie destinate 
investitorilor în Directiva 2009/65/CE, este 
adecvat ca acestor organisme să li se 
acorde o perioadă de tranziție de 5 ani de la 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament în care acesta nu le va fi 
aplicabil. La sfârșitul perioadei de tranziție, 
dacă aceasta nu se prelungește, OPCVM-
urile vor fi supuse prezentului regulament.

(28) Deși OPCVM-urile sunt produse de 
investiții în sensul prezentului regulament, 
deoarece recent au fost prevăzute cerințe 
privind informațiile-cheie destinate 
investitorilor în Directiva 2009/65/CE, este 
adecvat ca acestor organisme să li se 
acorde o perioadă de tranziție de 5 ani de la 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament în care acesta nu le va fi 
aplicabil. La sfârșitul perioadei de tranziție, 
dacă aceasta nu se prelungește, OPCVM-
urile vor fi supuse prezentului regulament. 
Aceeași scutire ar trebui să se aplice și 
fondurilor AOPC dacă prin legislația 
națională ele au obligația de a elabora un 
document cu informații-cheie destinat 
investitorilor, respectând formatul și 
conținutul definite la articolele 78-81 din 
Directiva 2009/65/CE.

Or. en

Amendamentul 155
Syed Kamall
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Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Este necesar să aibă loc o revizuire a 
prezentului regulament după patru ani de la 
intrarea lui în vigoare pentru a se lua în 
calcul evoluțiile pieței, de exemplu apariția 
unor noi tipuri de produse de investiții, 
evoluțiile din alte domenii ale legislației 
Uniunii și experiențele statelor membre. În 
cadrul revizuirii trebuie să se analizeze 
dacă măsurile introduse au avut ca rezultat 
o mai bună înțelegere a produselor de 
investiții de către investitorii de retail 
obișnuiți și o comparabilitate mai mare a 
acestor produse. De asemenea, trebuie
examinat dacă este oportună o eventuală 
prelungire a perioadei de tranziție 
aplicabile OPCVM-urilor și dacă pot fi 
avute în vedere și alte opțiuni pentru aceste 
organisme. Pe baza acestei revizuiri, 
Comisia trebuie să transmită Parlamentului 
European și Consiliului un raport, însoțit, 
dacă este cazul, de propuneri legislative.

(29) Ar trebui să aibă loc o revizuire a 
prezentului regulament după patru ani de la 
intrarea lui în vigoare pentru a se lua în 
calcul evoluțiile pieței, de exemplu apariția 
unor noi tipuri de pachete de produse de 
investiții de retail, evoluțiile din alte 
domenii ale legislației Uniunii și 
experiențele statelor membre. În cadrul 
revizuirii ar trebui să se analizeze dacă 
măsurile introduse au avut ca rezultat o mai 
bună înțelegere a pachetelor de produse de 
investiții de retail de către investitorii de 
retail obișnuiți și o comparabilitate mai 
mare a acestor produse De asemenea, ar
trebui examinat dacă este oportună o 
eventuală prelungire a perioadei de 
tranziție aplicabile OPCVM-urilor sau
dacă ar putea fi avute în vedere și alte 
opțiuni pentru aceste organisme. Pe baza 
acestei revizuiri, Comisia ar trebui să 
transmită Parlamentului European și 
Consiliului un raport, însoțit, dacă este 
cazul, de propuneri legislative. În cadrul 
revizuirii s-ar putea examina, de 
asemenea, dacă ar fi în interesul 
protejării consumatorului de retail 
extinderea documentului cu informații-
cheie sau elaborarea unui document 
similar documentului cu informații-cheie 
pentru alte produse de retail care nu au o 
anumită formă de împachetare, precum 
conturile de depozit obișnuite, acțiunile și 
obligațiunile.

Or. en

Amendamentul 156
Olle Schmidt
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Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Este necesar să aibă loc o revizuire a 
prezentului regulament după patru ani de la 
intrarea lui în vigoare pentru a se lua în 
calcul evoluțiile pieței, de exemplu apariția 
unor noi tipuri de produse de investiții, 
evoluțiile din alte domenii ale legislației 
Uniunii și experiențele statelor membre. În 
cadrul revizuirii trebuie să se analizeze 
dacă măsurile introduse au avut ca rezultat 
o mai bună înțelegere a produselor de 
investiții de către investitorii de retail 
obișnuiți și o comparabilitate mai mare a 
acestor produse. De asemenea, trebuie
examinat dacă este oportună o eventuală 
prelungire a perioadei de tranziție 
aplicabile OPCVM-urilor și dacă pot fi 
avute în vedere și alte opțiuni pentru aceste 
organisme. Pe baza acestei revizuiri, 
Comisia trebuie să transmită Parlamentului 
European și Consiliului un raport, însoțit, 
dacă este cazul, de propuneri legislative.

(29) Ar trebui să aibă loc o revizuire a 
prezentului regulament după patru ani de la 
intrarea lui în vigoare pentru a se lua în 
calcul evoluțiile pieței, de exemplu apariția 
unor noi tipuri de PPIR, evoluțiile din alte 
domenii ale legislației Uniunii și 
experiențele statelor membre. În cadrul 
revizuirii ar trebui să se analizeze dacă 
măsurile introduse au avut ca rezultat o mai 
bună înțelegere a pachetelor de produse de 
investiții de retail de către investitorii de 
retail obișnuiți, precum și o mai bună 
capacitate a lor de a compara produsele. 
De asemenea, ar trebui examinat dacă este 
oportună o eventuală prelungire a perioadei 
de tranziție aplicabile OPCVM-urilor sau 
dacă ar putea fi avute în vedere și alte 
opțiuni pentru aceste organisme. Pe baza 
acestei revizuiri, Comisia ar trebui să 
transmită Parlamentului European și 
Consiliului un raport, însoțit, dacă este 
cazul, de propuneri legislative. Revizia ar 
putea să analizeze, de asemenea, dacă 
documentul cu informații-cheie ar putea 
fi eventual extins la produse de retail 
neîmpachetate, precum economiile 
obișnuite și conturile curente, acțiunile și 
obligațiunile.

Or. en

Justificare

De asemenea, revizia ar trebui să examineze în detaliu ce tip de informații ar fi adecvat 
pentru aceste alte produse. Documentul cu informații-cheie, astfel cum este descris la 
articolul 8, nu ar fi potrivit pentru depozitele sau acțiunile simple. În plus, ar trebui avut în 
vedere modul în care aceste produse sunt distribuite, în special în ceea ce privește 
capitalurile proprii și obligațiunile.

Amendamentul 157
Sirpa Pietikäinen
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Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Este necesar să aibă loc o revizuire a 
prezentului regulament după patru ani de la 
intrarea lui în vigoare pentru a se lua în 
calcul evoluțiile pieței, de exemplu apariția 
unor noi tipuri de produse de investiții, 
evoluțiile din alte domenii ale legislației 
Uniunii și experiențele statelor membre. În 
cadrul revizuirii trebuie să se analizeze 
dacă măsurile introduse au avut ca rezultat 
o mai bună înțelegere a produselor de 
investiții de către investitorii de retail 
obișnuiți și o comparabilitate mai mare a 
acestor produse. De asemenea, trebuie
examinat dacă este oportună o eventuală 
prelungire a perioadei de tranziție 
aplicabile OPCVM-urilor și dacă pot fi 
avute în vedere și alte opțiuni pentru aceste 
organisme. Pe baza acestei revizuiri, 
Comisia trebuie să transmită Parlamentului 
European și Consiliului un raport, însoțit, 
dacă este cazul, de propuneri legislative.

(29) Ar trebui să aibă loc o revizuire a 
prezentului regulament după patru ani de la 
intrarea lui în vigoare pentru a se lua în 
calcul evoluțiile pieței, de exemplu apariția 
unor noi tipuri de produse de investiții, 
evoluțiile din alte domenii ale legislației 
Uniunii și experiențele statelor membre. În 
cadrul revizuirii ar trebui să se analizeze 
dacă măsurile introduse au avut ca rezultat 
o mai bună înțelegere a produselor de 
investiții de către investitorii de retail 
obișnuiți și o comparabilitate mai mare a 
acestor produse. De asemenea, ar trebui
examinat dacă este oportună o eventuală 
prelungire a perioadei de tranziție 
aplicabile OPCVM-urilor sau dacă ar 
putea fi avute în vedere și alte opțiuni 
pentru aceste organisme. Pe baza acestei 
revizuiri, Comisia ar trebui să transmită 
Parlamentului European și Consiliului un 
raport, însoțit, dacă este cazul, de propuneri 
legislative. Revizia ar putea să analizeze, 
de asemenea, dacă documentul cu 
informații-cheie ar putea fi eventual 
extins sau utilizat ca bază pentru un 
document similar pentru a pune la 
dispoziția investitorilor de retail informații 
despre alte produse de retail, precum 
acțiunile și obligațiunile vândute 
clienților de retail fără nicio formă de 
împachetare, precum și cerințele privind 
informațiile corespunzătoare pentru 
aceste categorii de produse.

Or. en

Amendamentul 158
Syed Kamall
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Propunere de regulament
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Pentru a le oferi creatorilor de produse 
de investiții și persoanelor care vând astfel 
de produse un interval de timp suficient 
pentru a se pregăti în vederea aplicării 
practice a cerințelor prezentului 
regulament, dispozițiile prezentului 
regulament nu trebuie să devină aplicabile 
decât după doi ani de la intrarea în vigoare 
a acestuia.

(30) Pentru a le oferi creatorilor de pachete 
de produse de investiții de retail și 
persoanelor care vând astfel de produse un 
interval de timp suficient pentru a se 
pregăti în vederea aplicării practice a 
cerințelor prezentului regulament, 
dispozițiile prezentului regulament nu ar
trebui să devină aplicabile decât după doi 
ani de la intrarea în vigoare a acestuia.

Or. en

Amendamentul 159
Thomas Händel

Propunere de regulament
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Pentru a le oferi creatorilor de produse 
de investiții și persoanelor care vând astfel 
de produse un interval de timp suficient 
pentru a se pregăti în vederea aplicării 
practice a cerințelor prezentului 
regulament, dispozițiile prezentului 
regulament nu trebuie să devină aplicabile 
decât după doi ani de la intrarea în vigoare 
a acestuia.

(30) Pentru a le oferi creatorilor de produse 
de investiții și persoanelor care vând astfel 
de produse un interval de timp suficient 
pentru a se pregăti în vederea aplicării 
practice a cerințelor prezentului 
regulament, dispozițiile prezentului 
regulament nu ar trebui să devină 
aplicabile decât după un an de la intrarea 
în vigoare a acestuia.

Or. de

Amendamentul 160
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Considerentul 30
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Pentru a le oferi creatorilor de produse 
de investiții și persoanelor care vând astfel 
de produse un interval de timp suficient 
pentru a se pregăti în vederea aplicării 
practice a cerințelor prezentului 
regulament, dispozițiile prezentului 
regulament nu trebuie să devină aplicabile 
decât după doi ani de la intrarea în vigoare 
a acestuia.

(30) Pentru a le oferi creatorilor de produse 
de investiții și persoanelor care vând astfel 
de produse un interval de timp suficient 
pentru a se pregăti în vederea aplicării 
practice a cerințelor prezentului 
regulament, dispozițiile prezentului 
regulament nu ar trebui să devină 
aplicabile decât după doi ani de la intrarea 
în vigoare a acestuia. Prezentul 
regulament nu se va aplica tranzacțiilor 
desfășurate anterior.

Or. en

Amendamentul 161
Syed Kamall

Propunere de regulament
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) Întrucât obiectivul acțiunii avute în 
vedere, și anume îmbunătățirea protecției 
investitorilor de retail și creșterea încrederii 
acestora în produsele de investiții, inclusiv 
în cazul vânzărilor transfrontaliere, nu 
poate fi realizat într-o măsură suficientă de 
către statele membre în mod individual și 
numai o acțiune la nivel european poate
remedia deficiențele identificate, și că, date 
fiind efectele sale, obiectivul poate fi mai 
bine realizat la nivelul Uniunii, Uniunea 
poate adopta măsuri în conformitate cu 
principiul subsidiarității prevăzut la 
articolul 5 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene. În conformitate cu 
principiul proporționalității, prevăzut la 
același articol, dispozițiile prezentului 
regulament nu depășesc ceea ce este 
necesar pentru atingerea acestor obiective,

(32) Întrucât obiectivul acțiunii avute în 
vedere, și anume îmbunătățirea protecției 
investitorilor de retail și creșterea încrederii 
acestora în pachetele de produse de 
investiții de retail, inclusiv în cazul 
vânzărilor transfrontaliere, nu poate fi 
realizat într-o măsură suficientă de către 
statele membre în mod individual și numai 
o acțiune la nivel european ar putea
remedia deficiențele identificate, și că, date 
fiind efectele sale, obiectivul poate fi mai 
bine realizat la nivelul Uniunii, Uniunea 
poate adopta măsuri în conformitate cu 
principiul subsidiarității prevăzut la 
articolul 5 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene. În conformitate cu 
principiul proporționalității, prevăzut la 
același articol, dispozițiile prezentului 
regulament nu depășesc ceea ce este 
necesar pentru atingerea acestor obiective.
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Or. en

Amendamentul 162
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Prezentul regulament prevede norme 
uniforme privind formatul și conținutul 
documentului cu informații cheie care 
trebuie elaborat de creatorii produselor de 
investiții și norme uniforme referitoare la 
furnizarea acestui document investitorilor 
de retail.

Prezentul regulament prevede norme 
uniforme privind formatul și conținutul 
documentului cu informații-cheie care 
trebuie elaborat de creatorii produselor de 
investiții și de intermediari și norme 
uniforme referitoare la furnizarea acestui 
document investitorilor de retail.

Or. en

Amendamentul 163
Elena Băsescu

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Prezentul regulament prevede norme 
uniforme privind formatul și conținutul 
documentului cu informații cheie care 
trebuie elaborat de creatorii produselor de 
investiții și norme uniforme referitoare la 
furnizarea acestui document investitorilor 
de retail.

Prezentul regulament prevede norme 
uniforme privind formatul și conținutul 
documentului cu informații-cheie care 
trebuie elaborat de creatorii produselor de 
investiții și norme uniforme referitoare la 
furnizarea acestui document investitorilor 
de retail. Obiectivul este de a se asigura că 
investitorii de retail sunt în măsură să 
înțeleagă caracteristicile și riscurile 
principale ale produselor de investiții de 
retail și să compare diferitele produse. 

Or. en
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Amendamentul 164
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament prevede norme 
uniforme privind formatul și conținutul 
documentului cu informații cheie care 
trebuie elaborat de creatorii produselor de 
investiții și norme uniforme referitoare la 
furnizarea acestui document investitorilor 
de retail.

Prezentul regulament prevede norme 
uniforme privind formatul și conținutul 
documentului cu informații-cheie care 
trebuie elaborat de creatorii produselor de 
investiții și norme uniforme referitoare la 
furnizarea acestui document investitorilor 
de retail. Creatorii produselor sunt unicii 
responsabili pentru elaborarea 
documentului cu informații-cheie.

Or. en

Amendamentul 165
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament prevede norme 
uniforme privind formatul și conținutul 
documentului cu informații cheie care 
trebuie elaborat de creatorii produselor de
investiții și norme uniforme referitoare la 
furnizarea acestui document investitorilor 
de retail.

Prezentul regulament prevede norme 
uniforme privind formatul și conținutul 
documentului cu informații-cheie care 
trebuie elaborat numai de creatorii de
PPIR și informațiile care trebuie furnizate 
investitorilor de retail, în conformitate cu 
[MiFID, reformat] și [IMD, reformat], de 
către persoanele care vând produse de 
investiții și norme uniforme referitoare la 
furnizarea acestor documente investitorilor
de retail.

Or. en

Justificare

În sensul prezentului regulament, un creator de produse înseamnă o persoană care creează 
un produs de investiții sau o persoană care modifică semnificativ structura de risc sau de 
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costuri a unui produs de investiții existent. Responsabilitatea pentru elaborarea documentului 
cu informații-cheie ar trebui să fie atribuită în mod clar creatorului de produse astfel definit.

Amendamentul 166
Pervenche Berès

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament prevede norme 
uniforme privind formatul și conținutul 
documentului cu informații cheie care 
trebuie elaborat de creatorii produselor de 
investiții și norme uniforme referitoare la 
furnizarea acestui document investitorilor 
de retail.

Prezentul regulament prevede norme 
uniforme privind formatul și conținutul 
documentului cu informații-cheie care 
trebuie elaborat de creatorii produselor de 
investiții și ale anexelor sale care trebuie 
elaborate de persoanele care vând 
produsele de investiții și norme uniforme 
referitoare la furnizarea acestui document 
investitorilor de retail.

Or. en

Amendamentul 167
Corien Wortmann-Kool

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament prevede norme 
uniforme privind formatul și conținutul 
documentului cu informații cheie care 
trebuie elaborat de creatorii produselor de 
investiții și norme uniforme referitoare la 
furnizarea acestui document investitorilor 
de retail.

Prezentul regulament prevede norme 
uniforme privind formatul și conținutul 
documentului cu informații-cheie care 
trebuie elaborat de creatorii produselor de 
investiții și norme uniforme referitoare la
furnizarea acestui document investitorilor 
de retail. Cerința de a elabora documentul 
cu informații-cheie nu se aplică 
intermediarilor care comercializează, 
distribuie sau vând produsul de investiții 
unui investitor de retail.

Or. en
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Justificare

Cerința ca persoanele care pun în vânzare produsul de investiții să elaboreze documentul cu 
informații-cheie, astfel cum propune raportorul, amestecă responsabilitățile și creează o 
suprapunere de reglementări, deoarece intermediarii respectivi sunt reglementați prin MiFID 
și IMD.

Amendamentul 168
Werner Langen

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament prevede norme 
uniforme privind formatul și conținutul 
documentului cu informații cheie care 
trebuie elaborat de creatorii produselor de 
investiții și norme uniforme referitoare la 
furnizarea acestui document investitorilor 
de retail.

Prezentul regulament prevede norme 
uniforme privind formatul și conținutul 
documentului cu informații-cheie care 
trebuie elaborat de creatorii produselor de 
investiții și norme uniforme referitoare la 
furnizarea acestui document investitorilor 
de retail. Dispozițiile cuprinse în alt act al 
Uniunii care reglementează aspectele 
specifice ale distribuirii de produse de 
investiții au întâietate în raport cu 
reglementările prevăzute de prezentul 
regulament.

Or. de

Amendamentul 169
Syed Kamall

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament se aplică creării și 
vânzării de produse de investiții.

Prezentul regulament se aplică creării și 
vânzării de pachete de produse de investiții 
de retail.

Or. en
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Justificare

Deși se poate aduce valoare prin introducerea cerinței privind un document cu informații-
cheie pentru alte tipuri de produse de investiții, ar fi nepotrivit să se extindă domeniul de 
aplicare al prezentului regulament. Ar trebui realizată o analiză completă și aprofundată 
pentru a înțelege dacă este practic așa ceva. Regulamentul privind documentul cu informații-
cheie, astfel cum este elaborat, nu este potrivit pentru alte produse de investiții.

Amendamentul 170
Alfredo Pallone

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Prezentul regulament se aplică creării și 
vânzării de produse de investiții.

Prezentul regulament se aplică creării și 
vânzării de PPIR.

Or. en

Amendamentul 171
Thomas Händel

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Regulamentul nu se aplică însă 
produselor următoare:

eliminat

(a) produsele de asigurare care nu oferă o 
valoare de răscumpărare sau a căror 
valoare de răscumpărare nu este expusă, 
integral sau parțial, direct sau indirect, 
fluctuațiilor pieței;
(b) depozitele al căror randament este 
determinat în funcție de o rată a dobânzii;
(c) valorile mobiliare menționate la 
articolul 1 alineatul (2) literele (b)-(g), (i) 
și (j) din Directiva 2003/71/CE;
(d) alte valori mobiliare care nu au în 
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componența lor un instrument derivat;
(e) sistemele de pensii care intră sub 
incidența Directivei 2003/41/CE sau a 
Directivei 2009/138/CE; și
(f) produsele de pensii în cazul cărora 
legea națională prevede o contribuție 
financiară din partea angajatorului, iar 
angajatul nu poate alege furnizorul.

Or. de

Amendamentul 172
Corien Wortmann-Kool

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – litera -a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) activele care sunt deținute direct și 
care nu sunt pachete de produse de 
investiții, inclusiv acțiunile corporative și 
obligațiunile suverane;

Or. en

Amendamentul 173
Ildikó Gáll-Pelcz

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) produsele de asigurare care nu oferă o 
valoare de răscumpărare sau a căror
valoare de răscumpărare nu este expusă, 
integral sau parțial, direct sau indirect, 
fluctuațiilor pieței;

(a) produsele de asigurare de viață al căror
risc investițional nu este suportat de către 
deținătorul poliței de asigurare;

Or. en
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Justificare

În continuare nu se justifică faptul că sunt vizate contracte de asigurare de viață mixte 
tradiționale cu un randament excedentar. În cazul acestui tip de contract de asigurare, 
deținătorul poliței de asigurare nu este expus niciunui risc: numai randamentul excedentar 
poate fluctua în funcție de performanța investiției. Randamentul excedentar este numai un 
bonus suplimentar, nu reprezintă partea materială a contractului de asigurare și este 
neînsemnat comparativ cu prima și suma asigurată. În acest caz, deținătorul poliței de 
asigurare nu poate fi considerat investitor de retail. Această abordare este în concordanță cu 
Directiva Solvabilitate II.

Amendamentul 174
Sari Essayah

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) produsele de asigurare care nu oferă o 
valoare de răscumpărare sau a căror
valoare de răscumpărare nu este expusă, 
integral sau parțial, direct sau indirect, 
fluctuațiilor pieței;

(a) produsele de asigurare de viață, cu sau 
fără participare la profit, al căror risc 
investițional nu este suportat de 
deținătorul poliței de asigurare și care 
intră sub incidența anexei I (I) la 
Directiva 2002/83/CE și anexei II (I) la 
Directiva 2009/138/CE;

Or. en

Amendamentul 175
Syed Kamall

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) produsele de asigurare care nu oferă o 
valoare de răscumpărare sau a căror
valoare de răscumpărare nu este expusă, 
integral sau parțial, direct sau indirect, 
fluctuațiilor pieței;

(a) produsele de asigurare de viață, cu sau 
fără participare la profit, al căror risc 
investițional nu este suportat de 
deținătorul poliței de asigurare și care 
intră sub incidența anexei I (I) la 
Directiva 2002/83/CE și anexei II (I) la 
Directiva 2009/138/CE;
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Or. en

Amendamentul 176
Alfredo Pallone

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) produsele de asigurare care nu oferă o 
valoare de răscumpărare sau a căror
valoare de răscumpărare nu este expusă, 
integral sau parțial, direct sau indirect, 
fluctuațiilor pieței;

(a) produsele de asigurare de viață, cu sau 
fără participare la profit, al căror risc 
investițional nu este suportat de 
deținătorul poliței de asigurare și care 
intră sub incidența anexei I (I) la 
Directiva 2002/83/CE și anexei II (I) la 
Directiva 2009/138/CE;

Or. en

Amendamentul 177
Olle Schmidt, Sharon Bowles, Nils Torvalds

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) produsele de asigurare care nu oferă o 
valoare de răscumpărare sau a căror 
valoare de răscumpărare nu este expusă, 
integral sau parțial, direct sau indirect, 
fluctuațiilor pieței;

(a) produsele de asigurare ale căror 
beneficii nu sunt expuse fluctuațiilor 
valorii investițiilor-suport;

Or. en

Amendamentul 178
Sirpa Pietikäinen

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

(b) depozitele al căror randament este 
determinat în funcție de o rată a dobânzii;

(b) depozitele altele decât depozitele 
structurate, astfel cum sunt definite la 
articolul 4 din [MiFID];

Or. en

Amendamentul 179
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) depozitele al căror randament este 
determinat în funcție de o rată a dobânzii;

(b) depozitele altele decât depozitele 
structurate, astfel cum sunt definite la 
articolul 4 din [MiFID];

Or. en

Justificare

Scopul regulamentului este de a permite investitorilor de retail să înțeleagă și să compare 
caracteristicile-cheie ale pachetelor de produse de investiții care sunt caracterizate prin 
natura lor complexă. Depozitele bancare simple și carnetele de economii nu au o natură așa 
complexă, prin urmare, produsele de economii simple ar trebui excluse din domeniul de 
aplicare al regulamentului. Cu toate acestea, deoarece au o natură mai complexă, depozitele 
structurate ar trebui incluse în domeniul de aplicare al regulamentului.

Amendamentul 180
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) depozitele al căror randament este 
determinat în funcție de o rată a dobânzii;

(b) depozitele, altele decât depozitele 
structurate, astfel cum sunt definite la 
articolul 4 din [MiFID II];
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Or. en

Justificare

Prezentul amendament încearcă să asigure consecvența între domeniul de aplicare al 
regulamentului și domeniul de aplicare al noului regim MiFID în ceea ce privește depozitele 
structurate.

Amendamentul 181
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) depozitele al căror randament este 
determinat în funcție de o rată a dobânzii;

(b) depozitele al căror randament este 
determinat în funcție de o rată a dobânzii. 
Cu toate acestea, este enumerată orice 
schemă de garantare a depozitelor, 
prezentându-se în detaliu riscurile 
acoperite de schemă, dacă este cazul;

Or. en

Amendamentul 182
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) valorile mobiliare menționate la 
articolul 1 alineatul (2) literele (b)-(g), (i) 
și (j) din Directiva 2003/71/CE;

eliminat

Or. en

Justificare

Întrucât nu este pe deplin clar la ce face referire litera (d), ar trebui eliminată.
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Amendamentul 183
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) alte valori mobiliare care nu au în 
componența lor un instrument derivat;

(d) alte valori mobiliare care nu au în 
componența lor un instrument derivat, cu 
excepția obligațiunilor corporative și a 
instrumentelor emise de vehicule cu scop 
special (VSS);

Or. en

Justificare

Pachetele de produse ar trebui să fie promovate în mod neglijent în defavoarea produselor 
simple care finanțează economia reală. Vehiculele cu scop special ar trebui să fie incluse în 
domeniul de aplicare pentru a se asigura faptul că administratorii de active nu se sustrag de 
la respectarea regulamentului prin vânzarea produselor mai degrabă de la societatea holding
decât de la furnizorul efectiv al produsului.

Amendamentul 184
Jean-Paul Gauzès

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) alte valori mobiliare care nu au în 
componența lor un instrument derivat;

eliminat

Or. en

Amendamentul 185
Syed Kamall

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

(d) alte valori mobiliare care nu au în 
componența lor un instrument derivat;

(d) valori mobiliare al căror randament 
este determinat în funcție de o rată a 
dobânzii și care sunt deținute direct;

Or. en

Justificare

Este important să se armonizeze definiția PPIR cu orientarea oferită de grup operativ de 
nivelul 3, care este alcătuit din CEBS, CESR și CEIOPS. Obligațiunile simple, pe baza 
definiției identificate de agențiile specializate, nu sunt considerate așa de complexe și nu ar 
trebui să fie clasificate ca PPIR.

Amendamentul 186
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) acțiuni;

Or. en

Amendamentul 187
Alfredo Pallone

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) valori mobiliare a căror valoare 
nominală unitară se ridică la cel puțin 
100 000 de euro;

Or. en
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Amendamentul 188
Burkhard Balz

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) valori mobiliare al căror randament 
este determinat în funcție de o rată a 
dobânzii și care sunt deținute direct;

Or. en

Amendamentul 189
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) sistemele de pensii ocupaționale care 
intră sub incidența Directivei 2003/41/CE 
sau a Directivei 2009/138/CE; și

eliminat

Or. en

Justificare

În special, în cazul IMM-urilor, deciziile de investiții luate de o entitate corporativă când 
alege un produs de pensii pentru angajații săi nu ar trebui să facă obiectul furnizării unui 
document cu informații-cheie destinate investitorilor, deoarece aceste decizii sunt luate 
deseori de persoane care au același nivel de cunoștințe financiare ca și consumatorii 
obișnuiți. Prezentul amendament are la bază o propunere a FW (Germania).

Amendamentul 190
Sirpa Pietikäinen

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

(f) produsele de pensii în cazul cărora
legea națională prevede o contribuție 
financiară din partea angajatorului, iar 
angajatul nu poate alege furnizorul.

(f) produsele de pensii care îndeplinesc 
ambele condiții de mai jos:

- nu intră sub incidența 
Directivei 2009/138/CE sau a 
Directivei 2003/41/CE; și
- pentru care nivelul pensiilor 
ocupaționale reprezintă de fapt o
promisiune sau o ofertă din partea 
angajatorului către salariat.
Pentru produsele de pensii care nu intră 
sub incidența Directivei 2009/138/CE, a 
Directivei 2003/41/CE sau a prezentului 
regulament, statele membre prevăd 
cerințe echivalente privind divulgarea 
informațiilor.

Or. en

Justificare

În multe state membre există diferite tipuri de sisteme de pensii care nu se află nici în sfera de 
aplicare a instituției pentru furnizarea de pensii ocupaționale (IORP) și care nu sunt nici 
private. O parte din aceste sisteme ar fi scutite în temeiul propunerii Comisiei în conformitate 
cu articolul 2 litera (f), așadar nu ar face obiectul niciunei obligații de divulgare a 
informațiilor la nivelul UE, însă alte sisteme similare nu ar fi scutite deoarece legislația 
națională nu solicită angajatorului să presteze contribuții financiare. Este importantă 
evitarea incoerenței în interiorul Uniunii Europene.

Amendamentul 191
Syed Kamall

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) produsele de pensii în cazul cărora legea 
națională prevede o contribuție financiară 
din partea angajatorului, iar angajatul nu 
poate alege furnizorul.

(f) toate produsele de pensii, astfel cum 
sunt definite la articolul 4 litera (d) și
produsele de pensii în cazul cărora legea 
națională prevede o contribuție financiară 
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din partea angajatorului, iar angajatorul a 
făcut o alegere relevantă în ceea ce 
privește furnizorul; și

Or. en

Justificare

Nu există o singură definiție a produsului de pensii care să fie acceptată la nivelul tuturor 
statelor membre ale UE. Deoarece Comisia realizează un studiu aprofundat al sistemelor de 
pensii din statele membre, nu ar fi potrivit să se anticipeze această lucrare prin introducerea 
unor cerințe care ar sugera că există deja o astfel de definiție.

Amendamentul 192
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) produsele de pensii în cazul cărora legea 
națională prevede o contribuție financiară 
din partea angajatorului, iar angajatul nu 
poate alege furnizorul.

(f) schemele de pensii ocupaționale și
produsele de pensii individuale în cazul 
cărora legea națională prevede o 
contribuție financiară din partea 
angajatorului, iar angajatorul și angajatul 
nu pot alege furnizorul.

Or. en

Justificare

În special, în cazul IMM-urilor, deciziile de investiții luate de o entitate corporativă când 
alege un produs de pensii pentru angajații săi nu ar trebui să facă obiectul furnizării unui 
document cu informații-cheie destinate investitorilor, deoarece aceste decizii sunt luate 
deseori de persoane care au același nivel de cunoștințe financiare ca și consumatorii 
obișnuiți. Prezentul amendament are la bază o propunere a FW (Germania).

Amendamentul 193
Burkhard Balz

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

(f) produsele de pensii în cazul cărora 
legea națională prevede o contribuție 
financiară din partea angajatorului, iar 
angajatul nu poate alege furnizorul.

(f) produse de pensii și sistemele de 
securitate socială recunoscute oficial care 
intră sub incidența legislației naționale 
sau a Uniunii.

Or. en

Amendamentul 194
Alfredo Pallone

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) produsele de pensii în cazul cărora 
legea națională prevede o contribuție 
financiară din partea angajatorului, iar 
angajatul nu poate alege furnizorul.

(f) toate produsele de pensii, astfel cum 
sunt definite la articolul 4 litera (d)

Or. en

Amendamentul 195
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) produsele de pensii în cazul cărora
legea națională prevede o contribuție 
financiară din partea angajatorului, iar 
angajatul nu poate alege furnizorul.

(f) produsele de pensii în cazul cărora
regimul financiar nu intră sub incidența 
Directivei 2003/41/CE sau a 
Directivei 2009/138/CE și pentru care 
nivelul pensiilor ocupaționale reprezintă 
de fapt o promisiune sau o ofertă din 
partea angajatorului către salariat. Pentru 
produsele de pensii care nu intră sub 
incidența Directivei 2003/41/CE, a 
Directivei 2009/138/CE sau a prezentului 
regulament, statele membre prevăd 
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cerințe echivalente privind divulgarea 
informațiilor.

Or. en

Justificare

În multe state membre există diferite tipuri de sisteme de pensii care nu se află nici în sfera de 
aplicare a instituției pentru furnizarea de pensii ocupaționale (IORP) și care nu sunt nici 
private. O parte din aceste sisteme ar fi scutite în temeiul propunerii Comisiei în conformitate 
cu articolul 2 litera (f), așadar nu ar face obiectul niciunei obligații de divulgare a 
informațiilor la nivelul UE, însă alte sisteme similare nu ar fi scutite deoarece legislația 
națională nu solicită angajatorului să presteze contribuții financiare. Este importantă 
evitarea incoerenței în interiorul Uniunii Europene.

Amendamentul 196
Ildikó Gáll-Pelcz

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) produsele de pensii și sistemele de 
securitate socială recunoscute oficial care 
intră sub incidența legislației naționale 
sau a Uniunii;

Or. en

Amendamentul 197
Alfredo Pallone

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) produsele de pensii și sistemele de 
securitate socială recunoscute oficial care 
intră sub incidența legislației naționale 
sau a Uniunii Europene;

Or. en
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Amendamentul 198
Syed Kamall

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) produsele de pensii și sistemele de 
securitate socială recunoscute oficial 
astfel cum sunt definite în legislația 
națională sau a Uniunii.

Or. en

Justificare

Nu există o singură definiție a produsului de pensii care să fie acceptată la nivelul tuturor 
statelor membre ale UE. Deoarece Comisia realizează un studiu aprofundat al sistemelor de 
pensii din statele membre, nu ar fi potrivit să se anticipeze această lucrare prin introducerea 
unor cerințe care ar sugera că există deja o astfel de definiție.

Amendamentul 199
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) sistemele de securitate socială 
recunoscute oficial care intră sub 
incidența legislației naționale sau a 
Uniunii.

Or. en

Amendamentul 200
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – litera fa (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) obligațiunile suverane;

Or. en

Amendamentul 201
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – litera fb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fb) carnetele de economii și conturile. 
Distribuitorii acestor produse se asigură 
că informațiile despre autoritatea de 
reglementare se caracterizează în mod 
evident prin informațiile furnizate. 

Or. en

Amendamentul 202
Alfredo Pallone

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care creatorii de produse 
de investiții care intră sub incidența
prezentului regulament intră și sub 
incidența Directivei 2003/71/CE, ambele 
acte le sunt aplicabile.

(1) Documentul cu informații-cheie
elaborat în conformitate cu cerințele 
prevăzute în prezentul regulament este 
considerat ca respectând cerințele 
prevăzute la articolul 24 alineatul (3) din 
Regulamentul (CE) nr. 809/2004 astfel 
cum a fost modificat de 
Regulamentul (UE) nr. 486/2012 și la 
articolul 17 alineatul (1) și la articolele 18 
și 19 din Directiva 2003/71/CE, astfel cum 
a fost modificată de 
Directiva 2010/73/CE.
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Or. en

Amendamentul 203
Syed Kamall

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care creatorii de produse 
de investiții care intră sub incidența
prezentului regulament intră și sub 
incidența Directivei 2003/71/CE, ambele 
acte le sunt aplicabile.

(1) Informațiile din documentul cu 
informații-cheie destinate investitorilor 
respectă prezentul regulament și sunt 
considerate de autoritățile competente ca 
fiind adecvate în ceea ce privește 
informațiile despre riscuri și cheltuieli și 
ca îndeplinind cerințele prevăzute la 
articolul 5 alineatul (2) din 
Directiva 2003/71/CE în ceea ce privește 
conținutul informațiilor-cheie, astfel cum 
se specifică la articolul 2 alineatul (1) 
litera (s) punctele (ii) și (iii) din respectiva 
directivă.

Or. en

Justificare

Cerința de a furniza atât un document cu informații-cheie despre PPIR, cât și un rezumat 
privind emisiunile specifice prevăzute în Directiva privind prospectele, în contextul unei 
oferte de valori mobiliare adresate investitorilor de retail, intră în conflict cu intenția 
inițiativei privind PPIR. Se creează o situație de confuzie atunci când investitorii primesc 
două documente sintetice.

Amendamentul 204
Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care creatorii de produse de 
investiții care intră sub incidența 
prezentului regulament intră și sub 

(1) În cazul în care creatorii de PPIR care 
intră sub incidența prezentului regulament 
intră și sub incidența 
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incidența Directivei 2003/71/CE, ambele 
acte le sunt aplicabile.

Directivei 2003/71/CE, ambele acte le sunt 
aplicabile.

Or. en

Amendamentul 205
Pervenche Berès

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care creatorii de produse de 
investiții care intră sub incidența 
prezentului regulament intră și sub 
incidența Directivei 2003/71/CE, ambele 
acte le sunt aplicabile.

(1) În cazul în care creatorii de produse de 
investiții care intră sub incidența 
prezentului regulament intră și sub 
incidența Directivei 2003/71/CE, ambele 
acte le sunt aplicabile, cu excepția 
articolului 4 alineatul (2) punctul (v).

Or. en

Amendamentul 206
Syed Kamall

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care creatorii de produse 
de investiții care intră sub incidența 
prezentului regulament intră și sub 
incidența Directivei 2009/138/CE, ambele 
acte le sunt aplicabile.

(2) Informațiile din documentul cu 
informații-cheie sunt considerate de 
autoritățile competente ca fiind adecvate 
în ceea ce privește informațiile despre 
riscuri prezentate de contract care sunt 
asumate de deținătorul poliței de 
asigurare și se consideră că îndeplinesc 
cerințele prevăzute la articolul 185 
alineatul (4) din Directiva 2009/138/CE.

Or. en
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Justificare

Cerința de a furniza atât un document cu informații-cheie despre PPIR, cât și un rezumat 
privind emisiunile specifice prevăzute în Directiva privind prospectele, în contextul unei 
oferte de valori mobiliare adresate investitorilor de retail, intră în conflict în mod 
fundamental cu intenția exprimată a inițiativei privind PPIR. Se creează o situație de confuzie 
atunci când investitorii primesc două documente sintetice. Aceasta contravine scopului de 
armonizare a reglementărilor și creează condiții de concurență inegale, de exemplu, între 
PPIR în materie de valori mobiliare care se află sub incidența Directivei privind prospectele 
și alte PPIR.

Amendamentul 207
Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care creatorii de produse de 
investiții care intră sub incidența 
prezentului regulament intră și sub 
incidența Directivei 2009/138/CE, ambele 
acte le sunt aplicabile.

(2) În cazul în care creatorii de PPIR care 
intră sub incidența prezentului regulament 
fac, de asemenea, obiectul cerințelor 
privind informațiile destinate deținătorilor 
de polițe de asigurare care intră sub 
incidența Directivei 2009/138/CE, 
cerințele respective, dacă sunt 
echivalente, sunt îndeplinite de cerințele 
de comunicare a informațiilor care intră 
sub incidența prezentului regulament .

Or. en

Amendamentul 208
Burkhard Balz

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care creatorii de produse de 
investiții care intră sub incidența 
prezentului regulament intră și sub 
incidența Directivei 2009/138/CE, ambele 

(2) În cazul în care creatorii de produse de 
investiții care intră sub incidența 
prezentului regulament intră și sub 
incidența Directivei 2009/138/CE, ambele 
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acte le sunt aplicabile. acte le sunt aplicabile. Informațiile din 
documentul cu informații-cheie se 
consideră că îndeplinesc cerințele privind 
informațiile specifice prevăzute la 
articolul 185 alineatul (4) din 
Directiva 2009/138/CE.

Or. en

Amendamentul 209
Alfredo Pallone

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care creatorii de produse 
de investiții care intră sub incidența 
prezentului regulament intră și sub 
incidența Directivei 2009/138/CE, ambele 
acte le sunt aplicabile.

(2) Documentul cu informații-cheie 
elaborat în conformitate cu cerințele 
prevăzute în prezentul regulament este 
considerat ca fiind conform cu cerințele 
prevăzute la articolul 185 alineatul (4) din 
Directiva 2009/138/CE.

Or. en

Amendamentul 210
Alfredo Pallone

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu 
articolul 23 definind cerințe suplimentare 
pentru a se asigura că documentul cu 
informații-cheie, prin conținutul și 
normele sale aferente, permite 
îndeplinirea obligațiilor menționate și, 
respectiv, prevăzute în 
Directiva 2003/71/CE și în 
Directiva 2009/138/CE.
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Or. en

Amendamentul 211
Saïd El Khadraoui

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) „produs de investiții” înseamnă o 
investiție în cadrul căreia, indiferent de
forma juridică a investiției, suma plătibilă
investitorului este expusă unor fluctuații 
ale valorilor de referință sau ale 
performanței unuia sau mai multor active 
care nu sunt cumpărate direct de 
investitor;

(a) „produs de investiții” înseamnă un 
produs prin intermediul căruia o 
persoană poate efectua o investiție 
financiară, indiferent de forma juridică și 
indiferent dacă suma plătibilă este fixă 
sau variabilă;

Or. en

Amendamentul 212
Jean-Paul Gauzès

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) „produs de investiții” înseamnă o 
investiție în cadrul căreia, indiferent de 
forma juridică a investiției, suma plătibilă 
investitorului este expusă unor fluctuații 
ale valorilor de referință sau ale 
performanței unuia sau mai multor active 
care nu sunt cumpărate direct de 
investitor;

(a) „produs de investiții” înseamnă o 
investiție în cadrul căreia, indiferent de 
forma juridică a investiției, suma plătibilă 
investitorului este expusă unor fluctuații 
ale valorilor de referință sau ale 
performanței unuia sau mai multor active.

Or. en

Amendamentul 213
Olle Schmidt, Nils Torvalds
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Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) „produs de investiții” înseamnă o 
investiție în cadrul căreia, indiferent de 
forma juridică a investiției, suma plătibilă 
investitorului este expusă unor fluctuații 
ale valorilor de referință sau ale 
performanței unuia sau mai multor active 
care nu sunt cumpărate direct de investitor;

(a) „pachet de produse de investiții de
retail” sau „PPIR” înseamnă o investiție 
în cadrul căreia, indiferent de forma 
juridică a investiției, suma plătibilă 
investitorului este supusă unor fluctuații 
din cauza expunerii la valori de referință 
sau la performanța unuia sau mai multor 
active care nu sunt cumpărate direct de 
investitor;

Or. en

Justificare

Aceste modificări minore încearcă să clarifice definiția și să o facă mai precisă.

Amendamentul 214
Syed Kamall

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) „produs de investiții” înseamnă o 
investiție în cadrul căreia, indiferent de 
forma juridică a investiției, suma plătibilă 
investitorului este expusă unor fluctuații 
ale valorilor de referință sau ale 
performanței unuia sau mai multor active 
care nu sunt cumpărate direct de investitor;

(a) „pachet de produse de investiții de
retail” înseamnă o investiție în cadrul 
căreia, indiferent de forma juridică a 
investiției, suma plătibilă investitorului este 
expusă unor fluctuații ale valorilor de 
referință sau ale performanței unuia sau 
mai multor active care nu sunt cumpărate 
direct de investitor;

Or. en

Amendamentul 215
Thomas Händel
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Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) „produs de investiții” înseamnă o 
investiție în cadrul căreia, indiferent de 
forma juridică a investiției, suma plătibilă 
investitorului este expusă unor fluctuații 
ale valorilor de referință sau ale 
performanței unuia sau mai multor active 
care nu sunt cumpărate direct de 
investitor;

(a) „produs de investiții” înseamnă o 
investiție în cadrul căreia, indiferent de 
forma juridică a investiției, suma plătibilă 
investitorului este expusă unor fluctuații 
ale valorilor de referință sau ale 
performanței unuia sau mai multor active;

Or. de

Amendamentul 216
Alfredo Pallone

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) „produs de investiții” înseamnă o 
investiție în cadrul căreia, indiferent de 
forma juridică a investiției, suma plătibilă 
investitorului este expusă unor fluctuații 
ale valorilor de referință sau ale 
performanței unuia sau mai multor active 
care nu sunt cumpărate direct de investitor;

(a) „produs de investiții” înseamnă o 
investiție în cadrul căreia, indiferent de 
forma juridică a investiției, suma plătibilă 
investitorului este expusă unor fluctuații 
ale valorilor de referință, altele decât rata 
dobânzii, sau ale performanței unuia sau 
mai multor active care nu sunt cumpărate 
direct de investitor; prin alterarea profilul 
de risc și de randament sau a costurilor 
aferente unei investiții din cadrul 
produsului de investiții;

Or. en

Amendamentul 217
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) „produs de investiții” înseamnă o
investiție în cadrul căreia, indiferent de 
forma juridică a investiției, suma plătibilă 
investitorului este expusă unor fluctuații 
ale valorilor de referință sau ale 
performanței unuia sau mai multor active 
care nu sunt cumpărate direct de investitor;

(a) „produs de investiții” înseamnă orice
investiție sau produs de economii 
comercializat investitorilor de retail, 
indiferent de forma sa juridică, investiția și 
suma plătibilă investitorului este expusă 
unor fluctuații ale valorilor de referință sau 
ale performanței unuia sau mai multor 
active care nu sunt cumpărate direct de 
investitor. În cazul în care expunerea la 
un astfel de produs de investiții se obține 
prin deținerea directă a acțiunilor sau a 
unităților vehiculelor cu scop special și 
ale societăților holding, aceste acțiuni sau 
unități sunt considerate produse de 
investiții în sensul prezentei definiții;

Or. en

Justificare

Întrucât acțiunile deținute direct de investitor nu se află sub incidența regulamentului, potrivit 
propunerii Comisiei, este necesar să se asigure că creatorii de produse de investiții nu se 
sustrag obligației de a furniza investitorilor de retail un document cu informații-cheie 
destinate investitorilor, structurându-și pachetele de produse prin intermediul unui vehicul cu 
scop special sau al unei societăți holding. Prin urmare, ar trebui să se aplice un principiu 
„prin transparență” pentru a evita strategiile de sustragere și lacunele. Prezentul 
amendament se bazează pe o propunere a autorităților de reglementare franceze.

Amendamentul 218
Syed Kamall

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera b – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) „creator de produse de investiții” 
înseamnă:

(b) „creator de pachete de produse de 
investiții de retail” înseamnă:

Or. en
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Amendamentul 219
Jean-Paul Gauzès

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera b – punctul iia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iia) în cazul în care produsele de 
investiții constau numai într-o ofertă 
publică de valori mobiliare sau valori 
mobiliare admise pe o piață reglementată 
în conformitate cu dispozițiile din 
Directiva 2003/71/CE și care sunt direct 
deținute de investitori, emitentul valorii 
mobiliare;

Or. en

Amendamentul 220
Pervenche Berès

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera b – punctul iia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iia) emitentul de oferte publice de valori 
mobiliare sau de valori mobiliare admise 
la tranzacționare pe o piață reglementată 
în conformitate cu dispozițiile din 
Directiva 2003/71/CE și care sunt direct 
deținute de investitori.

Or. en

Justificare

Domeniul de aplicare al regulamentului ar trebui să includă valori mobiliare simple deținute 
direct de investitori, cu condiția ca ele să fie achiziționate pe piața primară. Definiția 
„creatorului de produse de investiții” ar trebui adaptată în consecință pentru a acoperi 
această situație.
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Amendamentul 221
Alfredo Pallone

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera c – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) un client obișnuit în sensul articolului 4 
alineatul (1) punctul 12 din 
Directiva 2004/39/CE;

(i) un client obișnuit de retail în sensul 
articolului 4 alineatul (1) punctul 12 din 
Directiva 2004/39/CE, în cazul în care 
produsul de investiții este un instrument 
financiar astfel cum este definit în 
anexa I secțiunea C la directiva sus-
menționată;

Or. en

Amendamentul 222
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera c – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) un client în sensul 
Directivei 92/2002/CE;

(ii) un client care nu este un client 
profesionist, astfel cum este definit în 
[anexa I la IMD] [...];

Or. en

Amendamentul 223
Alfredo Pallone

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera c – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) un client în sensul 
Directivei 92/2002/CE;

(ii) un client în sensul 
Directivei 92/2002/CE, în cazul în care 
produsul de investiții este o poliță de 
asigurare în sensul 



PE504.397v02-00 112/179 AM\927693RO.doc

RO

Directivei 2009/138/CE;

Or. en

Amendamentul 224
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) „persoana care vinde” înseamnă 
persoana care oferă consultanță unui 
investitor de retail în legătură cu un 
produs de investiții sau care are rol de 
intermediar pentru o investiție realizată de 
un investitor de retail;

Or. en

Amendamentul 225
Arlene McCarthy

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) „activ eligibil” înseamnă un activ 
autorizat, astfel cum este definit la 
articolul 13a;

Or. en

Amendamentul 226
Arlene McCarthy

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera fb (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(fb) „swap simplu” înseamnă un 
instrument derivat care implică o parte, 
plătitorul ratei fixe, care efectuează plăți 
fixe, și cealaltă parte, plătitorul ratei 
variabile, care efectuează plăți care 
depind de nivelul ratelor dobânzii viitoare. 
Plățile ratelor dobânzii sunt efectuate pe 
baza unei sume noționale și nu există 
nicio schimbare de principal și nicio 
caracteristică suplimentară;

Or. en

Amendamentul 227
Arlene McCarthy

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera fc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fc) „contract forward simplu” înseamnă 
un contract care implică vânzarea de 
către o parte și achiziționarea de către o 
altă parte a unei cantități prestabilite 
dintr-un activ-suport, la un preț prestabilit 
și la o dată prestabilită în viitor, fără nicio 
caracteristică suplimentară;

Or. en

Amendamentul 228
Arlene McCarthy

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera fd (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fd) „opțiune simplă” înseamnă tipul cel 
mai de bază de opțiune cu o dată de 
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expirare și cu un preț de exercițiu simple, 
fără nicio caracteristică suplimentară;

Or. en

Amendamentul 229
Arlene McCarthy

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera fe (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fe) „opțiune cu bariere simplă” înseamnă 
o opțiune care poate fi exercitată numai 
(i) dacă prețul activului-suport nu a atins 
sau nu a depășit un nivel prestabilit sau 
(ii) dacă prețul activului-suport a atins 
sau a depășit un nivel prestabilit;

Or. en

Amendamentul 230
Arlene McCarthy

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera ff (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ff) „opțiune binară” înseamnă un 
contract financiar cu o clauză de plată 
prestabilită care depinde de anumite 
condiții specifice care apar și, altfel, zero;

Or. en

Amendamentul 231
Arlene McCarthy

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera fg (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(fg) „opțiune cu rate medii” înseamnă o 
opțiune în cazul căreia prețul de exercițiu 
este calculat ca prețul mediu al activului-
suport pe parcursul unei perioade 
prestabilite;

Or. en

Amendamentul 232
Arlene McCarthy

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera fh (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fh) „opțiune forward-start” înseamnă o 
opțiune simplă al cărei preț de exercițiu 
va fi stabilit mai târziu decât data 
tranzacționării;

Or. en

Amendamentul 233
Arlene McCarthy

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera fi (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fi) „opțiune cu decontare amânată” 
înseamnă o opțiune simplă a cărei dată de 
decontare este stabilită la mai mult de 
două zile lucrătoare de la data ei de 
expirare;

Or. en
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Amendamentul 234
Arlene McCarthy

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera fj (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fj) „plată dependentă de traiectorie” 
înseamnă randamentul unui produs de 
investiții care depinde nu doar de 
valoarea la scadență a activelor-suport, ci 
și de valoarea lor la anumite momente pe 
parcursul vieții produsului de investiții;

Or. en

Amendamentul 235
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Creatorul produsului de investiții 
elaborează un document cu informații 
cheie în conformitate cu cerințele 
prevăzute în prezentul regulament pentru 
fiecare produs de investiții pe care îl 
creează și publică documentul respectiv pe 
un site internet la alegerea sa, înainte ca 
produsul să poată fi vândut investitorilor de 
retail.

Creatorul produsului de investiții 
elaborează un document cu informații-
cheie în conformitate cu cerințele 
prevăzute în prezentul regulament pentru 
fiecare produs de investiții pe care îl 
creează, împreună cu prospectul, și 
publică documentul respectiv pe site-ul său 
internet, înainte ca produsul să poată fi 
distribuit pe piață și vândut investitorilor 
de retail. Documentul cu informații-cheie 
este completat de distribuitor, dacă este 
cazul.

Or. en

Amendamentul 236
Markus Ferber
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Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Creatorul produsului de investiții 
elaborează un document cu informații 
cheie în conformitate cu cerințele 
prevăzute în prezentul regulament pentru 
fiecare produs de investiții pe care îl 
creează și publică documentul respectiv pe 
un site internet la alegerea sa, înainte ca 
produsul să poată fi vândut investitorilor de 
retail.

Creatorul produsului de investiții 
elaborează un document cu informații-
cheie în conformitate cu cerințele 
prevăzute în prezentul regulament pentru 
fiecare produs de investiții pe care îl 
creează și publică documentul cu 
informații-cheie pe site-ul său internet, 
înainte ca produsul să poată fi vândut 
investitorilor de retail.

Or. en

Justificare

Clarificare. Site-ul internet al creatorului produsului de investiții este locul în care potențialii 
investitori de retail caută document cu informații-cheie, prin urmare, acesta trebuie să fie 
publicat acolo.

Amendamentul 237
Thomas Händel

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Creatorul produsului de investiții 
elaborează un document cu informații 
cheie în conformitate cu cerințele 
prevăzute în prezentul regulament pentru 
fiecare produs de investiții pe care îl 
creează și publică documentul respectiv pe
un site internet la alegerea sa, înainte ca 
produsul să poată fi vândut investitorilor de 
retail.

Creatorul produsului de investiții 
elaborează un document cu informații-
cheie în conformitate cu cerințele 
prevăzute în prezentul regulament și 
specimenul conținut în anexă pentru 
fiecare produs de investiții pe care îl 
creează și publică documentul respectiv pe 
un site internet la alegerea sa și, la nivel 
central, pe un site creat de BCE și de 
autoritatea națională de supraveghere 
competentă, înainte ca produsul să poată fi 
vândut investitorilor de retail.

Or. de
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Amendamentul 238
Petru Constantin Luhan

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Creatorul produsului de investiții 
elaborează un document cu informații 
cheie în conformitate cu cerințele 
prevăzute în prezentul regulament pentru 
fiecare produs de investiții pe care îl 
creează și publică documentul respectiv pe 
un site internet la alegerea sa, înainte ca 
produsul să poată fi vândut investitorilor de 
retail.

Creatorul produsului de investiții 
elaborează un document cu informații-
cheie în conformitate cu cerințele 
prevăzute în prezentul regulament pentru 
fiecare produs de investiții pe care îl 
creează și publică documentul respectiv pe 
un site internet la alegerea sa, înainte ca 
produsul să poată fi vândut investitorilor de 
retail. Creatorul produsului de investiții 
este responsabil pentru conținutul 
documentului cu informații-cheie. 
Persoana care vinde produsul poate avea 
responsabilitatea de a transmite aceste 
informații investitorului de retail. 

Or. en

Justificare

Pentru a îmbunătăți securitatea juridică, ar trebui subliniat faptul că un document cu 
informații-cheie este elaborat de către o singură parte: creatorul de produse de investiții. 
Creatorii de produse de investiții sunt responsabili și pentru conținutul documentului cu 
informații-cheie pe care îl elaborează. Creatorii de produse de investiții pun documentul cu 
informații-cheie la dispoziția persoanelor care pun în vânzare produsul, astfel încât acestea 
din urmă să îl poată pune la dispoziția investitorului de retail.

Amendamentul 239
Marianne Thyssen

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Creatorul produsului de investiții 
elaborează un document cu informații 

Creatorul produsului de investiții 
elaborează un document cu informații-
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cheie în conformitate cu cerințele 
prevăzute în prezentul regulament pentru 
fiecare produs de investiții pe care îl 
creează și publică documentul respectiv pe 
un site internet la alegerea sa, înainte ca 
produsul să poată fi vândut investitorilor de 
retail.

cheie în conformitate cu cerințele 
prevăzute în prezentul regulament pentru 
fiecare produs de investiții pe care îl 
creează și publică documentul respectiv pe 
un site internet la alegerea sa, înainte ca 
produsul să poată fi vândut investitorilor de 
retail. Creatorul produsului de investiții 
este întotdeauna responsabil pentru 
conținutul acestui document cu 
informații-cheie.

Or. nl

Justificare

Trebuie să fie clar faptul că numai creatorul produsului de investiții este responsabil pentru 
elaborarea documentului cu informații-cheie și pentru corectitudinea conținutului acestuia. 

Amendamentul 240
Wolf Klinz

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Creatorul produsului de investiții 
elaborează un document cu informații 
cheie în conformitate cu cerințele 
prevăzute în prezentul regulament pentru 
fiecare produs de investiții pe care îl 
creează și publică documentul respectiv pe 
un site internet la alegerea sa, înainte ca 
produsul să poată fi vândut investitorilor de 
retail.

Creatorul produsului de investiții 
elaborează un document cu informații-
cheie în conformitate cu cerințele 
prevăzute în prezentul regulament pentru 
fiecare produs de investiții pe care îl 
creează și publică documentul respectiv pe 
un site internet la alegerea sa, înainte ca 
produsul să poată fi vândut investitorilor de 
retail.

Prin derogare de la primul paragraf, în 
cazul în care nu este pus la dispoziție 
imediat niciun document cu informații-
cheie, investitorul de retail poate investi în 
continuare într-un astfel de produs, dacă 
vânzarea are la bază inițiativa proprie a 
investitorului de retail, dacă el este de 
acord în mod explicit cu așa ceva, iar 
intermediarul care vinde produsul de 
investiții oferă consultanță investitorului 
de retail, în conformitate cu 
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Directiva 2004/39/CE sau 
Directiva 2002/92/CE.

Or. en

Amendamentul 241
Pervenche Berès

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Creatorul produsului de investiții 
elaborează un document cu informații 
cheie în conformitate cu cerințele 
prevăzute în prezentul regulament pentru 
fiecare produs de investiții pe care îl 
creează și publică documentul respectiv pe
un site internet la alegerea sa, înainte ca 
produsul să poată fi vândut investitorilor de 
retail.

Creatorul produsului de investiții 
elaborează un document cu informații-
cheie în conformitate cu cerințele 
prevăzute în prezentul regulament pentru 
fiecare produs de investiții pe care îl 
creează și publică documentul cu 
informații-cheie pe site-ul său internet, 
înainte ca produsul să poată fi vândut 
investitorilor de retail. Documentul cu 
informații-cheie este completat, dacă este 
cazul, de anexele sale elaborate de 
persoana care vinde produsul de investiții.

Or. en

Amendamentul 242
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Creatorul produsului de investiții
elaborează un document cu informații 
cheie în conformitate cu cerințele 
prevăzute în prezentul regulament pentru 
fiecare produs de investiții pe care îl 
creează și publică documentul respectiv pe 
un site internet la alegerea sa, înainte ca
produsul să poată fi vândut investitorilor 

Creatorul de PPIR elaborează un document 
cu informații-cheie în conformitate cu 
cerințele prevăzute în prezentul regulament 
pentru fiecare produs de investiții pe care îl 
creează și publică documentul cu 
informații-cheie pe site-ul său internet, 
înainte ca PPIR să poată fi vândut 
investitorilor de retail. Documentul cu 
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de retail. informații-cheie este completat prin 
elaborarea de documente cu servicii de 
către persoana care vinde PPIR, acestea 
reflectând serviciile furnizate 
investitorilor de retail.

Or. en

Justificare

Sprijină amendamentul 21 al lui Beres, cu excepția ultimei teze. Persoanele care vând 
produse de investiții nu au informații fiabile despre produs. Prin urmare, nu ar trebui să li se 
permită să completeze documentul cu informații-cheie. În plus, această abordare sprijină 
regimul privind răspunderea, deoarece nu vor exista îndoieli în ceea ce privește răspunderile. 
Toate informațiile necesare pentru a lua o decizie în cunoștință de cauză de investiție într-un 
produs ar trebui să fie furnizate în același timp investitorului de retail.

Amendamentul 243
Elena Băsescu

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Creatorul produsului de investiții 
elaborează un document cu informații 
cheie în conformitate cu cerințele 
prevăzute în prezentul regulament pentru 
fiecare produs de investiții pe care îl 
creează și publică documentul respectiv pe 
un site internet la alegerea sa, înainte ca 
produsul să poată fi vândut investitorilor de 
retail.

Creatorul produsului de investiții 
elaborează un document cu informații-
cheie în conformitate cu cerințele 
prevăzute în prezentul regulament pentru 
fiecare produs de investiții pe care îl 
creează și publică documentul respectiv pe 
un site internet la alegerea sa, înainte ca 
produsul să poată fi vândut investitorilor de 
retail. Documentul ar trebuie să fie 
disponibil și pe suport de hârtie.

Or. en

Amendamentul 244
Pervenche Berès

Propunere de regulament
Articolul 5 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5a
Procesul de aprobare a produselor

(1) Înainte de elaborarea unui document 
cu informații-cheie în conformitate cu 
articolul 5, creatorul produsului
evaluează compatibilitatea produsului de 
investiții cu interesele investitorilor de 
retail prin înființarea unui proces 
documentat de aprobare a produselor.
(2) Prin procesul de aprobare a 
produselor se garantează că fiecare 
produs de investiții corespunde 
necesităților unei piețe-țintă identificate și 
se garantează că creatorul produsului a 
efectuat o evaluare a tuturor riscurilor 
probabile relevante pentru necesitățile 
piețe-țintă în cauză. Această evaluare 
include și o testare a rezistenței 
produsului de investiții.
(3) Prin procesul de aprobare a 
produselor se asigură revizuirea cu 
regularitate a produselor de investiții care 
au fost deja vândute, pentru a se garanta 
compatibilitatea constantă a produselor 
cu interesele pieței-țintă identificate.
(4) Procesul de aprobare a produselor se 
revizuiește anual. Creatorul produselor de 
investiții este în măsură să prezinte 
autorității competente, în orice moment, o 
descriere actualizată și detaliată a 
caracterului și a diverselor elemente ale 
procesului de aprobare a produselor.

Or. en

Amendamentul 245
Corien Wortmann-Kool

Propunere de regulament
Articolul 5 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5a
Procesul de aprobare a produselor

(1) Creatorul de produse de investiții are 
implementate proceduri și politici 
corespunzătoare pentru a se asigura că au 
fost analizate în mod echilibrat interesele 
investitorilor de retail, ale clienților și ale 
beneficiarilor produsului de investiții pe 
parcursul dezvoltării sale și că produsul 
financiar este în mod demonstrabil 
rezultatul acestei analizării a intereselor.
(2) Înainte de introducerea sau
distribuirea pe piață a produselor de 
investiții și a instrumentelor financiare, 
acestea trebuie să fie aprobate în cadrul 
procesului de aprobare a produselor. 
Toate riscurile relevante sunt evaluate cu 
atenție, iar produsele și instrumentele 
sunt introduse sau distribuite pe piață 
numai dacă acest lucru este în interesul 
grupului-țintă de clienți.
(3) Creatorul de produse de investiții 
efectuează teste care stabilesc 
performanța produsului de investiții în 
ansamblu și performanța elementelor 
separate ale produsului financiar în 
cadrul a diverse scenarii. Testele ar trebui 
să se asigure că produsul financiar, având 
în vedere caracterul său, nu intră în 
conflict cu interesele grupului-țintă de 
clienți.
(4) Prin procesul de dezvoltare a 
produselor se asigură revizuirea cu 
regularitate a produselor, pentru a se 
garanta compatibilitatea constantă a 
produselor cu nevoile pieței-țintă 
identificate. Procesul de dezvoltare a 
produselor se revizuiește anual. Creatorul 
produselor de investiții este în măsură să 
prezinte autorității competente, în orice 
moment, o descriere actualizată și 
detaliată a caracterului și a diverselor 
elemente ale procesului de dezvoltare a 
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produselor.
(5) În cazul în care un produs financiar 
prejudiciază interesele grupului-țintă de 
clienți, creatorul produselor de investiții 
ajustează produsul cât mai repede posibil 
sau încetează să mai ofere sau să mai 
creeze produsul financiar și încetează să 
mai introducă pe piață produsul respectiv.

Or. en

Amendamentul 246
Olle Schmidt, Wolf Klinz, Nils Torvalds

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Documentul cu informații cheie trebuie 
să fie corect, imparțial, clar și neechivoc.

(1) Documentul cu informații-cheie
constituie informații precontractuale.
Acesta este corect, imparțial, clar și 
neechivoc.

Or. en

Amendamentul 247
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Documentul cu informații cheie trebuie 
să fie corect, imparțial, clar și neechivoc.

(1) Documentul cu informații-cheie este
corect, imparțial, clar și neechivoc. 
Documentul cu informații-cheie nu 
conține acțiuni de marketing sau 
recomandări de a investi.

Or. en
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Amendamentul 248
Syed Kamall

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Documentul cu informații cheie trebuie 
să fie un document de sine stătător, separat 
în mod clar de materialele de marketing.

(2) Documentul cu informații-cheie este un 
document de sine stătător, separat în mod 
clar de materialele de marketing și nu 
conține materiale de marketing sau 
recomandări de a investi.

Or. en

Amendamentul 249
Thomas Händel

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Documentul cu informații cheie trebuie 
să fie un document de sine stătător, separat 
în mod clar de materialele de marketing.

(2) Documentul cu informații-cheie este un 
document de sine stătător, separat în mod 
clar de materialele de marketing și care nu 
conține niciun anunț comercial referitor 
la produs.

Or. de

Amendamentul 250
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Documentul cu informații cheie trebuie 
să fie un document de sine stătător, separat 

(2) Documentul cu informații-cheie este un 
document de sine stătător, separat în mod 
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în mod clar de materialele de marketing. clar de materialele de marketing. 
Referințele încrucișate la alte documente 
sunt permise. Informațiile la care se fac 
referințe încrucișate reprezintă doar 
informații care se adaugă informațiilor 
care trebuie incluse în documentul cu 
informații-cheie în conformitate cu 
prezentul regulament. Referințele 
încrucișate la materiale de marketing nu 
sunt permise.

Or. en

Amendamentul 251
Olle Schmidt, Sharon Bowles, Nils Torvalds

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Documentul cu informații cheie trebuie 
să fie un document de sine stătător, separat 
în mod clar de materialele de marketing.

(2) Documentul cu informații-cheie este un
document de sine stătător, separat în mod 
clar de materialele de marketing, dar nu 
este de calitate inferioară. Acesta nu 
conține mesaje de marketing sau 
recomandări de a investi.

Or. en

Amendamentul 252
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Documentul cu informații-cheie nu
conține acțiuni de marketing sau 
recomandări de a investi.

Or. en
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Amendamentul 253
Syed Kamall

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Pentru pachetele de produse de 
investiții de retail care oferă investitorului 
individual variații ale termenului 
investiției, beneficii speciale, opțiuni de 
plată sau posibilitatea de a alege din mai 
multe fonduri-suport sau pentru pachetele 
de produse de investiții de retail ale căror 
informații specifice pot varia altfel în 
funcție de caracteristicile sau alegerile 
personale ale clientului de retail 
individual, informațiile prevăzute la 
articolul 8 alineatul (2) pot fi sub formă 
de rezumat sau de cifre indicative, de 
exemplu, prin punerea la dispoziție a unui 
interval de valori. În acest caz, 
documentul cu informații-cheie ar trebui 
să prevadă în mod evident documentele 
suplimentare pe care clienții de retail vor 
trebui să le consulte pentru a obține 
informații specifice situației lor personale.

Or. en

Justificare

În multe cazuri, documentul cu informații-cheie nu va oferi clienților informații suficiente 
pentru a lua o decizie de investiție. Acesta este în special cazul când factori precum vârsta 
sau suma investită au impact asupra modificărilor produselor. Prin urmare, se consideră că 
este esențial ca documentul cu informații-cheie să poată indica alte documente și au fost 
sugerate amendamente ale acestui articol și ale considerentului 12 corespunzător.

Amendamentul 254
Olle Schmidt, Sharon Bowles, Nils Torvalds

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În cazul în care un pachet de produse 
de investiții de retail oferă investitorilor de 
retail opțiuni în ceea ce privește termenul 
investiției, posibilitatea de a alege 
beneficiile sau sumele plăților sau oferă o 
gamă de investiții-suport din care ei pot 
alege sau în cazul în care elementele 
informațiilor despre pachetul de produse 
de investiții de retail pot varia și depind de 
factori specifici unui client de retail 
individual, informațiile prevăzute la 
articolul 8 alineatul (2) pot fi prezentate 
în termeni generali sau ca sugestii de 
exemple. În această situație, documentul 
cu informații-cheie ar trebui să indice în 
mod clar documentele în care vor fi 
furnizate informații specifice 
suplimentare.

Or. en

Justificare

Chiar și în cazul în care un document cu informații-cheie necesită informații personalizate, 
acesta trebuie să furnizeze exemple generale pentru a ajuta clienții să decidă dacă doresc să 
caute informații suplimentare.

Amendamentul 255
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) În cazul în care un produs de 
investiții oferă investitorilor de retail 
posibilitatea de a alege termenul 
investiției, beneficiile specifice sau sumele 
plăților sau posibilitatea de a alege dintr-o 
gamă de investiții-suport sau în cazul în 
care informațiile-cheie despre produs 
depind în alt mod de factori specifici unui 
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client de retail individual, informațiile 
prevăzute la articolul 8 alineatul (2) pot fi 
prezentate în termeni generali sau ca 
exemple reprezentative. În acest caz, 
documentul cu informații-cheie ar trebui 
să indice în mod clar documentele care 
conțin informații specifice suplimentare.

Or. en

Justificare

Pentru a lua o decizie de investiție în cunoștință de cauză, numeroase pachete de produse de 
investiții de retail vor trebui adaptate la investitorul individual. Cu toate acestea, este 
important ca investitorii să fie în măsură să realizeze comparații de înalt nivel între produse, 
înainte de a decide să caute informații suplimentare. De exemplu, acestea ar putea include 
taxele medii pentru o anumită sumă a investiției, termenul și alegerea fondului sau prima 
lunară pentru un investitor obișnuit pentru o anumită sumă din prestațiile de asigurare de 
viață.

Amendamentul 256
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2c) Documentul cu informații-cheie 
specifică în mod clar locul și modul în 
care pot fi obținute informații 
suplimentare despre investiția propusă, 
inclusiv locul și modul în care poate fi 
obținut un prospect la cerere și gratuit, în 
orice moment, precum și limba în care 
aceste informații sunt puse la dispoziția 
investitorilor.

Or. en

Amendamentul 257
Elena Băsescu
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Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Documentul cu informații cheie trebuie 
să fie scurt și:

(3) Documentul cu informații-cheie este
scurt, promovează comptabilitatea și este:

Or. en

Amendamentul 258
Thomas Händel

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Documentul cu informații cheie trebuie 
să fie scurt și:

(3) Documentul cu informații-cheie este
scurt, având maximum două pagini A4, și:

Or. de

Amendamentul 259
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Documentul cu informații cheie trebuie 
să fie scurt și:

(3) Documentul cu informații-cheie este
scurt și elaborat într-o manieră succintă și 
concisă și:

Or. en

Amendamentul 260
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 – litera b – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) formulat în mod clar și scris într-un
limbaj care facilitează înțelegerea de către
investitorul de retail a informațiilor 
comunicate. Mai precis:

(b) formulat în mod clar și scris într-un stil 
ușor de înțeles de către investitorii de retail 
care sunt vizați. În acest scop:

Or. en

Amendamentul 261
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 – litera b – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) se utilizează un limbaj clar, concis și 
inteligibil;

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. en

Amendamentul 262
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 – litera b – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) se utilizează un limbaj clar, concis și 
inteligibil;

(i) se utilizează un limbaj clar și concis;

Or. en

Amendamentul 263
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 3 – litera b – punctul ii
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) se evită utilizarea jargonului; (ii) se evită jargonul;

Or. en

Amendamentul 264
Syed Kamall

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 – litera b – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) se evită utilizarea termenilor tehnici 
atunci când se pot utiliza cuvinte din 
limbajul curent.

(iii) se evită utilizarea acronimelor și a
termenilor tehnici atunci când se pot utiliza 
cuvinte din limbajul curent.

Or. en

Amendamentul 265
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 – litera b – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) se evită utilizarea termenilor tehnici 
atunci când se pot utiliza cuvinte din 
limbajul curent.

(iii) se evită utilizarea acronimelor și a
termenilor tehnici atunci când se pot utiliza 
cuvinte din limbajul curent.

Or. en

Amendamentul 266
Thomas Händel

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 – litera b – punctul iii
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) se evită utilizarea termenilor tehnici 
atunci când se pot utiliza cuvinte din 
limbajul curent.

(iii) se evită utilizarea termenilor tehnici.

Or. de

Amendamentul 267
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 – litera b – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) se evită utilizarea termenilor tehnici 
atunci când se pot utiliza cuvinte din 
limbajul curent.

(iii) se evită utilizarea acronimelor și a
termenilor tehnici atunci când se pot utiliza 
cuvinte din limbajul curent.

Or. en

Amendamentul 268
Krišjānis Kariņš

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 – litera b – punctul iiia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iiia) se explică în detaliu metodele de 
calculare a costurilor.

Or. en

Amendamentul 269
Syed Kamall

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 – litera ba (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) axat pe informațiile-cheie de care au 
nevoie investitorii.

Or. en

Amendamentul 270
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) se axează pe informațiile-cheie de 
care au nevoie investitorii.

Or. en

Amendamentul 271
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care în documentul cu 
informații cheie se utilizează culori, 
acestea nu trebuie să diminueze
inteligibilitatea informațiilor în situația în 
care documentul este imprimat sau 
fotocopiat în alb/negru.

(4) În cazul în care în documentul cu 
informații-cheie se utilizează culori, 
acestea nu diminuează inteligibilitatea 
informațiilor dacă documentul este 
imprimat sau fotocopiat în alb/negru.

Or. en

Amendamentul 272
Olle Schmidt, Nils Torvalds
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Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În cazul în care în documentul cu 
informații cheie se utilizează marca sau 
logoul creatorului produsului de investiții
sau al grupului căruia acesta îi aparține, ele 
nu trebuie să distragă atenția investitorului 
de retail de la informațiile cuprinse în 
document sau să ascundă textul.

(5) În cazul în care în documentul cu 
informații-cheie se utilizează marca sau 
logoul creatorului de PPIR sau al grupului 
căruia acesta îi aparține, ele nu distrag
atenția investitorului de retail de la 
informații sau nu ascund textul.

Or. en

Amendamentul 273
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Autoritatea bancară europeană 
(ABE), Autoritatea europeană pentru 
asigurări și pensii ocupaționale (AEAPO) 
și Autoritatea europeană pentru valori 
mobiliare și piețe (AEVMP) elaborează 
proiecte de standarde de reglementare 
care specifică lungimea și formatul 
documentului cu informații-cheie:
Proiectele de standarde tehnice de 
reglementare țin cont de diferitele tipuri 
de PPIR. Autoritățile europene de 
supraveghere înaintează Comisiei 
proiectele de standarde tehnice de 
reglementare până la data de […].
Se conferă Comisiei competența de a 
adopta standardele tehnice de 
reglementare în conformitate cu 
procedura prevăzută la articolele 10-14 
din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010, la 
articolele 10-14 din Regulamentul (UE) 
nr. 1094/2010 și la articolele 10-14 din 
Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.
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Or. en

Justificare

Pentru a asigura flexibilitatea necesară și pentru a permite industriei și autorităților 
europene de supraveghere (AES) să reacționeze rapid la evoluțiile pieței, aceste măsuri ar 
trebui să se prezinte mai degrabă sub forma abilitării celor trei AES în vederea elaborării în 
comun a unor standarde tehnice de reglementare comune, decât sub forma abilitării Comisiei 
în vederea adoptării de acte delegate.

Amendamentul 274
Thomas Händel

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Documentul cu informații cheie se 
redactează în limba oficială, în una dintre 
limbile oficiale ale statului membru în care 
este vândut produsul de investiții sau într-
o limbă acceptată de autoritățile 
competente ale acelui stat membru, iar 
dacă a fost redactat într-o altă limbă, se 
traduce în una dintre aceste limbi.

Documentul cu informații-cheie se 
redactează în limba oficială sau în una 
dintre limbile oficiale ale statului membru 
în care este vândut produsul de investiții, 
iar dacă a fost redactat într-o altă limbă, se 
traduce în una dintre aceste limbi.

Or. de

Amendamentul 275
Saïd El Khadraoui

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Documentul cu informații cheie se 
redactează în limba oficială, în una dintre 
limbile oficiale ale statului membru în care 
este vândut produsul de investiții sau într-o 
limbă acceptată de autoritățile competente 
ale acelui stat membru, iar dacă a fost 
redactat într-o altă limbă, se traduce în una 

Documentul cu informații-cheie se 
redactează în limbile oficiale, în una dintre 
limbile oficiale utilizate în partea statului 
membru în care este distribuit produsul de 
investiții sau într-o limbă acceptată de 
autoritățile competente ale acelui stat 
membru, iar dacă a fost redactat într-o altă 
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dintre aceste limbi. limbă, se traduce în una dintre aceste limbi.

Or. en

Amendamentul 276
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Documentul cu informații cheie se 
redactează în limba oficială, în una dintre 
limbile oficiale ale statului membru în care 
este vândut produsul de investiții sau într-
o limbă acceptată de autoritățile 
competente ale acelui stat membru, iar 
dacă a fost redactat într-o altă limbă, se 
traduce în una dintre aceste limbi.

Documentul cu informații-cheie se 
redactează în limba oficială sau în una 
dintre limbile oficiale ale statului membru 
în care este vândut produsul de investiții.

Or. en

Amendamentul 277
Ildikó Gáll-Pelcz

Propunere de regulament
Articolul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7a
În ceea ce privește documentul cu 
informații-cheie pentru un contract de 
asigurări, societatea de asigurări are 
obligații numai față de deținătorul poliței 
de asigurare, și nu față de beneficiar sau 
asigurat.

Or. en
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Justificare

Regulamentul ar trebui să prevadă că, în cazul unui contract de asigurări, societatea de 
asigurări are obligații numai față de deținătorul poliței de asigurare, și nu față de beneficiar 
sau asigurat.

Amendamentul 278
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Titlul „Document cu informații cheie” 
trebuie pus în evidență în partea de sus a 
primei pagini a documentului. Imediat 
sub titlu apare o declarație explicativă cu 
următorul text:

(1) Conținutul documentului cu 
informații-cheie destinate investitorilor 
este prezentat în ordinea indicată în 
următoarele paragrafe.

Or. en

Amendamentul 279
Petru Constantin Luhan

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Titlul „Document cu informații cheie” 
trebuie pus în evidență în partea de sus a 
primei pagini a documentului. Imediat sub 
titlu apare o declarație explicativă cu 
următorul text:

(1) Titlul „Document cu informații-cheie” 
trebuie pus în evidență în partea de sus a 
primei pagini a documentului. Documentul 
cu informații-cheie trebuie elaborat de o 
singură parte. Fiecare document cu 
informații-cheie trebui să poarte numele 
persoanei sau entității care declară în 
mod clar că este responsabilă pentru 
conținutul documentului cu informații-
cheie. Imediat sub titlu apare o declarație 
explicativă cu următorul text:

Or. en
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Justificare

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

Amendamentul 280
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) „Documentul nu are ca scop să 
explice dacă produsul este adecvat pentru 
dumneavoastră. Ar trebui să citiți, de 
asemenea, celelalte informații care vă 
sunt puse la dispoziție.”

Or. en

Amendamentul 281
Syed Kamall

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

„Prezentul document oferă informații cheie
referitoare la acest produs de investiții. 
Acesta nu este un material de marketing. 
Informațiile vă sunt oferite în virtutea unei 
obligații legale, pentru a vă ajuta să 
înțelegeți natura acestui produs de investiții 
și riscurile la care vă expuneți investind în 
acesta. Sunteți invitat să îl citiți pentru a 
putea lua o decizie de investiție în 
cunoștință de cauză”.

„Prezentul document oferă informații-cheie
referitoare la acest produs de investiții. 
Acesta nu este un material de marketing. 
Informațiile vă sunt oferite în virtutea unei 
obligații legale, pentru a vă ajuta să 
înțelegeți natura, beneficiile și riscurile
acestui produs de investiții și pentru a vă 
ajuta să faceți comparații între acest 
produs și produsele de investiții 
alternative.

Înainte de a lua o decizie finală de 
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investiții, ar trebui să analizați cu atenție 
toate documentele relevante care stabilesc 
termenii și condițiile investiției 
dumneavoastră, împreună cu prezentul 
document.
Prezentul document doar furnizează 
informații și, prin urmare, nu 
menționează dacă un produs este adecvat 
pentru situația dumneavoastră personală 
specială”.

Or. en

Justificare

Un prospect și/sau termenii și condițiile produsului sunt importante pentru a înțelege setul 
complet de caracteristici și riscuri ale unei investiții. Documentul cu informații-cheie este 
foarte util pentru investitor ca un rezumat al caracteristicilor și riscurilor esențiale. Rolul 
documentului cu informații-cheie ar trebui să fie de a ajuta investitorii să se angajeze față de 
termenii și condițiile unui produs și de implicațiile lor în ceea ce privește propunerea de 
investiție, riscurile, randamentul și taxele.

Amendamentul 282
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

„Prezentul document oferă informații cheie
referitoare la acest produs de investiții. 
Acesta nu este un material de marketing. 
Informațiile vă sunt oferite în virtutea unei 
obligații legale, pentru a vă ajuta să 
înțelegeți natura acestui produs de investiții 
și riscurile la care vă expuneți investind în 
acesta. Sunteți invitat să îl citiți pentru a 
putea lua o decizie de investiție în 
cunoștință de cauză”.

„Prezentul document oferă informații-cheie
referitoare la acest produs de investiții. 
Acesta nu este un material de marketing. 
Informațiile vă sunt oferite în virtutea unei 
obligații legale, pentru a vă ajuta să 
înțelegeți natura, riscurile și randamentul
acestui produs de investiții și pentru a vă 
ajuta să îl comparați cu alte produse de 
investiții”.

Or. en
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Amendamentul 283
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

„Prezentul document oferă informații cheie
referitoare la acest produs de investiții. 
Acesta nu este un material de marketing. 
Informațiile vă sunt oferite în virtutea unei 
obligații legale, pentru a vă ajuta să 
înțelegeți natura acestui produs de investiții 
și riscurile la care vă expuneți investind în 
acesta. Sunteți invitat să îl citiți pentru a 
putea lua o decizie de investiție în 
cunoștință de cauză”.

„Prezentul document oferă informații-cheie
referitoare la acest produs de investiții. 
Acesta nu este un material de marketing. 
Informațiile vă sunt oferite în virtutea unei 
obligații legale, pentru a vă explica natura 
acestui produs de investiții, nivelul său de 
risc și toate costurile înainte de a lua orice 
decizie de investiție în acesta”.

Or. en

Justificare

Documentul cu informații-cheie conferă creatorului responsabilitatea de a furniza informații 
clare, concise și inteligibile despre produsul de investiții, și nu o scutire de responsabilitate în 
cazul în care clientul nu a citit documentul și nicio responsabilitate pentru creator potrivit 
căreia clientul l-a citit.

Amendamentul 284
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

„Prezentul document oferă informații cheie
referitoare la acest produs de investiții. 
Acesta nu este un material de marketing. 
Informațiile vă sunt oferite în virtutea unei 
obligații legale, pentru a vă ajuta să 
înțelegeți natura acestui produs de 
investiții și riscurile la care vă expuneți 
investind în acesta. Sunteți invitat să îl 
citiți pentru a putea lua o decizie de 

„Prezentul document oferă informații-cheie
referitoare la acest PPIR. Acesta nu este un 
material de marketing. Informațiile vă sunt 
oferite în virtutea unei obligații legale, 
pentru a vă ajuta să înțelegeți natura, 
riscurile și randamentul acestui PPIR și
pentru a vă ajuta să îl comparați cu alte 
PPIR”.
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investiție în cunoștință de cauză”.

Or. en

Amendamentul 285
Thomas Händel

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

„Prezentul document oferă informații cheie
referitoare la acest produs de investiții. 
Acesta nu este un material de marketing. 
Informațiile vă sunt oferite în virtutea unei 
obligații legale, pentru a vă ajuta să 
înțelegeți natura acestui produs de investiții 
și riscurile la care vă expuneți investind în 
acesta. Sunteți invitat să îl citiți pentru a 
putea lua o decizie de investiție în 
cunoștință de cauză”.

„Prezentul document oferă informații-cheie
referitoare la acest produs de investiții și la 
onorariul plătit intermediarului 
dumneavoastră. Acesta nu este un material 
de marketing. Informațiile vă sunt oferite 
în virtutea unei obligații legale, pentru a vă 
ajuta să înțelegeți natura acestui produs de 
investiții și riscurile la care vă expuneți 
investind în acesta. Sunteți invitat să îl 
citiți pentru a putea lua o decizie de 
investiție în cunoștință de cauză”.

Or. de

Amendamentul 286
Marianne Thyssen

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Documentul cu informații-cheie va 
cuprinde numele creatorului produsului 
responsabil cu elaborarea documentului 
cu informații-cheie, precum și o 
declarație explicită că numai această 
persoană sau entitate este responsabilă 
pentru conținutul documentului.

Or. nl
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Justificare

Acest amendament clarifică faptul că numai o singură parte, și anume creatorul produsului 
este responsabil pentru elaborarea și conținutul acestui document cu informații-cheie.

Amendamentul 287
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Documentul cu informații cheie trebuie 
să conțină următoarele informații:

(2) Titlul „Document cu informații-cheie” 
este pus în evidență în partea de sus a 
primei pagini a documentului.
(a) Imediat sub titlu apare o declarație 
explicativă cu următorul text:
„Prezentul document oferă informații-
cheie destinate investitorilor despre acest 
produs. Acesta nu este un material de 
marketing. Informațiile vă sunt oferite în 
virtutea unei obligații legale, pentru a vă 
ajuta să înțelegeți natura acestui produs și 
riscurile la care vă expuneți investind în 
acesta. Sunteți invitat să îl citiți pentru a 
putea lua o decizie de investiție în 
cunoștință de cauză”.

(a) într-o secțiune de la începutul 
documentului, numele produsului de 
investiții și identitatea creatorului;

(b) Datele de identificare ale produsului, 
inclusiv, dacă este relevant, categoria de 
acțiuni sau compartimentul său de 
investiții, sunt puse în evidență. 
Denumirea completă a produsului este 
pusă în evidență. În cazul în care există 
un cod numeric de identificare a 
produsului, acesta face parte din 
denumire.
(c) Este indicat numele administratorului 
de active responsabil cu administrarea 
produsului .
(d) În plus, în cazul în care societatea de 
administrare face parte dintr-un grup de 
societăți în scopuri juridice,
administrative sau de marketing, 
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denumirea grupului respectiv poate fi 
indicată. Marca poate fi inclusă cu 
condiția ca aceasta să nu împiedice 
înțelegerea de către investitor a 
elementelor-cheie ale investiției sau să nu 
diminueze capacitatea sa de a compara 
produsele de investiții.

(b) într-o secțiune intitulată „În ce constă 
această investiție?”, natura și principalele 
caracteristici ale produsului de investiții, 
inclusiv: 

(e) O secțiune din documentul cu 
informații-cheie destinate investitorilor 
conține o descriere a „Obiectivelor și 
politicii de investiții”, iar informațiile 
acoperă cel puțin, dacă este cazul:

(i) tipul produsului de investiții; (i) tipul produsului de investiții;
(ii) obiectivele acestuia și mijloacele pentru 
atingerea lor;

(ii) obiectivele acestuia și mijloacele pentru 
atingerea lor; 

(iii) dacă creatorul produsului de investiții 
urmărește sau nu anumite rezultate pe plan 
ecologic, social sau al guvernanței, fie în 
ceea ce privește desfășurarea activității 
sale, fie în ceea ce privește produsul de 
investiții și, în caz afirmativ, rezultatele 
vizate și modul în care vor fi atinse;

(iii) dacă creatorul produsului de investiții 
urmărește sau nu anumite rezultate pe plan 
ecologic, social sau al guvernanței, fie în 
ceea ce privește desfășurarea activității 
sale, fie în ceea ce privește produsul de 
investiții și, în caz afirmativ, rezultatele 
vizate și modul în care vor fi atinse;

(iv) detalii privind eventualele prestații de 
asigurare oferite de produsul de investiții;

(iv) detalii privind eventualele prestații de 
asigurare oferite de produsul de investiții;

(v) termenul produsului de investiții, dacă 
este cunoscut;

(v) termenul produsului de investiții, dacă 
este cunoscut; 

(vi) scenarii privind performanța, dacă 
acest lucru este pertinent, având în vedere 
natura produsului;

(vi) scenarii privind performanța, dacă 
acest lucru este pertinent, având în vedere 
natura produsului;

(c) într-o secțiune intitulată „Este posibil 
să pierd bani?”, o scurtă mențiune care să 
precizeze dacă există posibilitatea de a 
pierde capital și care să includă

(f) O secțiune din documentul cu 
informații-cheie destinate investitorilor 
conține „Profilul de risc și de 
randament”, AEVMP stabilind conținutul 
său în cadrul unui standard tehnic de 
reglementare. Această secțiune 
abordează, dacă este cazul, următoarele 
elemente:

(i) garanțiile sau protecția capitalului 
oferite și eventualele limite ale acestora;

(i) garanțiile sau protecția capitalului 
oferite și eventualele limite ale acestora; 

(ii) precizarea dacă produsul de investiții 
face obiectul unei scheme de compensare 
sau de garantare;

(ii) precizarea dacă produsul de investiții 
face obiectul unei scheme de compensare 
sau de garantare;
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(d) într-o secțiune intitulată „În ce scop 
poate fi utilizat produsul?”, perioada 
minimă de deținere recomandată și 
profilul de lichiditate prevăzut al 
produsului, inclusiv posibilitatea și 
condițiile unei eventuale dezinvestiții 
înainte de scadență, ținând cont de 
profilul de risc și randament al 
produsului de investiții și de evoluția 
pieței pe care o vizează;
(e) într-o secțiune intitulată „Care sunt 
riscurile și ce pot câștiga?”, profilul de 
risc și de randament al produsului de 
investiții, inclusiv un indicator sintetic al 
acestui profil și avertismente în legătură 
cu eventualele riscuri specifice care pot să 
nu fie reflectate pe deplin de indicatorul 
sintetic;
(f) într-o secțiune intitulată „Care sunt 
costurile?”, costurile aferente unei 
investiții în produsul de investiții, 
cuprinzând costurile directe și indirecte 
care trebuie suportate de investitor, și 
indicatori sintetici ai acestor costuri;

(g) O secțiune din documentul cu 
informații-cheie destinate investitorilor 
prezintă „Taxele”, în care taxele și 
comisioanele care urmează să fie plătite 
sunt comunicate clientului. AEVMP 
elaborează standarde tehnice de 
reglementare privind conținutul și 
conceptul informațiilor relevante.
(h) O secțiune din documentul cu 
informații-cheie destinate investitorilor 
prezintă „Performanțele anterioare” ale 
produselor, în cazul în care sunt create de 
cel puțin 12 luni. AEVMP elaborează 
standarde tehnice de reglementare privind 
conținutul, performanțele istorice minime 
necesare și conceptul.

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

(i) O secțiune din documentul cu 
informații-cheie destinate investitorilor 
prezintă „Informații practice”. AEVMP 
elaborează standarde tehnice de 
reglementare privind conținutul și 
domeniul de aplicare al informațiilor 
necesare.

(h) pentru produsele de pensii, într-o 
secțiune intitulată „Ce pot primi în 
momentul pensionării?”, proiecții ale 
rezultatelor viitoare posibile.
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(j) Detaliile de autorizare constau în 
următoarea declarație:
„Prezentul produs este autorizat în 
[denumirea statului membru] și este 
reglementat de [datele de identificare ale 
autorității competente]”, dacă este cazul.
(k) Informațiile despre publicare constau 
în următoarea declarație:
„Informații-cheie destinate investitorilor 
sunt corecte la [data publicării]”.

Or. en

Justificare

S-au depus multe eforturi și s-a cheltuit mult timp pentru a crea documentul cu informații-
cheie destinate investitorilor pentru fondurile OPCVM, toate aceste eforturi pot fi utilizate ca 
pârghie pentru alte produse, iar denumirile diverselor elemente de referință pot fi în mare 
măsură reutilizate la nivelul întregului spectru de investiții împachetate. În plus, fără a utiliza 
jargonul tehnic, produsele financiare pot, de asemenea, păstra un anumit nivel de 
credibilitate fără o terminologie specializată.

Amendamentul 288
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) într-o secțiune de la începutul 
documentului, numele produsului de 
investiții și identitatea creatorului;

eliminat

Or. en

Amendamentul 289
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

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

(a) într-o secțiune de la începutul 
documentului, numele produsului de
investiții și identitatea creatorului;

(a) într-o secțiune de la începutul 
documentului, numele produsului de 
investiții și identitatea creatorului și 
identitatea deținătorului răspunderii 
juridice;

Or. en

Amendamentul 290
Syed Kamall

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) într-o secțiune de la începutul 
documentului, numele produsului de 
investiții și identitatea creatorului;

(a) într-o secțiune de la începutul 
documentului, numele pachetului de 
produse de investiții de retail și identitatea 
creatorului (numele și adresa sediului său 
central);

Or. en

Amendamentul 291
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) într-o secțiune de la începutul 
documentului, numele produsului de 
investiții și identitatea creatorului;

(a) într-o secțiune de la începutul 
documentului, numele pachetului de 
produse de investiții de retail (PPIR) și 
identitatea creatorului;

Or. en
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Amendamentul 292
Pervenche Berès

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) într-o secțiune de la începutul 
documentului, numele produsului de 
investiții și identitatea creatorului;

(a) într-o secțiune de la începutul 
documentului, numele produsului de 
investiții și identitatea creatorului (numele 
și adresa sediului său central); la fel, 
identitatea persoanei care vinde produsele 
de investiții este prezentată în anexa la 
documentul cu informații-cheie;

Or. en

Amendamentul 293
Sharon Bowles

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) În cadrul unei secțiuni de la sfârșitul 
documentului, o nouă rubrică intitulată 
„Informații despre produs” care 
menționează, dacă este cazul, următoarele 
elemente ale produsului:
(i) numărul internațional de identificare a 
valorilor mobiliare (ISIN);
(ii) numărul standardelor internaționale 
de audit (ISA);
(iii) rata dobânzii;
(iv) bursa de valori aferentă produsului;
(v) moneda și
(vi) data emiterii.

Or. en
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Amendamentul 294
Sharon Bowles

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) denumirea și datele de contact ale 
autorității competente care reglementează 
produsul;

Or. en

Amendamentul 295
Sirpa Pietikäinen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) într-o secțiune intitulată „Pe cine 
vizează produsul?”, informații despre 
piața-țintă a produsului;

Or. en

Justificare

Aceasta ar permite investitorilor să constate imediat dacă produsul îi vizează sau nu.

Amendamentul 296
Olle Schmidt, Sharon Bowles, Nils Torvalds

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) într-o secțiune intitulată „Pe cine 
vizează produsul?”, informații despre 
piața-țintă a produsului;
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Or. en

Amendamentul 297
Sirpa Pietikäinen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ab) într-o secțiune intitulată „Care sunt 
alegerile pe care trebuie să le fac?”, 
informații despre diversele decizii pe care 
un client trebuie să le ia, de exemplu, 
alegerea fondului, termenul, valoarea 
primei. Această secțiune ar trebui, de 
asemenea, să acopere alte beneficii sau 
alți declanșatori de beneficii disponibili;

Or. en

Justificare

Această opțiune va acoperi aspecte precum alegerea fondului sau opțiunile de asigurare. 
Acestea sunt informații fundamentale pentru multe PPIR, iar fără ele investitorii nu pot lua o 
decizie de investiție în cunoștință de cauză.

Amendamentul 298
Olle Schmidt, Nils Torvalds

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ab) într-o secțiune intitulată „Care sunt 
alegerile pe care trebuie să le fac?”, 
informații despre diversele decizii pe care 
un client trebuie să le ia, de exemplu, 
alegerea fondului, termenul, valoarea 
primei etc. Această secțiune ar trebui, de 
asemenea, să acopere alte beneficii sau 
alți declanșatori de beneficii disponibili;
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Or. en

Amendamentul 299
Olle Schmidt, Nils Torvalds

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ac) într-o secțiune intitulată „Cât de 
flexibil este produsul?”, informații dacă 
produsul sau alegerile de la litera (d) pot 
fi schimbate după inițierea produsului (de 
exemplu, fondurile de investiții, termenul, 
prima);

Or. en

Amendamentul 300
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 8 – paragraful 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) într-o secțiune intitulată „În ce constă 
această investiție?”, natura și principalele 
caracteristici ale produsului de investiții, 
inclusiv:

eliminat

(i) tipul produsului de investiții;
(ii) obiectivele acestuia și mijloacele 
pentru atingerea lor;
(iii) dacă creatorul produsului de investiții 
urmărește sau nu anumite rezultate pe 
plan ecologic, social sau al guvernanței, 
fie în ceea ce privește desfășurarea 
activității sale, fie în ceea ce privește 
produsul de investiții și, în caz afirmativ, 
rezultatele vizate și modul în care vor fi 
atinse;
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(iv) detalii privind eventualele prestații de 
asigurare oferite de produsul de investiții;
(v) termenul produsului de investiții, dacă 
este cunoscut;
(vi) scenarii privind performanța, dacă 
acest lucru este pertinent, având în vedere 
natura produsului;

Or. en

Amendamentul 301
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera b – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) într-o secțiune intitulată „În ce constă 
această investiție?”, natura și principalele 
caracteristici ale produsului de investiții, 
inclusiv:

(b) într-o secțiune intitulată „Tipurile de
investiții, obiectivele și politica de 
investiții”, natura și principalele 
caracteristici ale produsului de investiții, 
inclusiv:

Or. en

Amendamentul 302
Syed Kamall

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera b – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) într-o secțiune intitulată „În ce constă 
această investiție?”, natura și principalele 
caracteristici ale produsului de investiții, 
inclusiv:

(b) într-o secțiune intitulată „În ce constă 
această investiție?”, natura și principalele 
caracteristici ale pachetului de produse de 
investiții de retail, inclusiv:

Or. en
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Amendamentul 303
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera b – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) într-o secțiune intitulată „În ce constă 
această investiție?”, natura și principalele 
caracteristici ale produsului de investiții, 
inclusiv:

(b) într-o secțiune intitulată „În ce constă 
această investiție?”, natura și principalele 
caracteristici ale PPIR, inclusiv:

Or. en

Amendamentul 304
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera b – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) tipul produsului de investiții; eliminat

Or. en

Amendamentul 305
Syed Kamall

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera b – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) tipul produsului de investiții; (i) tipul pachetului de produse de investiții 
de retail;

Or. en

Amendamentul 306
Olle Schmidt
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Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera b – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) tipul produsului de investiții; (i) tipul pachetului de produse de investiții 
de retail (PPIR);

Or. en

Amendamentul 307
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera b – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) tipul produsului de investiții; (i) tipul produsului de investiții și nivelul 
de risc specificat sub formă de risc mare, 
mediu sau scăzut;

Or. en

Justificare

Acesta introduce un indicator pentru nivelurile de risc. Acesta este deja introdus în 
propunerea de COM la articolul 8.5. „Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în 
conformitate cu articolul 23 care să precizeze forma de prezentare și conținutul fiecăruia 
dintre elementele de informații menționate la alineatul (2), (..,)”

Amendamentul 308
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 8 – paragraful 2 – litera b – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) obiectivele acestuia și mijloacele 
pentru atingerea lor;

eliminat
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Or. en

Amendamentul 309
Syed Kamall

Propunere de regulament
Articolul 8 – paragraful 2 – litera b – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) obiectivele acestuia și mijloacele pentru 
atingerea lor;

(ii) obiectivele acestuia și mijloacele pentru 
atingerea lor, inclusiv o descriere a 
instrumentelor-suport sau a variabilelor și 
a modului în care este stabilit 
randamentul;

Or. en

Amendamentul 310
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 8 – paragraful 2 – litera b – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) obiectivele acestuia și mijloacele pentru 
atingerea lor;

(ii) obiectivele acestuia și mijloacele pentru 
atingerea lor, inclusiv o descriere a 
instrumentelor-suport sau a variabilelor și 
a modului în care este stabilit 
randamentul;

Or. en

Amendamentul 311
Syed Kamall

Propunere de regulament
Articolul 8 – paragraful 2 – litera b – punctul iia (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(iia) o teză care descrie în termeni simpli 
așteptările de bază implicite ale unui 
investitor care achiziționează pachetul de 
produse de investiții de retail;

Or. en

Justificare

Investitorilor de retail le este dificil să știe exact la ce evoluții ale pieței să se aștepte atunci 
când achiziționează un produs. Prin urmare, o teză simplă în care să se rezume punctul de 
vedere implicit al unui investitor care achiziționează produsul l-ar ajuta să înțeleagă ce este 
produsul.

Amendamentul 312
Syed Kamall

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera b – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) dacă creatorul produsului de investiții 
urmărește sau nu anumite rezultate pe 
plan ecologic, social sau al guvernanței, 
fie în ceea ce privește desfășurarea 
activității sale, fie în ceea ce privește 
produsul de investiții și, în caz afirmativ, 
rezultatele vizate și modul în care vor fi 
atinse;

eliminat

Or. en

Amendamentul 313
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera b – punctul iii
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) dacă creatorul produsului de investiții 
urmărește sau nu anumite rezultate pe 
plan ecologic, social sau al guvernanței, 
fie în ceea ce privește desfășurarea 
activității sale, fie în ceea ce privește 
produsul de investiții și, în caz afirmativ, 
rezultatele vizate și modul în care vor fi 
atinse;

eliminat

Or. en

Amendamentul 314
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera b – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) dacă creatorul produsului de investiții 
urmărește sau nu anumite rezultate pe plan 
ecologic, social sau al guvernanței, fie în 
ceea ce privește desfășurarea activității 
sale, fie în ceea ce privește produsul de 
investiții și, în caz afirmativ, rezultatele 
vizate și modul în care vor fi atinse;

(iii) dacă creatorul produsului de investiții 
urmărește sau nu anumite rezultate pe plan 
ecologic, social sau al guvernanței, fie în 
ceea ce privește desfășurarea activității 
sale, fie în ceea ce privește produsul de 
investiții și, în caz afirmativ, rezultatele 
vizate și modul în care vor fi atinse; 
precum și un indicator care să arate dacă 
produsul reprezintă o investiție directă în 
economia reală sau dacă este un indice 
sintetic;

Or. en

Amendamentul 315
Alfredo Pallone

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera b – punctul iii
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) dacă creatorul produsului de investiții 
urmărește sau nu anumite rezultate pe plan 
ecologic, social sau al guvernanței, fie în 
ceea ce privește desfășurarea activității 
sale, fie în ceea ce privește produsul de 
investiții și, în caz afirmativ, rezultatele 
vizate și modul în care vor fi atinse;

(iii) dacă creatorul produsului de investiții 
urmărește sau nu anumite rezultate pe plan 
ecologic, social sau al guvernanței;

Or. en

Amendamentul 316
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera b – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) dacă creatorul produsului de investiții 
urmărește sau nu anumite rezultate pe 
plan ecologic, social sau al guvernanței, fie 
în ceea ce privește desfășurarea activității 
sale, fie în ceea ce privește produsul de 
investiții și, în caz afirmativ, rezultatele 
vizate și modul în care vor fi atinse;

(iii) o descriere a criteriilor speciale pe 
plan ecologic, social sau al guvernanței
luate în considerare în cadrul strategiei 
pentru alocarea activelor și o indicație 
privind impactul asupra alcătuirii 
portofoliului;

Or. en

Amendamentul 317
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera b – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) dacă creatorul produsului de investiții
urmărește sau nu anumite rezultate pe plan 
ecologic, social sau al guvernanței, fie în 

(iii) o notificare dacă produsul de 
investiții urmărește sau nu anumite 
rezultate pe plan ecologic, social sau al 
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ceea ce privește desfășurarea activității 
sale, fie în ceea ce privește produsul de 
investiții și, în caz afirmativ, rezultatele
vizate și modul în care vor fi atinse;

guvernanței, inclusiv, dar fără a se limita 
la, reducerea amprentei de carbon în ceea 
ce privește produsul de investiții, modul în 
care rezultatele sunt urmărite și modul în 
care vor fi atinse. Comisia este 
împuternicită să adopte acte delegate, în 
conformitate cu articolul 23, care să 
prevadă norme detaliate pentru 
elaborarea unei mărci europene pentru 
produse de investiții durabile din punct de 
vedere social și ecologic. Această marcă 
ar trebui să sprijine finanțarea pe termen 
lung a economiei și să promoveze o 
dezvoltare durabilă din punct de vedere 
ecologic și social a investițiilor financiare.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament are ca scop crearea unui stimulent pozitiv pentru investiții durabile 
prin intermediul informațiilor și a unei mărci europene pentru investițiile durabile.

Amendamentul 318
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera b – punctul iii – subpunctul a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) o notificare a eventualului risc de 
mediu direct și indirect al produsului de 
investiții. Această notificare prezintă 
riscurile pentru randamentul investiției, 
de exemplu, prin riscurile impuse de 
evaluarea incorectă a activelor care 
depind de mediu, deficitul de resurse 
limitate, costurile reglementărilor de 
mediu sau eventualele costuri impuse de 
schimbările climatice. 
Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 23, 
în care să definească standardele pentru 
aceste notificări de mediu privind 
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eventualele riscuri de mediu;

Or. en

Justificare

Prezentul amendament are ca scop promovarea investițiilor durabile prin comunicarea 
tuturor costurilor de mediu ale investițiilor generate de modele de afaceri. Inițiativa 
subliniază că evaluarea societăților și randamentul așteptat depinde deseori foarte mult de 
prevederea schimbărilor climatice așteptate, precum și de obiectivele de reducere a emisiilor 
de carbon. UE s-a angajat să reducă până în 2050 emisiile de carbon cu 80 % față de 
nivelurile din anii 1990 și contribuie la limitarea creșterii temperaturii la 2 C. Prezentul 
amendament se bazează pe contribuția inițiativei Carbon Tracker.

Amendamentul 319
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera b – punctul iiia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iiia) o evaluare cantitativă a portofoliului 
în ceea ce privește contribuția sa, pozitivă 
sau negativă, la finanțarea tranziției 
energetice necesare pentru limitarea 
încălzirii globale la + 2 C.

Or. en

Justificare

Este necesară o schimbare masivă a fluxurilor de investiții pentru a realiza angajamentul UE 
de a menține încălzirea globală sub 2 grade. În același timp, beneficiile economice ale 
tranziției la o societate cu emisii reduse de carbon sunt bine documentate. În plus, investitorii 
sunt din ce în ce mai interesați de „sustenabilitatea” investițiilor lor. Există metodologii de 
calculare a amprentei de carbon a unui anumit produs de investiții.

Amendamentul 320
Sirpa Pietikäinen

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

(iiib) defalcarea portofoliului de active-
suport pe sectoare economice finanțate 
direct sau indirect;

Or. en

Justificare

Acest tip de defalcare necesită un nivel minim de trasabilitate în cadrul lanțului de investiții 
(identificarea activităților economice finanțate din economii) și furnizează în același timp 
informații valoroase investitorilor interesați de eventualul impact al investiției asupra 
economiei reale.

Amendamentul 321
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera b – punctul iiic (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iiic) un indicator al orizontului de 
investiții mediu pentru portofoliul de 
active-suport, bazat pe profitul mediul al 
valorilor mobiliare deținute pentru 
tranzacționare și scadența medie a 
titlurilor de creanță deținute până la 
scadență.

Or. en

Justificare

Deoarece aceste informații sunt direct accesibile administratorilor de active, scopul este de a 
încuraja investițiile cu orizonturi pe termen lung.

Amendamentul 322
Othmar Karas

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera b – punctul iv
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(iv) detalii privind eventualele prestații de 
asigurare oferite de produsul de investiții;

eliminat

Or. en

Justificare

Caracteristicile unui produs de asigurare ar trebui să fie dezvăluite în detaliu 
consumatorilor. Caracteristicile PPIR de asigurare sunt esențiale pentru diferențierea lor de 
alte produse PPIR. Prin urmare, este necesară o secțiune separată și, astfel, mai evidentă 
pentru a sublinia aceste caracteristici ale prestațiilor de asigurare în documentul cu 
informații-cheie.

Amendamentul 323
Burkhard Balz

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera b – punctul iv

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iv) detalii privind eventualele prestații de 
asigurare oferite de produsul de investiții;

eliminat

Or. en

Amendamentul 324
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera b – punctul iv

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iv) detalii privind eventualele prestații de 
asigurare oferite de produsul de investiții;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 325
Marianne Thyssen

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera b – punctul iv

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iv) detalii privind eventualele prestații de 
asigurare oferite de produsul de investiții;

eliminat

Or. nl

Justificare

Consumatorii chiar țin seama de întrebarea dacă aceste produse oferă sau nu o protecție 
suplimentară de asigurare, în loc să se concentreze doar pe costuri și potențiale venituri, 
atunci când compară produsele. Pentru a-i ajuta pe consumatori, în vederea protecției în 
materie de asigurare, se va introduce în documentul cu informații-cheie o secțiune separată și 
vizibilă cu titlul „Sunt protejat de o asigurare?”.

Amendamentul 326
Alfredo Pallone

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera b – punctul iv

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iv) detalii privind eventualele prestații de 
asigurare oferite de produsul de investiții;

eliminat

Or. en

Amendamentul 327
Syed Kamall

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera b – punctul iv

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iv) detalii privind eventualele prestații de 
asigurare oferite de produsul de investiții;

(iv) detalii privind eventualele prestații de 
asigurare oferite de pachetul de produse de 
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investiții de retail;

Or. en

Amendamentul 328
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera b – punctul iv

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iv) detalii privind eventualele prestații de 
asigurare oferite de produsul de investiții;

(iv) detalii privind eventualele prestații de 
asigurare oferite de PPIR;

Or. en

Amendamentul 329
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera b – punctul iv

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iv) detalii privind eventualele prestații de 
asigurare oferite de produsul de investiții;

(iv) detalii privind prestațiile de asigurare 
oferite de produsul de investiții, dacă este 
cazul și o notificare clară dacă produsul 
de investiții nu are nicio prestație de 
asigurare;

Or. en

Justificare

Prezentul amendament are ca scop să sublinieze prestații de asigurare incluse sau absente, 
precum protecția financiară a persoanelor aflate în întreținere supraviețuitoare, dacă sunt 
incluse în cadrul unui produs financiar vizat de această directivă. Subliniază contribuția 
prestațiilor de asigurare, precum mutualizarea riscurilor, la un produs de investiții. Prezentul 
amendament are la bază o contribuție a Asociației Asiguratorilor Germani (GDV).



AM\927693RO.doc 165/179 PE504.397v02-00

RO

Amendamentul 330
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera b – punctul v

Textul propus de Comisie Amendamentul

(v) termenul produsului de investiții, dacă 
este cunoscut;

eliminat

Or. en

Amendamentul 331
Syed Kamall

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera b – punctul v

Textul propus de Comisie Amendamentul

(v) termenul produsului de investiții, dacă 
este cunoscut;

(v) termenul pachetului de produse de 
investiții de retail, dacă este cunoscut;

Or. en

Amendamentul 332
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera b – punctul v

Textul propus de Comisie Amendamentul

(v) termenul produsului de investiții, dacă 
este cunoscut;

(v) termenul produsului de investiții, dacă 
este cunoscut sau o indicație privind 
perioada minimă de deținere;

Or. en

Amendamentul 333
Sirpa Pietikäinen
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Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera b – punctul vi

Textul propus de Comisie Amendamentul

(vi) scenarii privind performanța, dacă 
acest lucru este pertinent, având în vedere 
natura produsului;

eliminat

Or. en

Amendamentul 334
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera b – punctul vi

Textul propus de Comisie Amendamentul

(vi) scenarii privind performanța, dacă 
acest lucru este pertinent, având în vedere 
natura produsului;

eliminat

Or. en

Amendamentul 335
Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera b – punctul vi

Textul propus de Comisie Amendamentul

(vi) scenarii privind performanța, dacă 
acest lucru este pertinent, având în vedere 
natura produsului;

eliminat

Or. en

Amendamentul 336
Alfredo Pallone



AM\927693RO.doc 167/179 PE504.397v02-00

RO

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera b – punctul vi

Textul propus de Comisie Amendamentul

(vi) scenarii privind performanța, dacă 
acest lucru este pertinent, având în vedere 
natura produsului;

eliminat

Or. en

Amendamentul 337
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera b – punctul vi

Textul propus de Comisie Amendamentul

(vi) scenarii privind performanța, dacă 
acest lucru este pertinent, având în vedere 
natura produsului;

(vi) scenarii privind randamentul net, dacă 
acest lucru este pertinent, având în vedere 
natura produsului;

Or. en

Justificare

Acest amendament urmărește asigurarea transparenței cu privire la performanța produselor 
de investiții reglementate de prezentul regulament. Prin urmare, realizările unui anumit 
produs și a portofoliului, după caz, ar trebui comparată cu un alt produs cu riscuri 
comparabile. În plus, ar trebui să fie făcute publice toate taxele care afectează randamentul.

Amendamentul 338
Thomas Händel

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera b – punctul via (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(via) și posibilitatea de a anula produsul 
de investiții.
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Or. de

Amendamentul 339
Udo Bullmann, Peter Simon

Propunere de regulament
Articolul 8 – paragraful 2 – litera b – punctul via (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(via) o indicație potrivit căreia legislația 
fiscală a statului membru de origine al 
investitorului poate avea un impact 
semnificativ asupra randamentului 
așteptat și efectiv al investiției.

Or. en

Amendamentul 340
Olle Schmidt, Sharon Bowles, Nils Torvalds

Propunere de regulament
Articolul 8 – paragraful 2 – litera b – punctul via (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(via) o indicație privind perioada minimă 
de deținere recomandată, dacă este cazul.

Or. en

Amendamentul 341
Marianne Thyssen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) sub titlul „Sunt protejat de o 
asigurare?” va apărea mențiunea dacă 
aceasta există sau nu, cu precizări despre 
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această acoperire de asigurare;

Or. nl

Justificare

Consumatorii chiar țin seama de întrebarea dacă aceste produse oferă sau nu o protecție 
suplimentară de asigurare, în loc să se concentreze doar pe costuri și potențiale venituri, 
atunci când compară produsele. Pentru a-i ajuta pe consumatori, în vederea protecției în 
materie de asigurare, se va introduce în documentul cu informații-cheie o secțiune separată și 
vizibilă cu titlul „Sunt protejat de o asigurare?”.

Amendamentul 342
Burkhard Balz

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) În cazul produselor de asigurări, 
într-o secțiune intitulată „Ce este 
asigurat?”, natura și principalele 
caracteristici ale produsului de asigurări, 
inclusiv:
(i) o indicație privind prestațiile de 
asigurare oferite și
(ii) detalii ale respectivelor prestații de 
asigurare;

Or. en

Amendamentul 343
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) într-o secțiune intitulată „Este posibil 
să pierd bani?”, o scurtă mențiune care să 
precizeze dacă există posibilitatea de a 

eliminat
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pierde capital și care să includă
(i) garanțiile sau protecția capitalului 
oferite și eventualele limite ale acestora;
(ii) precizarea dacă produsul de investiții 
face obiectul unei scheme de compensare 
sau de garantare;

Or. en

Justificare

Posibilitatea ca o schemă de compensare sau de garantare pentru asigurare să fie aplicată 
nu înseamnă că investitorul nu poate pierde bani din cauză că aceste scheme acoperă 
anumite eșecuri, dar nu și riscurile de piață. În acest sens, secțiunea de la articolul 8 
alineatul (2) literele (c) și (e) ar trebui unite sub titlul „Care sunt riscurile și ce pot câștiga?” 
pentru a oferi investitorilor o imagine completă a riscurilor.

Amendamentul 344
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) într-o secțiune intitulată „Este posibil 
să pierd bani?”, o scurtă mențiune care să 
precizeze dacă există posibilitatea de a 
pierde capital și care să includă

eliminat

(i) garanțiile sau protecția capitalului 
oferite și eventualele limite ale acestora;
(ii) precizarea dacă produsul de investiții 
face obiectul unei scheme de compensare 
sau de garantare;

Or. en

Amendamentul 345
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera c – teza introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) într-o secțiune intitulată „Este posibil 
să pierd bani?”, o scurtă mențiune care să 
precizeze dacă există posibilitatea de a 
pierde capital și care să includă

(c) într-o secțiune intitulată „Ce se poate 
întâmpla cu investiția mea?”, o declarație 
concisă care să explice că valoarea 
investiției poate să crească și/sau să scadă 
în funcție de condițiile de piață sau de alți 
factori.

Or. en

Amendamentul 346
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera c – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) într-o secțiune intitulată „Este posibil să 
pierd bani?”, o scurtă mențiune care să 
precizeze dacă există posibilitatea de a 
pierde capital și care să includă

(c) într-o secțiune intitulată „Este posibil să 
pierd bani?”, o scurtă declarație care să 
precizeze că există întotdeauna 
posibilitatea de a pierde capital și în plus

Or. en

Amendamentul 347
Sari Essayah

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera c – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) într-o secțiune intitulată „Este posibil 
să pierd bani?”, o scurtă mențiune care să 
precizeze dacă există posibilitatea de a 
pierde capital și care să includă

(c) într-o secțiune intitulată „Nivelul de 
protecție a capitalului”, o scurtă mențiune 
care să precizeze dacă există posibilitatea 
de a pierde capital și care să includă

Or. en
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Amendamentul 348
Syed Kamall

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera c – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) într-o secțiune intitulată „Este posibil 
să pierd bani?”, o scurtă mențiune care să 
precizeze dacă există posibilitatea de a 
pierde capital și care să includă

(c) într-o secțiune intitulată „Care sunt 
eventualele riscuri și randamente?”;

Or. en

Amendamentul 349
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera c – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) într-o secțiune intitulată „Este posibil să 
pierd bani?”, o scurtă mențiune care să 
precizeze dacă există posibilitatea de a 
pierde capital și care să includă

(c) într-o secțiune intitulată „Este posibil să 
pierd bani?”, un avertisment general și 
clar potrivit căruia produsele de investiții 
prezintă o posibilitate de a pierde capital și 
care să includă

Or. en

Amendamentul 350
Alfredo Pallone

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera c – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) într-o secțiune intitulată „Este posibil 
să pierd bani?”, o scurtă mențiune care să 
precizeze dacă există posibilitatea de a 
pierde capital și care să includă

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



AM\927693RO.doc 173/179 PE504.397v02-00

RO

Or. en

Amendamentul 351
Nils Torvalds

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera c – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) într-o secțiune intitulată „Este posibil 
să pierd bani?”, o scurtă mențiune care să 
precizeze dacă există posibilitatea de a 
pierde capital și care să includă

(c) într-o secțiune intitulată „Ce măsuri de 
protecție se aplică?”, o scurtă descriere 
privind

Or. en

Amendamentul 352
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 8 – paragraful 2 – litera c – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) garanțiile sau protecția capitalului 
oferite și eventualele limite ale acestora;

eliminat

Or. en

Amendamentul 353
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 8 – paragraful 2 – litera c – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) garanțiile sau protecția capitalului 
oferite și eventualele limite ale acestora;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 354
Syed Kamall

Propunere de regulament
Articolul 8 – paragraful 2 – litera c – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) garanțiile sau protecția capitalului 
oferite și eventualele limite ale acestora;

(i) profilul de risc și de randament al 
pachetului de produse de investiții de 
retail, inclusiv un indicator sintetic al 
acestui profil și avertismente în legătură 
cu eventualele riscuri specifice care pot să 
nu fie reflectate pe deplin de indicatorul 
sintetic;

Or. en

Amendamentul 355
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 8 – paragraful 2 – litera c – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) garanțiile sau protecția capitalului 
oferite și eventualele limite ale acestora;

(i) garanțiile sau protecția capitalului 
oferite și eventualele limite ale acestora, 
valoarea cumulată, inclusiv identitatea 
posesorului unei astfel de răspunderi;

Or. en

Amendamentul 356
Alfredo Pallone

Propunere de regulament
Articolul 8 – paragraful 2 – litera c – punctul i
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) garanțiile sau protecția capitalului 
oferite și eventualele limite ale acestora;

(i) garanțiile și protecția capitalului oferite 
și eventualele limite ale acestora;

Or. en

Amendamentul 357
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 8 – paragraful 2 – litera c – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) precizarea dacă produsul de investiții 
face obiectul unei scheme de compensare 
sau de garantare;

eliminat

Or. en

Amendamentul 358
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 8 – paragraful 2 – litera c – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) precizarea dacă produsul de investiții 
face obiectul unei scheme de compensare 
sau de garantare;

eliminat

Or. en

Amendamentul 359
Syed Kamall

Propunere de regulament
Articolul 8 – paragraful 2 – litera c – punctul ii
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) precizarea dacă produsul de investiții 
face obiectul unei scheme de compensare 
sau de garantare;

(ii) o precizare concisă dacă există 
posibilitatea de a pierde capital, inclusiv 
garanțiile sau protecția capitalului oferite 
și eventualele limite ale acestora;

Or. en

Amendamentul 360
Thomas Händel

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera c – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) precizarea dacă produsul de investiții 
face obiectul unei scheme de compensare 
sau de garantare;

(ii) precizarea dacă produsul de investiții 
face obiectul unei scheme de compensare 
sau de garantare și, în caz afirmativ, 
despre ce schemă este vorba;

Or. de

Amendamentul 361
Alfredo Pallone

Propunere de regulament
Articolul 8 – paragraful 2 – litera c – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) precizarea dacă produsul de investiții 
face obiectul unei scheme de compensare 
sau de garantare;

(ii) și numele garantului;

Or. en

Amendamentul 362
Sharon Bowles
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Propunere de regulament
Articolul 8 – paragraful 2 – litera c – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) precizarea dacă produsul de investiții 
face obiectul unei scheme de compensare 
sau de garantare;

(ii) precizarea dacă produsul de investiții 
face obiectul unei scheme de compensare 
sau de garantare, prezentându-se în detaliu 
riscurile acoperite și cele neacoperite de 
schema în cauză;

Or. en

Amendamentul 363
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 8 – paragraful 2 – litera c – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) precizarea dacă produsul de investiții 
face obiectul unei scheme de compensare 
sau de garantare;

(ii) precizarea dacă produsul de investiții 
face obiectul unei scheme de compensare 
sau de garantare, prezentându-se în detaliu 
riscurile neacoperite de schema în cauză;

Or. en

Justificare

Prezentul amendament are ca scop să sublinieze prestații de asigurare absente.

Amendamentul 364
Nils Torvalds

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera c – punctul iia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iia) dacă este cazul, alte măsuri de 
protecție, precum depozitarul pentru 
fonduri, inclusiv identitatea și funcția 
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părților implicate;

Or. en

Amendamentul 365
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera c – punctul iia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iia) precizarea dacă produsul face 
obiectul unei protecții prin asigurare.

Or. en

Amendamentul 366
Sharon Bowles

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) o declarație care să precizeze că
intervalul rezultatelor de plată este înainte 
de perceperea oricărui impozit și că 
legislația fiscală a statului membru de 
origine al investitorului poate avea un 
impact asupra randamentului investiției;

Or. en

Amendamentul 367
Sharon Bowles

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

(cb) într-o secțiune intitulată „Ce se 
întâmplă dacă creatorul produsului de 
investiții sau vânzătorul său devine 
insolvent?”, o descriere scurtă a pierderii 
maxime a investitorului și o referință 
dacă pierderea poate fi recuperată prin 
intermediul unei scheme de compensare 
sau de garantare a investitorului;

Or. en


