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***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou je upozorněním pro technická 
oddělení a označuje části návrhu aktu, u nichž je navržena oprava, a má 
sloužit k usnadnění vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo 
vynechání textu v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají 
dohodě příslušných oddělení.

V záhlaví každého pozměňovacího návrhu k existujícímu aktu, který má být 
návrhem aktu pozměněn, je na třetím řádku uveden existující akt a na 
čtvrtém řádku ustanovení existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh 
týká. Převzaté části ustanovení existujícího aktu, které Parlament hodlá 
změnit, zatímco návrh aktu tento úsek nezměnil, jsou označeny tučně. 
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje [...].
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o sděleních klíčových informací 
týkajících se investičních produktů
(COM(2012)352 – C7-0179/2012 – 2012/0169(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2012)352),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, 
v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0179/2012),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 
14. listopadu 20121,

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru a stanoviska Výboru pro 
vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a 
vnitřní věci (A7-0000/2012),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj 
návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož 
i vnitrostátním parlamentům.

                                               
1 Úř. věst. C (Dosud nezveřejněno v Úředním věstníku).
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Pozměňovací návrh 1
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Toto nařízení by se mělo vztahovat na 
všechny produkty bez rozdílu formy nebo 
struktury vytvářené v odvětví finančních 
služeb s cílem poskytovat investiční 
příležitosti retailovým investorům, u nichž 
je výnos retailového investora závislý na 
výkonnosti jednoho nebo více aktiv nebo 
referenčních hodnot jiných než úroková 
míra. Mělo by se vztahovat na takové 
investiční produkty, jako jsou například 

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

s investičním prvkem a retailové produkty, 
včetně přímo držených aktiv, jako jsou 
například akcie nebo státní dluhopisy.
Retailové strukturované produkty vstupují 
mezi investora a trhy prostřednictvím 
procesu tvorby strukturovaných produktů, 
jejich „vkládání“ do právních forem jiných 
produktů nebo sdružování s cílem vytvářet 
různou míru rizika, zajistit různé funkce 
produktu nebo dosáhnout různé struktury 
nákladů v porovnání s přímým 
investováním. Takové „strukturování“ 
může retailovým investorům umožnit 
zapojení do investičních strategií, které by 
pro ně jinak byly nedostupné nebo 
nepraktické, ale může vyžadovat rovněž 
zpřístupnění dalších informací, a to 
zejména s cílem umožnit porovnání 
jednotlivých způsobů strukturování 
investic.

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Aby se toto nařízení vztahovalo pouze 
na takovéto strukturované investiční 
produkty, budou z jeho působnosti 
vyloučeny pojistné produkty, které 
nenabízejí investiční příležitosti, a 
produkty, které jsou vystaveny pouze 
riziku úrokových sazeb. Přímo držená 
aktiva, jako například akcie nebo státní 
dluhopisy, nejsou strukturovanými 
investičními produkty, a proto by měly být 
z působnosti tohoto nařízení vyloučeny.
Vzhledem k tomu, že toto nařízení je 
zaměřeno na zvýšení porovnatelnosti a 

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

činnosti a jejím výkonu (Solventnost II), by 
se toto nařízení nemělo vztahovat. Podobně 
by z působnosti tohoto nařízení měly být 
vyňaty určité produkty zaměstnaneckého 
pojištění, na které se nevztahuje působnost 
směrnice 2003/41/ES, za předpokladu, že 
podle vnitrostátních právních předpisů 
zaměstnavatel povinně finančně přispívá a 
za předpokladu, že zaměstnanec si 
poskytovatele penzijního produktu nemůže 
zvolit. Na investiční fondy, které jsou 
určeny pro institucionální investory, se 
působnost tohoto nařízení rovněž 
nevztahuje, protože se nezaměřují na 
retailové investory. Avšak investiční 
produkty, které lze využít pro účely 
shromažďování úspor na individuální 
důchody, by v oblasti působnosti měly 
nadále zůstat, protože často konkurují 
jiným produktům v rámci tohoto nařízení a 
jsou retailovým investorům podobně 
distribuovány.

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Z důvodu ujasnění vztahu mezi 
povinnostmi stanovenými v tomto nařízení 
a povinnostmi stanovenými ve směrnici 

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

Evropského parlamentu a Rady 
2003/71/ES a ze dne 4. listopadu 2003 o 
prospektu, který má být zveřejněn při 
veřejné nabídce nebo přijetí cenných 
papírů k obchodování, a o změně směrnice 
2001/34 a směrnici 2009/138/ES je třeba 
ustanovit, že všechny tyto směrnice 
doplňují toto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 6
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Sdělení klíčových informací by mělo 
být vypracováno v takovém formátu, který 
umožní retailovým investorům porovnání 
různých investičních produktů, protože 
vzhledem k chování a schopnosti 
spotřebitelů je nutné pečlivě nastavit 
formát, úpravu a obsah informací tak, aby 
je investoři v nejvyšší možné míře 
pochopili a využili. U každého sdělení je 
nutno dodržet stejné pořadí položek a 

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

dodržet stejné pořadí položek a nadpisy 
těchto položek. Podrobnosti informací o 
jednotlivých produktech, které mají být 
zahrnuty do sdělení klíčových informací, a 
prezentace těchto informací by měly být 
dále harmonizovány prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci, které zohlední 
provedený i probíhající výzkum chování 
spotřebitelů, včetně výsledků testů
účinnosti různých způsobů prezentace 
informací spotřebitelům. Kromě toho 
některé investiční produkty umožňují 
retailovým investorům volbu mezi více 
podkladovými investicemi. Tyto produkty 
by měly být při sestavování formátu 
zohledněny.

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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



PE502.113v01-00 12/48 PR\922803CS.doc

CS

investicí, která je definována v tom 
smyslu, že přispívá k financování 
společností nebo projektů, nebo sázkou 
definovanou jako hra s nulovým součtem, 
která neslouží k financování žádné 
společnosti ani projektu.

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Sdělení klíčových informací by mělo 
být jasně odlišitelné od všech propagačních 
materiálů. Tyto jiné materiály by neměly 
snižovat jeho význam.

(14) Sdělení klíčových informací by mělo 
být jasně odlišitelné a oddělené od všech 
propagačních materiálů. Tyto jiné 
materiály by neměly snižovat jeho význam. 
Retailový investor by měl uvést, že 
zohlednil sdělení klíčových informací.

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Odůvodnění

Zprostředkovatelé by měli mít povinnost poskytovat informace, a to např. o skutečných 
nákladech, jejich odměně nebo daňovém režimu investičního produktu. Všechny 
informace potřebné k učinění informovaného rozhodnutí investovat do produktu by měly 
být přístupné prostřednictvím jediného dokumentu.

Pozměňovací návrh 11
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 12
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23a) Posílení pravomocí a kompetencí 
svěřených Unii a vnitrostátním orgánům 
dohledu by mělo být usnadněno 
prostřednictvím dostatečných 
personálních zdrojů a přiměřených 
finančních prostředků.

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Komise by měla přijmout návrh 
regulačních technických norem 
vypracovaných Evropským orgánem pro 
cenné papíry a trhy, Evropským orgánem 
pro bankovnictví a Evropským orgánem 
pro pojišťovnictví a zaměstnanecké 
penzijní pojištění podle článku 8, 
upravujících metodiku prezentace rizik a 
výnosů a výpočet nákladů prostřednictvím 
aktů v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie a v souladu s příslušnými 
články 10 až 14 nařízení (EU) 
č. 1093/2010, 1094/2010 a 1095/2010.

(26) Komise by měla přijmout návrh 
regulačních technických norem 
vypracovaných Evropským orgánem pro 
cenné papíry a trhy, Evropským orgánem 
pro bankovnictví a Evropským orgánem 
pro pojišťovnictví a zaměstnanecké 
penzijní pojištění podle článku 8, 
upravujících metodiku prezentace rizik a 
výnosů, výpočet nákladů a kritéria 
v oblasti životního prostředí, v sociální 
oblasti nebo v oblasti správy a řízení
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 290 
Smlouvy o fungování Evropské unie a 
v souladu s příslušnými články 10 až 14 
nařízení (EU) č. 1093/2010, 1094/2010 a 
1095/2010.

Or. en
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Pozměňovací návrh 14
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Návrh nařízení
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Odůvodnění

Zprostředkovatelé by měli mít povinnost poskytovat informace, a to např. o skutečných 
nákladech, jejich odměně nebo daňovém režimu investičního produktu. Všechny 
informace potřebné k učinění informovaného rozhodnutí investovat do produktu by měly 
být přístupné prostřednictvím jediného dokumentu.

Pozměňovací návrh 16
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) ostatní cenné papíry, které nezahrnují 
derivátový nástroj,

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 19
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) „subjektem prodávajícím investiční 
produkty“ se rozumí subjekt, který uvádí 
na trh, distribuuje nebo prodává 
investiční produkty retailovému 
investorovi, distributorovi nebo osobě, 
která jedná jako zprostředkovatel investice 
prováděné retailovým investorem;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Návrh nařízení
Článek 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tvůrce investičního produktu vypracuje 
sdělení klíčových informací v souladu 
s požadavky stanovenými v tomto nařízení 
pro každý investiční produkt, který vytvoří, 
a před prodejem příslušného investičního 

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

produktu retailovým investorům toto 
sdělení klíčových informací zveřejní na 
svých internetových stránkách.
V relevantních případech sdělení 
klíčových informací doplní subjekt 
prodávající investiční produkt.

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Návrh nařízení
Článek 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5a
Postup schvalování produktů

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

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Sdělení klíčových informací musí být 
samostatný dokument zřetelně odlišený od 
propagačních materiálů a nesmí obsahovat 
žádné propagační materiály či 
doporučující informace k provedení 
investice.

Or. en

Odůvodnění

Sdělení klíčových informací nemá obsahovat žádné propagační sdělení či doporučení 
k nákupu investice, avšak navrhované nařízení to jasně neuvádí. Vzhledem k tomu, že 
není jasné, zda budou všechna sdělení klíčových informací před svým vydáním nejprve 
odsouhlasena příslušným orgánem, musí být toto ustanovení co nejpřesnější.

Pozměňovací návrh 24
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3 – písm. b – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Návrh nařízení
Článek 7
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Sdělení klíčových informací musí být 
vypracováno v úředních jazycích nebo 
v jednom z úředních jazyků používaných 
v té části členského státu, v němž se 
distribuce investičního produktu uskuteční, 
nebo v jiném jazyce, který příslušné 
orgány tohoto členského státu akceptují, za 
předpokladu, že se v dané části členského 
státu, kde se investiční produkt 
distribuuje, používá, nebo v případě, že 
byl vytvořen v jiném jazyce, musí být do 
jednoho z uvedených jazyků přeložen.

Or. en

Odůvodnění

Navrhovaný článek 7 může být problematický: v důsledku jeho znění může být retailový 
investiční produkt navrhován v jazyce, jemuž spotřebitel (dobře) nerozumí.

Pozměňovací návrh 26
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. b – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) údaje o tom, zda tvůrce investičního 
produktu usiluje o konkrétní výsledky 
v oblasti životního prostředí, sociální 
oblasti nebo v oblasti správy a řízení, ať již 

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

tom, zda je daný produkt investicí, nebo 
sázkou, a pokud o takové výsledky usiluje, 
je nutno uvést tyto žádoucí výsledky a 
způsob, jakým jich má být dosaženo; za 
investici lze označit pouze produkty, 
jejichž nákup přímo či nepřímo přispívá 
k financování nebo snížení nákladů na 
budoucí financování projektu nebo 
společnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. b – bod vi

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Viz čl. 8 – odst. 2 – písm. e v pozměněném znění.

Pozměňovací návrh 29
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. c – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Ochrana zajištěná za pomoci systémů kompenzace nebo záruk může mít různé formy:
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systém pro odškodnění investorů chrání zákazníka před ztrátou nástroje ze strany 
investiční firmy, nikoli před finančními ztrátami způsobenými nestálostí podkladových 
aktiv nebo platební neschopností emitentů těchto podkladových aktiv. Toto nařízení by 
mělo být přesnější, aby se zabránilo jakémukoli zneužívání tohoto ustanovení.

Pozměňovací návrh 30
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) v oddíle nazvaném „Rizika a potenciální 
výnosy“ poměr rizik a výnosů investičního 
produktu včetně souhrnného ukazatele 
tohoto poměru a upozornění na veškerá 
konkrétní rizika, která nejsou v tomto 
souhrnném ukazateli plně zohledněna;

e) v oddíle nazvaném „Rizika a potenciální 
výnosy“ poměr rizik a výnosů investičního 
produktu včetně souhrnného ukazatele 
tohoto poměru vyjádřeného jako 
orientační scénáře budoucích výsledků a 
upozornění na veškerá konkrétní rizika, 
která nejsou v tomto souhrnném ukazateli 
plně zohledněna;

Or. en

Odůvodnění

Orientační scénáře budoucích výsledků jsou velmi užitečným nástrojem, který 
srozumitelným způsobem poskytuje informace o riziku a výnosu, a jsou 
upřednostňovanou možností oproti ukazatelům rizika založeným na přehledu výsledků 
dosažených v minulosti.

Pozměňovací návrh 31
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) v oddíle nazvaném „Výsledky 
v minulosti“ výsledky investičního 
produktu dosažené v minulosti, pokud jsou 
významné s ohledem na povahu produktu a 
délku jeho historie;

g) v oddíle nazvaném „Výsledky 
v minulosti“ výsledky investičního 
produktu dosažené v minulosti, pokud jsou 
významné s ohledem na povahu produktu a 
délku jeho historie. Výsledky dosažené 
v minulosti se uvádějí jedině na základě 
řádného upozornění, že se nejedná 
o spolehlivý ukazatel budoucích výsledků. 
Jestliže investiční strategie odkazuje na 
referenční hodnotu, toto měřítko 
výkonnosti bude zveřejněno spolu 
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s výsledky, které tento investiční produkt 
bude mít;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Subjekty prodávající investiční 
produkty popřípadě upřesní:
i) daňový režim investičního produktu 
v členském státě, kde tento investiční 
produkt aktivně doporučují či distribuují;
ii) náklady v souvislosti s investičním 
produktem, jsou-li zprostředkovateli;
iii) provize, retrocese či jiné výhody 
související s transakcí zaplacenou 
tvůrcem či třetí stranou, jak stanoví 
směrnice 2004/39/ES a směrnice 
2002/39/ES.

Or. en
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Pozměňovací návrh 34
Návrh nařízení
Článek 8 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise je oprávněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 23, jimiž se stanoví podrobnosti 
prezentace a obsah jednotlivých prvků 
informací podle odstavce 2, prezentace a 
podrobnosti ostatních informací, které 
tvůrce produktu případně zahrne do sdělení 
klíčových informací podle odstavce 3, a 
podrobnosti jednotného formátu a jednotný 
symbol podle odstavce 4. Komise zohlední 
rozdíly mezi investičními produkty a 
schopnostmi retailových investorů a rovněž 
charakteristiku investičních produktů 
umožňující retailovému investorovi výběr 
z různých podkladových investic nebo 
jiných možností daného produktu včetně 
případů, kdy lze tuto volbu provést 
v různých okamžicích nebo ji v budoucnu 
změnit.

5. Komise je oprávněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 23, jimiž se stanoví podrobnosti 
prezentace a obsah jednotlivých prvků 
informací podle odstavce 2 a odst. 3 
písm. a), prezentace a podrobnosti 
ostatních informací, které tvůrce produktu 
a subjekt prodávající investiční produkty
případně zahrne do sdělení klíčových 
informací podle odstavce 3, a podrobnosti 
jednotného formátu a jednotný symbol 
podle odstavce 4. Komise zohlední rozdíly 
mezi investičními produkty a schopnostmi 
retailových investorů a rovněž 
charakteristiku investičních produktů 
umožňující retailovému investorovi výběr 
z různých podkladových investic nebo 
jiných možností daného produktu včetně 
případů, kdy lze tuto volbu provést 
v různých okamžicích nebo ji v budoucnu 
změnit. Komise před přijetím aktů 
v přenesené pravomoci provede u 
retailového investora řádné ověření, aby 
se vybrala pro retailové investory 
nejvhodnější opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 6 – pododstavec 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) zásady, jež mají být použity v zájmu 
dosažení výsledků v oblasti životního 
prostředí, sociální oblasti nebo v oblasti 
správy a řízení, jak je uvedeno v odst. 2 
písm. b) bodě iii) tohoto článku, a 
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rozlišení mezi „sázkou“ a „investicí“.

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 6 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Návrhy regulačních technických norem 
musí zohlednit různé typy investičních 
produktů. Evropské orgány dohledu 
předloží tyto návrhy regulačních 
technických norem Komisi do [...].

Návrhy regulačních technických norem 
musí zohlednit různé typy investičních 
produktů a činnost, která již byla 
vykonána na základě směrnice 
2009/65/ES, která zavádí sdělení 
klíčových informací pro investory pro 
SKIPCP. Evropské orgány dohledu 
předloží tyto návrhy regulačních 
technických norem Komisi do [...].

Or. en

Odůvodnění

Evropská komise a Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) vynaložily velké 
úsilí v oblasti sdělení klíčových informací pro investory v souvislosti se SKIPCP a již se 
jim podařilo shromáždit informace ohledně potřeb zákazníků. Sdělení klíčových 
informací o strukturovaných retailových investičních produktech by tedy mělo tuto 
současnou činnost značně podpořit.

Pozměňovací návrh 37
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) okolnosti, za kterých mají být retailoví 
investoři informováni o upraveném sdělení 
klíčových informací o investičním 
produktu, který zakoupili.

d) okolnosti odkazující na samotný 
produkt nebo na tržní podmínky, za 
kterých mají být retailoví investoři 
informováni o upraveném sdělení 
klíčových informací o investičním 
produktu, který zakoupili.

Or. en
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Pozměňovací návrh 38
Návrh nařízení
Článek 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud tvůrce investičního produktu 
vytvořil sdělení klíčových informací, které 
není v souladu s požadavky článků 6, 7 a 8 
a na které se retailový investor při 
rozhodování o investici spolehl, může 
retailový investor vznést vůči tvůrci 
daného investičního produktu nárok na 
náhradu případné škody, která byla 
danému retailovému investorovi způsobena 
použitím sdělení klíčových informací.

1. Pokud tvůrce investičního produktu 
nebo subjekt prodávající investiční 
produkty vytvořil sdělení klíčových 
informací, které není v souladu 
s požadavky článků 6, 7 a 8 a na které se 
retailový investor při rozhodování o 
investici spolehl, může retailový investor 
vznést vůči tvůrci daného investičního 
produktu nebo subjektu prodávajícímu 
investiční produkty nárok na náhradu 
případné škody, která byla danému 
retailovému investorovi způsobena 
použitím sdělení klíčových informací.

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Návrh nařízení
Článek 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud retailový investor prokazatelně 
utrpí ztrátu v důsledku použití informací 
obsažených ve sdělení klíčových 
informací, je tvůrce investičního produktu 
povinen prokázat, že sdělení klíčových 
informací bylo vypracováno v souladu 
s články 6, 7 a 8 tohoto nařízení.

2. Pokud retailový investor prokazatelně 
utrpí ztrátu v důsledku použití informací 
obsažených ve sdělení klíčových 
informací, tvůrce investičního produktu 
nebo subjekt prodávající investiční 
produkty prokáže, že sdělení klíčových 
informací bylo vypracováno v souladu 
s články 6, 7 a 8 tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Návrh nařízení
Článek 12 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Subjekt prodávající investiční produkt
retailovým investorům je povinen 
poskytnout jim sdělení klíčových informací 
v dostatečném předstihu před uzavřením 
transakce týkající se daného investičního 
produktu.

1. Subjekt prodávající investiční produkt 
retailovým investorům je povinen 
poskytnout jim sdělení klíčových informací 
v dostatečném předstihu před uzavřením 
transakce týkající se daného investičního 
produktu. Je-li klientovi doporučena 
investice, musí mu být neprodleně 
předloženo sdělení klíčových informací.

Or. en

Odůvodnění

Rady nebo doporučení by měly být předkládány pouze s odkazem na sdělení klíčových 
informací a po předání tohoto sdělení. Investiční rozhodnutí se činí v prvních chvílích po 
předložení doporučení. Není-li sdělení klíčových informací předloženo zároveň 
s doporučením, jeho účinnost prudce klesá.

Pozměňovací návrh 41
Návrh nařízení
Článek 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Subjekt prodávající investiční produkt 
může odchylně od odstavce 1 poskytnout 
retailovému investorovi sdělení klíčových 
informací bezprostředně po uzavření 
transakce, pokud:

vypouští se

a) se retailový investor rozhodne transakci 
uzavřít za použití dálkových 
komunikačních prostředků, pokud:
b) sdělení klíčových informací nelze 
poskytnout v souladu s odstavcem 1; a
c) subjekt prodávající investiční produkt 
retailového investora o této skutečnosti 
informoval.

Or. en
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Odůvodnění

Tato výjimka by v nařízení o sděleních klíčových informací vytvářela významnou právní 
mezeru. Sdělení klíčových informací je nezbytné pro přijetí informovaného investičního 
rozhodnutí, a proto by nemělo být možné provést investici bez příležitosti pročíst si toto 
sdělení. Bankovní prodejce by jinak mohl kontaktovat svého klienta po telefonu, 
doporučit mu produkt a získat souhlas s investicí před tím, než si klient mohl pročíst 
sdělení klíčových informací.

Pozměňovací návrh 42
Návrh nařízení
Článek 12 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud je provedeno několik po sobě 
následujících transakcí týkajících se téhož 
investičního produktu jménem retailového 
investora v souladu s pokyny, které tento 
investor zadá subjektu prodávajícímu daný 
investiční produkt před první transakcí, 
vztahuje se povinnost poskytnout sdělení 
klíčových informací podle odstavce 1 
pouze na první transakci.

3. Pokud je provedeno několik po sobě 
následujících transakcí týkajících se téhož 
investičního produktu jménem retailového 
investora v souladu s pokyny, které tento 
investor zadá subjektu prodávajícímu daný 
investiční produkt před první transakcí, 
vztahuje se povinnost poskytnout sdělení 
klíčových informací podle odstavce 1 
pouze na první transakci za předpokladu, 
že sdělení klíčových informací nebylo od 
první transakce aktualizováno.

Or. en

Odůvodnění

Jestliže bylo sdělení klíčových informací aktualizováno, první ustanovení sdělení 
klíčových informací by neměla být považována za dostatečná pro další transakce.

Pozměňovací návrh 43
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Retailový investor formou písemného 
či elektronického podpisu potvrdí, že vzal 
na vědomí obsah sdělení klíčových 
informací.

Or. en
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Pozměňovací návrh 44
Návrh nařízení
Kapitola II – články 13 a, 13 b, 13 c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

KAPITOLA IIa
ZÁSAHY U PRODUKTŮ

Článek 13a
Intervenční pravomoci evropských orgánů 

dohledu
1. V souladu s čl. 9 odst. 2 nařízení (EU) 
č. 1093/2010, nařízení (EU) č. 1094/2010 
nebo nařízení (EU) č. 1095/2010 evropské 
orgány dohledu sledují investiční 
produkty nebo finanční nástroje, které 
jsou uváděny na trh, distribuovány či 
prodávány v Unii. Evropské orgány 
dohledu mohou ve spolupráci 
s příslušnými orgány prověřovat nové 
investiční produkty nebo finanční nástroje 
před jejich uvedením na trh, distribucí 
nebo prodejem v Unii.
2. V souladu s čl. 9 odst. 5 nařízení (EU) 
č. 1093/2010, nařízení (EU) č. 1094/2010 
nebo nařízení (EU) č. 1095/2010 může 
evropský orgán dohledu, pokud se 
rozumně domnívá, že jsou splněny 
podmínky stanovené v odstavcích 3 a 4 
tohoto článku, v Unii dočasně zakázat 
nebo omezit uvádění na trh, distribuci či 
prodej investičních produktů nebo 
finančních nástrojů.
Zákaz či omezení se může použít za 
okolností stanovených evropskými orgány 
dohledu nebo může podléhat výjimkám 
stanoveným těmito orgány.
3. Evropský orgán dohledu přijme 
rozhodnutí podle odstavce 2, pokud jsou 
splněny všechny následující podmínky:
a) navržené opatření řeší významnou 
hrozbu pro ochranu investorů či řádné 
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fungování a integritu finančních trhů 
nebo stabilitu celého finančního systému 
v Unii nebo jeho části;
b) hrozbu neřeší regulační požadavky 
podle právních předpisů Unie použitelné 
na příslušný investiční produkt, finanční 
nástroj nebo činnost;
c) příslušný orgán nebo příslušné orgány 
nepřijaly opatření k řešení dané hrozby 
nebo přijatá opatření na tuto hrozbu 
nereagují dostatečně.
V případě, že jsou podmínky stanovené 
v prvním pododstavci splněny, může 
evropský orgán dohledu preventivně 
stanovit zákaz nebo omezení dle 
odstavce 2 předtím, než je investiční 
produkt nebo finanční nástroj uveden na 
trh nebo prodán klientům.
4. Při přijímání opatření podle tohoto 
článku vezme evropský orgán dohledu 
v úvahu, v jakém rozsahu opatření:
a) má škodlivý účinek na efektivnost 
finančních trhů nebo na investory, který 
by byl neúměrný vzhledem k přínosu 
opatření; a
b) vytváří riziko regulatorní arbitráže.
Pokud příslušný orgán nebo příslušné 
orgány přijaly opatření podle článku 13b, 
může evropský orgán dohledu přijmout 
kterékoli z opatření uvedených 
v odstavci 2, aniž by vydával stanovisko 
stanovené v článku 13c.
5. Než evropský orgán dohledu rozhodne 
o přijetí jakéhokoli opatření podle tohoto 
článku, oznámí opatření, které navrhuje, 
příslušným orgánům.
6. Evropský orgán dohledu před přijetím 
rozhodnutí podle odstavce 2 oznámí svůj 
záměr stanovit zákaz nebo omezení 
investičního produktu či finančního 
nástroje, pokud nedojde k určitým 
změnám v rysech investičního produktu 
nebo finančního nástroje ve stanovené 
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lhůtě.
7. Každý evropský orgán dohledu zveřejní 
na své internetové stránce oznámení 
o každém rozhodnutí přijmout jakékoli 
opatření podle tohoto článku. Oznámení 
specifikuje podrobnosti zákazu nebo 
omezení a okamžik po zveřejnění 
oznámení, od kterého opatření nabudou 
účinku. Zákaz nebo omezení se vztahuje 
pouze na kroky uskutečněné poté, co 
opatření nabudou účinku.
8. Zákaz nebo omezení uložené podle 
odstavce 2 přezkoumávají příslušné 
evropské orgány dohledu v přiměřených 
intervalech, nejméně však každé tři 
měsíce. Není-li zákaz nebo omezení 
obnoveno po uplynutí uvedené tříměsíční 
lhůty, jeho platnost skončí.
9. Opatření přijaté evropskými orgány 
dohledu podle tohoto článku má přednost 
před veškerými předchozími opatřeními, 
která přijal příslušný orgán.
10. Komise prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 23 přijme opatření stanovující 
kritéria a faktory, které evropské orgány 
dohledu zohlední při určování, zda 
nastaly hrozby pro ochranu investorů 
nebo pro řádné fungování a integritu 
finančních trhů a pro stabilitu celého 
finančního systému v Unii či jeho části, 
jak je uvedeno v odst. 2 písm. a). Tyto akty 
v přenesené pravomoci zajistí, aby 
evropské orgány dohledu případně mohly 
jednat preventivně a nemusely před 
přijetím vhodného opatření čekat, až bude 
investiční produkt nebo finanční nástroj 
uveden na trh, distribuován nebo prodán 
nebo až bude uskutečněn určitý typ 
činnosti či praktiky.

Článek 13b
Zásahy příslušných orgánů u produktů

1. Příslušné orgány sledují investiční či 
finanční produkty, které jsou uváděny na 
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trh, distribuovány nebo prodávány v jejich 
členském státě nebo z něj dále 
distribuovány či prodávány, a mohou 
prověřovat nové investiční produkty nebo 
finanční nástroje před jejich uvedením na 
trh, distribucí nebo prodejem v členském 
státě nebo z něj.
2. Příslušný orgán může v členském státě 
nebo z členského státu zakázat či omezit:
a) uvádění na trh, distribuci či prodej 
investičních produktů nebo finančních 
nástrojů;
b) určitý typ finanční činnosti či praktiky.
3. Příslušný orgán může přijmout 
opatření uvedené v odstavci 2, pokud se 
rozumně domnívá, že:
a) investiční produkt, finanční nástroj 
nebo činnost nebo praktika vzbuzuje 
významné obavy o ochranu investorů či 
představuje vážnou hrozbu pro řádné 
fungování a integritu finančních trhů 
nebo stabilitu celého finančního systému 
či jeho části v rámci jednoho či více 
členských států, a to i prostřednictvím 
uvádění na trh, distribuce, odměňování 
nebo poskytování pobídek vztahujících se 
k investičnímu produktu či finančnímu 
nástroji;
b) derivátový produkt má nepříznivý 
dopad na mechanismus tvorby cen na 
základním trhu;
c) stávající regulační požadavky podle 
právních předpisů Unie použitelné na 
investiční produkt, finanční nástroj nebo 
činnost nebo praktiku dostatečně neřeší 
rizika uvedená v písmeni a) a problém by 
lépe neřešil zdokonalený dohled či 
vynucování stávajících požadavků;
d) opatření je přiměřené s ohledem na 
povahu zjištěných rizik, úroveň 
sofistikovanosti dotčených investorů nebo 
účastníků trhu a pravděpodobný účinek 
opatření na investory či účastníky trhu, 
kteří mohou držet nebo využívat finanční 
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nástroj či činnost nebo z nich mít 
prospěch;
e) příslušný orgán řádně konzultoval 
s příslušnými orgány v jiných členských 
státech, kterých by se opatření mohlo 
významně dotknout; a
f) opatření nemá diskriminační účinek na 
služby nebo činnosti poskytované z jiného 
členského státu.
V případě, že jsou splněny podmínky 
stanovené v prvním pododstavci, měl by 
být příslušný orgán schopen preventivně 
stanovit zákaz nebo omezení předtím, než 
je investiční produkt nebo finanční 
nástroj uveden na trh, distribuován nebo 
prodán klientům.
Zákaz či omezení se může použít za 
okolností stanovených příslušným 
orgánem nebo podléhat výjimkám 
stanoveným tímto orgánem.
4. Příslušný orgán před přijetím 
rozhodnutí dle odstavce 2 oznámí svůj 
záměr stanovit zákaz nebo omezení 
investičního produktu či finančního 
nástroje, pokud nedojde k určitým 
změnám v rysech investičního produktu 
nebo finančního nástroje ve stanovené 
lhůtě.
5. Příslušný orgán nestanoví zákaz či 
omezení podle tohoto článku, pokud 
nejméně jeden měsíc před přijetím 
opatření všem ostatním zapojeným 
příslušným orgánům a evropským 
orgánům dohledu písemně nebo 
prostřednictvím jiného komunikačního 
prostředku dohodnutého mezi orgány 
neoznámil podrobnosti o:
a) finančním nástroji nebo činnosti nebo 
praktice, kterých se navrhované opatření 
týká;
b) přesné povaze navrhovaného zákazu 
nebo omezení a o tom, kdy má nabýt 
účinku; a
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c) důkazech, na kterých založil své 
rozhodnutí a podle kterých je přesvědčen, 
že je splněna každá z podmínek 
v odstavci 3.
6. Pokud by čas potřebný pro konzultaci 
v souladu s odst. 3 písm. e) a odklad 
o jeden měsíc uvedený v odstavci 5 mohly 
spotřebitelům způsobit nevratné škody, 
může příslušný orgán přijmout dočasné 
opatření podle tohoto článku, a to na 
dobu nejvýše tří měsíců. V takovém 
případě příslušný orgán okamžitě 
uvědomí veškeré další orgány a evropské 
orgány dohledu o podniknutých krocích.
7. Příslušný orgán na svých internetových 
stránkách zveřejní oznámení o každém 
rozhodnutí uložit zákaz nebo omezení 
uvedené v odstavci 2. Oznámení 
specifikuje podrobnosti zákazu nebo 
omezení, okamžik po zveřejnění 
oznámení, od kterého opatření nabudou 
účinku, a důkazy, podle nichž je 
přesvědčen, že je splněna každá 
z podmínek v odstavci 1. Zákaz nebo 
omezení se týká pouze opatření přijatých 
po zveřejnění oznámení.
8. Příslušný orgán zákaz nebo omezení 
zruší, jestliže podmínky v odstavci 3 již 
neplatí.
9. Komise prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 23 přijme opatření stanovující 
kritéria a faktory, které příslušné orgány 
zohlední při určování, zda nastaly hrozby 
pro ochranu investorů nebo pro řádné 
fungování a integritu finančních trhů a 
pro stabilitu celého finančního systému 
v Unii či jeho části, jak je uvedeno 
v odst. 3 písm. a).

Článek 13c
Koordinační úloha evropských orgánů 
dohledu
1. Každý evropský orgán dohledu 
usnadňuje a koordinuje opatření přijatá 
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příslušnými orgány podle článku 13b.
Každý evropský orgán dohledu zejména 
zajistí, aby opatření přijatá příslušným 
orgánem byla odůvodněná a přiměřená a 
aby příslušné orgány zaujímaly, je-li to 
vhodné, konzistentní přístup.
2. Poté, co obdrží oznámení podle 
článku 13b o opatření, které má být 
uloženo podle uvedeného článku, přijme 
evropský orgán dohledu stanovisko, 
v němž uvede, zda se domnívá, že jsou 
zákaz či omezení odůvodněné a 
přiměřené. Jestliže se evropský orgán 
dohledu domnívá, že je pro řešení rizika 
nutné, aby opatření přijaly i další 
příslušné orgány, rovněž to ve svém 
stanovisku uvede. Stanovisko je 
zveřejněno na internetových stránkách 
daného evropského orgánu dohledu.
3. Pokud příslušný orgán navrhne přijetí 
nebo přijme opatření v rozporu se 
stanoviskem evropského orgánu dohledu 
podle odstavce 2 nebo odmítne přijmout 
opatření v rozporu s tímto stanoviskem, 
ihned na svých internetových stránkách 
zveřejní oznámení s úplným vysvětlením 
důvodů, které jej k tomu vedou.

Or. en

Odůvodnění

Intervenční pravomoci Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) a Evropského 
orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) by měly být 
v souladu s intervenčními pravomocemi ESMA, o čemž se v současnosti jedná v rámci 
návrhu nařízení (COM(2011)0652 – C7-0359/2011 – 2011/0296(COD) (nařízení o 
trzích finančních nástrojů – MiFIR).

Pozměňovací návrh 45
Návrh nařízení
Kapitola II a – čl. 3 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 13d
Schválení sdělení klíčových informací ze 
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strany příslušných orgánů
1. Tvůrci investičních produktů a subjekty 
prodávající investiční produkty předloží 
sdělení klíčových informací týkající se 
investičního produktu příslušnému 
orgánu z členského státu, v němž je 
investiční produkt uveden na trh, 
distribuován a prodáván.
2. Ještě před tím, než je investiční produkt 
uveden na trh, distribuován nebo 
prodáván, příslušný orgán zajistí soulad 
obsahu sdělení klíčových informací 
s ustanoveními kapitoly II tohoto 
nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Návrh nařízení
Článek 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tvůrce investičního produktu vytvoří 
vhodné postupy a opatření zajišťující, aby 
retailoví investoři, kteří podali stížnost 
týkající se sdělení klíčových informací, 
obdrželi řádně a včas věcnou odpověď.

Tvůrce investičního produktu a subjekt 
prodávající investiční produkt vytvoří 
vhodné postupy a opatření zajišťující, aby 
retailoví investoři, kteří podali stížnost 
týkající se sdělení klíčových informací, 
obdrželi řádně a včas věcnou odpověď.

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) výsledkem postupu jsou rozhodnutí, 
která nejsou závazná;

a) výsledkem postupu jsou rozhodnutí, 
která mohou být závazná pro tvůrce 
investičního produktu a subjekt 
prodávající investiční produkt;
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Or. en

Pozměňovací návrh 48
Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tento článek se vztahuje na tato 
porušení:

vypouští se

a) sdělení klíčových informací není v 
souladu s čl. 6 odst. 1 až 3 a s článkem 7;
b) sdělení klíčových informací neobsahuje 
informace uvedené v čl. 8 odst. 1 a 2 nebo 
není předloženo v souladu s čl. 8 odst. 4;
c) propagační materiál v rozporu 
s článkem 9 obsahuje informace týkající 
se investičního produktu, které odporují 
informacím uvedeným ve sdělení 
klíčových informací;
d) sdělení klíčových informací nebylo 
zkontrolováno a upraveno v souladu 
s článkem 10;
e) sdělení klíčových informací nebylo 
vypracováno v dostatečném předstihu 
v souladu s čl. 12 odst. 1;
f) sdělení klíčových informací nebylo 
vypracováno bezplatně v souladu s čl. 13 
odst. 1.

Or. en

Odůvodnění

Není odůvodněné sestavovat seznam situací, které se považují za porušení, na něž se má 
vztahovat navrhovaný článek 18: dojde-li k jakémukoli porušení ustanovení obsažených 
v tomto nařízení, je nutné použít tento článek.

Pozměňovací návrh 49
Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 2 – návětí



PE502.113v01-00 38/48 PR\922803CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby příslušné 
orgány měly pravomoc uložit minimálně 
tato správní opatření a sankce:

2. Členské státy zajistí, aby příslušné 
orgány měly pravomoc uložit minimálně 
tyto správní pokuty a jiná opatření:

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 2 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) v případě právnické osoby správní 
pokuty až do výše 10 % celkového ročního 
obratu dané právnické osoby 
v předchozím hospodářském roce, který je, 
jedná-li se o dceřinou společnost, 
celkovým ročním obratem vyplývajícím 
z konsolidované účetní závěrky daného 
mateřského podniku v předchozím 
hospodářském roce;

Or. en

Odůvodnění

Pokud jde o ukládání správních peněžitých sankcí, je důležité zajistit harmonizaci 
s ostatními navrhovanými právními předpisy Unie, zejména s navrhovanou směrnicí o 
trzích finančních nástrojů (MiFID ) a navrhovanou směrnicí týkající se subjektů 
kolektivního investování do převoditelných cenných papírů – SKIPCP V.

Pozměňovací návrh 51
Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 2 – písm. d b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

db) v případě fyzické osoby správní 
pokutu až do výše 5 000 000 EUR nebo 
v členských státech, kde euro není úřední 
měnou, až do výše odpovídající hodnoty ve 
vnitrostátní měně k datu vstupu tohoto 
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nařízení v platnost.

Or. en

Odůvodnění

Pokud jde o ukládání správních peněžitých sankcí, je důležité zajistit harmonizaci 
s ostatními navrhovanými právními předpisy Unie, zejména s navrhovanou směrnicí o 
trzích finančních nástrojů (MiFID ) a navrhovanou směrnicí týkající se subjektů 
kolektivního investování do převoditelných cenných papírů – SKIPCP V.

Pozměňovací návrh 52
Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, aby pokud 
příslušné orgány uloží jedno nebo více 
správních opatření a sankcí v souladu 
s odstavcem 2, měly tyto příslušné orgány 
podle vnitrostátních právních předpisů 
pravomoc vydat nebo požadovat, aby 
tvůrce investičního produktu nebo subjekt 
prodávající investiční produkt vydal přímé 
sdělení příslušnému retailovému 
investorovi, které bude obsahovat 
informace o správních opatřeních nebo 
sankcích a o tom, kde lze podat stížnost
nebo uplatnit žádost o zjednání nápravy.

3. Členské státy zajistí, aby pokud 
příslušné orgány uloží jednu nebo více 
správních pokut a jiná opatření v souladu 
s odstavcem 2, měly tyto příslušné orgány 
podle vnitrostátních právních předpisů 
pravomoc vydat nebo požadovat, aby 
tvůrce investičního produktu nebo subjekt 
prodávající investiční produkt vydal přímé 
sdělení příslušnému retailovému 
investorovi, které bude obsahovat 
informace o správních pokutách nebo 
jiných sankčních opatřeních a o tom, kde 
lze podat stížnost nebo uplatnit žádost o 
zjednání nápravy.

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příslušné orgány uplatní správní opatření a 
sankce uvedené v čl. 19 odst. 2 
s přihlédnutím ke všem relevantním 
okolnostem, včetně:

Příslušné orgány uplatní správní pokuty a 
jiná opatření a sankce uvedené v čl. 19 
odst. 2 s přihlédnutím ke všem relevantním 
okolnostem, včetně:
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Or. en

Pozměňovací návrh 54
Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) odškodnění retailových investorů.

Or. en

Odůvodnění

Příslušné orgány mohou při uplatňování správních opatření a sankcí zohlednit existenci 
postupu pro náhradu škody ve prospěch retailových investorů.

Pozměňovací návrh 55
Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V případě, že příslušný orgán zveřejnil 
správní opatření a sankce, vyrozumí o 
těchto správních opatřeních a sankcích
zároveň Evropský orgán pro bankovnictví, 
Evropský orgán pro pojišťovnictví a 
zaměstnanecké penzijní pojištění a 
Evropský orgán pro cenné papíry a trhy.

1. V případě, že příslušný orgán zveřejnil 
správní pokuty a jiná opatření, vyrozumí o 
těchto správních pokutách a jiných
opatřeních zároveň Evropský orgán pro 
bankovnictví, Evropský orgán pro 
pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní 
pojištění a Evropský orgán pro cenné 
papíry a trhy.

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy poskytnou Evropskému 
orgánu pro cenné papíry a trhy, 
Evropskému orgánu pro bankovnictví a 

2. Členské státy poskytnou Evropskému 
orgánu pro cenné papíry a trhy, 
Evropskému orgánu pro bankovnictví a 
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Evropskému orgánu pro pojišťovnictví a 
zaměstnanecké penzijní pojištění jednou 
ročně souhrnné informace o všech 
správních opatřeních a sankcích uložených 
v souladu s článkem 18 a s čl. 19 odst. 2.

Evropskému orgánu pro pojišťovnictví a 
zaměstnanecké penzijní pojištění jednou 
ročně souhrnné informace o všech 
správních pokutách a jiných opatřeních 
uložených v souladu s článkem 18 a s 
čl. 19 odst. 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Informace o sankcích a opatřeních 
uložených v důsledku porušení pravidel 
uvedených v čl. 19 odst. 1 musí být 
zpřístupněny veřejnosti bez zbytečného 
odkladu a musí zahrnovat minimálně 
informace o typu porušení tohoto nařízení 
a totožnost odpovědných osob s výjimkou 
případů, kdy by takové zveřejnění vážně 
ohrozilo finanční trhy.

Informace o pokutách a jiných opatřeních 
uložených v důsledku porušení pravidel 
uvedených v čl. 19 odst. 1 musí být 
zpřístupněny veřejnosti bez zbytečného 
odkladu a musí zahrnovat minimálně 
informace o typu porušení tohoto nařízení 
a totožnost odpovědných osob.

Or. en

Odůvodnění

Výjimky pro zveřejnění sankcí by měly být vypuštěny. Porušení pravidel uvedená v čl. 19 
odst. 1 nejsou takové povahy, aby jejich zveřejnění mohlo závažně ohrozit finanční trhy.
Dokud nebudou zveřejňována jména odsouzených emitentů či prostředníků, nebude to 
mít odstrašující účinek, který by bránil nezákonným praktikám, a vždy bude výhodné 
porušovat zákony.

Pozměňovací návrh 58
Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud by zveřejnění způsobilo 
zúčastněným stranám nepřiměřenou 
škodu, zveřejní příslušné orgány sankce 

vypouští se
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nebo opatření anonymně.

Or. en

Odůvodnění

Výjimky pro zveřejnění sankcí by měly být vypuštěny. Porušení pravidel uvedená v čl. 19 
odst. 1 nejsou takové povahy, aby jejich zveřejnění mohlo závažně ohrozit finanční trhy.
Dokud nebudou zveřejňována jména odsouzených emitentů či prostředníků, nebude to 
mít odstrašující účinek, který by bránil nezákonným praktikám, a vždy bude výhodné 
porušovat zákony.

Pozměňovací návrh 59
Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedené v čl. 8 odst. 5, v čl. 10 
odst. 2 a v čl. 12 odst. 4 je Komisi svěřena 
na dobu [4 let] od vstupu tohoto nařízení 
v platnost. Přenesení pravomoci se 
automaticky prodlužuje o stejně dlouhá 
období, pokud Evropský parlament nebo 
Rada nevysloví proti tomuto prodloužení 
námitku nejpozději tři měsíce před koncem 
každého z těchto období.

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedené v čl. 8 odst. 5, v čl. 10 
odst. 2, v čl. 12 odst. 4, čl. 13a odst. 10 a 
čl. 13b odst. 9 je Komisi svěřena na dobu 
[4 let] od vstupu tohoto nařízení v platnost.
Přenesení pravomoci se automaticky 
prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud 
Evropský parlament nebo Rada nevysloví 
proti tomuto prodloužení námitku 
nejpozději tři měsíce před koncem každého 
z těchto období.

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené v čl. 8 
odst. 5, v čl. 10 odst. 2 a v čl. 12 odst. 4 
kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se 
ukončuje přenesení pravomocí uvedených 
v tomto rozhodnutí. Toto rozhodnutí 

3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené v čl. 8 
odst. 5, v čl. 10 odst. 2, v čl. 12 odst. 4, 
čl. 13a odst. 10 a čl. 13b odst. 9 kdykoli 
zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje 
přenesení pravomocí uvedených v tomto 
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nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění 
rozhodnutí v Úředním věstníku Evropské 
unie, nebo k pozdějšímu dni, který je 
v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již 
platných aktů v přenesené pravomoci.

rozhodnutí. Toto rozhodnutí nabývá účinku 
prvním dnem po zveřejnění rozhodnutí 
v Úředním věstníku Evropské unie, nebo 
k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn.
Nedotýká se platnosti již platných aktů 
v přenesené pravomoci.

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
čl. 8 odst. 5, čl. 10 odst. 2 a čl. 12 odst. 4 
vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu 
Evropský parlament nebo Rada nevysloví 
námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy 
jim byl tento akt oznámen, nebo pokud 
Evropský parlament i Rada před uplynutím 
této lhůty informují Komisi o tom, že 
námitky nevysloví. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o [dva měsíce].

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
čl. 8 odst. 5, čl. 10 odst. 2, čl. 12 odst. 4, 
čl. 13a odst. 10 a čl. 13b odst. 9 vstoupí 
v platnost, pouze pokud proti němu 
Evropský parlament nebo Rada nevysloví 
námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy 
jim byl tento akt oznámen, nebo pokud 
Evropský parlament i Rada před uplynutím 
této lhůty informují Komisi o tom, že 
námitky nevysloví. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o [dva měsíce].

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Správcovské společnosti a investiční 
společnosti uvedené v čl. 2 odst. 1 a 
v článku 27 směrnice 2009/65/ES a 
subjekty prodávající podílové jednotky 
SKIPCP podle definice v čl. 1 odst. 2 
uvedené směrnice jsou osvobozeny od 
povinností uvedených v tomto nařízení po 

1. Správcovské společnosti a investiční 
společnosti uvedené v čl. 2 odst. 1 a 
v článku 27 směrnice 2009/65/ES a 
subjekty prodávající podílové jednotky 
SKIPCP podle definice v čl. 1 odst. 2 
uvedené směrnice jsou osvobozeny od 
povinností uvedených v tomto nařízení po 
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dobu [Úř. věst.: vložte prosím datum 5 let
po vstupu v platnost].

dobu [Úř. věst.: vložte prosím datum tři 
roky po vstupu v platnost].

Or. en

Odůvodnění

V několika členských státech mají správcovské společnosti ve spojitosti se směrnicí o 
SKIPCP a s ohledem na vnitrostátní ustanovení povinnost předkládat sdělení klíčových 
informací také v případě subjektů, které nepatří mezi SKIPCP. Tyto produkty přitom 
zahrnují rovnocennou úroveň ochrany investorů, jako je tomu v případě SKIPCP.
Ustanovení nařízení o strukturovaných retailových investičních produktech by proto 
mělo vstoupit v platnost po uplynutí lhůty tří let.

Pozměňovací návrh 63
Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Správci alternativních investičních 
fondů ve smyslu čl. 4 odst. 1 písm. b) 
směrnice 2011/61/EU a subjekty 
prodávající podílové jednotky 
alternativních investičních fondů ve 
smyslu čl. 4 odst. 1 písm. a) uvedené
směrnice jsou osvobozeni od povinností 
uvedených v tomto nařízení, pokud jim 
povinnost předložit sdělení klíčových 
informací nestanoví vnitrostátní právní 
předpisy, a to v souladu s článkem 78 
směrnice 2009/65/ES nebo příslušnými 
ustanoveními vnitrostátních právních 
předpisů. 
_______
* Úř. věst.: vložte prosím datum tři roky 
ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Or. en

Odůvodnění

V několika členských státech mají správcovské společnosti ve spojitosti se směrnicí o 
SKIPCP a s ohledem na vnitrostátní ustanovení povinnost předkládat sdělení klíčových 
informací také v případě subjektů, které nepatří mezi SKIPCP. Tyto produkty přitom 
zahrnují rovnocennou úroveň ochrany investorů, jako je tomu v případě SKIPCP.
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Ustanovení nařízení o strukturovaných retailových investičních produktech by proto 
mělo vstoupit v platnost po uplynutí lhůty tří let.

Pozměňovací návrh 64
Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise přezkoumá toto nařízení čtyři 
roky po dni jeho vstupu v platnost. Tento 
přezkum zahrnuje obecné hodnocení 
praktického uplatňování pravidel 
stanovených v tomto nařízení, přičemž 
řádně zohlední vývoj na trhu retailových 
investičních produktů. Pokud jde o
SKIPCP, jak jsou definovány v čl. 1 
odst. 2 směrnice 2009/65/ES, přezkum 
posoudí, zda se přechodná opatření podle 
článku 24 tohoto nařízení prodlouží, nebo 
pokud dojde ke zjištění jakýchkoli 
nezbytných úprav, zda ustanovení o 
klíčových informacích pro investory ve 
směrnici 2009/65/ES mohou být 
nahrazena nebo považována za 
rovnocenná sdělení klíčových informací 
podle tohoto nařízení. Tento přezkum 
rovněž zváží možné rozšíření působnosti 
tohoto nařízení na jiné investiční produkty.

1. Komise přezkoumá toto nařízení čtyři 
roky po dni jeho vstupu v platnost. Tento 
přezkum zahrnuje obecné hodnocení 
praktického uplatňování pravidel 
stanovených v tomto nařízení, přičemž 
řádně zohlední vývoj na trhu retailových 
investičních produktů. Pokud jde o
finanční produkty, na něž se vztahuje
směrnice 2003/71/ES, přezkum posoudí, 
zda by se měl přestat uplatňovat 
požadavek týkající se souhrnu prospektu.
Tento přezkum rovněž zváží možné 
rozšíření působnosti tohoto nařízení na jiné 
investiční produkty.

Or. en
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Zpravodajka oceňuje práci, již doposud odvedla Evropská komise a která byla zahájena 
na základě žádosti Rady ECOFIN z května 2007 týkající se přezkumu provázanosti 
právních předpisů EU vztahujících se k různým druhům retailových investičních 
produktů. Ve svém sdělení o strukturovaných retailových investičních produktech 
(PRIPs) z dubna 2009 Komise vytyčila dvě oblasti dalšího úsilí: pravidla týkající se 
prodeje a pravidla pro poskytování informací o produktech. Stávající návrh vychází 
z druhé oblasti týkající se poskytování informací o produktech, avšak je součástí širšího 
legislativního balíčku věnovaného obnově důvěry spotřebitelů ve finanční trhy, který 
staví na rozsáhlé revizi směrnice o zprostředkování pojištění (IMD) s cílem zajistit, aby 
zákazníci požívali vysoké úrovně ochrany při nákupu pojistných produktů, a usiluje o 
posílení funkce depozitáře SKIPCP. Opatření, týkající se poskytování informací 
o produktech, navrhovaná v tomto nařízení doplňují především opatření na ochranu 
investorů v oblasti investičního poradenství a služeb prodeje, jak jsou vymezena 
v MiFID/MiFIR. Revize směrnice o zprostředkování pojištění bude konkrétně řešit 
zlepšení pravidel prodeje u produktů investičního pojištění.

Zpravodajka by však ráda zdůraznila některé další problematické oblasti s ohledem na 
stávající návrh nařízení, který předkládá Komise: sdělení klíčových informací by v první 
řadě nemělo být navrženo tak, aby pomáhalo tvůrcům v prodeji jejich produktů, ale aby 
informovalo retailové investory a pomáhalo jim činit vhodná investiční rozhodnutí.
1) Oblast působnosti:

Oblast působnosti tohoto nařízení by neměla být omezena na „strukturované“ investice 
nebo na investice s (částečně) neznámou návratností. Ke všem spořicím nebo 
investičním produktům bez výjimky by měli mít spotřebitelé k dispozici sdělení 
klíčových informací. Je to zásadní podmínkou, aby si spotřebitelé osvojili zvyk 
nahlédnout do sdělení klíčových informací pokaždé, jsou-li jim navrhovány spořicí nebo 
investiční produkty. Oblast působnosti by zejména měla být rozšířena na akcie, spořicí 
produkty založené na úrokové sazbě, včetně státních dluhopisů, bankovních 
termínovaných účtů a životního pojištění. Tento krok je zásadní, protože jinak hrozí, že 
by sdělení klíčových informací dávalo přednost komplexnějším produktům, což by bylo 
„neočekávaným důsledkem“ jeho zavedení. Jak uvádí Evropská centrální banka ve svém 
stanovisku k tomuto nařízení: „pro různé druhy investičních produktů by měly být 
zajištěny rovné podmínky s cílem zabránit regulatorní arbitráži na úkor investičních 
produktů, na něž se navrhované nařízení nevztahuje, např. se jedná o nekomplexní 
finanční nástroje“.

2) Daňová oblast:
Informace, které předkládá tvůrce investičních produktů, by měly být doplněny 
o informace, které poskytne distributor. Místní daňový režim vztahující se na investiční 
produkt je zásadní pro vzájemné porovnání jednotlivých investičních produktů. Náklady 
spojené s investicí se navíc mohou u různých distributorů lišit. Bez těchto doplňujících 
informací (daňový režim, náklady a odměny) není volba založená na sdělení klíčových 
informací volbou informovanou a spotřebitel nebude schopen porovnat produkty 
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a vybrat si ten správný. Tyto informace by měly být co nejkomplexnější a měly by tvořit 
nanejvýše čtvrtinu textu sdělení klíčových informací.

3) Ukazatel rizika:
Orientační scénáře budoucích výsledků založené na analýze více faktorů (např. rizika 
protistrany) jsou upřednostňovanou možností před ukazatelem rizika založeným na 
přehledu výsledků dosažených v minulosti. Retailoví investoři by však měli vědět, že 
v těchto scénářích výsledků nemusí být zohledněna jakákoli další rizika.
4) Informace pro investory o způsobu, jakým bude s finančními prostředky naloženo:

Informace o dopadu investičního produktu s ohledem na kritéria v oblasti životního 
prostředí, v sociální oblasti a v oblasti správy a řízení jsou zásadními prvky, které musí 
retailoví investoři uvážit, když činí své investiční rozhodnutí.
5) Vazby na další nařízení:

Je žádoucí, aby bylo sdělení klíčových informací, jak ho vyžaduje tento návrh, uvedeno 
do co největšího souladu se sdělením klíčových informací pro investory podle směrnice 
o SKIPCP. Zpravodajka nenavrhuje, aby byla odstraněna výjimka týkající se produktů 
SKIPCP a stanovící, že tyto produkty nemusí vyhovovat novým požadavkům, navrhuje 
však, aby byla zkrácena doba platnosti této výjimky (z pěti let na tři roky) a bylo 
vyžadováno, aby další práce na regulačních technických normách odrážela práci 
odvedenou již v souvislosti se SKIPCP. Zpravodajka se domnívá, že v dlouhodobějším 
horizontu by mělo být uváženo, zda by nebylo vhodné lépe skloubit sdělení klíčových 
informací a požadavky vyplývající z právních předpisů o prospektu či směrnice 
Solventnost II. Nenavrhuje ale změnu článku 3 stávajícího návrhu, podle něhož tyto 
požadavky zůstávají v platnosti paralelně.
Je třeba podotknout, že na distribuci produktů, na něž se vztahuje navrhované nařízení, 
může mít dopad řada dalších textů. Přiložené schéma naznačuje některé z těchto vazeb.
Tento přehled však není vyčerpávající: např. v případech, kdy jsou alternativní 
investiční fondy nabízeny retailovým investorům podle podmínek článku 43 směrnice 
o správcích alternativních investičních fondů (směrnice 2011/61/EU), se použije 
požadavek ohledně sdělení klíčových informací.
6) Režim odpovědnosti a sankce:

Pravomoci evropských orgánů dohledu by měly být posíleny. Výjimky pro zveřejnění 
sankcí by kromě toho měly být vypuštěny. Porušení požadavků vyplývajících z tohoto 
nařízení nejsou takové povahy, aby jejich zveřejnění mohlo závažně ohrozit finanční 
trhy. Dokud nebudou zveřejňována jména odsouzených emitentů či prostředníků, 
nebude to mít dostatečný odstrašující účinek, který by bránil nezákonným praktikám, 
a vždy bude výhodné porušovat zákony. Jakékoli porušení nařízení by mělo být 
sankcionováno, a proto není nutné sestavovat vyčerpávající seznam takových porušení.
Při rozhodování o sankcích může být zohledněna existence systému pro odškodnění 
investorů.
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IMD revision proposal
introduces MIFID-inspired 
conduct of business rules 
for insurance-based PRIPs

Pensions
(IORP Directive)

IMD
Proposal for revision aims to 

improve transparency in selling
practices for all insurance 

products

MIFID
MIFID covers sales rules for investment products.

Proposed new Recital 26, Art 1(3) imply extension to PRIPs
currently outside MIFID scope but NB Annex I(C) not 

extended (eg to structured deposits)

MAD
would cover some 
PRIPs eg UCITs

in the form of ETFs

UCITS
UCITs legislation governs product 

requirements as well as sales regime. 
UCITs V proposal made at same time as PRIPs
proposal but covers other issues (depositary, 

remuneration, sanctions). UCITS VI
expected in 2013

PRIPs
PRIPs proposal defines scope of 

PRIPs and lay down provisions for pre-sale 
disclosure document (“KID”)

MIFID would cover conduct of business 
+ distribution rules for non-insurance 

PRIPs eg structured deposits and UCITs

UCITs would fall in the definition of 
PRIPs.  UCITs KIID is model for PRIPS 
KID. UCITS exempt from KID for 5 yrs.

Pension funds excluded from 
scope of MIFID. Pension rights

are not financial instruments
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PRIPS proposal includes ‘3rd pillar’
pensions products in scope of PRIPs
but excludes occupational pensions

Solvency II
(S2): Article 185 contains 
a KIID-type requirement 

for life insurance

PD
(Prospectus Directive)

would cover some 
PRIPs

KID is additional
to PD requirements
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Texts

Links

◄Insurance              Securities►

DGS/ICS
Question of eg coverage of

structured deposits in 
scope of DGS

Source: ECON secretariat


