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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 
projekcie aktu.)

Poprawki do projektu aktu

W poprawkach Parlamentu zmiany do projektu aktu zaznacza się 
wytłuszczonym drukiem i kursywą. Oznakowanie zwykłą kursywą jest 
wskazówką dla służb technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów 
projektu aktu w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w 
oczywisty sposób błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej).
Sugestie korekty wymagają zgody właściwych służb technicznych.

W poprawkach do aktów istniejących trzecia i czwarta linijka w nagłówku 
poprawki w projekcie aktu zawiera, odpowiednio, odniesienie do 
istniejącego aktu i postanowienia tego aktu, które ulega zmianie. Fragmenty 
przepisu aktu istniejącego, do którego Parlament wprowadza zmiany, a który 
nie został zmieniony w projekcie aktu, zaznacza się wytłuszczonym 
drukiem. Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są 
w sposób następujący: [...].
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących 
produktów inwestycyjnych
(COM(2012)352 – C7-0179/2012 – 2012/0169(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie (COM(2012)0352),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi 
(C7-0179/2012),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 
14 listopada 2012 r.1,

– uwzględniając art. 55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz opinie 
Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, jak również Komisji 
Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A7-0000/2012),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za 
stosowne wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym 
tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu 
Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

                                               
1 Dz.U. C (Dotychczas nieopublikowana w Dz.U.).
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Poprawka 1
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 2
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Niniejsze rozporządzanie powinno 
stosować się do wszystkich produktów, bez 
względu na ich formę lub konstrukcję, 
które wytwarzane są przez branżę usług 
finansowych w celu zapewnienia 
inwestorom indywidualnym szans 

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

inwestycyjnych, w przypadku gdy 
wysokość oferowanego inwestorowi zysku 
uzależniona jest od wyników jednego lub 
większej liczby aktywów lub wartości 
referencyjnych. Zakresem rozporządzenia 
powinny być zatem objęte produkty 
inwestycyjne takie jak fundusze 
inwestycyjne, polisy ubezpieczenia na 
życie z elementem inwestycyjnym oraz 
produkty detaliczne, w tym aktywa, które 
będą posiadane bezpośrednio, takie jak 
akcje przedsiębiorstw lub obligacje 
skarbowe. Strukturyzowane 
konfekcjonowane produkty detaliczne 
stanowią pośrednie ogniwo między 
inwestorem i rynkami w wyniku procesu 
„konfekcjonowania” – czyli „ubrania” lub 
łączenia aktywów w celu osiągnięcia innej 
ekspozycji na ryzyko, zapewnienia innych 
cech produktu lub osiągnięcia innych 
struktur kosztowych niż w przypadku 
bezpośredniego posiadania danych 
aktywów. Takie „konfekcjonowanie” może 
pozwolić inwestorom indywidualnym na 
realizację strategii inwestycyjnych, które w 
innym razie byłyby dla nich nieosiągalne 
lub niepraktyczne, może również jednak 
rodzić konieczność udostępnienia 
dodatkowych informacji, zwłaszcza w celu 
umożliwienia porównania różnych form 
produktów inwestycyjnych.

Or. en

Poprawka 3
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Aby zagwarantować, że niniejsze 
rozporządzenie będzie stosowane 
wyłącznie do takich konfekcjonowanych 
produktów inwestycyjnych, z zakresu 

(7) Ponieważ nadrzędnym celem 
niniejszego rozporządzenia jest 
zwiększenie porównywalności i 
zrozumiałości informacji na temat 



PE502.113v01-00 8/54 PR\922803PL.doc

PL

stosowania niniejszego rozporządzenia 
należy wyłączyć produkty 
ubezpieczeniowe, które nie zapewniają 
szans inwestycyjnych, oraz produkty, 
których zyskowność uzależniona jest 
wyłącznie od wysokości stóp 
procentowych. Aktywa posiadane 
bezpośrednio, takie jak akcje 
przedsiębiorstw lub obligacje skarbowe, 
nie są konfekcjonowanymi produktami 
inwestycyjnymi, a zatem należy je 
wyłączyć z zakresu stosowania 
rozporządzenia. Ponieważ nadrzędnym 
celem niniejszego rozporządzenia jest 
zwiększenie porównywalności i 
zrozumiałości informacji na temat 
produktów inwestycyjnych oferowanych 
inwestorom indywidualnym, z zakresu 
stosowania niniejszego rozporządzenia 
wyłączone powinny być zakładowe 
systemy emerytalne wchodzące w zakres 
dyrektywy 2003/41/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 3 czerwca 
2003 r. w sprawie działalności instytucji 
pracowniczych programów emerytalnych 
oraz nadzoru nad takimi instytucjami11 lub 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 
2009 r. w sprawie podejmowania i 
prowadzenia działalności 
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej 
(Wypłacalność II). Podobnie z zakresu 
niniejszego rozporządzenia należy 
wyłączyć niektóre zakładowe produkty 
emerytalne, które wyłączone są z zakresu 
dyrektywy 2003/41/WE, pod warunkiem 
że na podstawie przepisów prawa 
krajowego wymagany jest udział 
finansowy pracodawcy, a pracownik nie 
ma możliwości wyboru dostawcy produktu 
emerytalnego. W zakres niniejszego 
rozporządzenia nie wchodzą również 
fundusze inwestycyjne ukierunkowane na 
inwestorów instytucjonalnych, ponieważ 
ich sprzedaż nie jest prowadzona na rzecz 
inwestorów indywidualnych. Zakresem 
stosowania niniejszego rozporządzenia 

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

Or. en

Poprawka 4
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 5
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Twórcy produktów inwestycyjnych –
tacy jak zarządzający funduszami, zakłady 

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

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

Or. en

Poprawka 6
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Inwestorom indywidualnym należy 
zapewnić informacje niezbędne im do 
podjęcia świadomej decyzji inwestycyjnej 
oraz porównania różnych produktów 
inwestycyjnych, przy czym informacje te 
muszą być krótkie i zwięzłe, ponieważ w 

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

przeciwnym razie istnieje ryzyko, że 
inwestorzy nie będą z nich korzystać.
Dokument zawierający kluczowe 
informacje powinien zatem zawierać 
wyłącznie informacje o zasadniczym 
znaczeniu, zwłaszcza informacje dotyczące 
charakteru i cech produktu, w tym 
możliwości ewentualnej utraty kapitału, 
kosztów, profilu ryzyka i zasad 
opodatkowania danego produktu, a także 
istotne informacje na temat wyników oraz 
pewne inne szczególne informacje, które 
mogą być konieczne do zrozumienia cech 
poszczególnych rodzajów produktów, w 
tym produktów przeznaczonych do 
wykorzystania na potrzeby planowania 
emerytalnego.

Or. en

Poprawka 7
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Dokument zawierający kluczowe 
informacje powinien być sporządzany w 
formacie umożliwiającym inwestorom 
indywidualnym porównywanie różnych 
produktów inwestycyjnych. Tylko staranne 
dobranie formatu, sposobu prezentacji i 
treści informacji – uwzględniające 
zachowania i możliwości konsumentów –
zapewni pełne zrozumienie i 
wykorzystanie informacji. W każdym 
dokumencie poszczególne punkty i 
nagłówki tych punktów powinny 
występować w tej samej kolejności.
Ponadto szczegółowa treść informacji, 
które powinny znaleźć się w dokumencie 
zawierającym kluczowe informacje dla 
poszczególnych produktów, oraz 
prezentacja tych informacji powinny być 
przedmiotem dalszej harmonizacji w 

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

drodze aktów delegowanych 
uwzględniających dotychczasowe i 
trwające badania nad zachowaniami 
konsumentów, w tym wyniki badań 
skuteczności różnych metod prezentacji 
informacji prowadzonych z udziałem 
konsumentów. Ponadto niektóre produkty 
inwestycyjne dają inwestorom 
indywidualnym możliwość wyboru 
spośród wielu bazowych instrumentów 
inwestycyjnych. Produkty te należy 
uwzględnić przy przygotowaniu formatu 
dokumentu zawierającego kluczowe 
informacje.

Or. en

Poprawka 8
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

uwzględnia aspekty ochrony środowiska, 
aspekty społeczne lub aspekty ładu 
korporacyjnego. Pożądane jest również 
ujawnienie, czy produkt jest inwestycją 
definiowaną jako przyczynianie się do 
finansowania przedsiębiorstw lub 
przedsięwzięć lub zakładem definiowanym 
jako gra o sumie zerowej niefinansująca 
żadnego przedsiębiorstwa lub 
przedsięwzięcia.

Or. en

Poprawka 9
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Dokument zawierający kluczowe 
informacje powinien wyraźnie odróżniać 
się od wszelkich materiałów 
marketingowych. Te inne dokumenty nie 
powinny pomniejszać jego znaczenia.

(14) Dokument zawierający kluczowe 
informacje powinien wyraźnie odróżniać 
się od wszelkich materiałów 
marketingowych i zostać od nich 
oddzielony. Te inne dokumenty nie 
powinny pomniejszać jego znaczenia.
Inwestor indywidualny powinien wskazać, 
że wziął pod uwagę dokument zawierający 
kluczowe informacje.

Or. en

Poprawka 10
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

inwestycyjnych wymóg aktualizacji tego 
dokumentu. W tym celu w akcie 
delegowanym, który zostanie przyjęty 
przez Komisję, należy ustanowić 
szczegółowe przepisy dotyczące warunków 
i częstotliwości dokonywania przeglądu 
informacji oraz zmiany dokumentu 
zawierającego kluczowe informacje.

Or. en

Uzasadnienie

Pośrednicy powinny zostać zobowiązani do przekazywania informacji dotyczących np. 
realnych kosztów, ich wynagrodzenia oraz zasad podatkowych dotyczących produktu 
inwestycyjnego. Wszelkie informacje potrzebne do podjęcia świadomej decyzji o 
zainwestowaniu w dany produkt powinny być dostępne w jednym dokumencie.

Poprawka 11
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

Or. en

Poprawka 12
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 23 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23a) Rozszerzenie uprawnień i 
kompetencji przyznanych Unii oraz 
krajowym organom nadzorczym powinno 
się ułatwiać poprzez odpowiednie zasoby 
kadrowe oraz środki finansowe.

Or. en

Poprawka 13
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 26 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Komisja powinna przyjąć projekty 
regulacyjnych standardów technicznych, 
opracowanych zgodnie z art. 8 przez 
EUNGiPW, EUNB i EUNUiPPE i 
dotyczących metodyki prezentacji 
informacji na temat ryzyka i zysków oraz 

(26) Komisja powinna przyjąć projekty 
regulacyjnych standardów technicznych, 
opracowanych zgodnie z art. 8 przez 
EUNGiPW, EUNB i EUNUiPPE i 
dotyczących metodyki prezentacji 
informacji na temat ryzyka i zysków oraz 
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obliczania kosztów, w drodze aktów 
delegowanych na podstawie art. 290 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej oraz zgodnie z art. 10–14 
odpowiednio rozporządzenia (UE) nr 
1093/2010, 1094/2010 i 1095/2010.

obliczania kosztów, a także kryteriów 
środowiskowych, społecznych lub 
kryteriów zarządzania, w drodze aktów 
delegowanych na podstawie art. 290 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej oraz zgodnie z art. 10–14 
odpowiednio rozporządzenia (UE) nr 
1093/2010, 1094/2010 i 1095/2010.

Or. en

Poprawka 14
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 29 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 15
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Pośrednicy powinny zostać zobowiązani do przekazywania informacji dotyczących np. 
realnych kosztów, ich wynagrodzenia oraz zasad podatkowych dotyczących produktu 
inwestycyjnego. Wszelkie informacje potrzebne do podjęcia świadomej decyzji o 
zainwestowaniu w dany produkt powinny być dostępne w jednym dokumencie.

Poprawka 16
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. en

Poprawka 17
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera c)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. en

Poprawka 18
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. en

Poprawka 19
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 20
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) „osoba dokonująca sprzedaży 
produktów inwestycyjnych” oznacza osobę 
wprowadzającą do obrotu, dystrybuującą 
lub sprzedającą produkty inwestycyjne 
inwestorowi indywidualnemu, 
dystrybutorowi lub osobie pełniącej 
funkcję pośrednika w związku z 
inwestycją, jakiej dokonuje inwestor 
indywidualny;

Or. en

Poprawka 21
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Twórca produktu inwestycyjnego 
sporządza dokument zawierający kluczowe 
informacje zgodnie z wymogami 
określonymi w niniejszym rozporządzeniu 
dla każdego produktu inwestycyjnego, 
który wytwarza, i publikuje dokument 
zawierający kluczowe informacje na swej 
stronie internetowej, zanim produkty mogą 
być sprzedawane inwestorom 
indywidualnym. W stosownych 
przypadkach osoba dokonująca sprzedaży 
produktu inwestycyjnego uzupełnia 
dokument zawierający kluczowe 
informacje.

Or. en
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Poprawka 22
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5a
Proces zatwierdzania produktów

Przed sporządzeniem dokumentu 
zawierającego kluczowe informacje 
zgodnie z wymogami art. 5 twórca 
produktu ocenia zgodność produktu 
inwestycyjnego z interesami inwestorów 
indywidualnych poprzez przeprowadzenie 
udokumentowanego procesu 
zatwierdzania produktu.
Proces zatwierdzania produktu 
gwarantuje, że każdy produkt 
inwestycyjny spełnia potrzeby 
zidentyfikowanego rynku docelowego, a 
także że twórca produktu przeprowadził 
ocenę wszelkiego możliwego ryzyka w 
odniesieniu do potrzeb zidentyfikowanego 
rynku docelowego. Ocena taka obejmuje 
testy warunków skrajnych produktu 
inwestycyjnego.
W procesie zatwierdzania produktu 
gwarantuje się, że sprzedawane już 
produkty inwestycyjne poddawane są 
regularnym przeglądom w celu 
zapewnienia ich stałej zgodności z 
interesami inwestorów indywidualnych.
Proces zatwierdzania produktu objęty jest 
rocznym przeglądem. Twórca produktu 
inwestycyjnego może w każdej chwili 
przedstawić odpowiedniemu właściwemu 
organowi aktualny i szczegółowy opis 
natury i cech charakterystycznych 
procesu zatwierdzania produktu.

Or. en
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Poprawka 23
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Dokument zawierający kluczowe 
informacje jest dokumentem 
autonomicznym, wyraźnie odrębnym od 
materiałów marketingowych i nie zawiera 
żadnych materiałów marketingowych czy 
zaleceń dotyczących zakupu produktów 
inwestycyjnych.

Or. en

Uzasadnienie

Dokument zawierający kluczowe informacje nie może zawierać żadnych treści 
marketingowych lub zaleceń dotyczących zakupu produktów inwestycyjnych, jednak nie 
jest to jasno stwierdzone w proponowanym rozporządzeniu. Ponieważ nie jest pewne, 
czy wszystkie dokumenty zawierające kluczowe informacje podlegają zatwierdzeniu 
przez właściwy organ przed ich rozpowszechnieniem, przepis ten musi być możliwie jak 
najdokładniejszy.

Poprawka 24
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 – litera b) – podpunkt (iii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 25
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

informacje jest sporządzany w językach 
urzędowych lub jednym z języków 
urzędowych stosowanych w części państwa 
członkowskiego, w którym prowadzona 
jest dystrybucja danego produktu 
inwestycyjnego, lub w innym języku 
zaakceptowanym przez właściwe organy 
tego państwa członkowskiego, jeżeli jest 
on wykorzystywany w części państwa 
członkowskiego, gdzie prowadzona jest 
dystrybucja danego produktu 
inwestycyjnego, a w przypadku 
sporządzenia go w innym języku, jest on 
tłumaczony na jeden z tych języków.

Or. en

Uzasadnienie

Proponowany art. 7 może wiązać się z powstaniem problemu: wskutek zawartego w nim 
sformułowania detaliczny produkt inwestycyjny może być oferowany w języku, którego 
klienci (dobrze) nie rozumieją.

Poprawka 26
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 27
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera b) – podpunkt (iii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) wskazanie, czy twórca produktu 
inwestycyjnego dąży do osiągnięcia

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

szczególnych wyników w zakresie ochrony 
środowiska, wyników społecznych lub 
wyników w zakresie ładu korporacyjnego, 
a także czy jest on inwestycją, czy też 
zakładem, a jeśli tak, wskazanie wyników, 
do których osiągnięcia dąży, oraz 
sposobów ich osiągnięcia; jedynie 
produkty, których zakup przyczynia się 
bezpośrednio lub pośrednio do 
finansowania lub obniżania kosztów 
finansowania przedsięwzięcia lub 
przedsiębiorstwa w przyszłości można 
nazywać produktami inwestycyjnymi;

Or. en

Poprawka 28
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera b) – podpunkt (vi)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Patrz zmieniony art. 8 ust. 2 lit. e).

Poprawka 29
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera c) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(ii) tego, czy produkt inwestycyjny objęty 
jest systemem rekompensat lub gwarancji z 
podaniem, które ryzyko jest objęte 
systemem, a które nie;

Or. en
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Uzasadnienie

Ochrona gwarantowana systemem rekompensat lub gwarancji może mieć różny 
charakter: system rekompensat dla inwestorów chroni klientów przed utratą instrumentu 
przez firmę inwestycyjną, a nie przed stratami finansowymi związanymi ze zmiennością 
aktywów bazowych lub niewypłacalnością emitentów tych aktywów. Rozporządzenie 
powinno być bardziej szczegółowe, aby uniknąć nadużywania tego przepisu w 
jakikolwiek sposób.

Poprawka 30
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) w części zatytułowanej „Ryzyko i 
możliwe zyski” – profil ryzyka i zysku 
produktu inwestycyjnego, w tym ogólny 
wskaźnik tego profilu oraz ostrzeżenia 
dotyczące szczególnych ryzyk, które 
mogły nie zostać w pełni uwzględnione w 
tym ogólnym wskaźniku;

e) w części zatytułowanej „Ryzyko i 
możliwe zyski” – profil ryzyka i zysku 
produktu inwestycyjnego, w tym ogólny 
wskaźnik tego profilu wyrażone jako 
orientacyjne prognozy dotyczące 
przyszłych wyników oraz ostrzeżenia 
dotyczące szczególnych ryzyk, które 
mogły nie zostać w pełni uwzględnione w 
tym ogólnym wskaźniku;

Or. en

Uzasadnienie

Orientacyjne prognozy dotyczące przyszłych wyników to bardzo pożyteczne narzędzie 
oferujące informacje na temat ryzyka i zysku w zrozumiały sposób, jest ono lepsze od 
wskaźnika ryzyka opartego na danych historycznych dotyczących wyników w 
przeszłości.

Poprawka 31
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

g) w części zatytułowanej „Wyniki 
historyczne” – informacje na temat 
wyników produktu inwestycyjnego w 
przeszłości, jeśli jest to zasadne, 
uwzględniając charakter produktu, oraz 
długość okresu, dla którego istnieją dane 
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historyczne; historyczne; wyniki w przeszłości są 
ujawniane jedynie przy zastrzeżeniu, że 
nie są wiarygodną wskazówką wyników w 
przyszłości; w przypadkach, gdy strategia 
inwestycyjna odnosi się do wartości 
referencyjnych, wyniki w tym zakresie są 
publikowane wraz z wynikami produktu 
inwestycyjnego;

Or. en

Poprawka 32
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera h)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. en

Poprawka 33
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W stosownych przypadkach osoby 
dokonujące sprzedaży produktów 
inwestycyjnych określają:
(i) przepisy podatkowe, którym podlega 
produkt inwestycyjny w państwie 
członkowskim, w którym aktywnie 
prowadzą doradztwo w jego zakresie oraz 
jego dystrybucję;
(ii) koszty związane z produktem 
inwestycyjnym w przypadku, gdy osoby te 
są pośrednikami;
(iii) prowizje, retrocesje lub inne 
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świadczenia związane z transakcjami 
uiszczane przez twórcę lub osobę trzecią 
przewidziane w dyrektywie 2004/39/WE 
oraz dyrektywie 2002/39/WE.

Or. en

Poprawka 34
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych, zgodnie art. 23, 
określających szczegóły prezentacji oraz 
szczegółową treść każdego elementu 
informacji, o których mowa w ust. 2, 
prezentację i szczegółową treść innych 
informacji, które twórca produktu może 
zawrzeć w dokumencie zawierającym 
kluczowe informacje, o których mowa w 
ust. 3, oraz szczegóły wspólnego formatu i 
wspólnego symbolu, o których mowa w 
ust. 4. Komisja bierze pod uwagę różnice 
między produktami inwestycyjnymi i 
możliwościami inwestorów 
indywidualnych, a także cechy produktów 
inwestycyjnych, które umożliwiają 
inwestorowi indywidualnemu dokonanie 
wyboru między różnymi bazowymi 
instrumentami inwestycyjnymi lub innymi 
alternatywami, które oferuje dany produkt, 
w tym to, czy wybór ten może zostać 
dokonany w różnych momentach lub 
zmieniony w przyszłości.

5. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych, zgodnie art. 23, 
określających szczegóły prezentacji oraz 
szczegółową treść każdego elementu 
informacji, o których mowa w ust. 2 i ust. 
3 lit. a), prezentację i szczegółową treść 
innych informacji, które twórca produktu i 
osoba dokonująca sprzedaży produktów 
inwestycyjnych może zawrzeć w 
dokumencie zawierającym kluczowe 
informacje, o których mowa w ust. 3, oraz 
szczegóły wspólnego formatu i wspólnego 
symbolu, o których mowa w ust. 4.
Komisja bierze pod uwagę różnice między 
produktami inwestycyjnymi i 
możliwościami inwestorów 
indywidualnych, a także cechy produktów 
inwestycyjnych, które umożliwiają 
inwestorowi indywidualnemu dokonanie 
wyboru między różnymi bazowymi 
instrumentami inwestycyjnymi lub innymi 
alternatywami, które oferuje dany produkt, 
w tym to, czy wybór ten może zostać 
dokonany w różnych momentach lub 
zmieniony w przyszłości. Przed przyjęciem 
aktów delegowanych Komisja 
przeprowadza odnośne badania 
inwestorów indywidualnych w celu 
dokonania wyboru najwłaściwszych 
środków dla nich.

Or. en
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Poprawka 35
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 6 – akapit pierwszy – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) zasad stosowanych do wyników w 
zakresie ochrony środowiska, wyników 
społecznych i wyników w zakresie ładu 
korporacyjnego, o których mowa w art. 2 
lit. b) (iii) niniejszego artykułu, a także 
różnicy pomiędzy zakładem a inwestycją.

Or. en

Poprawka 36
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 6 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W regulacyjnych standardach 
technicznych uwzględnia się różne rodzaje 
produktów inwestycyjnych. Europejskie 
Urzędy Nadzoru przedkładają Komisji te 
projekty regulacyjnych standardów 
technicznych do dnia […] r.

W regulacyjnych standardach technicznych 
uwzględnia się różne rodzaje produktów 
inwestycyjnych, a także prace wykonane 
już na mocy dyrektywy 2009/65/WE 
mające na celu wprowadzenie 
dokumentów zawierających kluczowe 
informacje dla UCITS. Europejskie 
Urzędy Nadzoru przedkładają Komisji te 
projekty regulacyjnych standardów 
technicznych do dnia […] r.

Or. en

Uzasadnienie

Komisja Europejska i EUNGiPW włożyły ogromny wysiłek w dokumenty zawierające 
kluczowe informacje dla UCITS i zgromadziły już informacje dotyczące potrzeb 
klientów. Dokumenty zawierające kluczowe informacje odnoszące się do detalicznych 
produktów inwestycyjnych w pakietach powinny zatem wywrzeć efekt dźwigni na 
wykonane już prace.
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Poprawka 37
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) okoliczności, w jakich należy 
informować inwestorów indywidualnych o 
zmianie dokumentu zawierającego 
kluczowe informacje dla zakupionego 
przez nich produktu inwestycyjnego.

d) okoliczności dotyczące samego 
produktu lub warunków rynkowych, w 
jakich należy informować inwestorów 
indywidualnych o zmianie dokumentu 
zawierającego kluczowe informacje dla 
zakupionego przez nich produktu 
inwestycyjnego.

Or. en

Poprawka 38
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku sporządzenia przez twórcę 
produktu inwestycyjnego dokumentu 
zawierającego kluczowe informacje, który 
nie spełnia wymogów określonych w art. 6, 
7 i 8, na którym inwestor indywidualny 
oparł się przy podejmowaniu decyzji 
inwestycyjnej, temu inwestorowi 
indywidualnemu przysługuje prawo 
dochodzenia od twórcy produktu 
inwestycyjnego odszkodowania z tytułu 
poniesionej przez siebie straty w wyniku 
skorzystania z dokumentu zawierającego 
kluczowe informacje.

1. W przypadku sporządzenia przez twórcę 
produktu inwestycyjnego lub osobę 
dokonującą sprzedaży produktów 
inwestycyjnych dokumentu zawierającego 
kluczowe informacje, który nie spełnia 
wymogów określonych w art. 6, 7 i 8, na 
którym inwestor indywidualny oparł się 
przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnej, 
temu inwestorowi indywidualnemu 
przysługuje prawo dochodzenia od twórcy 
produktu inwestycyjnego lub osoby 
dokonującej sprzedaży produktów 
inwestycyjnych odszkodowania z tytułu 
poniesionej przez siebie straty w wyniku 
skorzystania z dokumentu zawierającego 
kluczowe informacje.

Or. en
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Poprawka 39
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku wykazania przez 
inwestora indywidualnego straty powstałej 
w wyniku wykorzystania informacji 
zawartych w dokumencie zawierającym 
kluczowe informacje, twórca produktu 
inwestycyjnego musi udowodnić, że 
dokument zawierający kluczowe 
informacje został sporządzony zgodnie z 
art. 6, 7 i 8 niniejszego rozporządzenia.

2. W przypadku wykazania przez 
inwestora indywidualnego straty powstałej 
w wyniku wykorzystania informacji 
zawartych w dokumencie zawierającym 
kluczowe informacje, twórca produktu 
inwestycyjnego lub osoba dokonująca 
sprzedaży produktów inwestycyjnych 
udowadnia, że dokument zawierający 
kluczowe informacje został sporządzony 
zgodnie z art. 6, 7 i 8 niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 40
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Osoba sprzedająca produkt inwestycyjny 
inwestorom indywidualnym przekazuje im 
dokument zawierający kluczowe 
informacje z należytym wyprzedzeniem 
przed zawarciem transakcji, której 
przedmiotem jest produkt inwestycyjny.

1. Osoba sprzedająca produkt inwestycyjny 
inwestorom indywidualnym przekazuje im 
dokument zawierający kluczowe 
informacje z należytym wyprzedzeniem 
przed zawarciem transakcji, której 
przedmiotem jest produkt inwestycyjny. W 
przypadku polecania produktu 
inwestycyjnego klientowi należy 
niezwłocznie dostarczyć dokument 
zawierający kluczowe informacje.

Or. en

Uzasadnienie

Nie należy udzielać rad lub polecać produktów nie odnosząc się do dokumentu 
zawierającego kluczowe informacje lud nie dostarczając go. Decyzje inwestycyjne 
podejmowane są w pierwszych chwilach po uzyskaniu rekomendacji co do produktu. W 
przypadku niedostarczenia dokumentu zawierającego kluczowe informacje w chwili 
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polecenia produktu, skuteczność tego dokumentu dramatycznie spada.

Poprawka 41
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Osoba sprzedająca produkt 
inwestycyjny może, na zasadzie odstępstwa 
od ust. 1, przekazać inwestorowi 
indywidualnemu dokument zawierający 
kluczowe informacje tuż po zawarciu 
transakcji, w sytuacji gdy:

skreślony

a) inwestor indywidualny decyduje się 
zawrzeć transakcję przy użyciu środków 
porozumiewania się na odległość,
b) nie jest możliwe przekazanie 
dokumentu zawierającego kluczowe 
informacje zgodnie z ust. 1, oraz
c) osoba sprzedająca produkt inwestycyjny
poinformowała inwestora indywidualnego 
o tym fakcie.

Or. en

Uzasadnienie

Wyjątek ten przyczyniłby się do powstania ogromnej luki w rozporządzeniu w sprawie 
dokumentów zawierających kluczowe informacje. Dokument taki jest niezbędny do 
podjęcia świadomej decyzji inwestycyjnej, dlatego też nie powinno być możliwe 
dokonywanie inwestycji bez możliwości zapoznania się z nim. W przeciwnym wypadku 
sprzedawca bankowy mógłby skontaktować się z klientem telefonicznie,
zarekomendować produkt i odebrać zamówienie zanim klient będzie miał możliwość 
zapoznać się z tym dokumentem.

Poprawka 42
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku realizacji w imieniu 
inwestora indywidualnego kolejnych 

3. W przypadku realizacji w imieniu 
inwestora indywidualnego kolejnych 
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transakcji, których przedmiotem jest ten 
sam produkt inwestycyjny, zgodnie z 
dyspozycjami wydanymi przez tego 
inwestora osobie sprzedającej produkt 
inwestycyjny przed pierwszą transakcją, 
obowiązek przekazania dokumentu 
zawierającego kluczowe informacje 
wynikający z ust. 1 dotyczy wyłącznie 
pierwszej transakcji.

transakcji, których przedmiotem jest ten 
sam produkt inwestycyjny, zgodnie z 
dyspozycjami wydanymi przez tego 
inwestora osobie sprzedającej produkt 
inwestycyjny przed pierwszą transakcją, 
obowiązek przekazania dokumentu 
zawierającego kluczowe informacje 
wynikający z ust. 1 dotyczy wyłącznie 
pierwszej transakcji, o ile dokument ten 
nie został zaktualizowany od czasu 
pierwszej transakcji.

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli dokument zawierający kluczowe informacje zaktualizowano, przekazanie go 
klientowi przy pierwszej transakcji nie powinno zostać uznane za wystarczające w 
przypadku transakcji kolejnych.

Poprawka 43
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Inwestor indywidualny potwierdza 
podpisem odręcznym lub elektronicznym, 
że zapoznał się z treścią dokumentu 
zawierającego kluczowe informacje.

Or. en

Poprawka 44
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Rozdział II – Artykuły 13a, 13b, 13c (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ROZDZIAŁ IIa
INTERWENCJA PRODUKTOWA

Artykuł 13d
Uprawnienia interwencyjne europejskich 
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organów nadzoru
1. Zgodnie z art. 9 ust. 2 rozporządzenia 
(UE) nr 1093/2010, rozporządzenia (UE) 
nr 1094/2010 lub rozporządzenia (UE) nr 
1095/2010 europejskie organy nadzoru 
monitorują produkty inwestycyjne lub 
instrumenty finansowe, które są 
wprowadzane do obrotu, dystrybuowane 
lub sprzedawane w Unii. Europejskie 
organy nadzoru we współpracy z 
właściwymi organami analizują nowe 
produkty inwestycyjne lub instrumenty 
finansowe przed ich wprowadzeniem do 
obrotu, dystrybucją lub sprzedażą w Unii.
2. Zgodnie z art. 9 ust. 5 rozporządzenia 
(UE) nr 1093/2010, rozporządzenia (UE) 
nr 1094/2010 lub rozporządzenia (UE) nr 
1095/2010 europejski organ nadzoru – w 
przypadkach, gdy uzyska on w oparciu o 
uzasadnione argumenty pewność, że 
warunki ust. 3 i 4 niniejszego artykułu 
zostały spełnione – może tymczasowo 
zakazać lub ograniczyć wprowadzanie do 
obrotu, dystrybucję lub sprzedaż 
produktów inwestycyjnych lub 
instrumentów finansowych na terenie 
Unii.
Zakaz lub ograniczenie może mieć 
zastosowanie w okolicznościach 
określonych przez europejski organ 
nadzoru, bądź z zastrzeżeniem 
określonych przezeń wyjątków.
3. Europejski organ nadzoru podejmuje 
decyzję na mocy ust. 2, gdy spełnione są 
wszystkie następujące warunki:
a) proponowane działanie przeciwdziała 
istotnemu zagrożeniu dla ochrony 
inwestorów lub dla prawidłowego 
funkcjonowania i integralności rynków 
finansowych lub dla stabilności całego 
unijnego systemu finansowego lub jego 
części;
b) wymogi regulacyjne w ramach 
prawodawstwa unijnego, które mają 
zastosowanie do odnośnego produktu 
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inwestycyjnego, instrumentu finansowego 
lub działalności, nie przeciwdziałają temu 
zagrożeniu;
c) właściwy organ lub właściwe organy 
nie podjęły działań w celu 
przeciwdziałania zagrożeniu lub podjęte 
działania w niewystarczającym stopniu 
przeciwdziałają temu zagrożeniu.
Jeżeli spełnione zostały warunki, o 
których mowa w akapicie pierwszym, 
europejski organ nadzoru może 
zapobiegawczo nałożyć zakaz lub 
ograniczenie, o którym mowa w ust. 2, 
przed wprowadzeniem do obrotu lub 
sprzedażą klientom produktu 
inwestycyjnego lub instrumentu 
finansowego.
4. Podejmując działania, o których mowa 
w niniejszym artykule, europejski organ 
nadzoru bierze pod uwagę stopień, w 
jakim działanie to:
a) nie wywiera niekorzystnego wpływu na 
efektywność rynków finansowych ani na 
inwestorów, który to wpływ byłby 
niewspółmierny do korzyści płynących z 
tego działania; oraz
b) nie stwarza ryzyka arbitrażu 
regulacyjnego.
Jeżeli właściwy organ lub właściwe 
organy przyjęły środek, o którym mowa w 
art. 13b, europejski organ nadzoru może 
przyjąć dowolne środki spośród tych, o 
których mowa w ust. 2, nie wydając opinii, 
o której mowa w art. 13c.
5. Przed podjęciem decyzji o podjęciu 
jakiegokolwiek działania na mocy 
niniejszego artykułu europejski organ 
nadzoru powiadamia właściwe organy o 
proponowanym działaniu.
6. Przed podjęciem decyzji, o której mowa 
w ust. 2, europejski organ nadzoru 
uprzedza o zamiarze wydania zakazu lub 
ograniczenia na produkt inwestycyjny lub 
instrument finansowy, o ile we 
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wskazanym okresie nie zostaną 
wprowadzone określone zmiany w 
charakterystyce produktu inwestycyjnego 
lub instrumentu finansowego.
7. Każdy europejski organ nadzoru 
publikuje na swej stronie internetowej 
komunikat o każdej decyzji dotyczącej 
podjęcia działania na mocy niniejszego 
artykułu. Komunikat ten zawiera 
informacje dotyczące zakazu lub 
ograniczenia oraz określa okres liczony od 
publikacji komunikatu, po upływie 
którego środki wchodzą w życie. Zakaz lub 
ograniczenie mają zastosowanie tylko do 
działań podejmowanych po wejściu w 
życie środków.
8. Właściwy europejski organ nadzoru 
dokonuje przeglądu zakazu lub 
ograniczenia nałożonego na mocy ust. 2 w 
odpowiednich odstępach czasu, a w 
każdym razie przynajmniej co trzy 
miesiące. Zakaz lub ograniczenie, które 
nie zostały przedłużone po okresie trzech 
miesięcy, wygasają.
9. Działanie podjęte przez europejski 
organ nadzoru na mocy niniejszego 
artykułu ma charakter nadrzędny wobec 
wcześniejszych działań podjętych przez 
właściwy organ.
10. Zgodnie z art. 23 Komisja przyjmuje 
akty delegowane określające kryteria i 
czynniki, które powinny być uwzględniane 
przez europejskie organy nadzoru przy 
podejmowaniu decyzji o wystąpieniu 
zagrożenia dla ochrony inwestorów lub 
dla prawidłowego funkcjonowania i 
integralności rynków finansowych oraz 
dla stabilności całego unijnego systemu 
finansowego lub części tego systemu, o 
którym mowa w ust. 2 lit. a). Akty te 
gwarantują, że europejskie organy 
nadzoru mogą w stosownych przypadkach 
podejmować działania zapobiegawczo i 
nie będą zobowiązane czekać z podjęciem 
działania do momentu wprowadzenia do 
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obrotu, dystrybucji lub sprzedaży 
produktu inwestycyjnego lub instrumentu 
finansowego bądź podjęcia rodzaju 
działalności lub praktyki.

Artykuł 13b
Interwencja produktowa właściwych 

organów
1. Właściwe organy monitorują produkty 
inwestycyjne lub instrumenty finansowe 
wprowadzane do obrotu, dystrybuowane 
lub sprzedawane w ich państwie 
członkowskim lub przez nie oraz mogą 
sprawdzać nowe produkty inwestycyjne 
lub instrumenty finansowe przed ich 
wprowadzeniem do obrotu, dystrybucją 
lub sprzedażą w państwie członkowskim 
lub przez nie.
2. Właściwy organ może wprowadzić w 
państwie członkowskim lub z państwa 
członkowskiego zakaz lub ograniczenie 
dotyczące:
a) wprowadzania do obrotu, dystrybucji 
lub sprzedaży produktów inwestycyjnych 
lub instrumentów finansowych;
b) rodzaju działalności lub praktyki 
finansowej.
3. Właściwy organ może podjąć działania, 
o których mowa w ust. 2, jeżeli na 
podstawie uzasadnionych argumentów 
uzyska pewność, że:
a) produkt inwestycyjny, instrument 
finansowy lub działalność bądź praktyka 
powodują poważne obawy dotyczące 
ochrony inwestorów lub stwarzają 
poważne zagrożenie dla prawidłowego 
funkcjonowania i integralności rynków 
finansowych lub stabilności całego 
systemu finansowego lub części tego 
systemu w jednym lub kilku państwach 
członkowskich, w tym poprzez 
wprowadzanie do obrotu, dystrybucję, 
wynagrodzenie lub dostarczanie zachęt 
związanych z produktem inwestycyjnym 
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lub instrumentem finansowym;
b) produkt instrumentu pochodnego ma 
negatywny wpływ na mechanizm 
kształtowania cen na rynku bazowym;
c) istniejące wymogi regulacyjne w 
ramach prawodawstwa unijnego, które 
mają zastosowanie do produktu 
inwestycyjnego, instrumentu 
finansowego, działalności lub praktyki, w 
niewystarczającym stopniu 
przeciwdziałają zagrożeniom, o których 
mowa w lit. a), a problem nie zostanie 
skuteczniej rozwiązany dzięki lepszemu 
nadzorowi lub egzekwowaniu istniejących 
wymogów;
d) działanie jest proporcjonalne, biorąc 
pod uwagę charakter zidentyfikowanych 
zagrożeń, poziom wiedzy 
zainteresowanych inwestorów lub 
uczestników rynku oraz prawdopodobny 
wpływ działania na inwestorów i 
uczestników rynku, którzy mogą posiadać 
lub wykorzystywać dany instrument 
finansowy lub działalność lub odnosić z 
nich korzyści;
e) właściwy organ przeprowadził należyte 
konsultacje z właściwymi organami w 
innych państwach członkowskich, na 
które dane działanie może wywrzeć 
znaczący wpływ; oraz
f) działanie nie ma skutku 
dyskryminującego w odniesieniu do usług 
świadczonych lub działalności 
prowadzonej z innego państwa 
członkowskiego.
Jeżeli spełnione są warunki, o których 
mowa w akapicie pierwszym, właściwy 
organ może zapobiegawczo wydać zakaz 
lub ograniczenie wprowadzania do 
obrotu, dystrybucji lub sprzedaży klientom 
produktu inwestycyjnego lub instrumentu 
finansowego.
Zakaz lub ograniczenie mogą mieć 
zastosowanie w okolicznościach 
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określonych przez właściwy organ bądź z 
zastrzeżeniem określonych przezeń 
wyjątków.
4. Przed wydaniem zakazu lub 
wprowadzeniem ograniczenia, o których 
mowa w ust. 2, właściwy organ uprzedza o 
zamiarze wydania zakazu lub 
ograniczenia na produkt inwestycyjny lub 
instrument finansowy, o ile we 
wskazanym okresie nie zostaną 
wprowadzone określone zmiany w 
charakterystyce produktu inwestycyjnego 
lub instrumentu finansowego.
5. Właściwy organ nie nakłada zakazu lub 
ograniczenia na mocy niniejszego 
artykułu, chyba że najpóźniej na miesiąc 
przed podjęciem działań przekaże 
wszystkim pozostałym zaangażowanym 
właściwym organom oraz europejskim 
organom nadzoru pisemnie lub w inny 
sposób uzgodniony pomiędzy nimi 
szczegółowe informacje dotyczące:
a) instrumentu finansowego lub 
działalności bądź praktyki, do której 
odnosi się planowane działanie;
b) dokładnego charakteru planowanego 
zakazu lub ograniczenia oraz terminu, w 
którym ma on się stać skuteczny; oraz
c) dowodów, na których oparł swoją 
decyzję oraz na podstawie których uzyskał 
pewność, że spełniony został każdy z 
warunków określonych w ust. 3.
6. Jeżeli czas potrzebny na konsultacje 
zgodnie z ust. 3 lit. e) oraz miesięczne 
opóźnienie, o którym mowa w ust. 5, mogą 
spowodować nieodwracalne szkody dla 
konsumentów, właściwy organ może 
podjąć doraźnie działania na mocy 
niniejszego artykułu przez okres 
nieprzekraczający trzech miesięcy. W 
takim wypadku właściwy organ 
niezwłocznie powiadamia wszystkie 
pozostałe organy i europejskie organy 
nadzoru o podjętych działaniach.
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7. Właściwy organ publikuje na swej 
stronie internetowej komunikat o każdej 
decyzji dotyczącej nałożenia zakazu lub 
ograniczenia, o których mowa w ust. 2.
Komunikat zawiera szczegóły zakazu lub 
ograniczenia, okres liczony od publikacji 
komunikatu, po upływie którego środki 
wchodzą w życie, a także dowody, na 
podstawie których organ uzyskał pewność, 
że spełniony jest każdy z warunków, o 
których mowa w ust. 1. Zakaz lub 
ograniczenie mają zastosowanie tylko do 
działań podejmowanych po 
opublikowaniu komunikatu.
8. Właściwy organ cofa zakaz lub 
ograniczenie, jeżeli warunki, o których 
mowa w ust. 3, nie mają już dłużej 
zastosowania.
9. Zgodnie z art. 23 Komisja przyjmuje 
akty delegowane określające kryteria i 
czynniki, które powinny być uwzględniane 
przez właściwe organy przy podejmowaniu 
decyzji o wystąpieniu zagrożenia dla 
ochrony inwestorów lub dla prawidłowego 
funkcjonowania i integralności rynków 
finansowych oraz dla stabilności całego 
unijnego systemu finansowego lub części 
tego systemu, o którym mowa w ust. 3 lit. 
a).

Artykuł 13c
Koordynacyjna rola europejskich 
organów nadzoru
1. Każdy europejski organ nadzoru 
odgrywa rolę mediatora i koordynatora w 
odniesieniu do działań podejmowanych 
przez właściwe organy zgodnie z art. 13b.
W szczególności każdy europejski organ 
nadzoru dopilnowuje, aby działania 
podejmowane przez właściwy organ były 
uzasadnione i proporcjonalne oraz aby 
właściwe organy w stosownych 
przypadkach stosowały spójne podejście.
2. Po otrzymaniu, zgodnie z art. 13b, 
powiadomienia o dowolnym działaniu, 
które ma zostać podjęte na mocy tego 
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artykułu, europejski organ nadzoru 
wydaje opinię, w której stwierdza, czy 
uznaje zakaz lub ograniczenie za 
uzasadnione i proporcjonalne. Jeżeli 
europejski organ nadzoru uzna, że dla 
przeciwdziałania zagrożeniu konieczne 
jest podjęcie środka przez inne właściwe 
organy, stwierdza to również w swojej 
opinii. Opinia ta publikowana jest na 
stronie internetowej europejskiego organu 
nadzoru.
3. Jeżeli właściwy organ planuje podjąć 
lub podejmuje działanie wbrew opinii 
przyjętej przez europejski organ nadzoru, 
o której mowa w ust. 2, lub jeżeli odmawia 
podjęcia działania wbrew tej opinii, 
niezwłocznie publikuje on na swej stronie 
internetowej komunikat szczegółowo 
wyjaśniający przyczyny takiego 
postępowania.

Or. en

Uzasadnienie

Uprawnienia interwencyjne EUNB oraz EUNUiPPE powinno się wyrównać w sposób 
spójny z uprawnieniami interwencyjnymi EUNGiPW, omawianymi aktualnie w ramach 
wniosku w sprawie rozporządzenia (COM(2011)0652 – C7-0359/2011 –
2011/0296(COD) (MIFIR)).

Poprawka 45
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Rozdział II a – Artykuł 13d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 13d
Zatwierdzenie dokumentu zawierającego 

kluczowe informacje przez właściwe 
organy

1. Twórcy produktów inwestycyjnych oraz 
osoby dokonujące sprzedaży tych 
produktów przekazują dokument 
zawierający kluczowe informacje 
właściwemu organowi państwa 
członkowskiego, w którym produkt 
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inwestycyjny jest wprowadzany do obrotu, 
dystrybuowany lub sprzedawany.
2. Właściwy organ gwarantuje zgodność 
treści zawartych w tym dokumencie z 
przepisami rozdziału II niniejszego 
rozporządzenia przed wprowadzeniem do 
obrotu, dystrybucją lub sprzedażą 
produktu inwestycyjnego.

Or. en

Poprawka 46
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Twórca produktu inwestycyjnego 
ustanawia odpowiednie procedury i 
mechanizmy, które gwarantują 
inwestorowi indywidualnemu, który złożył 
skargę w odniesieniu do dokumentu 
zawierającego kluczowe informacje, 
otrzymanie merytorycznej odpowiedzi w 
odpowiednio krótkim terminie i w należyty 
sposób.

Twórca produktu inwestycyjnego oraz 
osoba dokonująca sprzedaży produktu 
inwestycyjnego ustanawia odpowiednie 
procedury i mechanizmy, które gwarantują 
inwestorowi indywidualnemu, który złożył 
skargę w odniesieniu do dokumentu 
zawierającego kluczowe informacje, 
otrzymanie merytorycznej odpowiedzi w 
odpowiednio krótkim terminie i w należyty 
sposób.

Or. en

Poprawka 47
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) procedura skutkuje wydaniem decyzji, 
które nie są wiążące;

a) procedura skutkuje wydaniem decyzji, 
które mogą być wiążące dla twórcy 
produktu inwestycyjnego oraz dla osoby 
dokonującej sprzedaży tego produktu;

Or. en
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Poprawka 48
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejszy artykuł stosuje się do 
następujących przypadków naruszeń:

skreślony

a) dokument zawierający kluczowe 
informacje jest niezgodny z art. 6 ust. 1–3 
i art. 7;
b) dokument zawierający kluczowe 
informacje nie zawiera informacji 
określonych w art. 8 ust. 1 i 2 lub nie jest 
prezentowany zgodnie z art. 8 ust. 4;
c) materiały marketingowe zawierają 
informacje dotyczące produktu 
inwestycyjnego, które są sprzeczne z 
informacjami zawartymi w dokumencie 
zawierającym kluczowe informacje, z 
naruszeniem art. 9;
d) nie przeprowadzono przeglądu 
dokumentu zawierającego kluczowe 
informacje ani nie dokonano w nim 
zmian zgodnie z art. 10;
e) dokument zawierający kluczowe 
informacje nie został przekazany z 
należytym wyprzedzeniem zgodnie z art. 
12 ust. 1;
f) dokument zawierający kluczowe 
informacje nie został przekazany 
nieodpłatnie zgodnie z art. 13 ust. 1.

Or. en

Uzasadnienie

Tworzenie wykazu naruszeń, do których zastosowanie będzie miał proponowany art. 18, 
nie ma uzasadnienia: artykuł ten ma zastosowanie w przypadku jakiegokolwiek 
naruszenia przepisów rozporządzenia.
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Poprawka 49
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają 
posiadanie przez właściwe organy 
uprawnień do nakładania przynajmniej 
następujących sankcji i środków
administracyjnych:

2. Państwa członkowskie zapewniają 
posiadanie przez właściwe organy 
uprawnień do nakładania przynajmniej 
następujących kar administracyjnych i 
innych środków:

Or. en

Poprawka 50
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2 – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) w przypadku osoby prawnej, kar 
administracyjnych do 10% całkowitego 
rocznego obrotu tej osoby w 
poprzedzającym roku budżetowym, który, 
w przypadku filii, będzie całkowitym 
rocznym obrotem wynikającym ze 
skonsolidowanego sprawozdania rocznego 
przedsiębiorstwa dominującego 
najwyższego szczebla w poprzedzającym 
roku budżetowym;

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest zapewnienie harmonizacji w dziedzinie nakładania administracyjnych kar 
pieniężnych z innymi proponowanymi unijnymi aktami ustawodawczymi, w 
szczególności z proponowanym MiFID oraz proponowaną dyrektywą UCITS V.

Poprawka 51
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2 – litera d b) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

db) w przypadku osoby fizycznej, grzywna 
administracyjna w maksymalnej 
wysokości 5 000 000 EUR lub, w państwie 
członkowskim, w którym euro nie jest 
walutą urzędową, równowartość tej kwoty 
w walucie krajowej na dzień wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia;

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest zapewnienie harmonizacji w dziedzinie nakładania administracyjnych kar 
pieniężnych z innymi proponowanymi unijnymi aktami ustawodawczymi, w 
szczególności z proponowanym MiFID oraz proponowaną dyrektywą UCITS V.

Poprawka 52
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie zapewniają – w 
przypadku nałożenia przez właściwe 
organy sankcji administracyjnej lub 
środka administracyjnego zgodnie z ust. 2 
– posiadanie przez właściwe organy 
uprawnień do kierowania – lub nałożenia 
na twórcę produktu inwestycyjnego lub 
osobę sprzedająca produkt inwestycyjny 
obowiązku skierowania – do 
zainteresowanych inwestorów 
indywidualnych bezpośredniego 
zawiadomienia informującego ich o 
nałożonej sankcji administracyjnej lub 
nałożonym środku administracyjnym oraz 
o tym, gdzie mogą złożyć skargę lub 
wystąpić z roszczeniami 
odszkodowawczymi.

3. Państwa członkowskie zapewniają – w 
przypadku nałożenia przez właściwe 
organy kar administracyjnych lub innych 
środków zgodnie z ust. 2 – posiadanie
przez właściwe organy uprawnień do 
kierowania – lub nałożenia na twórcę 
produktu inwestycyjnego lub osobę 
sprzedającą produkt inwestycyjny 
obowiązku skierowania – do 
zainteresowanych inwestorów 
indywidualnych bezpośredniego 
zawiadomienia informującego ich o 
nałożonej karze administracyjnej lub innej 
sankcji oraz o tym, gdzie mogą złożyć 
skargę lub wystąpić z roszczeniami 
odszkodowawczymi.

Or. en
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Poprawka 53
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwe organy stosują sankcje i środki
administracyjne, o których mowa w art. 19 
ust. 2, uwzględniając wszystkie istotne 
okoliczności, w tym:

Właściwe organy stosują kary
administracyjne i inne środki, o których 
mowa w art. 19 ust. 2, uwzględniając 
wszystkie istotne okoliczności, w tym:

Or. en

Poprawka 54
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1 – litera e a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) rekompensaty dla inwestorów 
indywidualnych.

Or. en

Uzasadnienie

Stosując środki i sankcje administracyjne właściwe organy muszą wziąć pod uwagę 
istnienie procedury kompensacyjnej korzystnej dla inwestorów indywidualnych.

Poprawka 55
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku gdy właściwy organ podał 
do wiadomości publicznej informacje o 
sankcjach i środkach administracyjnych, 
równocześnie zgłasza te sankcje i środki 
EUNB, EUNUiPPE i EUNGiPW.

1. W przypadku gdy właściwy organ podał 
do wiadomości publicznej informacje o 
karach administracyjnych i innych 
środkach, równocześnie zgłasza te kary i 
inne środki EUNB, EUNUiPPE i 
EUNGiPW.

Or. en
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Poprawka 56
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie przekazują 
EUNB, EUNUiPPE i EUNGiPW raz do 
roku zbiorcze informacje dotyczące 
wszystkich sankcji i środków
administracyjnych nałożonych zgodnie z 
art. 18 i art. 19 ust. 2.

2. Państwa członkowskie przekazują 
EUNB, EUNUiPPE i EUNGiPW raz do 
roku zbiorcze informacje dotyczące 
wszystkich kar administracyjnych i innych 
środków nałożonych zgodnie z art. 18 i art. 
19 ust. 2.

Or. en

Poprawka 57
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Informacje o sankcjach i środkach 
nałożonych za naruszenia, o których mowa 
w art. 19 ust. 1, w tym przynajmniej 
informacje o rodzaju naruszenia 
niniejszego rozporządzenia oraz tożsamość 
osób za nie odpowiedzialnych, podaje się 
do wiadomości publicznej bez zbędnej 
zwłoki, chyba że ujawnienie tych 
informacji mogłoby poważnie zagrozić 
rynkom finansowym.

Informacje o karach i innych środkach 
nałożonych za naruszenia, o których mowa 
w art. 19 ust. 1, w tym przynajmniej 
informacje o rodzaju naruszenia 
niniejszego rozporządzenia oraz tożsamość 
osób za nie odpowiedzialnych, podaje się 
do wiadomości publicznej bez zbędnej 
zwłoki.

Or. en

Uzasadnienie

Należy skreślić wyjątki dotyczące publikacji sankcji. Naruszenia, o których mowa w art. 
19 ust. 1 nie są tak poważne, że podanie ich do wiadomości publicznej może w poważny 
sposób zagrozić rynkom finansowym. Jeżeli nazwiska emitentów i pośredników, na 
których nałożono sankcje, nie będą podawane do wiadomości publicznej, nie będzie 
efektu zniechęcającego do nielegalnych praktyk i zawsze będzie opłacało się popełniać 
naruszenia.
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Poprawka 58
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy publikacja tych 
informacji wyrządziłaby zaangażowanym 
stronom niewspółmierne szkody, właściwe 
organy publikują informacje o 
nałożonych sankcjach lub środkach w 
sposób anonimowy.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Należy skreślić wyjątki dotyczące publikacji sankcji. Naruszenia, o których mowa w art. 
19 ust. 1 nie są tak poważne, że podanie ich do wiadomości publicznej może w poważny 
sposób zagrozić rynkom finansowym. Jeżeli nazwiska emitentów i pośredników, na 
których nałożono sankcje, nie będą podawane do wiadomości publicznej, nie będzie 
efektu zniechęcającego do nielegalnych praktyk i zawsze będzie opłacało się popełniać 
naruszenia.

Poprawka 59
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 8 
ust. 5, art. 10 ust. 2 i art. 12 ust. 4, 
powierza się Komisji na okres [4 lat] od 
wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia. Przekazanie uprawnień 
zostaje automatycznie przedłużone na takie 
same okresy, chyba że Parlament 
Europejski lub Rada sprzeciwią się 
takiemu przedłużeniu nie później niż trzy 
miesiące przed końcem każdego okresu.

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 8 
ust. 5, art. 10 ust. 2, art. 12 ust. 4, art. 13a 
ust. 10 i art. 13b ust. 9, powierza się 
Komisji na okres [4 lat] od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia. Przekazanie 
uprawnień zostaje automatycznie 
przedłużone na takie same okresy, chyba 
że Parlament Europejski lub Rada 
sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie 
później niż trzy miesiące przed końcem 
każdego okresu.

Or. en
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Poprawka 60
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa 
w art. 8 ust. 5, art. 10 ust. 2 i art. 12 ust. 4, 
może zostać w dowolnym momencie 
odwołane przez Parlament Europejski lub 
przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy 
przekazanie określonych w niej uprawnień.
Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej lub w określonym w tej 
decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa 
ona na ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa 
w art. 8 ust. 5, art. 10 ust. 2, art. 12 ust. 4, 
art. 13a ust. 10 i art. 13b ust. 9, może 
zostać w dowolnym momencie odwołane 
przez Parlament Europejski lub przez 
Radę. Decyzja o odwołaniu kończy 
przekazanie określonych w niej uprawnień.
Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej lub w określonym w tej 
decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa 
ona na ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.

Or. en

Poprawka 61
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Akt delegowany przyjęty na 
podstawie art. 8 ust. 5, art. 10 ust. 2 i art. 
12 ust. 4 wchodzi w życie tylko jeśli 
Parlament Europejski albo Rada nie 
wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch 
miesięcy od przekazania tego aktu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub 
jeśli, przed upływem tego terminu, 
zarówno Parlament Europejski, jak i Rada 
poinformowały Komisję, że nie wniosą 
sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o [dwa 
miesiące] z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub Rady.

5. Akt delegowany przyjęty na 
podstawie art. 8 ust. 5, art. 10 ust. 2, art. 12 
ust. 4, art. 13a ust. 10 i art. 13b ust. 9
wchodzi w życie tylko jeśli Parlament 
Europejski albo Rada nie wyraziły 
sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od 
przekazania tego aktu Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie, lub jeśli, przed 
upływem tego terminu, zarówno Parlament 
Europejski, jak i Rada poinformowały 
Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin 
ten przedłuża się o [dwa miesiące] z 
inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub 
Rady.
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Or. en

Poprawka 62
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Spółki zarządzające i spółki inwestycyjne, 
o których mowa w art. 2 ust. 1 i art. 27 
dyrektywy 2009/65/WE, oraz osoby 
sprzedające jednostki UCITS zdefiniowane 
w art. 1 ust. 2 tej dyrektywy są zwolnione z 
obowiązków wynikających z niniejszego 
rozporządzenia do dnia [Dz.U: proszę 
wstawić datę przypadającą 5 lat po wejściu 
rozporządzenia w życie] r.

1. Spółki zarządzające i spółki 
inwestycyjne, o których mowa w art. 2 ust. 
1 i art. 27 dyrektywy 2009/65/WE, oraz 
osoby sprzedające jednostki UCITS 
zdefiniowane w art. 1 ust. 2 tej dyrektywy 
są zwolnione z obowiązków wynikających 
z niniejszego rozporządzenia do dnia 
[Dz.U: proszę wstawić datę przypadającą 
trzy lata po wejściu rozporządzenia w 
życie] r.

Or. en

Uzasadnienie

W wielu państwach członkowskich w związku z dyrektywą w sprawie UCITS spółki 
zarządzające zobowiązane są w oparciu o przepisy krajowe przedstawiać dokumenty 
zawierające kluczowe informacje również w przypadku inwestycji, których nie dokonują 
UCITS. W ten sposób produkty te objęte są ochroną inwestora na takim samym poziomie 
co UCITS. Zatem przepis rozporządzenia w sprawie detalicznych produktów 
inwestycyjnych w pakietach powinien mieć zastosowanie po upływie okresu 3 lat.

Poprawka 63
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. ZAFI w formie określonej w art. 4 ust. 
1 lit. b) dyrektywy 2011/61/UE oraz osoby 
dokonujące sprzedaży jednostek AFI 
zdefiniowanych w art. 4 ust. 1 lit. a) tej 
dyrektywy zwolnione są ze zobowiązań 
określonych w niniejszym rozporządzeniu 
pod warunkiem, że przedstawią one 
dokument zawierający kluczowe 
informacje dla inwestorów na mocy z 
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prawa krajowego zgodnie z art. 78 
dyrektywy 2009/65/WE lub odnośnych 
przepisów prawa krajowego.
_______
* Dz. U.: proszę wstawić datę trzy lata od 
daty wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

W wielu państwach członkowskich w związku z dyrektywą w sprawie UCITS spółki 
zarządzające zobowiązane są w oparciu o przepisy krajowe przedstawiać dokumenty 
zawierające kluczowe informacje również w przypadku inwestycji, których nie dokonują 
UCITS. W ten sposób produkty te objęte są ochroną inwestora na takim samym poziomie 
co UCITS. Zatem przepis rozporządzenia w sprawie detalicznych produktów 
inwestycyjnych w pakietach powinien mieć zastosowanie po upływie okresu 3 lat.

Poprawka 64
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W terminie czterech lat od wejścia w
życie niniejszego rozporządzenia Komisja 
dokonuje jego przeglądu. Przegląd ten 
obejmuje ogólną analizę praktycznego 
stosowania przepisów określonych w 
niniejszym rozporządzeniu z należytym 
uwzględnieniem zmian na rynku 
produktów inwestycyjnych dla inwestorów 
indywidualnych. W odniesieniu do UCITS 
zdefiniowanych w art. 1 ust. 2 dyrektywy
2009/65/WE, w ramach przeglądu ocenia 
się, czy należy przedłużyć okres 
obowiązywania przepisów przejściowych 
ustanowionych w art. 24 niniejszego 
rozporządzenia, czy też – po określeniu 
wszelkich koniecznych dostosowań –
przepisy dotyczące kluczowych informacji 
dla inwestorów ustanowione w dyrektywie 
2009/65/WE mogłyby zostać zastąpione 
przepisami dotyczącymi dokumentu 
zawierającego kluczowe informacje 

1. W terminie czterech lat od wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia Komisja 
dokonuje jego przeglądu. Przegląd ten 
obejmuje ogólną analizę praktycznego 
stosowania przepisów określonych w 
niniejszym rozporządzeniu z należytym 
uwzględnieniem zmian na rynku 
produktów inwestycyjnych dla inwestorów 
indywidualnych. W odniesieniu do 
produktów finansowych objętych 
dyrektywą 2003/71/WE, w ramach 
przeglądu ocenia się, czy wymóg dotyczący 
podsumowania prospektu emisyjnego 
powinien przestać obowiązywać. W 
ramach tego przeglądu rozpatruje się 
również kwestię ewentualnego 
rozszerzenia zakresu stosowania 
niniejszego rozporządzenia na inne 
produkty finansowe.
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przyjętymi w niniejszym rozporządzeniu 
lub uznane za równoważne tym 
przepisom. W ramach tego przeglądu 
rozpatruje się również kwestię 
ewentualnego rozszerzenia zakresu 
stosowania niniejszego rozporządzenia na 
inne produkty finansowe.

Or. en
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UZASADNIENIE

Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje dotychczasowe wysiłki podjęte przez 
Komisję Europejską w wyniku skierowanego do niej w maju 2007 r. przez Radę 
ECOFIN apelu o zbadanie spójności unijnego prawa mającego zastosowanie do różnego 
rodzaju detalicznych produktów inwestycyjnych. W komunikacie z kwietnia 2009 r. w 
sprawie detalicznych produktów inwestycyjnych w pakietach Komisja określiła dwa 
obszary dalszych prac: przepisy mające zastosowanie do sprzedaży oraz przepisy 
regulujące ujawnianie informacji na temat produktów. Niniejszy wniosek jest owocem 
prac w dziedzinie ujawniania informacji na temat produktów, jednak stanowi on część 
szerszego pakietu ustawodawczego poświęconego odzyskaniu zaufania konsumentów 
do rynków finansowych, opiera się on na ekstensywnym przeglądzie dyrektywy w 
sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego, aby zagwarantować klientom wysoki stopień 
ochrony przy zakupie produktów ubezpieczeniowych oraz wzmocnić funkcję 
depozytariusza UCITS. Środki w zakresie ujawniania informacji o produktach 
zaproponowane w niniejszym rozporządzeniu uzupełniają zwłaszcza środki ochrony 
inwestorów w zakresie doradztwa inwestycyjnego i obsługi sprzedaży określone w 
MiFID/MiFIR. Celem przeglądu dyrektywy w sprawie pośrednictwa 
ubezpieczeniowego będzie w szczególności udoskonalenie przepisów regulujących 
sprzedaż inwestycyjnych produktów ubezpieczeniowych.

Sprawozdawczyni pragnie jednak zwrócić uwagę na dodatkowe niepokojące kwestie 
związane z aktualnym wnioskiem w sprawie rozporządzenia przedstawionym przez 
Komisję: dokument zawierający kluczowe informacje nie powinien być konstruowany z 
myślą przede wszystkim o ułatwieniu twórcom produktów ich sprzedaży, ale w celu 
informowania inwestorów indywidualnych i umożliwienia im podjęcia właściwej 
decyzji inwestycyjnej.

1) Zakres:
Zakres niniejszego rozporządzenia nie powinien ograniczać się do inwestycji 
pakietowych lub inwestycji o (częściowo) nieznanym zwrocie. Dla wszystkich bez 
wyjątku produktów oszczędnościowych lub inwestycyjnych powinny istnieć dostępne 
dla konsumentów dokumenty zawierające kluczowe informacje. Jest to kluczowy 
warunek umożliwiający konsumentom wypracowanie nawyku zapoznawania się z 
dokumentem zawierającym kluczowe informacje w każdym przypadku otrzymania 
oferty na produkt oszczędnościowy lub inwestycyjny. W szczególności zakresem 
rozporządzenia powinno się objąć akcje, produkty oszczędnościowe zależne od stopy 
procentowej, w tym obligacje skarbu państwa, bankowe lokaty terminowe oraz 
ubezpieczenia na życie. Ma to ogromne znaczenie, w przeciwnym wypadku istnieje 
ryzyko, że dokumenty zawierające kluczowe informacje będą korzystne dla bardziej 
złożonych produktów, co byłoby „nieoczekiwanym skutkiem” ich wprowadzenia. Jak 
stwierdził EBC w opinii dotyczącej omawianego tu rozporządzenia: „należy zapewnić 
równe warunki dla wszystkich rodzajów produktów inwestycyjnych z myślą o unikaniu 
arbitrażu regulacyjnego kosztem produktów inwestycyjnych nieobjętych proponowanym 
rozporządzeniem, takich jak niekompleksowe instrumenty finansowe”.
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2) Opodatkowanie:
Informacje twórcy produktu powinny zostać uzupełnione informacjami dodanymi przez 
dystrybutora. Lokalne przepisy podatkowe mające zastosowanie do produktu 
inwestycyjnego są niezbędne, aby porównać jeden produkt inwestycyjny z innymi.
Ponadto koszy związane z inwestycjami mogą różnić się u poszczególnych 
dystrybutorów. Bez informacji dodatkowych (przepisy podatkowe, koszty i 
wynagrodzenie) wybór dokonany w oparciu o dokument zawierający kluczowe 
informacje nie jest świadomym wyborem, a konsument nie będzie miał możliwości 
dokonania porównania i wyboru właściwego dla siebie produktu. Informacje te powinny 
być podane w możliwie najbardziej spójny sposób i stanowić maksymalnie jedną 
czwartą dokumentu.
3) Wskaźnik zagrożenia:

Orientacyjne prognozy dotyczące przyszłych wyników oparte na analizie wielu 
czynników (np. ryzyka ponoszonego przez kontrahenta) preferuje się nad wskaźnik 
ryzyka opartego na zapisach wyników w przeszłości. Inwestor indywidualny powinien 
być jednak świadom, że taka prognoza wyników nie może odzwierciedlać żadnego 
innego ryzyka.
4) Informacje dla inwestorów o przeznaczeniu funduszy:

Informacje dotyczące wpływu produktu inwestycyjnego pod względem 
środowiskowym, społecznym i zarządzania to podstawowe elementy, jakie powinien 
wziąć pod uwagę inwestor indywidualny podejmując decyzję inwestycyjną.
5) Powiązania z innymi rozporządzeniami:

Pożądane jest, aby dokument wymagany na mocy niniejszego wniosku był w możliwie 
największym stopniu ujednolicony z dokumentem zawierającym kluczowe informacje 
dla inwestorów określonym w dyrektywie UCITS. Choć sprawozdawczyni nie sugeruje 
zniesienia wyłączenia z UCITS produktów z obowiązku spełniania nowych wymogów, 
proponuje ona skrócenie czasu tego wyłączenia (z pięciu do trzech lat), nalega ona 
również, aby prace nad regulacyjnymi standardami technicznymi odzwierciedlały prace 
wykonane już w kontekście UCITS. Sprawozdawczyni jest przekonana, że w dłuższej 
perspektywie czasowej należy rozważyć, czy dokument zawierający kluczowe 
informacje dla inwestorów oraz wymogi zawarte w dyrektywie w sprawie prospektu 
emisyjnego i w dyrektywie Wypłacalność II powinny zostać lepiej wyartykułowane. Nie 
proponuje ona jednak poprawki do art. 3 aktualnego wniosku, na mocy którego wymogi 
te nadal mają zastosowanie równolegle.

Należy zwrócić uwagę, że wiele innych tekstów może wywrzeć wpływ na dystrybucję 
produktów, do których odnosi się proponowane rozporządzenie. Załączony wykres 
pokazuje niektóre powiązania. Wykaz ten nie jest wyczerpujący: przykładowo w 
przypadkach, gdy do obrotu wprowadzane są alternatywne fundusze inwestycyjne dla 
inwestorów indywidualnych na warunkach art. 43 dyrektywy w sprawie ZAFI 
(dyrektywa 2011/61/UE), miałby zastosowanie wymóg dotyczący dokumentów 
zawierających kluczowe informacje dla inwestorów.
6) Zasady dotyczące odpowiedzialności i sankcje:

Należy wzmocnić uprawnienia europejskich organów nadzoru. Ponadto należy skreślić 
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wyjątki dotyczące publikacji sankcji. Naruszenia wymogów niniejszego rozporządzenia 
nie są tak poważne, by podanie ich do wiadomości publicznej mogło w poważny sposób 
zagrozić rynkom finansowym. Jeżeli nazwiska emitentów i pośredników, na których 
nałożono sankcje, nie będą podawane do wiadomości publicznej, nie będzie efektu 
zniechęcającego do nielegalnych praktyk i zawsze będzie opłacało się popełniać 
naruszenia. Wszelkie naruszenia rozporządzenia powinny podlegać sankcjom i 
wyczerpująca lista tych naruszeń nie jest potrzebna. Wreszcie w procesie podejmowania 
decyzji o nałożeniu sankcji można wziąć pod uwagę istnienie systemu kompensacji dla 
inwestorów.
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Teksty

Powiązania

◄Ubezpieczenia Papiery wartościowe►

Syst. gwar. depoz.
/ICS

Kwestia np. pokrycia 
lokat strukturyzowanych w
ramach syst. gwar. depoz.
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